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TRE ALDRE – TRE BOLIGVALG

Forskellige livsfaser betyder forskellige præferencer i 
forhold til boligvalg. Mens unge prioriterer at bo tæt 
på café- og byliv, værdsætter børnefamilier i højere 
grad rolige omgivelser, der kan skabe trygge rammer 
for familielivet. Anne Skare Nielsen forsøger her at give 
et overblik over typiske boligvalg i tre forskellige faser 
af livet, og hvad der kommer til at kendetegne fremti-
dens boligtendenser. 

De unge samler sig i byerne 
De fleste unge søger mod de store uddannelsesbyer, 
når det er tid til at flytte fra barndomshjemmet. Denne 
tendens ser man tydeligt i Aalborg, som årligt modta-
ger tusindvis af nye studerende, der ønsker at bosætte 
sig i byen. 

- Unge vil jo bare gerne være sammen med andre unge, 
og de samles ofte i uddannelsesbyerne. Her har man 
i Aalborg været særligt gode til at markedsføre byen 
som et godt sted at bo, fortæller Anne Skare Nielsen, 
fremtidsforsker og partner hos Future Navigator, og 
fortsætter:

- Aalborg tilbyder eksempelvis lækre boligforhold til 
den unge generation. Her kan man virkelig få noget for 
pengene i forhold til hovedstadsområdet.

De unge vælger ofte at bo i delevenlige lejligheder 
eller ungdomsboliger, der er mulige at betale med 
SU-indkomst, så der er plads i budgettet til at benytte 
sig af storbyernes mange faciliteter. 

Børnefamilierne søger fællesskab
Når tiden kommer til at stifte familie, er det ikke længe-
re storbyernes pulserende liv, der trækker. Børnefami-
lierne placerer sig i højere grad i rolige områder med 
gode skoler og institutioner.

- Undersøgelser viser, at forældre er villige til at pendle 
forholdsvis langt for at bo tæt på gode skoler og børne-
haver, så i denne livsfase sættes egne behov til side for 
at skabe gode vilkår for børnene, fortæller Anne Skare 
Nielsen. 

Børnefamilierne værdsætter nærmiljøer med gode na-
boer og en stærk fællesskabsfølelse, hvor de selv har 
mulighed for at sætte deres præg på dagsordenen. Så-
danne små landsbyfællesskaber kan både findes i op-
landsbyer, udkantsområder og som små, selvstændige 
bydele i de store uddannelsesbyer. 

DE UNGE VIL BO I BYERNE, BØRNEFAMILIERNE SØGER NÆRHEDEN I FÆLLESSKABERNE, OG SENIORERNE VIL BO 
BILLIGT. MED HJÆLP FRA ANNE SKARE NIELSEN, EN AF SKANDINAVIENS FØRENDE FREMTIDSFORSKERE, SÆTTER 
VI FOKUS PÅ TIDENS TRENDS I FORHOLD TIL BOLIGVALG I DE FORSKELLIGE LIVSFASER. 

BOLIGCYKLUS:
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Tid til at nyde livet i den tredje alder
Når børnene flyver fra reden, og livet som pensionist 
venter, giver det anledning til at revurdere boligsitua-
tionen for mange. 

Tendenserne viser, at mange ældre vælger at bosætte 
sig forholdsvis billigt, så der er råd til at rejse, drikke 
god vin eller købe sig et sommerhus ved vestkysten. 
Den tredje alder giver mulighed for igen at sætte egne 
behov i første række og fokusere på de ting, der giver 
ekstra livskvalitet for den enkelte. 

Mange rykker ind mod byerne som en form for frem-
tidssikring, fordi der er lettere adgang til det meste, og 
det kan være en fordel, når alderen begynder at trykke.

Fremtidens boligtrends
I fremtiden vil vi se flere og stærkere landsbyfællesska-
ber: 

- Fremtiden er en landsby. Det er den måde, folk altid 
har bosat sig på, og det vil ikke ændre sig. Selv store 

metropoler som Berlin er blot en samling af en masse 
små landsbyer med hver deres identitet. Det samme 
kan siges om de store byer herhjemme, forklarer Anne 
Skare Nielsen.

Det gør sig også gældende i Aalborg, hvor områder 
som fx Hasseris, Vejgaard, Kærby og Gug fungerer som 
byer i byen, hvor folk samler sig i mindre fællesskaber 
og skaber deres egne ”landsbysamfund”. Områderne 
har både institutioner, skoler og diverse fritidsinteres-
ser i et trygt nærmiljø, hvor både voksne og børn kan 
trives. Det er blandt andet derfor, at disse områder 
fortsat bliver mere attraktive for boligsøgende. 

Derudover fremhæver Anne Skare Nielsen, at vi fortsat 
vil blive mere mobile, og at mennesker højst sandsyn-
ligt vil komme til at flytte mere i fremtiden.

OM ANNE SKARE NIELSEN:
Anne Skare Nielsen er fremtidsforsker, forfatter 
og partner i virksomheden Future Navigator. 
Hun arbejder med store og små organisationer 
og bliver jævnligt benyttet som ekspert i me-
dierne. Anne Skare Nielsen har blandt andet 
deltaget i DR’s populære radioprogram ”Fi-
losoffen, forfatteren og fremtidskvinden” og 
har været tv-vært på programmet ”NewScien-
ce” på TV2 News. Hun er uddannet biolog og 
kandidat i statskundskab, har været medlem af 
Etisk Råd og er medforfatter på en lang række 
bøger.


