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Ny analyse af Danmarks 
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Skønt de er udfordret i disse år, har de almene 
boliger været en væsentlig del af den danske 
velfærdsmodel. I de kommende år vil vi se 
store forandringer for disse boliger i de 
udsatte boligområder. SIDE 2 

Den almene bolig-
sektor har fortjent 
bedre omdømme

På grund af det høje prisniveau presses almindelige 
lønmodtagere, der er førstegangskøbere, ud fra den 
indre by. Det viser tal fra Videncentrets boligbyrde-
model. SIDE 3

Lejligheder i København
– en dyr affære 
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De almene boliger 
i Danmark har fortjent 
en bedre omtale

I DANMARK BRUGER VI betegnelsen ’alme-
ne’ boliger eller ’almennyttige boliger’. Den 
betegnelse ser man også i Sverige. Derimod 
taler man ikke om ’socialt boligbyggeri’. Mens 
man internationalt bruger begrebet ’social 
housing’ i flæng, f.eks. hos den europæiske 
paraplyorganisation på området ’Housing 
Europe’, har man en pointe i Skandinavien, 
når man signalerer, at disse boliger ikke spe-
cifikt er til socialt udsatte eller svage grupper. 
Modsat Holland har vi ikke i Danmark indført 
et loft over, hvor meget man må tjene for at 
bo i en almen bolig. Tværtimod ser vi gerne, 
at vores almene områder er for en bred vifte 
af befolkningen. 

En ud af fem boliger i Danmark er almen. De 
repræsenterer en massiv investering. Via en 
omkostningsbestemt husleje og den unikke 
konstruktion Landsbyggefonden er de godt 
vedligeholdt. Selv om Danmark lige som 
andre europæiske lande har oplevet uheldige 
boligløsninger under 1960’ernes og 1970’er-
nes boligbyggeboom, er de almene boliger i 
Danmark typisk af en høj kvalitet i internatio-
nal målestok. Skønt de er udfordret i disse år, 
har de almene boliger været en væsentlig del 
af den danske velfærdsmodel. 

Det er korrekt, at der i visse almene afdelin-
ger er en koncentration af svage beboere. 
Artiklerne om befolkningens bosættelses-
mæssige opsplitning – segregering – i dette 
nyhedsbrev understreger dette. Det er også 
uomtvisteligt, at der i de senere år er ryk-
ket organiseret kriminalitet ind, netværk og 
grupperinger, der har sit udspring i bestemte 
almene bebyggelser, og nærmest er blevet 
synonyme med dem. Man kan beklage, at 
der er gået så lang tid, før end man forstod 
disse problemers alvor og begyndte at tage 
hånd om dem. Kriminalitetsstatistikkerne 
viser, at samtidig med at der overalt i Europa 
er sket et mærkbart og vedvarende fald i det 
samlede antal lovovertrædelser, er der i visse 
lande sket en stigning i grovere kriminalitet 
med brug af våben. Det er selvsagt utryg-
hedsskabende både for de lokale beboere 
såvel som for befolkningen som helhed.

Når det er sagt, skal man huske, at der bor 
1 mio. mennesker i den almene sektor. I de 
hårdeste såkaldte ’ghettoområder’ – Gelle-
rupparken/Toveshøj samt Bispeparken – er 
der 2,9 pct., der er dømt for en overtrædel-
se af Straffeloven, Våbenloven eller Lov om 
euforiserende stoffer. Det er rigtig nok langt 
over landsgennemsnittet, men det betyder 
på den anden side, at 97,1 pct. af beboerne i 
landets hårdeste ’ghetto’ ikke er dømte. Den 
almene sektor må ikke gøres synonym med 
bandegrupperinger. 

I de kommende år vil vi se store forandringer 
i de udsatte boligområder. Almene familie-
boliger vil blive omdannet til ældreboliger 
eller ungdomsboliger. Private investorer 
vil rykke ind og udvikle områderne, og nye 
ejerboliger vil skyde op. Der vil også ske 
nedrivning. Det er muligt at forvandle selv 
de værste områder, men det kræver både 
dygtighed, handlekraft og ressourcer. Den 
hollandske bydel Bijlmermeer, der omtales i 
dette nyhedsbrev, viser hvor langt man kan 
komme uanset håbløse odds. Vi bør alle bak-
ke op om denne proces. Det gør man ikke 
ved at tale den almene sektor yderligere ned. 
Lad os også få fokus på forandringsprocessen 
og succeshistorierne.

Skønt de er udfordret i disse år, 
har de almene boliger været 
en væsentlig del af den danske 
velfærdsmodel.

»

«

Af projektdirektør
cand.polit. 

Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

cli@bvc.dk
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Københavnske lejligheder 
er blevet mere eksklusive Af cand.eocon. 

Michael Harboe Møller
Boligøkonomisk Videncenter

mhm@bvc.dk

Mens det generelt er blevet lettere for lønmodtagere at købe deres første 
bolig, er situationen den modsatte på Københavns ejerlejlighedsmarked

LEJLIGHEDERNE I INDRE BY i Køben-
havn er blevet en dyr affære. I hvert 
fald hvis man er lønmodtager og for 
første gang skal ud at finde en bolig. 
På grund af de høje priser bliver kon-
sekvensen, at man presses længere 
og længere væk fra midtbyen. Hvis 
man f.eks. er sygeplejerske, betyder 
det konkret, at muligheden for at 
købe i København K og på Nørrebro 
er væk.

Det viser den boligbyrdemodel, som 
Boligøkonomisk Videncenter har 
udarbejdet og som overvåger ud-
viklingen på ejerboligmarkedet i og 
omkring København og Aarhus. 

I forrige nyhedsbrev (nr. 29) kunne vi 
berette, at danske lønmodtagerfa-
milier generelt har fået lettere ved at 
købe deres første hus, selv i forstæ-
derne til Aarhus og København, hvor 
priserne ellers er steget mere end i 
resten af landet. Vores boligbyrdemo-
del kan ikke kun bruges til at regne 
på huse, men også på lejligheder, 
som fortrinsvis ligger midt i byerne. 
Og her fremkommer et lidt andet 
resultat. 

Boligbyrdemodellen fungerer grund-
læggende ved, at der for hvert kvartal 
siden 1. kvartal 2012 lægges almin-
delige husholdningsbudgetter for 
forskellige familietyper med forskel-
lige jobs, forskellige valg omkring 
bolig og transportform og med job i 
København eller Aarhus. Ud fra hus-
holdningsbudgetterne kan vi følge 
udviklingen i, hvor meget plads der er 
i de enkelte familiers økonomi.

SYGEPLEJERSKER MISTER 
MULIGHEDER
Figur 1 viser resultatet af beregningen 
af rådighedsbeløbet for en enlig uden 
børn (den mest almindelige familiety-
pe i storbyerne) med en løn svarende 
til en ung sygeplejerske efter køb af 
en typisk toværelses ejerlejlighed på 
60 m². Dvs. det beløb, som er tilovers 
hver måned, efter at alle faste udgif-
ter er betalt. Rådighedsbeløbet er i 
figuren justeret for inflation, så det 
svarer til prisniveauet i dag. Økonomi-
en vurderes at hænge sammen, når 
der er 5.789 kr. tilovers i rådighedsbe-
løbet, efter at alle udgifter er betalt. 
Beløbet er i det prisniveau, som gjor-
de sig gældende i 3. kvartal 2018. 

Af figuren ses, at sygeplejersken i star-
ten af 2012 lige akkurat ville kunne 
få økonomien til at hænge sammen, 
hvis hun købte lejligheden i Køben-
havn K. Noget bedre ville hendes 
økonomi se ud, hvis hun købte på 
Nørrebro. I takt med at lejligheder er 
steget i pris, er lønmodtagere blevet 
presset længere og længere væk fra 
Indre By, når de skal købe deres første 
ejerlejlighed. For sygeplejerskerne 
betyder det konkret, at både mulig-
heden for at købe i København K og 
på Nørrebro er væk. I stedet er Nord-
vest-kvarteret en mulighed, mens 
der mangler 100 kr. i det månedlige 
rådighedsbeløb, hvis man ønsker at 
bo i en typisk toværelses lejlighed på 
Nørrebro. 

Folk er forskellige og har varierende 
præferencer og behov. Derfor skal 
tallene i figuren ikke ses som  ende-
gyldige svar for alle unge sygeple-
jersker. I beregningen er der taget 
udgangspunkt i, at man udover de 
udgifter, som knytter sig til boligen, 
har en række faste udgifter. I forhold 
til modellens antagelser vil nogle 
kunne undvære bussen og nøjes 
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Tilstrækkeligt til 
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til at hænge sammen

FIGUR 1: EN SYGEPLEJERSKES RÅDIGHEDSBELØB EFTER KØB AF EN TYPISK 2-VÆRELSESLEJLIGHED (2018K3-PRISER)
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med cyklen. I det tilfælde bliver 
rådighedsbeløbet højere svarende til 
månedskortets pris. Andre er måske 
medlem af en idrætsforening, har 
den store TV-pakke, bruger kontakt-
linser eller noget andet. De vil derfor 
få et lavere rådighedsbeløb, end 
modellen viser. Dermed bliver deres 
muligheder for at finde et sted at bo 
også begrænset.

FÆRRE HAR RÅD TIL KØBENHAVN
Foruden at kunne beregne rådig-
hedsbeløbet for familier med en 
foruddefineret indkomst og vurdere 
om det er tilstrækkeligt, kan model-
len også beregne, hvilken indkomst 
der lige akkurat giver tilstrækkelig luft 
i økonomien. I København K skal der 
f.eks. i 3. kvartal en løn på 413.000 kr. 
årligt til for, at økonomien kan hænge 
sammen for en single efter køb af en 
typisk toværelses lejlighed. Det er 23 
pct. mere end de 335.000 kr., som fik 
økonomien til at balancere i 1. kvartal 
2012. Da lønningerne i samme peri-
ode kun er steget 11 pct., indebærer 
det, at den indre by er blevet mere 
eksklusiv. 

SAMME UDVIKLING FOR SINGLER 
OG BØRNEFAMILIER
En familie med to voksne og to børn, 
som ønsker at købe en fireværelses 
ejerlejlighed i København K, kan få 
økonomien til at hænge sammen, 
hvis de tjener 22 pct. mere end den 
tilsvarende familie, som netop havde 
råd til samme bolig i 1. kvartal 2012. 
Det tilsvarende tal for en single uden 
børn er 23 pct. I det hele taget viser 
det sig, at udviklingen i, hvilke ind-
komster der skal til for at have råd til 
en lejlighed, forløber meget parallelt 
for singler og børnefamilier. En enkelt 
undtagelse er Ballerup Kommune, 
hvor der har været betydelige stignin-
ger i taksterne for børnepasning. Her 
er det derfor blevet en smule sværere 
for børnefamilier at få råd til at købe, 
alt imens familier uden børn har fået 
det lettere.

Kortene i figur 2 viser udviklingen 
i, hvor store indkomster der skal til, 
før en single uden børn har råd til at 
købe en toværelses lejlighed i peri-
oden fra 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 
2018. Boligmarkedet har lukket sig for 
de faggrupper, som tidligere havde 

råd til at købe i de postnumre, hvor 
der kræves indkomster, som er mere 
end 11 pct. højere end kravet i 2012. 
Det gælder samtlige dele af både 
Københavns Kommune og Frede-
riksberg, Rødovre samt det meste af 
Gentofte og Gladsaxe Kommune. 

NEMMERE I AARHUS
Til gengæld er ejerlejlighedsmarke-
det i Aarhus blevet mere rummeligt, 
målt på hvor høje indkomster der skal 
til, før end singler har råd til at sidde i 
en ejerlejlighed. Det samme gælder i 
øvrigt alle andre familietyper. En sing-
le, som ønsker at købe en toværelses i 
Aarhus C, skal i 3. kvartal 2018 mindst 
tjene 9 pct. mere, end hvad der i star-
ten af 2012 kunne få økonomien til at 
hænge sammen for en tilsvarende 
boligkøber. Da lønningerne er steget 
mere, kan det konstateres, at det er 
blevet lettere at få råd til at sidde i 
ejerlejlighed. Aarhus C er ovenikøbet 
den del af byen, hvor forbedringen 
i ejerboligmarkedets rummelighed 
har været mindst udtalt. I bydelen 
Åbyhøj skal der kun 2 pct. mere til at 
have råd til lejligheden, end der skulle 
i 2012.

Figur 2: Stigning i mindste indkomst, der kan få 
økonomien til at hænge sammen efter køb af 
toværelses lejlighed, singler

AarhusHovedstaden
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IKKE FOR ALLE
Selvom det er blevet lettere for 
unge i Aarhus at få økonomien til at 
hænge sammen efter køb af deres 
første lejlighed, er der stadig grupper 
på arbejdsmarkedet, som ikke har 
råd. I Aarhus C vil sygeplejersker og 
socialrådgivere eksempelvis godt 
kunne få økonomien til at hænge 
sammen. Men hvis man tjener en 
anelse mindre, som det f.eks. gælder 
for unge pædagoger med en årsløn 
på ca. 335.000 kr., vil de ikke kunne få 
økonomien til at balancere i en typisk 
toværelses lejlighed i midten af den 
jyske hovedstad. En rengøringsassi-
stent med en årsløn på ca. 278.000 
kr. vil være begrænset til Viby J.

Værre ser det ud for almindelige 
lønmodtagere, hvis de vil købe i 
København. Lønnen for en rengø-
ringsassistent rækker her end ikke til 
en typisk toværelses lejlighed i nogen 
af de forstæder, som er medtaget i 
undersøgelsen. Pædagogen vil være 
afskåret fra at købe en sådan toværel-
ses lejlighed på samtlige brokvarterer. 
Det kan lige netop hænge sammen i 

Vanløse, hvis pædagogen holder de 
faste udgifter på modellens niveau, 
mens der i Brønshøj bliver en smule 
luft i økonomien. Figur 3 viser, hvilke 
indkomster, der skal til, førend man 
har råd til at sidde i en toværelses lej-
lighed under forudsætning af, at man 
holder økonomien i stram snor. 

I det dyreste område, København K, 
skal der en årsløn på 413.000 kr. til 
for at have råd til at sidde i en typisk 
toværelses lejlighed. Det er mere 
end en ung lærer forventes at kunne 
tjene. En jævnaldrende læge eller in-
geniør vil dog stadig kunne få økono-
mien til at hænge sammen. Læreren, 
der holder sin økonomi i stram snor, 
kan få budgettet til at hænge sam-
men i alle andre postnumre.

IKKE GARANTI FOR LÅN
At man kan få økonomien til at 
hænge sammen, er dog ikke ens- 
betydende med, at det er muligt at 
købe en lejlighed. Finansieringen 
skal også være på plads, og banken 
vil ikke nødvendigvis stille sig tilfreds 
med, at man umiddelbart efter købet 

har et tilstrækkeligt rådighedsbeløb. 
Banken vil også foretage en risiko-
vurdering i forhold til, hvordan ens 
økonomi kan udvikle sig i fremtiden. 
Hvis ens jobsituation er usikker, eller 
hvis man har valgt en finansiering, 
som er sårbar over for renteudviklin-
gen, vil det være forhold, som banken 
nøje vil vurdere.

Vækstvejledningen, som Finanstilsy-
net fremsatte i februar 2019, sætter 
en nedre grænse, som pengeinsti-
tutter og realkreditinstitutter skal 
forholde sig til. Hvis låntager ikke har 
høj jobsikkerhed, positiv formue og 
samtidigt vælger fast rente og afdrag, 
må vedkommende maksimalt låne 
4 gange sin årsindkomst i forbin-
delse med boligkøb i Hovedstaden 
og Aarhus. Figur 4 illustrerer, hvilke 
indkomster der skal til for at kunne 
låne under disse forudsætninger. Den 
mørkerøde farve angiver de områder, 
hvor man skal tjene mere end en 
halv mio. kr. Her er der altså tale om 
områder, hvor man i udgangspunktet 
skal tjene mere end en ung læge, hvis 
man enten ikke vurderes at have høj 

Figur 3: Mindste lønindkomst, der kan få økonomien 
til at hænge sammen ved køb af 60 m² ejerlejlighed i 
3. kvartal 2018. Der ses bort fra gældsfaktor.

AarhusHovedstaden
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jobsikkerhed, gerne vil have afdrags-
frihed eller variabel rente eller har 
mere gæld end formue, og alligevel 
gerne vil købe en toværelses lejlig-
hed. 

Finanstilsynet gennemførte i starten 
af 2018 en inspektion i 21 banker, 
som i slutningen af 2018 resulterede 
i en række påtaler og påbud for på 
forskellig vis ikke at have overholdt 
vækstvejledningens bestemmelser. 
Selv efter Vækstvejledningen trådte 
i kraft, har kriterierne for, hvornår 
indkomstgrænserne i figur 4 gjorde 
sig gældende, været af begrænset 
betydning. Figur 4 illustrerer tydeligt, 
at det kan have konsekvenser for 
dem, som ikke lever op til kriterierne 
i vækstvejledningen, hvis bankerne 
retter ind. Hvor mange, der er tale 
om, er i nogen grad et tolknings-
spørgsmål. Hvad vil det f.eks. sige at 
have høj jobsikkerhed? Den vurdering 
ligger indtil videre hos de enkelte 
banker.

 

 

Figur 4: Mindste lønindkomst, der kan få økonomien 
til at hænge sammen ved køb af 60 kvm ejerlejlighed, 
hvis gældsfaktoren skal holdes under 4.

AarhusHovedstaden

ANTAGELSER, DER ER BRUGT I BEREGNINGERNE 

FAMILIE: 1 voksen

LÅN: 80 pct. fastforrentet 30-årigt obligationslån, 5 pct. ud-
betaling, resten som variabelt forrentet 30-årigt banklån. 

TRANSPORT: Et buskort med gyldighed til midten af by-
området. 

PENSION: De afrapporterede indkomster er ekskl. pension. 
Pensionsindbetalinger antages at udgøre 15 pct. af lønnen 
ekskl. pension, men bruges udelukkende til beregning af 
skattefradrag i 2018. 

GEOGRAFISK VARIATION: Der tages højde for forskelle i 
kommunernes/ postnumrenes priser på følgende: Boliger, 
kommune- og kirkeskat, gns. ejendomsskat pr. kvm., gns. 
ejendomsværdiskat pr. kvm. og takster i den offentlige 
transport. I beregningerne for børnefamilier er der desuden 
taget højde for kommunale takster for børnepasning. 

FAGKONTINGENT: Der tages udgangspunkt i Skatteministe-
riets Familietypemodel for faglærte LO-arbejdere 
(Dansk Metals satser). 

KRAV TIL ØKONOMI: Økonomien for en enlig uden børn 
regnes for at hænge sammen, når rådighedsbeløbet, efter 
alle faste udgifter er betalt, er tilstrækkeligt. Det er det i 
1. kvartal 2012 ved 5.500 kr./måned. Det er 10 pct. mere 
end Finanstilsynet kræver, førend penge- og realkreditin-
stitutter får lov til at indregne kunden i puljen af engage-
menter med god eller normal bonitet (holdbarhed). Efter 1. 
kvartal 2012 er der fremskrevet med forbrugerprisudviklin-
gen, så husstandens økonomi regnes for at hænge sammen 
ved et rådighedsbeløb på 5.789 kr. i 3. kvartal 2018.
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Sådan identificerer man 
de udsatte boligområder

VED HJÆLP AF EN SÆRLIG metode, 
kaldet klyngeanalyse, og ved at lade 
computere behandle enormt store 
datamængder er det i dag muligt 
meget præcist at udpege de såkaldte 
udsatte områder, som i lang tid har 
haft stor politisk bevågenhed.

Og det er netop hvad Boligøko-
nomisk Videncenter har iværksat 
sammen med den uafhængige forsk-
ningsinstitution DREAM i et projekt, 
der skal undersøge de udsatte bolig-
områder og deres beboere i perioden 
fra 1986-2017. Studiet er finansieret af 
Realdania og handler om segregering 
– opsplitning af befolkningen efter 
forskellige karakteristika.

MANGE FAKTORER INDDRAGES
Studiet anvender et avanceret udtryk 
for bopælsmæssig segregering, hvor 
man ikke kun sammenligner to fak-
torer – som høj versus lav indkomst 

– men inddrager flere forskellige 
socioøkonomiske forhold. Ligesom 
tidligere analyser fra DREAM opereres 
der med såkaldte mikrodata (data 
om hvert enkelt individ og om hver 
boligs geografiske beliggenhed). 

I særdeleshed i Danmark men også 
i andre lande gennemføres i dag 
samfundsvidenskabelige studier i stor 
udstrækning ved hjælp af registerda-
ta. I stedet for at foretage forsøg ved 
at indsamle data eller gennemføre 
spørgeskema- eller interviewundersø-
gelser anvender man allerede eksi-
sterende data, som er lagret i registre. 
Det indebærer, at man ikke arbejder 
med stikprøver, men med 100 pct. af 
en population. 

PÅLIDELIGE DATA
Samtidig er tallene meget pålideli-
ge. Man behøver ikke at spørge en 
person, hvor meget hun/han tjener, 

Sammen med DREAM-sekretariatet har Boligøkonomisk Videncenter i længere 
tid været i gang med et omfattende projekt, der handler om segregering og 
hvordan man meget præcist kan afgrænse og bestemme udsatte boligområder. 
Nu foreligger de første resultater

I dette nummer af Nyheds-
brevet sætter vi fokus på 
begrebet segregering. Sidste 
år indledte Boligøkonomisk 
Videncenter et samarbejde 
med DREAM om et omfatten-
de studie af de udsatte bolig-
områder og deres beboere. 
Projektet blev omtalt i vores 
seneste nyhedsbrev (nr. 29, 
oktober 2018), men vi har tid-
ligere skrevet om segregering 
i nyhedsbrev nr. 25, februar 
2017.

I dette nummer ser vi på, 
hvordan man meget præcist 
kan afgrænse og identificere 
de udsatte boligområder og 
hvordan beboersammensæt-
ningen tager sig ud i disse 
områder. Desuden beskriver 
vi det teoretiske begrebs-
apparat, der ligger bag ordet 
segregering. Endvidere har 
vi med udgangspunkt i den 
virkelige verden talt med 
tidligere overborgmester og 
adm. direktør for By & Havn 
Jens Kramer Mikkelsen, der 
kender til de udfordringer, 
som gør sig gældende i et af 
de udsatte boligområder i 
København, nemlig Tingbjerg, 
lige som vi har været på besøg 
i Holland for at se, hvordan 
det går med renoveringen af 
det store sociale boligbyggeri 
Bijlmermeer.

TEMA OM 
SEGREGERING

Af Curt Liliegreen 
og Shangitha Satgunalingam 
Boligøkonomisk Videncenter



8 Nyhedsbrev 30 – Uge 09 – Februar 2019

men har adgang til data fra perso-
nens opgørelse af den skattepligtige 
indkomst. Man behøver heller ikke 
at stille følsomme spørgsmål – f.eks. 
om en person har været på kant med 
loven. I stedet kan man i registrene 
se, hvad personen er dømt for. Disse 
oplysninger er lagret tilbage i tiden i 
sammenhængende tidsrækker. 
I sagens natur er sådanne oplysnin-
ger fortrolige, og arbejdet med dem 
forudsætter, at forskeren og den 
institution, han/hun arbejder for, har 
en såkaldt ’forskerkontrakt’ med Dan-
marks Statistik. Den enkelte bruger er 
således godkendt til at arbejde med 
de fortrolige oplysninger. Derudover 
indebærer kontrakten, at individerne, 
der optræder i datamaterialet, anony-
miseres, lige som der ikke eksporte-
res oplysninger om enkelte individer 
ud af systemet. 

Det igangværende projekt forventes 
færdigt i september 2019, men alle-
rede nu foreligger der interessante 
resultater fra det analysearbejde, som 
Andreas Østergaard Iversen, Jonas 
Zangenberg Hansen og Marianne 
Frank Hansen fra DREAM-sekretaria-
tet foreløbigt har gennemført. 

UDVÆLGELSEN AF DE 
UDSATTE OMRÅDER
Et studie af befolkningens bosæt-
telsesmæssige opdeling vil naturligt 
fokusere på de almene boliger i de 
såkaldte udsatte områder, som vi 
også kalder ghettoer – områder som 
politisk betegnes som ghettoer – som 
i dag er genstand for stor politisk 
opmærksomhed. Udvælgelsen af 
dem og deres eksakte geografiske af-
grænsninger på den liste, regeringen 
har udarbejdet, er foretaget ud fra 
administrative og politiske kriterier. 
I et fagligt studie af segregering kan 
man ikke uden videre acceptere krite-
rier, der er politisk udvalgt. Det vil sva-
re til at forudsætte det, som man har 
sat i værk for at analysere – at man 
så at sige forudser konklusionen og 
springer undersøgelsen over. Derfor 
er det nødvendigt først at se på hele 
det danske boligmarked og derefter 
identificere og afgrænse de udsatte 
områder på baggrund af evidens om 
beboerne. 

Det er vigtigt at understrege, at pro-
jektet i første omgang handler om 
en rent statistisk afgrænsning af de 
udsatte områder. 

En sådan statistisk afgrænsning be-
tyder ikke, at vi betragter dem som 
dårlige boligområder. Der er ikke lagt 
en afstandstagen eller noget norma-
tivt i vores anvendelse af ordet. Sene-
re vil vi se på, om det at have boet i 
et udsat område påvirker beboerens 
efterfølgende indkomstforløb og 
boligkarriere. 

Projektet er heller ikke tænkt som en 
kontrol af regeringens opgørelse over 
de udsatte områder, men det vil imid-
lertid være naturligt at sammenligne 
de to opgørelser. Som det senere vil 
fremgå: Der er en høj grad af sam-
menfald mellem de to forskellige 
afgrænsninger af udsatte områder, 
men også visse forskelle.

Projektet er delt op i flere trin. I det 
første beskriver vi alle individer i det 
danske samfund ved hjælp af forhold 
som indkomst, tilknytning til arbejds-
marked, uddannelsessystem, uddan-
nelsesniveau og kriminalitet.  

– Indkomst er defineret som 
nabolagets indkomst for 
15-64-årige fratrukket de uddan-
nelsessøgende og sat i forhold 
til gennemsnittet for samme 
gruppe i hele regionen. 

– Arbejdsmarkeds- og uddannel-
sestilknytning er defineret som 
andelen af beboere i et nabolag 
mellem 18-64 år, der ikke er 
tilknyttet arbejdsmarkedet eller 
uddannelsessystemet. 

– Kriminalitet er defineret som 
andelen af beboere i et nabolag, 
som er mindst 15 år gamle, og 
som er dømt for en overtrædel-
se af straffeloven, våbenloven el-
ler lov om euforiserende stoffer. 

– Uddannelsesniveau er defineret 
som andelen af 30-59-årige, der 
har grundskole som højst fuld-
førte uddannelse. 

ET SOCIOØKONOMISK 
NABOLAGS-INDEKS
Det vurderes, at disse socioøkonomi-
ske faktorer i kombination er dæk-
kende og beskrivende for udsatte 
nabolag og boligområder. På den 
baggrund konstrueres et såkaldt so-
cioøkonomisk nabolags-indeks (SNI). 

Beboernes oprindelsesland indgår 
ikke i de socioøkonomiske faktorer, 
der ligger til grund for dette indeks, 
men dets værdi er snævert forbundet 
med om beboerne er af ikke-vestlig 
oprindelse eller ej. Man siger i stati-
stisk fagsprog, at det er stærkt korre-
leret hermed. 

Indekset beregnes altså ikke for et 
enkelt individ, men derimod for den 
enkelte boligs nabolag. Et nabolag 
defineres ud fra de omkringliggen-
de 1.000 beboere, der er nærmest 
bopælen. Beregningen er specifik for 
hver enkelt bopæl, men værdien af 
indekset vil naturligvis være nærmest 
identisk for to naboer i samme trap-
peopgang. 

Et socioøkonomisk indeks 
for danskerne – trin 1
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Befolkningen er rubriceret ud fra 
nabolagsindekset i 20 grupper med 
hver 5 procent af befolkningen, hvor 
gruppe 1 er den svageste, gruppe 10 
er den socioøkonomiske mellemklas-
se, og gruppe 20 er den mest privi-
legerede. Der er 283.000 personer i 
hver af de 20 grupper. Det er vigtigt 
at understrege, at der er tale om en 
relativ fordeling. I en befolkning vil 
der naturligvis altid være 5 pct. med 
lavest indkomst og arbejdsmarkeds-
tilknytning og 5 pct. med højest ind-
komst og arbejdsmarkedstilknytning 
og uddannelse. Det er imidlertid in-
gen naturlov, at de svageste nabolag 
er geografisk koncentreret indenfor 
små enklaver i bestemte byområder, 
så der opstår udsatte områder.

I første omgang er formålet alene at 
måle befolkningen og dens bosæt-
telsesmønster i forhold til indekset. 
Denne måling skal senere anvendes 
til mere målrettet at identificere de 
mindre delområder, hvor de svageste 
beboere er koncentreret – dét er så 
de udsatte områder. 

ET SOCIOØKONOMISK 
DANMARKSKORT
I kortet herunder er den socioøko-
nomiske mellemklasse af danskere 
for nemheds skyld vist med en grøn 
farvekode. De med lavest indkomst 
og uddannelse med videre er vist 
med rød, og de bedre stillede med 
mørkeblå. 

Det fremgår tydeligt, at man finder 
både de bedre stillede og de dår-

ligst stillede i de store byområder. I 
store dele af Danmark udenfor de 
største byer ligger nabolagsindekset 
på gennemsnitsværdien. I en række 
yderområder, især på Lolland, men 
f.eks. også på Bornholm og i Sønder-
jylland, er nabolagene relativt dårli-
gere stillet ifølge indekset. Imidlertid 
er befolkningen i en kommune som 
Lolland spredt ud over store geografi-
ske områder. De svage grupper i byer 
som København, Aarhus og Odense 
er derimod koncentreret i mindre 
områder. 

KLYNGEANALYSEN FINDER 
DE SVAGESTE 
Det næste trin i analysen er at 
bestemme, hvor koncentrationen 
af de svageste er højest. Der gøres 
ved en geometrisk afgrænsning af 

Det socioøkonomiske nabolag-
indeks 2017 (Aarhus, København 
og Odense indsat i rammer i 
forstørret udgave) samt fordeling 
af befolkning på 20 grupper efter 
indeksværdi
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disse områder i såkaldte ’klynger’, på 
engelsk kaldet clusters. Der er tale 
om en velkendt øvelse indenfor sam-
fundsvidenskaberne, hvor analysen 
støtter sig til en række algoritmer, der 
kan bruges i computerprogrammer. 
Denne analyse er udført i statistikpro-
grammet R.

Inden da kan det være interessant 
at nærstudere udvalgte geografiske 
områder, hvor befolkningen er fordelt 
på de svageste og stærkeste grupper. 

Odense er her valgt som eksempel. 
Bedømt ud fra indekset finder man 
en stærk segregering i Odense, hvor 
de dårligere stillede nabolag og de 
mere velstillede ligger relativt tæt på 
hinanden, men dog klart adskilt. 
På kortet ser man tydeligt, at de store 
almene bebyggelser ved Vollsmose 
identificeres som udsatte på samme 
måde som Korsløkkeparken noget 
syd for Vollsmose. Heliosvænget/Dia-
navænget i Odense SV umiddelbart 
nord for Fynske motorvej træder også 

klart frem. Solbakken/Påskeløkken 
vest for Vollsmose er også identifi-
ceret. Det samme gælder Højstrup-
vej-kvarteret i det vestlige Odense.
Omvendt er parcelhuskvartererne 
i Dalum og Odense M identificeret 
som de bedrestillede og vist med 
mørkeblå farve. I postnummer 5230 
Odense M ligger villaernes ejendoms-
værdier typisk mellem 2,5-15 mio. kr. 

Den nederste del af figuren viser en noget skæv fordeling af befolk-
ningen: En større del (her vist med mørkerødt) skiller sig ud som 
værende relativt dårligt stillet. Spredningen i de bedre stillede befolk-
ningsgrupper er derimod mere begrænset.

Det socioøkonomisk nabolag-
indeks for Odense 2017 samt 
fordeling af befolkning på 20 
grupper efter indeksværdi
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I næste trin skal de mest udsatte 
områder afgrænses. Når analysen 
strækker sig fra 1986 til 2017, er det 
muligt at se, hvordan disse områder 
opstår og eventuelt forsvinder igen, 
og hvordan det enkelte område æn-
drer form, som årene går. 

Den metode, der anvendes, kaldes 
’klyngeanalyse’ (cluster analysis). 
Mere præcist er metoden benævnt 
som Clustered Nearest Neighbor al-
goritmen (CNN-algoritmen). Metoden 
er et eksempel på, hvordan et gigan-
tisk datamateriale kan organiseres 
ved hjælp af computerens regnekraft. 
Metodikken kaldes med et teknisk 
udtryk for ’hierarkisk clustering analy-
se’. (En form for ’maskinlæring’ kendt 
som unsupervised machine learning). 
Man begynder med at se på alle indi-
viduelle ejendomme i Danmark, der 
er fastlagt til at være de mest udsatte 
bedømt på nabolag. I starten lader 
man hver enkelt ejendom være sin 
egen klynge. Derefter sammenlæg-
ges ejendommen med den nærme-
ste naboejendom (af de mest udsatte 

boliger). Det sker ud fra den geogra-
fiske afstand. Algoritmen får nu lov til 
at køre videre med flere og flere sam-
menlægninger. Dog er der lagt en 
restriktion ind, så den gennemsnitlige 
afstand mellem dem er mindst 600 
meter. Det er nødvendigt at begræn-
se antallet af klynger, da vi ønsker, at 
der skal være mindst 1.000 personer 
i hver klynge. Hvis man lod processen 
køre til ende, ville alle ejendomme 
ende op i én enkelt klynge.

I dette projekt er et udsat område 
et sted, hvor der bor mindst 1.000 
personer, og de udsatte områder 
rummer 5 pct. af de dårligst stillede 
beboere. Metoden resulterer i, at man 
finder 38 kommuner med udsatte 
områder, og at der i alt i de 38 kom-
muner er 106 udsatte områder. Der-
med når man frem til flere udsatte 
områder, end der er på regeringens 
liste. En del af forklaringen skyldes, 
at et enkelt område som Vollsmose 
ifølge projektets metodik rummer 
flere udsatte områder, konkret fem 
forskellige. 

UDSATTE OMRÅDER I ODENSE
Tidligere i artiklen blev der som ek-
sempel vist et kort over Odense med 
de områder, der var svagere, samt de 
områder, som algoritmen klassificere-
de som stærkere. Nu bruges kortet til 
at udpege klynger med de svageste 
nabolag. Det er vist i kortet herunder. 

Det fremgår, at klyngemetoden 
bestemmer den geografiske afgræns-
ning af de udsatte områder meget 
præcist. I 2017 var der 23.000 bebo-
ere i Odense kommune indenfor de 
udsatte områder svarende til 11 pct. 
af kommunens indbyggere. 43 pct. 
af beboerne i almene boliger bor i et 
område, som analysen udpeger som 
udsat. 

De udsatte områder i Vollsmose har 
forandret sig markant over tid. I 1987 
klassificeres kun den nordvestlige del 
af Vollsmose omkring Slåenhaven 
og Tjørnehaven som et udsat bolig-
område, når man bruger projektets 
algoritme.

Afgrænsning af udsatte 
områder – trin 2

Anmærkning: De mørkeblå pletter angiver udsatte områder, de lyseblå angiver de 1 pct. mest udsatte områder. 
De røde indstregninger angiver det, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet betegner som udsatte områder, december 2018.

UDSATTE NABOLAG I ODENSE I 2017 OG 1987

a) 2017 b) 1987
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UDSATTE OMRÅDER I KØBENHAVN
Udover Odense vil vi også se på et an-
det eksempel i form af de udpegede 
klynger i København i 1987 og 2017.

Som det fremgår, er der en høj grad 
af sammenfald mellem de områder, 
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet udpeger som ’ghettoer’ og de 
områder, CNN-algoritmen identifice-
rer i 2017. Sidstnævnte er imidlertid 
ikke konstante over tid. Mens algorit-
men i 1987 finder udsatte områder på 
Vesterbro og Indre Nørrebro i Køben-
havn, er de samme områder forsvun-
det som udsatte områder i 2017. Til 

gengæld er mange nye udsatte om-
råder kommet til i Husum-Tingbjerg, i 
Brønshøj og ved Utterslev. Der er også 
opstået nye udsatte områder i Brønd-
byøster og i Rødovre ved Roskildevej. 
Algoritmen afdækker således en 
betydelig dynamik i udviklingen af de 
udsatte områder. 

I de udsatte områder er der en klar 
overvægt af almene boliger, men der 
er også andre boligformer. I eksem-
plet med København er der 43.000 
beboere i de udsatte områder ud 
af en befolkning på 602.000 i hele 
kommunen. Ser man på de almene 

boliger i de udsatte områder i Kø-
benhavn, havde 63 pct. af beboerne 
grundskolen som højeste uddan-
nelse mod 29 pct. i kommunen som 
helhed. 2,7 pct. havde modtaget en 
dom mod 1,2 pct. i kommunen som 
helhed. 51 pct. var af ikke-vestlig 
herkomst mod 15 pct. i kommunen 
som helhed. Det skal understreges, at 
der ikke indgår en årsags-/virknings-
analyse her. Der er alene tale om en 
beskrivelse af nogle karakteristika for 
kommunens ejendomme og bebo-
ere. 

Efter at de udsatte områder er blevet 
afgrænset, kan der gennemføres en 
analyse af beboerne. I de kommende 
nyhedsbreve vil en sådan analyse bli-
ve emnet for en række artikler. I første 
omgang vil vi præsentere en mere 
beskrivende fremstilling af beboerne 
med fokus på til- og fraflytning. Det 
skal afdække, om områdernes karak-
ter af at være udsatte skyldes flytte-

bevægelserne. Her rammer vi ind i 
både et boligsocialt og et politisk vig-
tigt tema, idet en af indsatserne med 
at forbedre forholdene i de udsatte 
områder er en mere restriktiv tilflyt-
ningspolitik. Det kommer til udtryk 
i den såkaldte ’fleksible udlejning’, 
lige som det er et centralt element i 
regeringens ’Ghetto-pakke’.

Analyse af beboerne i 
udsatte områder – trin 3

Anmærkning: De mørkeblå pletter angiver udsatte områder, de lyseblå angiver de 1 pct. mest udsatte områder. 
De røde indstregninger angiver det, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet betegner som udsatte områder, december 2018.

UDSATTE OMRÅDER I KØBENHAVN I 2017 OG 1987 

a) 2017 b) 1987
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Antal personer  5.749  187  36  794  4.732
Gns. indkomst, 30-59 år 
I 100 kr  406  246  298  288  431

ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING FOR VOKSNE BEBOERE

I beskæftigelse  56%  36%  40%  36%  60%
Studerende  10%  13%  17%  12%  10%
Midlertidigt udenfor  5%  17%  10%  10%  4%
Førtidspension  4%  12%  7%  10%  3%
Tilbagetrækning  23%  16%  17%  29%  23%
Øvrige  6%  11%  13%  6%  5%
Ikke-vestlig herkomst  8%  49%  19%  19%  5%
Dømte, ældre end 15 år  0,9%  2,4%  3,8%  1,4%  0,7%
Grundskole som højeste
uddannelseniveau, 30-59 år  26%  66%  48%  46%  21%

UDSATTE BOLIGOMRÅDER      IKKE-UDSATTE BOLIGOMRÅDER
 Total
 befolkning Almene boliger  Øvrige boliger  Almene boliger  Øvrige boliger

Ny analyse af Danmarks 
udsatte boligområder
På flere områder skiller beboerne i de udsatte boligområder sig ud i forhold til 
dem, der bor udenfor disse områder. Det gælder også for deres flyttemønster

Af Curt Liliegreen 
og Shangitha Satgunalingam 
Boligøkonomisk Videncenter

I 2017 BOEDE DER 223.000 personer 
i de udsatte boligområder. 187.000 af 
dem boede i almene boliger, hvil-
ket var 19 pct. af alle beboerne i den 
almene sektor. Samtidig udgjorde 
de 187.000 3,3 pct. af alle danskerne. 
Hertil kom 36.000 beboere i andre 
former for boliger end almene i de 
udsatte områder. 

Det fremgår af det omfattende studie 
af segrering, som er omtalt på de 
foregående sider og som skal under-

søge de udsatte boligområder og de-
res beboere i perioden fra 1986-2017.
I tabellen herunder vises et øjebliks-
billede af karakteristika for dem, der 
boede i områderne i 2017. 

Sammenlignet med de ikke-udsat-
te almene boligområder afviger de 
udsatte områder, især når det gælder 
andelen af personer, der midlertidigt 
er udenfor arbejdsmarkedet. Om-
råderne skiller sig også ud, når det 
gælder andelen, der er af ikke-vest-

lig herkomst. I de udsatte områder 
er deres andel 49 pct. af samtlige 
beboere, mens der i de ikke-udsat-
te almene områder er en andel på 
19 pct. Man skal her huske på, at vi i 
modsætning til regeringens ghettoli-
ste ikke anvender herkomst som et af 
udvælgelseskriterierne for at katego-
risere et nabolag som værende udsat. 
Der er ligeledes store forskelle på an-
delen af dømte og på uddannelses-
graden mellem udsatte og ikke-ud-
satte almene områder.

Tabellen viser imidlertid et statisk 
billede af, hvordan beboergrupperne 
adskilte sig i året 2017. Spørgsmålet 
er, hvordan beboernes bevægelser i 
form af til- og fraflytninger har påvir-
ket beboersammensætningen. Det 
giver undersøgelsen også et billede af. 

STØRRE FLYTTETILBØJELIGHED
For befolkningen som helhed gælder, 
at ca. 14 pct. flytter hvert år. Andelen 
er cirka 17 pct. for almene boliger i 
udsatte områder – et tal, der i øvrigt 
er på niveau med tallet for almene 
boliger. Den øgede flyttetilbøjelighed 

i almene boliger skyldes mange unge 
beboere, som relativt ofte flytter. For 
de enkelte aldersklasser er flyttetilbø-
jeligheden for beboerne i de almene 
boliger i udsatte områder, almene 
boliger i øvrigt, andelsboliger og ejer-
boliger tæt på at være ens. 
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I flytteanalysen er der set på de bolig-
områder, der er rubriceret som udsat-
te i perioden 2013-2017. Her gælder, at 
der årligt kommer 22.500-23.500 nye 
beboere til. De er fordelt på 16-17.500 
tilflyttere fra andre dele af Danmark, 
2.000 nyfødte og 3.500-4.000 ind-
vandrede fra udlandet. Nogenlun-
de samme antal personer forlader 
områderne. 

Generelt er tilflytterne til de udsatte 
områder ’svagere’ end fraflytterne, 
når det gælder de fleste af de soci-
oøkonomiske faktorer, der ses på i un-
dersøgelsen. Det gælder dog ikke for 
andelen af dømte for kriminalitet i de 
senere år. Overordnet set betyder det, 
at flyttemønstret er med til at fasthol-
de de udsatte områder i deres status 
af at være udsatte. Dette gælder 
også, når man sammenligner til- og 
fraflyttere med samme alder. 

TILFLYTTERE RINGERE STILLET
Generelt har tilflyttere mellem 25-50 
år en lavere indkomst end fraflyttere. 
Tilflyttere har også en noget lavere til-
knytning til arbejdsmarkedet, om end 
forskellen ikke er dramatisk. Videre 
gælder det, at tilflytterne har en rin-
gere uddannelse med en grundskole 
som højest gennemførte uddannelse 

for en større andels vedkommende. 
På uddannelsesområdet er situatio-
nen dog en anelse mere kompleks, 
eftersom de ældre fraflyttere på 
60-65 år og ældre har en dårligere 
uddannelse end tilflytterne i samme 
aldersklasser. 

Både til- og fraflyttere har en højere 
kriminalitet end de fastboende i de 
udsatte områder. I de senere år har 
der været en tendens til, at tilflytterne 
har haft en lavere kriminalitet end fra-
flytterne. Det skal her bemærkes, at 
en del af tilflytterne er nyindvandrede 
til Danmark, og de kan derfor i sagens 
natur ikke have nået at få en dom i 
det danske retssystem. Analysen må 
tages med dette forbehold.

En stor del af tilflytterne til almene 
boliger i udsatte områder er personer, 
som indvandrer fra udlandet. Disse 
personer har lavere indkomst end 
øvrige tilflyttere til områderne. Ser 
man udelukkende på tilflyttere til al-
mene boliger i udsatte områder, som 
flytter fra andre dele af Danmark, har 
de samme indkomstniveau som de 
personer, som fraflyttede området.
Der er en tendens til, at tilflyttere 
relativt hurtigt konvergerer mod 
indkomstniveauet for de eksisterende 

beboere i området. Ved fraflytning 
ses fastboende og fraflyttere at have 
samme gennemsnitlige indkomst. 
Dog ses en tilbøjelighed til, at fraflyt-
terne – i årene efter at de har forladt 
området – har en stærkere indkomst-
fremgang end de beboere, som bliver 
boende i området. Det kan indikere, 
at det er relativt ressourcestærke 
beboere, som fraflytter udsatte bolig-
områder.

SAMMENHÆNG MELLEM 
INDKOMST OG PERSON-
KARAKTERISTIKA?
Har man en indkomststruktur, der 
adskiller sig fra andre, blot fordi man 
har bopælserfaring fra et udsat om-
råde eller skyldes indkomstforskelle 
primært andre socioøkonomiske 
forhold? I et forsøg på at finde svaret 
på dette spørgsmål har DREAM 
gennemført en analyse, som ser 
på indkomstforløbet gennem livet. 
Analysen omfatter 47.479 personer, 
der i 1986 var 30 år gamle, og som har 
opholdt sig i Danmark uafbrudt frem 
til 2017, hvor de altså var 61 år gamle. 
Personernes indkomster følges i en 
periode, hvor personerne var 35 år 
gamle, til de når alderen 61 år. 

Anm.: Indkomst er opgjort som den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2016-kroner. For personer, som kun har opholdt sig i landet en del af året 
– dvs. er indvandret, udvandret eller døde – er personens indkomst opregnet til en årsindkomst. I figuren til venstre medregnes skattepligtige i 
alderen 15-64 år eksklusiv uddannelsessøgende. I figuren til højre inkluderes alle personer inklusiv studerende.

GENNEMSNITLIG INDKOMST FOR TILFLYTTERE, FRAFLYTTERE OG FASTBOENDE I UDSATTE ALMENE OMRÅDER

a) Varigt udsatte almene områder b) Gns. indkomst efter alder, gns. 2012-2016
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Personerne kommer fra alle dele af 
det danske samfund: Dem, der bor i 
ejerboliger, i almene boliger og dem, 
der har dansk eller anden oprindelse. 
Tilsvarende spænder deres indkom-
ster fra den laveste tiendedel til den 
højeste tiendedel. De er kategorise-
ret efter indkomst, men ikke efter 
indkomst på ét givent tidspunkt. Det 
ville ikke give mening, da vi ser på 
udviklingen over så lang en årrække. I 
stedet kategoriseres personerne efter 
fire forskellige typer af indkomstfor-
løb. På det grundlag gennemføres 
en undersøgelse af, hvorvidt sand-

synligheden for, at man er havnet i 
én specifik indkomstgruppe frem for 
en anden kan knyttes til en række 
forskellige personspecifikke forhold 
såsom bopæl, uddannelse, arbejds-
markedsstatus, køn, herkomst med 
videre. 

Kun 1.500 personer ud af de 47.479 
har ikke dansk oprindelse. Antallet af 
indvandrere af ikke-vestlig oprindelse 
er 715, mens indvandrere af vestlig 
oprindelse udgør 681 personer. Hertil 
kommer en meget beskeden gruppe 
af efterkommere af indvandrere af 

vestlig oprindelse og endnu færre af 
ikke-vestlig oprindelse. Næsten 10 
pct. af den samlede målgruppe har 
på et tidspunkt mellem 1991-2017 
opholdt sig i mindst et år i et udsat 
boligområde. Her har deres ophold 
i gennemsnit varet 7,6 år med eller 
uden afbrydelser. 

4 TYPER INDKOMSTFORLØB
Kategoriseringen af de individuelle 
indkomstforløb sker ud fra klynge-
analyse på individplan. Grupperingen 
er foretaget på en sådan måde, at 
personerne inden for hver gruppe 

MÅLGRUPPEN FORDELT PÅ 4 INDKOMSTMÆSSIGE HOVEDFORLØB FRA 35 TIL 61 ÅRS-ALDEREN
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har et indkomstforløb, der minder 
om hinanden. Overordnet kan man 
derfor sige, at der findes fire forskelli-
ge typer af indkomstforløb. En grafisk 
fremstilling af forløbene med individ-
data kan virke kompliceret. I stedet 
vises i figuren på den foregående side 
de fire grupper med fordelingen af 
hver gruppe på 10 indkomstdeciler. 
Det vil sige, at for hvert år – for hvert 
alderstrin som det jo er – er der vist, 
hvordan gruppen fordeler sig på ti 
indkomstkategorier. Bemærk, at der 
ikke er lige mange personer i de fire 
grupper. 

Indkomstforløb i gruppe 1 domineres 
af de lave indkomstdeciler (nr. 1-3) 
igennem livsforløbet. Modsætningen 
er gruppe 4, hvor de højeste ind-
komstdeciler (nr. 8-10) er domineren-
de. De to øvrige grupper kendetegnes 
ved at omfatte personer med ind-
komster henholdsvis under og over 
medianindkomsten, dvs. overvejende 
indkomstdecilerne nr. 4-8.

INGEN SAMMENHÆNG MELLEM 
INDKOMST OG GRUPPE
DREAM har endvidere gennemført 
en statistisk analyse af, om der er en 
sammenhæng mellem personka-
rakteristika – herunder bosættelse i 
et udsat område – og den indkomst-
gruppe, man havner i. Man kan her-
ved isolere effekten fra de enkelte 
faktorer og se, om én enkelt faktor 
har en påvirkning, der er statistisk 
signifikant – eller udtrykt mere popu-
lært: At effekten ikke er tilfældig. Ud 
fra en overordnet betragtning viser 
det sig, at der ikke er en sammen-
hæng mellem gruppetilhørsforhold 
og bosættelse i et udsat område. Til 
gengæld har uddannelse og arbejds-
markedstilknytning betydning. Det 
er altså ikke det, at man bor i et udsat 
område, der i sig selv betyder, at 
man placeres i én gruppe frem for en 
anden. 

Personer med bopælserfaring fra et 
udsat område kategoriseres primært 
i gruppe 1 og 2 og kan dermed heller 

ikke siges at have indkomstforløb, 
der ikke kan genfindes blandt andre i 
befolkningen. Det skal understreges, 
at der her er tale om en gennemsnits-
betragtning. Derfor kan konklusionen 
om forholdet mellem indkomst og 
bopælserfaring fra et udsat område 
være anderledes for udvalgte under-
grupper af befolkningen, hvis man 
f.eks. lagde herkomst eller uddannel-
sesniveau til grund. 

Endvidere skal man være opmærk-
som på ikke at overfortolke resultatet, 
der er bestemt for en særlig gruppe 
af personer på godt 40.000, hvor 
alle var 30 år i 1986. Der kan også 
være andre forhold, der påvirker 
livsforløbet, og som ikke er nævnt 
her. Endvidere skal det bemærkes, at 
analysen ikke udtrykker en årsags-
sammenhæng mellem de påviste 
relationer, men alene signifikansen af 
korrelationen.



Af Shangitha Satgunalingam 
Boligøkonomisk Videncenter
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Mange former for 
segregering
I mange lande arbejder forskere inden for samfundsvidenskaberne intenst med 
begrebet segregering. I denne artikel ses der på begrebet segregering

NÅR PERSONER BOSÆTTER SIG i et 
nabolag, vil de have større eller min-
dre mulighed for at møde andre med 
samme baggrund og for at kunne 
integrere sig i de forskellige netværk, 
der måtte findes i området. 

Segregering betegner adskillelse af et 
samfunds indbyggere i etniske, religi-
øse eller andre sociale og økonomiske 
grupperinger. Der kan være tale om 
tvungen eller frivillig adskillelse som 
følge af politiske beslutninger, økono-
miske begrænsninger eller ønsket om 
at bosætte sig i nærheden af indivi-
der med samme karakteristika som 
én selv. Økonomisk teori har påvist, 
at der opstår tydelig segregering, når 
et individ har en svag præference for 
at bosætte sig i nærheden af andre 
individer med samme karakteristika.

Der er mange forskellige processer, 
der kan føre til en opdeling af bo-
ligmarkedet i bestemte grupper. Én 
faktor i den forbindelse kan være 
husholdningernes budgetmæssige 
restriktioner. Et andet forhold kan 

være, at nogle befolkningsgrupper 
tiltrækkes af bebyggelser, hvor der 
i forvejen er mange fra deres egen 
gruppe. Det gælder for indvandrere, 
der f.eks. oplever problemer med 
at forstå sproget i et andet land og 
derfor har behov for at have netværk 
fra deres egen gruppe, der kan støtte 
dem og hjælpe dem, bl.a. når de skal 
søge efter arbejde. Omvendt kan 
etnisk danske blive afskrækket fra at 
flytte ind i et alment boligområde, 
hvis der er ganske få andre etnisk 
danske i bebyggelsen. I engelsk litte-
ratur kaldes dette ’White avoidance’. 

MANGE DYNAMIKKER I GANG
Det kan også være, at etnisk danske 
i en almen bebyggelse med mange 
indvandrere og efterkommere føler 
sig tilskyndet til at flytte bort. Det er 
kendt som ’White flight’. De forskel-
lige dynamikker kan være i gang på 
samme tid med mere eller mindre 
vægt. Derfor er det vigtigt med evi-
dens på området, fordi der ellers let 
kan opstå myter og historier i medier-
ne på et ufuldstændigt grundlag. 

Segregeringsmønsteret i bosættelsen 
på det danske boligmarked – især i 
den almene sektor – har i de senere 
år haft politikernes og planlæggernes 
interesse. Det skyldes antagelsen om, 
at segregering kan hæmme integra-
tion. Der har også været betydelig 
fokus på børn i lavindkomstfamili-
er og på eksistensen af en såkaldt 
’fattigdomsgrænse’. Mindrebemid-
lede familier er også koncentreret 
i bestemte geografiske områder. 
Segregering vedrører ikke udeluk-
kende ikke-vestlige indvandrere og 
efterkommere, men handler også om 
andet end etnicitet. 

STOR INTERNATIONAL 
OPMÆRKSOMHED
Segregeringsgraden af bosættelses-
mønsteret i et givet geografisk områ-
de kan måles numerisk. Traditionelt 
har sociologer og økonomer opstillet 
særlige indeks for at måle segregerin-
gen. Man kan her vælge at se på in-
dividernes etnicitet, arbejdsmarkstil-
knytning, uddannelse, indkomst m.v. 
På det internationale plan foregår der 
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et meget omfattende arbejde med 
etnisk segregering i bosættelsesmøn-
stret. Når man bruger de traditionelle 
indeks til at måle dette, måler man 
typisk adskillelsen af befolkningen 
mellem to grupper. I USA har man 
således målt segregeringen mellem 
afro-amerikanere og ’hvide’, mellem 
personer af asiatisk oprindelse og 
’hvide’, mellem afro-amerikanere og 
personer af asiatisk oprindelse og så 
videre. 

Disse traditionelle begreber og in-
deks gennemgås i det følgende. 
I projektet med DREAM anvendes en 
mere avanceret matematik, der tilla-
der at se på flere faktorer på samme 
tid. 

GEOGRAFIENS BETYDNING
Afgrænsning og størrelsen af de geo-
grafiske områder er vigtige faktorer, 
hvis man vil måle segreringen. Af-
grænsningen er forskellig fra land til 
land: I USA benyttes ofte de såkaldte 
’census tracts’ og den mindre gruppe 
’census blocks’ (som der er 11,5 mil-
lioner af – og flere af dem har ingen 
indbyggere). Jo større en geografisk 
enhed, man lægger til grund for be-
regningen, desto mindre vil segrege-
ringsgraden være. Befolkningen i en 
’census tract’ varierer meget i USA, 
men man har forsøgt at operere med 
en inddeling med omkring 4.000 
indbyggere i hver. 

En inddeling i kommuner vil være 
en alt for grov opdeling at beregne 
segregering på i Danmark. Her har 
forskerne arbejdet med mindre geo-
grafiske enheder. Det kommer ikke 
mindst til udtryk i professor Anna Piil 
Damm’s omfattende studier, hvor 
man er gået ned i en opsplitning på 
ca. 600 personer pr. nabolag. Det 
publicerede arbejde påviste klart, at 
traditionelle segregeringsindeks får 
en langt højere værdi ved en sådan 
findeling af befolkningen frem for det 
grovere mål i form af kommuner.
 
Arbejdet er blandt andet offentlig-
gjort i Nationaløkonomisk Tidskrift i 
2008, ’Danish neighbourhoods: Con-
struction and relevance for measure-
ment of residential segregation’. Også 
Marie Louise Schultz-Nielsen deltog i 
dette arbejde. Denne opdeling, som 
her blev anvendt, er siden brugt af 
andre danske forskere. Adjungeret 
professor Hans Skifter Andersen har 
således brugt materialet i studiet 
’Rumlig koncentration af etniske mi-
noriteter i Danmark’ fra 2015.
 
En anden metode, der bliver benyt-
tet, er ’geometrisk afgrænsning’ Her 
tages der udgangspunkt i en cirkel 
med en bestemt radius i forhold til 
individets bopæl. Endnu en metode 
er at foretage en opdeling, der sikrer 
det samme antal individer i de enkel-
te områder uanset områdets areal. 

BESTEMMELSE AF 
SEGREGERINGSGRADEN 
Der er flere forskellige segregerings-
begreber og omkring 20 forskellige 
segregeringsindeks til at kvantificere 
graden af segregering. Disse begre-
ber kan hver især indfange forskel-
lige dimensioner af segregeringen. 
Indeksene kan klassificeres i fem 
hoveddimensioner af segregering: 
centralization, concentration, cluste-
ring, exposure og evenness. 

Centralization indikerer graden af 
minoritetsgruppens geografiske 
placering i forhold til centrum i 
byerne. Concentration refererer til 
den relative mængde af fysisk plads, 
der er beboet. Clustering måler i 
hvilken grad minoritetsgrupper har 
bosat sig uforholdsmæssigt meget i 
sammenhængende områder. Even-
ness og Exposure er de dimensioner, 
som benyttes mest, når der måles på 
segregeringens indflydelse på socio-
økonomisk udfald. 

Evenness udtrykker graden af indi-
vider af forskellige grupper, som er 
over- eller underrepræsenteret i et 
bestemt geografisk område i forhold 
til gruppens samlede andel af be-
folkningen. Desto mindre evenness, 
desto større sandsynlighed for at 
minoriteten har en signifikant mindre 
adgang til skolegang, sundhedsres-
sourcer samt arbejdsmarkeder. 
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Exposure måler graden af den po-
tentielle kontakt, eller sandsynlighe-
den for interaktion mellem minori-
tets- og majoritetsgruppen i et givet 
geografisk område. En mindre grad af 
Exposure betyder at minoritetsgrup-
pen har sværere ved at møde indivi-
der fra majoritetsgruppen som følge 
af bosættelsesmønstret. På baggrund 
af at bestemte grupper koncentreres i 
visse kvarterer, er der mulighed for, at 
beboerne her har betydelig indflydel-
se på hinandens adfærd. Det er kendt 
som ’peer-effekt’.

Tidligere segregeringsstudier har pri-
mært benyttet to specifikke mål af 
disse dimensioner: Index of dissimila-
rity (på dansk: indeks for forskellighed 
eller for uensartethed) som et mål for 
evenness og index of isolation (indeks 
for isolation) som et mål for exposure.

INDEKS FOR UENSARTETHED
Indekset for uensartethed – dissimila-
rity index – er det mest udbredte mål 
for segregering. Indekset måler hvor 
ensartet fordelingen af minoritetsbe-
boerne er i forhold til ikke-minoritets 
beboere i et bestemt afgrænset geo-
grafisk område. Indekset kan antage 
værdien 0, når der ikke er nogen form 

for segregering, eller 100 når segrege-
ringen er maksimal. 

DET BETYDER INDEKSET
Hvordan måler vi, hvor ensartet 
beskæftigede og ledige er fordelt ud 
over byens forskellige kvarterer? For 
at illustrere matematikken med et 
praktisk eksempel, ser vi på en for-
simplet by, der kun har tre kvarterer. 
Der bor beskæftigede og ledige i hver 
af dem. De er dog ikke helt jævnt 
fordelt. Indekset for uensartethed ser 
på bosættelsesmønstret i hvert af de 
tre kvarterer, måler det med ét tal 
for hvert kvarter, og sammenlægger 
herefter tallene for de tre kvarterer. 

I kvarter 1 bor der 90 beskæftigede 
og kun 1 ledig. Det kan opfattes som 
det velstillede kvarter i byen. De 90 
beskæftigede skal ses i forhold til, at 
der er 260 beskæftigede i hele byen. 
De beskæftigede i kvarteret udgør 
(90/260) i andel af alle beskæftige-
de. Det er en andel på 0,346 (altså 
34,6 pct.) af alle beskæftigede. Ser vi 
derimod på de ledige, så udgør den 
ene ledige i kvarteret en andel på 
(1/104) ud af alle ledige i byen, og det 
er 0,0096, altså lidt under 1 pct. Hvis 
ledige og beskæftigede var jævnt 

fordelt, ville de to andele være de 
samme i kvarteret, men som man 
kan se, er der stor forskel på kvarte-
rerne i regneeksemplet. 

Dette regnestykke skal nu udføres for 
alle tre kvarterer. I den indsatte tabel 
kan man se, hvor mange beskæftige-
de og ledige, vi har forudsat, at der er 
i de tre kvarterer. Regnestykket bliver:

 
I virkelighedens verden er der langt 
flere end 3 kvarterer i en by, og der er 
behov for at skrive en generel regne-
formel op. Når man har at gøre med 
mange kvarterer, kan man ikke kun 
skrive bykvarter 1, 2 og 3 og så videre, 
men betegner et kvarter med
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står 
for kvarter 1, 2, 3 og så videre op til det 
maksimale antal kvarterer i byen, der 
måske er 50 eller 100. Når økonomer, 
statistikere – eller stort set alle, der 
anvender matematisk notation – skal 
betegne sammenlægning af en stor 
mængde af tal, her i form af bosæt-
telsesmønstre i forskellige kvarterer, 
bruger man et matematisk tegn for 
en sammenlægning af tal i en række. 
Det er det græske bogstav, der svarer 
til vores S. 

Kvarter 1 :  (90/260)  – (1/104)   = 0,3365
Kvarter 2:  (30/260)  – (100/104)  = 0,8462
Kvarter 3:  (140/260)  – (3/104) = 0,5096

UENSARTETHEDSINDEKS 
FOR BY 1 OG BY 2

 

 

Indekset for uensartethed

By 1 
Beskæftigede Ledige wi/WT bi/BT (wi/WT-bi/BT)

Kvarter 1 90 1 0,01 0,35 0,34
Kvarter 2 30 100 0,96 0,12 0,85
Kvarter 3 140 3 0,03 0,54 0,51
Hele byen 260 104 1,69
 

D= 0,85

By 2 
Beskæftigede Ledige wi/WT bi/BT (wi/WT-bi/BT)

Kvarter 1 90 36 0,35 0,35 0,00
Kvarter 2 30 12 0,12 0,12 0,00
Kvarter 3 140 56 0,54 0,54 0,00
Hele byen 260 104 0,00

D= 0,00

Indeks for isolation

By 1
Beskæftigede  Ledige wi/WT bi/(wi+bi) (wi/WT)*(bi/(wi+bi))

Kvarter 1 90 1 0,01 0,99 0,01
Kvarter 2 30 100 0,96 0,23 0,22
Kvarter 3 140 3 0,03 0,98 0,03

Hele byen 260 104
            ISO= 0,26

By 2
Beskæftigede  Ledige wi/WT bi/(wi+bi) (wi/WT)*(bi/(wi+bi))

Kvarter 1 90 36 0,35 0,71 0,25
Kvarter 2 30 12 0,12 0,71 0,08
Kvarter 3 140 56 0,54 0,71 0,38

Hele byen 260 104
            ISO= 0,71
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I det græske alfabet skrives dette som 
∑. Når der står

 
 
 

          
 

   
 

 

  

 
 

 betyder det blot, 
at vi sammenlægger tal for alle kvar-
tererne fra kvarter nummer 1 og op til 
N, der kan være 50, 100 eller 1000.

I formlen til højre kan man se, hvor-
dan indekset beregnes for en specifik 
by. Byen er opdelt i forskellige kvarte-
rer, hvor 
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står for antallet af kvarterer, 
der er i den pågældende by. 
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 står 
for antal individer i minoritetsgrup-
pen i det pågældende kvarter i byen. 
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er det totale antal af individer i 
minoriteten i den pågældende by. 
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er antallet af majoriteten i det pågæl-
dende kvarter, og 
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er det totale 
antal af majoriteten i byen. Indekset 
for byens uensartethed er defineret 
som: 

Uensartethedsindekset er et mål for, 
hvor jævnt minoriteten er fordelt på 
tværs af byen. Hvis minoriteten og 
majoriteten var ligeligt fordelt på alle 
kvarterer, ville uensartethedsindek-
set være nul. Når minoriteten bliver 
mindre ligeligt fordelt, bliver uensar-
tethedsindekset større. 

ISOLATIONSINDEKSET 
Isolationsindekset giver et mål for 
sandsynligheden for, at en beboer, 
der tilhører en minoritet, møder en 
ikke-minoritets beboer. Dette indeks 
måler de sociologiske effekter af 
segregeringen, idet der her ses på mi-
noritetens mulighed for at møde og 
interagere med andre individer, som 
er forskellige fra dem selv. 

I formlen herunder ser man, hvordan 
indekset beregnes. Der benyttes 
de samme notationer som i indek-
set for uensartethed. I dette indeks 
beregnes der på totalen af beboere i 
kvarteret 
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. Isolationsindeks 
for byen er derfor: 

På samme måde som uensarthed 
kan man bestemme isolationsindek-
set for de to byer.

Indekset for isolation viser en høj 
værdi, når der er en stor sandsynlig-
hed for, at et minoritetsgruppemed-
lem møder personer fra majoriteten. 
Hvor indekset for uensartethed skal 
have så lav en værdi som muligt for at 
udtrykke en jævn fordeling af befolk-
ningen, skal indekset for isolation 
omvendt have så høj en værdi som 
muligt. 

Isolationsindekset er højest, når de to 
grupper har lige antal beboere og er 
spredt lige lidt ud i kvarterene.

Det fremgår, at isolationsindekset for 
by 2, hvor indekset for uensartethed 
var nede på 0, her når op på en høj 
værdi: 0,71 mod 0,26 for by 1.
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ISOLATIONSINDEKS 
FOR BY 1 OG BY 2

 

 

Indekset for uensartethed

By 1 
Beskæftigede Ledige wi/WT bi/BT (wi/WT-bi/BT)

Kvarter 1 90 1 0,01 0,35 0,34
Kvarter 2 30 100 0,96 0,12 0,85
Kvarter 3 140 3 0,03 0,54 0,51
Hele byen 260 104 1,69
 

D= 0,85

By 2 
Beskæftigede Ledige wi/WT bi/BT (wi/WT-bi/BT)

Kvarter 1 90 36 0,35 0,35 0,00
Kvarter 2 30 12 0,12 0,12 0,00
Kvarter 3 140 56 0,54 0,54 0,00
Hele byen 260 104 0,00

D= 0,00

Indeks for isolation

By 1
Beskæftigede  Ledige wi/WT bi/(wi+bi) (wi/WT)*(bi/(wi+bi))

Kvarter 1 90 1 0,01 0,99 0,01
Kvarter 2 30 100 0,96 0,23 0,22
Kvarter 3 140 3 0,03 0,98 0,03

Hele byen 260 104
            ISO= 0,26

By 2
Beskæftigede  Ledige wi/WT bi/(wi+bi) (wi/WT)*(bi/(wi+bi))

Kvarter 1 90 36 0,35 0,71 0,25
Kvarter 2 30 12 0,12 0,71 0,08
Kvarter 3 140 56 0,54 0,71 0,38

Hele byen 260 104
            ISO= 0,71
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Kvarter 1 90 1 0,01 0,35 0,34
Kvarter 2 30 100 0,96 0,12 0,85
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De fem dimensioner af segregering, 
der tidligere blev nævnt, er begrebs-
mæssigt meget specielle. Fire af 
dimensionerne er vist i figuren med 
hver deres mønster i de enkelte 
beboelsesområder. Hvis man ikke er 
til formler eller tabeller, kan man alli-
gevel danne sig et indtryk af segrege-
ringsbegreberne ved at se på denne 
grafiske fremstilling.

I den øverste halvdel af diagram-
met er de to mønstre med en jævn 
fordeling af minoritets- og majori-
tetshusstande jævnt fordelt over hele 
kvarteret. Begge disse mønstre har 
lavt niveau af klynger (det vil sige at 
de har et højt niveau af evenness). 
Mønsteret øverst til højre har flere 
minoritetshusstande i det lokale miljø 

i forhold til majoritetshusstande, end 
mønsteret til venstre. Det betyder, 
at eksponeringsgraden er højere 
til højre. I figurens øverste venstre 
hjørne er minoriteten spredt jævnt ud 
over byen, og der er ikke antydning 
af sammenklumpning af minoriteten 
(klynger). 

De to nederste mønstre er derimod 
mere klynget (clustering).

Dimensioner af segregeringen 
i beboelsesområder



Af Curt Liliegreen 
Boligøkonomisk Videncenter
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Bijlmermeer rejser sig igen

Det skulle have været state of art for boliger til middelklassen i 1960’erne og -70’erne. 
Den berømte arkitekt Le Courbusier var endda inspiration til byplanen i de nye bolig-
kvarterer, der blev bygget uden for Amsterdam. Det gik grueligt galt, men nu rejser 
bydelen sig igen, men i en betydelig ændret form 

BIJLMERMEER ER EN BYDEL 8 km 
sydøst for Amsterdams centrum. Den 
blev opført på en bar mark i perio-
den fra 1966 og frem til starten af 
1970’erne. Da det storstilede bygge- 
og anlægsprojekt var færdigt, omfat-
tede det 17.000 boliger, primært so-
cialt boligbyggeri i form af lejligheder, 
der husede 41.700 beboere. Bijlmer-
meer bydelen fylder i alt 22,1 km2.

Udenfor Hollands grænser er Bijl-
mermeer kendt for at have været 
genstand for en af de mest drastiske 
renoveringer og ombygninger af et 
udsat boligområde i Europa. BVC 
besøgte bydelen i februar 2019.

I sin oprindelige plan var Bijlmermeer 
et eksempel på modernistisk byplan-
lægning, hvor én samlet master-plan 
blev lagt ned over en hel bydel. 90 
pct. af boligerne skulle være højhuse, 
og dem var der 31 af, hvor hver enkelt 

var 10 etager højt. Netop fordi der 
var tale om højhuse, blev der plads 
til store åbne arealer mellem bolig-
blokkene. De forskellige trafikformer 
blev adskilt fra hinanden og vejene, 
der førte ind til boligblokkene var 
hævet op over jorden. Det skulle sikre, 
at boligerne blev forskånet for støj 
og forurening. Der var tale om store 
boliger, typisk på 100 m2, beregnet 
for middelklassen. Højhusene var 
forbundne, og de blev bygget sam-
men i et mønster lige som cellerne i 
en bikube.

LE COURBUSIER
Principperne bag planen havde sin 
oprindelse i den berømte 4. CIAM 
kongres i 1933. Bogstaverne står for 
Congrés International d’Architecture 
Moderne, der samlede arkitekter og 
byplanlæggere ved 11 internationale 
konferencer i perioden 1928-1959. 
Konferencens principper blev op-

summeret af den berømte arkitekt, 
byplanlægger og designer Le Cor-
busier i 1943 i en række analyser og 
anbefalinger til byudvikling i det 
såkaldte Athen Charter. Målsætnin-
gen var at skabe lys, luft og plads 
rundt om boligerne som en reaktion 
mod datidens forslummede, mørke 
og forurenede bykerner. Fokus var 
den ’funktionelle by’. Byens planlæg-
ning skulle ikke være tilfældig eller 
markedsbestemt, men baseret på 
videnskabelige principper og idealer 
om borgernes velfærd. Dette indebar 
blandt andet en klar adskillelse mel-
lem byens forskellige funktioner som 
boligområder og arbejdspladser.

Byggeformen blev i høj grad højhuse, 
og i Holland var højhuse den domi-
nerende del af nybyggeriet indenfor 
det sociale boligbyggeri i årene 1965-
1975. Perioden er sammenfaldende 
med det svenske ’Miljonprogrammet’, 

Et af de originale højhuse ved 
Hogevecht i Bijlmermeer. Man 
har forsøgt at bruge farverne fra 
et gavlmaleri af den brasilianske 
kunstner Rimon Guimaraes.
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hvor der blev opført 1 mio. boliger og 
med omfattende sociale boligbygge-
rier i andre europæiske lande. De blev 
ofte bygget i store ’planer’ og bestod 
af højhuse, hvor de danske eksempler 
er Høje Gladsaxe (1963-1966) med 
op til 16 etager og Brøndby Strand 
Parken (1969-1974) med blokke op til 
15 etager. Et andet kendt eksempel er 
Bellvitge i Barcelona med 15 etagers 
højhuse, der rummer tilsammen godt 
9.000 boliger og 33.000 indbyggere, 
men hvor indbyggerne som oftest 
ejede deres lejligheder i modsætning 
til Bijlmermeer. 

Når man valgte at opføre højhuse 
skyldtes det et presserende boligbe-
hov, nødvendigheden af en effektiv 
og industrialiseret byggeform, men 
også troen på, at man med højhu-
sene skabte den helt rigtige by med 
plads til grønne arealer og sol til alle. 
Højhusbølgen i Europa varede kun i 
få år, men er efterfølgende blev taget 
op i stor målestok i Asien. 

EN NEGATIV SPIRAL 
Bijlmermeers ville være ’Fremtidens 
By’, men det image blev straks ud-

fordret. Samtidig med at højhusene 
begyndte at rejse sig, skiftede befolk-
ningens præferencer. I takt med den 
øgede velstand foretrak middelklas-
sen forstædernes fritliggende enfa-
miliehuse og rækkehuse. Den gamle 
bymidte blev på ny attraktiv, og den 
proces er kun blevet styrket siden. I 
stedet for at tiltrække børnefamilier 
fra middelklassen tiltrak Bijlmerme-
ers singler eller enlige forældre. Og 
dem, som flyttede ind i højhusene, 
var ofte indvandrere fra Surinam 
(Hollandsk Guyana) og de Hollandske 
Antiller med begrænsede ressourcer. 
Surinam blev selvstændig i 1975, og 
mange indbyggere, der fik hollandsk 
pas, valgte i den forbindelse at rejse 
til Holland.

Der udviklede sig en høj tomgangs-
rate med 25 pct. af lejlighederne 
stående tomme i 1985. De store lej-
ligheder var forholdsvis dyre og blev 
derfor udkonkurreret af andre, mere 
attraktive boliger i andre områder. 
Den proces minder om udviklingen i 
mange andre sociale boligbyggerier i 
Europa, og udviklingen i Bijlmermeer 
er på ingen måde enestående. 

Det bemærkelsesværdige i Amster-
dam er blot skalaen: Det forhold at 
bydelen blev så enorm. Lignende pro-
blemer udviklede sig i Sverige, bl.a. i 
bydelen Hjällbo (Göteborg), der af alle 
steder blev bygget i skovområderne 
udenfor centrum og skulle tiltrække 
middelklassen med ambitionen om 
at være ’Europas Brasilia’. I stedet 
endte bydelen isoleret fra centrum og 
helt domineret af indvandrere med 
høj arbejdsløshed og lave indkomster. 

Bijlmermeer har været gennem en 
omfattende fornyelsesindsats, men 
befolkningssammensætningen i 
Amsterdam SØ er fortsat signifikant 
anderledes end i den øvrige del af 
byen. Pr. 1. januar 2018 havde bydelen 
en befolkningsandel på 29 pct. fra 
Surinam og 5 pct. fra Antillerne. Sam-
let havde bydelen en ikke-vestlig an-
del på 63,3 pct. mod 16 pct. i Amster-
dams centrum og 52 pct. i NV. 39,4 
pct. af alle indvandrere fra Surinam 
er bosat i SØ, hvor ingen anden bydel 
har en andel højere end 14,9 pct. 
(Kilde https://www.ois.amsterdam.nl/
feiten-en-cijfers/stadsdelen/?20251)

Rækkehuse fra slutningen af 1990’erne 
på Troepiaalsingel i Bijlmermeer. 
I takt med at højhusene blev revet ned, 
blev der bygget flere og flere boliger i 
rækkehuse.
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BESPARELSER OG 
TEKNISKE PROBLEMER
Bijlmermeer viste sig således at være 
planlagt ud fra abstrakte idealer om 
byplan og arkitektur løsrevet fra de 
socioøkonomiske og demografiske 
forandringer i det samfund, som det 
var en del af. Udover dette misforhold 
mellem præferencer og efterspørg-
sel, viste planerne sig at indeholde 
en række svagheder af mere teknisk 
karakter. Projektet blev udsat for 
besparelser, og et af problemerne 
blev, at der var for få elevatorer til at 
betjene lejlighederne. Bydelen fik 
ikke den nødvendige infrastruktur 
fra starten, blandt andet manglede 
der butikker. Et andet problem var, 
at stueetagen ikke bestod af boliger, 
men endeløse (flere hundrede meter 
lange) korridorer og opbevaringsrum 
uden vinduer. I takt med at krimina-
liteten rykkede ind i området, skabte 
det utryghed. Man måtte ikke parkere 
sin bil ved boligerne – i stedet skulle 
den anbringes i flere etager høje par-
keringsbygninger, hvorfor der opstod 
endnu et element af utryghed. 

Med tomme lejligheder, en uhen-
sigtsmæssig og utryghedsskabende 
udformning og kriminalitet starte-
de nu en negativ spiral, der hurtigt 
tiltrak sig politikernes og mediernes 
opmærksomhed. Fra at være ’Fremti-
dens By’ fik Bijlmermeer ghetto-præ-
dikatet og blev kaldt et nationalt 
katastrofeområde af den lokale 
politichef. Dermed talte man også 
bydelens image ned, hvilket næppe 
har hjulpet på problemerne.

Udviklingen i Bijlmermeer er ble-
vet analyseret i et fælleseuropæisk 
forskningsprogram COST Action TU 
1203, støttet af EU under forsknings-
programmet HORIZON 2020. I den 
forbindelse er der lavet en kompara-
tiv analyse af de to bydele Bijlmerme-
er og Bellvitge. 

EN DRASTISK PLAN 
Indsatsen i bydelen har fulgt forskel-
lige strategier og har været heftigt 
debatteret. Da talen først faldt på en 
renovering af bydelen, fik arkitektu-
ren i de oprindelige byplaner hurtigt 
deres forsvarere blandt de lokale, de 
såkaldte ’Bijlmermeer believers’. De 
er fortsat aktive. Med tiden har det 
dog vist sig, at højhusformen ikke er 
attraktiv for de fleste. Renoveringen 
består derfor ikke blot i en istandsæt-
telse af de 50 år gamle bygninger, 
men i høj grad også af at få nedrevet 
en stor del af højhusboligerne og 
nybyggeri af et større antal boliger, 
primært rækkehuse. 

De første renoveringsplaner i 
1980’erne handlede om istandsæt-
telse af lejligheder, opdeling af store 
lejligheder i mindre boliger og opsæt-
ning af flere elevatorer. I 1992 blev Bi-
jlmermeer ramt af en flykatastrofe, da 
et Boeing 747 Cargo fly styrtede ned 
i en boligblok og dræbte mindst 39 
beboere. Fordi mange boede illegalt 
i lejlighederne, kan man ikke være 
sikker på det antal, der blev dræbt – i 
øvrigt samme problemstilling som 
opstod i kølvandet på branden i 
Grenfell Tower i London-bydelen Ken-

sington i 2017. Katastrofen medførte 
øget politisk opmærksomhed om 
områdets problemer, og renoverings-
indsatsen blev styrket. 

I 1992 besluttede man at nedrive 
6.500 ud af 12.500 lejligheder og give 
beboerne valget mellem at få en ny 
bolig i området eller udenfor. I stedet 
for de 6.500 boliger, der forsvandt, 
blev der opført 7.200 nye i form af 
tæt-lavt byggeri i maksimalt 4 eta-
gers høje.

2/3 BLEV I OMRÅDET
Alene i højhusområdet beløb investe-
ringerne sig til 1,6 mia. euro. To tredje-
dele af beboerne valgte at blive i om-
rådet. Fra begyndelsen af projektet 
var det således tanken at fastholde 
beboerne i området, hvis de selv øn-
skede det. Dette står i stærk kontrast 
til andre nedrivninger af større sociale 
boligbebyggelser i Europa såsom 
Heygate Estate i London. Her endte 
det med, at området udelukkende 
kom til at bestå af private boliger 
med den konsekvens, at oprindelige 
beboere blev spredt for alle vinde. 

70 pct. af de nybyggede lejligheder 
blev ejerboliger eller udbudt som 
privat udlejning. Projektet ændrede 
altså ejerformerne i bydelen radikalt. 
Hermed ligger projektet på linje med 
tankerne i den danske ’Ghetto-plan’ 
med den klare forskel, at man i 
Bijlmermeer bevidst har tilstræbt at 
fastholde de oprindelige beboere i 
området. 

Den brasilianske kunstner Andre Gonzaga 
(med pseudonymet Dalata) har peppet 
gavlen op i Heesterveld, Bijlmermeer. 
Man har anvendt en gruppe brasilianske 
kunstnere inden for ’street art’ for at 
bryde monotonien. 
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OPGØR MED CIAM-PRINCIPPERNE
Med disse ændringer fulgte et opgør 
med den oprindelige CIAM-inspire-
rede byplanlægning. Parkeringshu-
se blev revet ned helt eller delvist, 
gangbroerne til parkeringshusene 
blev fjernet og vejene blev anlagt 
på jordoverfladen. Samtidig blev de 
lokale centre udbygget med under-
holdningsaktiviteter og forretnings-
kvarterer i stor skala. Således har man 
opført Amsterdam Arena, det stør-
ste fodboldstadium i Holland, hvor 
fodboldklubben Ajax har hjemme-
bane. Man kan blot forestille sig, hvis 
man havde opført Royal Arena ved 
Taastrupgaard i stedet for på Amager 
Fælled!! 

Resultatet af processen bliver ge-
nerelt opfattet som en succes. Et af 
de målbare resultater er, at krimi-
naliteten er faldet. De hollandske 
myndigheder beregner et indeks for 
de enkelte bydeles sikkerhed. Nor-
malen er 100. Jo højere indekset er 
i forhold hertil, desto værre står det 
til med kriminaliteten. Den centrale 
del af Amsterdam lå i august 2018 
på 170-180. Til sammenligning lå det 

værste område i Bijlmermeer byde-
len på 134. I andre kvarterer i Bijlmer-
meer som Geerdinkhof og Kortvoord 
ligger det på 87-89, altså klart bedre 
end gennemsnittet for Amsterdam. 
(Se https://www.ois.amsterdam.nl/
visualisatie/veiligheidsindex.htm-
l?index=Veiligheidsindex&postco-
de=1064AA&indeling=buurt&me-
ting=2018-08). På andre kriterier som 
arbejdsløshed og andel, der er på 
offentlige ydelser, er forbedringerne 
mindre signifikante. 

HVAD MARKEDET SIGER 
Som det fremgår af kortet herun-
der, er Amsterdams forstæder som 
hovedregel de billige områder på 
boligmarkedet, mens priserne topper 
i den historiske bykerne (undtagen 
de steder, hvor turisterne færdes 
allermest) og syd for den store 
bypark Vondelpark 2,5 km fra cen-
trum. Bijlmermeer er området med 
de laveste boligpriser, 30-50 pct. af 
priserne i bykernen, når vi ser bort fra 
decideret liebhaveri. Mange boliger i 
Bijlmermeer er i februar 2019 udbudt 
til salgspriser på 20-25.000 kr. pr. m² 
De kan i prisniveau og materialevalg, 

tilstand og arkitektur sammenlignes 
med Rebæk Søpark i Hvidovre, hvor 
vi finder nogle af Københavns laveste 
kvadratmeterpriser på 20-22.000 kr.
 
Bijlmermeer er således billig, men 
området falder ikke totalt igennem 
i forhold til andre forstæder som 
Amsterdam SV. Når man skal vurdere 
boligpriserne i Amsterdam, skal man 
i øvrigt være opmærksom på, at de 
typisk ligger på lejet jord ejet af det 
offentlige. Der skal derfor betales en 
årlig ’erfpacht’ i afgift. Den kan man 
købe sig fri for på samme måde, som 
vi i Danmark/København kan frikøbe 
os for hjemfaldspligten. En 70 m2 
istandsat lejlighed i en af de oprinde-
lige betonhøjhuse i Bijlmermeer ko-
ster 1,4-1,6 mio. kr. Man skal imidlertid 
passe på med at sammenligne priser 
på tværs af landegrænser, men det 
ligger over, hvad tilsvarende typer af 
ejendomme i Hvidovre, Høje Taastrup 
og Ishøj fra samme byggeperiode 
koster. 

BOLIGPRIS I EURO PR. KVADRATMETER I AMSTERDAM, 2017 

Kilde: Gemeente Amsterdam, 
https://maps.amsterdam.nl
/?LANG=en

> 7569 euro/m2

6307-7569
5676-6307
5045-5676
4414-5045
3784-4414
3153-3784
2523-3153
1892-2523
< 1892
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Af journalist
Per B. Jensen

PeRscript

Den store fortælling om
Tingbjerg får nyt kapitel 
En gang var det et mønstereksempel på, hvad velfærdssamfundet kunne præstere 
i et lokalsamfund: Et område i storbyen med boliger af høj standard, fællesskab 
og grønne områder. Siden er Tingbjerg falmet både i fysisk og overført betydning. 
Men det bliver der nu gjort noget ved

DEN TIDLIGERE overborgmester 
og adm. direktør for By & Havn Jens 
Kramer Mikkelsen taler passioneret 
om sit nye projekt – et projekt, som 
to store boligorganisationer, fsb og 
SAB, og ejendomsudvikleren NREP 
står bag og som skal omfatte såvel 
nuværende som kommende beboere 
i det udsatte boligområde Tingbjerg i 
Københavns Nordvestkvarter. 

– Jeg er sikker på, at det, vi er i gang 
med nu, vil skrive sig ind i den store, 
flotte fortælling om Tingbjerg. For-
tællingen, som starter med Steen 
Eiler Rasmussens geniale idéer om, 
hvordan man skaber attraktive bo-
liger i grønne omgivelser og tæt på 
Rådhuspladsen. I dag er de blevet 
videreudviklet og retter sig mod res-
sourcestærke børnefamilier, enlige og 
unge mennesker af dansk og anden 
etnisk oprindelse, siger Jens Kramer 
Mikkelsen, der i dag er byudviklings-
direktør i NREP.

Det, han henviser til, er den byudvik-
lingsplan, som blev underskrevet og 
præsenteret i oktober 2018. Omdrej-
ningspunktet i planen er opførelsen 
af ca. 1000 boliger, som tilvejebringes 
ved, at de to boligorganisationer i 
området sælger jord til NREP, som så 
til gengæld forpligter sig til at udvikle 
og opføre private boliger i et område 
først og fremmest i form af rækkehu-
se på ca. 90-100 m². Det skelsætten-
de i planen er, at der opereres med 
private boliger, primært ejerboliger 
i Tingbjerg, som ellers udelukkende 
består af almene boliger med de 
konsekvenser, det har haft for bebo-
ersammensætningen, kriminalitet og 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

FORUD FOR SIN TID
– Da Tingbjerg så dagens lys, var man 
forud for sin tid. Et mønstereksempel 
på, hvad velfærdssamfundet kunne 
udrette og tilbyde børnefamilier, par 
og singler: Attraktive boliger tæt på 

Københavns centrum med udsigt til 
store, grønne områder. Men lige som 
samfundet har ændret sig i løbet af 
årene, der er gået, har Tingbjerg også 
måttet sande, at tiden ikke står stille. 
Der er opstået en række udfordringer 
på boligsiden med nye beboere og 
nye behov. Det har afstedkommet en 
række problemer, som vi har set ikke 
bare i Tingbjerg, men i alle de udsatte 
boligområder i Danmark.

– Og læg mærke til, at jeg bruger ud-
trykket ’udsatte boligområder’ – ikke 
’ghetto’-ordet, som jeg ikke bryder 
mig om, understreger Jens Kramer 
Mikkelsen. 

– Jeg tror på, at vi igen kan relancere 
Tingbjerg med dette projekt. Hvis jeg 
må bruge et billede, vil udviklingen 
her komme til at ligne den, vi har set 
i København, hvor byen er gået fra at 
være tiltrækkende på trods af sine 
problemer, til at den i dag er blevet 
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attraktiv på grund af sine kvaliteter. 
Sådan tror jeg også, det det vil gå 
med Tingbjerg – bare i lidt mindre 
målestok. 

Han bygger bl.a. sin optimisme på, at 
der ikke er tale om en plan udtænkt 
af smarte og kreative developere på 
jagt efter hurtige projekter og penge.

VI ER DER PÅ DEN LANGE BANE
– Vores (NREP, red.) projekt er blevet 
valgt af de to boligorganisationer, 
som har mange års erfaringer med 
Tingbjerg, og som kender området 
til mindste detalje. Vi kvitterer for 
tilliden med den mest ambitiøse 
plan, der er set til dato. En plan, som 
vi alle står bag og som omfatter 1000 
boliger – vel at mærke private boliger, 
som organisationerne har ønsket det. 
Det er det skelsættende ved projek-
tet. Den slags projekter tager tid. Vi er 
der på den lange bane, og fordi vi tror 
på projektet. 

Men hvorfor er det så vigtigt, at det 
bliver ejerboliger?

– Det er både organisationernes og 
vores opfattelse, at Tingbjerg har 
brug for en boligform, der adskiller 
sig fra de nuværende almene boliger. 
Jeg – og mange andre – tror på, at de 
bedste byer, de bedste byområder 
er dem, der er præget af diversitet. 
Der skal være et passende miks af 

mennesker og boligformer, der gør 
området attraktivt at bo i.

DRØMMEN OM NOGET ANDET 
– Det gælder også med hensyn til be-
boersammensætning. Og i Tingbjerg 
handler det ikke om at skifte beboer-
ne ud, men om at få dem til at blive 
boende. En del mennesker, især bør-
nefamilier, forlader Tingbjerg hvert 
år. Det gør de, fordi de har drømmen 
om noget andet: Et hus eller en større 
bolig med have. Undersøgelser viser, 
at 70 pct. af dem, der flytter væk, øn-
sker sig mere plads og mere grønt at 
se på. Der er i øvrigt masser af grønt 
i Tingbjerg, men nu tager vi fra de 
store græsarealer og parkområder og 
gør dem mere intime ved at fasthol-
de naturkvaliteterne og skabe fælles 
og private opholdszoner.

På den måde håber man at kunne 
fastholde ikke kun dem, der er på 
vej ud, fordi de ønsker noget andet, 
men også at appellere til de børne-
familier i den indre bys brokvarterer 
– dem, som sidder i små lejligheder 
og længes efter lys, luft og grønne 
omgivelser. 

– Derfor passer det her projekt per-
fekt ind i det billede, som Steen Eiler 
Rasmussen og C.Th. Sørensen så for 
sig med deres visioner om den nye by 
i byen. 

Men hvem bliver så smidt ud af Ting-
bjerg og har dem, som bliver tilbage, 
råd til at blive boende?

RÆKKEHUSE TIL 2½ MIO. KR. 
Ingen – i hvert fald ikke i forbindelse 
med vores projekt. Vi river ikke ned 
og ingen skal rykke ud, fordi vi bygger 
nye boliger i Tingbjerg. Vi vil gerne 
køre kranerne ind, men ikke nedriv-
ningsmaskinerne! Og med hensyn til 
prisen, så sigter vi mod et beløb, der 
ligger fra 2½ mio. kr. for et 90-100 m2 
rækkehus. Det er selvfølgelig med 
forbehold for, hvordan lokalplanen 
kommer til at se ud. Det synes vi selv 
er et godt tilbud, når man sammen-
ligner med, hvad man tilsvarende kan 
få andre steder i kommunen. Og der 
er tale om et beløb inden for en ram-
me, som børnefamilier kan håndtere, 
siger Jens Kramer Mikkelsen. 

Flere forhold kan spille ind på pris-
sætningen af de nye boliger. Udover 
lokalplanen for området, som Køben-
havns Kommune er i færd med at 
udarbejde, spøger det noget specielle 
begreb ’tillægskøbesummen’, som 
er den betaling, udviklerne og de to 
organisationer skal afholde til kom-
munen, når man bygger mere på en 
almennyttig grund, end der oprinde-
ligt er aftalt. Men den tidligere over-
borgmester tror på, at man på dette 
område vil kunne tale sig til rette 
med hans gamle arbejdsplads. 

Jens Kramer Mikkelsen her foto-
graferet i Ørestaden – et af de 
områder, han som overborgmester 
i Københavns Kommune var med til 
at udvikle i 1990’erne.
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’Det er jo i alles interesse, at grundpri-
sen bliver fornuftig,’ som han siger. 

NYBYGGERI I BALANCE 
For alle parter er det et MUST, at de 
oprindelige værdier og tankesæt, der 
lå til grund for etableringen af Ting-
bjerg i sin tid, ikke trædes under fode. 
Det må ikke bygges noget, der ligger 
fjernt fra den ånd og stil, som karak-
teriserede Steen Eiler Rasmussens 
oprindelige plan. På den anden side:

– Man må godt kunne se, at der er 
tale om noget nyt her i Tingbjerg. 
Men det skal være ’i familie’ med det 
etablerede. Og den balance synes jeg, 
at de tegnestuer, vi har valgt, har løst 
og vil løse på fornem vis.

Udviklingen af Tingbjerg er ikke kun 
overladt til NREP og de to boligorga-
nisationer, fsb og SAB. Et andet stort 
udviklingsselskab, Innovator, er i gang 
med at opføre både udlejningsboli-
ger og butikker. Nogle af områdets 
eksisterende butikker flytter med 
over i det nye, hvor de placeres i 
attraktive omgivelser og med de 
nye udlejningsboliger ovenpå. Dertil 
kommer nye spændende butikskon-
cepter, specialbutikker og et super-
marked.

BEHOV FOR BEDRE 
INFRASTRUKTUR
Der skal også ske forbedringer i 
infrastrukturen for området. Som det 
er i dag, betjenes Tingbjerg alene af 
én buslinje, som må køre rundt i den 
samme sløjfe – en dårlig løsning for så 
stort et område. Københavns Kom-
mune arbejder med at få letbanen 
bragt til Tingbjerg. 

– Indtil det sker, kunne man ønske 
sig, at der kom andre busforbindelser 
og adgangsveje til området. Det ville 
være et fantastisk løft for beboer-
ne, men også for dem, der skal ind i 
Tingbjerg. Det hænger lidt her, siger 
Jens Kramer Mikkelsen, der oplyser, 
at kommunen også arbejder med for-
bedringer på den eksisterende Ting-
bjerg Skole. Sidste år fik skolen en ny 
nabo – en imponerende bygning, der 
rager op som et andet fyrtårn og vars-
ler om godt nyt på kulturfronten for 
beboerne i området.

– Så jeg er ganske tryg ved fremti-
den for Tingbjerg. Også hvis bolig-
markedet generelt skulle løbe ind i 
stagnation, måske tilbagegang. Her 
er en platform. Folk vil jo stadig bo i 
Københavnsområdet. Og nu kommer 
vi med et tilbud til dem, der gerne vil 
lidt ud af centrum. Der er et vindue 

for Tingbjerg i dag som aldrig før. Der 
er tale om en fantastisk bydel, og 
jeg føler mig meget privilegeret, når 
jeg kan få lov til at være med i det 
spændende udviklingsarbejde, der er 
i gang.

KORT OM TINGBJERG:
Bydelen er oprindeligt tegnet af 
den kendte arkitekt og byplan-
lægger Steen Eiler Rasmussen 
i samarbejde med landskabs-
arkitekt C. Th. Sørensen. Byg-
ningerne er opført i to etaper i 
henholdsvis 1957 og 1972. Der 
er tale om 3 etagers bygninger 
bortset fra et enkelt højhus. Alle 
bygningerne er opført i gule 
mursten og klassificeret som 
værende af høj bevaringsværdi. I 
dag bor der 5.200 personer i by-
delen fordelt på 2.090 hustande. 

KORT OM NREP
NREP (Nordic Real Estate Part-
ners) er en nordisk ejendomsud-
vikler, som opkøber og udvikler 
ejendomme i de nordiske lande. 
I Danmark forvalter NREP akti-
viteter inden for bl.a. boligom-
rådet, retail, shoppingcentre og 
lagerbygninger.
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Behersket optimisme
Af cand.eocon. 

Michael Harboe Møller
Boligøkonomisk Videncenter

mhm@bvc.dk
Danskernes forventninger til boligpriserne er fortsat positive, men 
optimismen er blevet lidt mere afmålt i november 2018 

DANSKERNE HOLDER FAST I troen 
på roligt stigende boligpriser. I ho-
vedstadsområdet er optimismen dog 
mere afmålt end tidligere. 

Det er den overordnede konklusion 
på den undersøgelse, Danmarks 
Statistik har udført for Boligøkono-
misk Videncenter i november 2018. 
Fire gange årligt spørger Danmarks 
Statistik et repræsentativt udsnit af 
befolkningen, hvordan de forventer, 
at boligmarkedet vil udvikle sig i 
fremtiden. 

Som det fremgår, er danskerne i no-
vember 2018 overordnet set positive i 
deres syn på boligmarkedet, selv om 
de har de laveste forventninger, der er 
set siden 2016.

Halvdelen forventer, at prisen på et 
dansk parcelhus vil være højere om et 
år end i dag. De fleste andre forven-
ter, at priserne holder sig på samme 
niveau. Der er dog også 7 pct. af 
danskerne, som forventer, at priserne 
til den tid vil være faldet. 

Når der spørges til priserne om 5 år, 
er forventningerne generelt lidt høje-
re. 67 pct. af danskerne tror, at prisen 
på et dansk parcelhus til den tid vil 
være steget, mens 10 pct. forventer at 
prisen vil være faldet.

HOVEDSTADEN SKILLER SIG UD
Faldet i forventninger er uens fordelt 
over landet. De største fald finder 
man blandt indbyggerne i Region 
Hovedstaden. I løbet af 2017 forvente-
de 69 pct. af respondenterne i Region 
Hovedstaden, at boliger på deres lo-
kale marked ville være dyrere efter et 
år, mens 3 pct. forventede, at priserne 
ville falde. I 2018 var det kun 63 pct., 
der stadig troede på prisstigninger, 
mens 6 pct. troede på fald (se den 
øverste figur på næste side). 

Til trods for, at forventningerne er 
blevet mere afmålte i Hovedstaden, 
er det dog stadig her man finder flest 
optimister. I Region Sjælland forven-
ter kun 49 pct., at priserne vil være 
højere efter et år. De øvrige regioner 
har en smule lavere forventninger. 
Mest besindige er nordjyderne. I Regi-
on Nordjylland forventer kun 43 pct. 
af respondenterne, at de lokale priser 
vil stige.

OPTIMISTISKE DANSKERE
De små fald i forventninger skal ikke 
tillægges for stor betydning. Som det 
ses af den nederste figur på næste 
side er det helt normalt, at forvent-
ningerne udviser nogle udsving. Her 
er danskernes svar på, hvilke priser de 
forventer på typiske danske parcelhu-
se, vægtet sammen til et enkelt tal for 
hver undersøgelse. Selvom danskerne 
ikke er helt så enige om, at priserne 
vil stige, som de var i 2017, er de sta-
dig relativt optimistiske.

Hvor tror du, at 
priserne ligger 
om ét og fem år 
sammenlignet 
med i dag?
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DANSKERNES FORVENTNINGER TIL PRISERNE PÅ 
DERES LOKALE BOLIGMARKED EFTER ÉT ÅR

UDVIKLING I DANSKERNES FORVENTNINGER TIL HUSPRISER
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