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Baggrund 

Mange skal flytte til en ny by, når de starter på en videregående uddannelse. Det fører til en intens bo-

ligjagt fra begyndelsen af studielivet, og derfor tager mange til takke med midlertidige boligløsninger. I 

denne minianalyse ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på de studerendes boligsituation, 

som den ser ud et halvt år efter studiestart. 

 

Hovedresultater 

 Hver 4. nye studerende står i en usikker boligsituation et halvt år efter studiestart. 

 Der er stor geografisk forskel: I Region Hovedstaden står hver 3. studerende i en usikker boligsitua-

tion, mens det kun gælder hver 5. studerende i Region Syddanmark. 

 Den største boligusikkerhed opleves af studerende på universiteterne, studerende under 25 år og 

studerende uden god opbakning fra familien. 
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1.1 Hver 4. står i usikker boligsituation et halvt år efter studiestart 

Figur 1 viser, at der et halvt år inde i studiet stadig er mange studerende, som står over for en snarlig flytning: 24 % 

forventer at skulle flytte inden for den nærmeste fremtid, og 2 % står i akut bolignød.1 

FIGUR 1 

Forventer du at skulle finde et andet sted at bo inden for den nærmeste fremtid? 
Spørgsmål stillet et halvt år efter studiestart (pct.) 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut survey i marts 2017 

Note: N=10.229. Tallene er afrundet til hele procent. Tallene gælder studerende, som startede på en videregående uddannelse i år 2016. 

1.2 Boligusikkerheden er størst for studerende i Region Hovedstaden 

Figur 2 viser, at det især er studerende på uddannelsesinstitutioner i hovedstadsregionen, der oplever at stå i en 

usikker boligsituation et halvt år efter studiestart. 32 % af de studerende, som er indskrevet på uddannelser i Region 

Hovedstaden står i en usikker boligsituation, mens det tilsvarende tal kun er 20 % for studerende i Region Syddan-

mark. 

FIGUR 2 

Andelen af studerende, der står i en usikker boligsituation et halvt år efter studiestart. 

Fordeling efter uddannelsens beliggenhed (pct.) 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut survey i marts 2017 og Den Koordinerede Tilmelding 

Note: (n) angiver antallet af respondenter, der har besvaret vores survey. Opgørelsen viser andelen, som har angivet enten ”Ja, jeg mangler 

akut et sted at bo” eller ”Ja, jeg forventer at skulle flytte inden for den nærmeste fremtid”. Tallene er afrundet til hele procent. Tallene gæl-

der studerende, som startede på en videregående uddannelse i år 2016. 

 

1  Bolignøden understreges af, at 3 ud af 4 af de studerende, som står foran en flytning, bekymrer sig om deres boligsituation. 
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1.3 Især universitetsstuderende oplever boligusikkerhed 

Figur 3 viser andelen af studerende i en usikker boligsituation opgjort efter uddannelsesinstitutioner, og det er de 

studerende på universiteterne (markeret med rød), som topper listen. 

FIGUR 3 

Andelen af studerende, der står i en usikker boligsituation et halvt år efter studiestart. 
Fordeling efter uddannelsesinstitution (pct.) 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut survey i marts 2017 og Den Koordinerede Tilmelding 

Note: (n) angiver antallet af respondenter, der har besvaret vores survey. Opgørelsen viser andelen, som har angivet enten ”Ja, jeg mangler 

akut et sted at bo” eller ”Ja, jeg forventer at skulle flytte inden for den nærmeste fremtid”. Tallene er afrundet til hele procent. Tallene gæl-

der studerende, som startede på en videregående uddannelse i år 2016. 
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1.4 Unge studerende oplever markant større boligusikkerhed  

Figur 4 viser, at der blandt studerende under 25 år er næsten dobbelt så mange (28 %), der står i en usikker boligsitu-

ation, i forhold til studerende, der er 25 år eller mere (15 %). 

FIGUR 4 

Andelen af studerende, der står i en usikker boligsituation et halvt år efter studiestart. 
Fordeling efter alder (pct.) 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut survey i marts 2017 og Danmarks Statistik 

Note: Studerende under 25 år: n=8150. Studerende på 25 år eller mere: n=2055 

1.5 Studerende med god opbakning fra familien er mindre boligusikre 

Figur 5 viser, at der blandt studerende helt uden en god opbakning fra familien er 32 % (hver tredje), som står i en 

usikker boligsituation et halvt år efter studiestart. Blandt studerende, der i større eller mindre omfang oplever op-

bakning fra familien, er andelen, der står i en usikker boligsituation, 25-26 % (hver fjerde). 

FIGUR 5 

Andelen af studerende, der står i en usikker boligsituation et halvt år efter studiestart. 

Fordeling efter opbakning fra familie (pct.) 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut survey i august 2016 og i marts 2017 

Datagrundlag 

Analysen vedrører studerende optaget på en videregående uddannelse i sommeren 2016, eksklusiv efteroptaget, 

vinterstartere og udenlandske studerende. Analysen bygger på spørgeskemadata indsamlet over to omgange, 

hhv. i august 2016 og marts 2017 samt data fra Den Koordinerede Tilmelding og Danmarks Statistik. Undersøgel-

sen omfatter videregående uddannelser, der optager studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding. Af hensyn 

til personfølsomme oplysninger har vi udeladt detaljerede opgørelser fra meget små uddannelser. Læs mere 

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/frafald-paa-videregaaende-uddannelser 
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