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Hvorfor markedsanalyse?

Markedsanalyse er et redskab, der kan skabe fornyelse og 
understøtte fremtidssikringen af den almene sektor. 
En markedsanalyse skal kvalificere de beslutninger, der skal 
tages, når man står overfor udfordringer med at udleje 
boliger eller ønsker en bredere beboersammensætning.
Med en markedsanalyse kan man tilpasse og optimere sit 
udbud til markedets efterspørgsel nu og i fremtiden.
Afklaring af behov i forbindelse med en helhedsplan.



Vi arbejder med udgangspunkt i konkrete og aktuelle cases

Vi formulerer hypoteser, og vi efterprøver dem

Vi tager udgangspunkt i en kortlægning af centrale tendenser

på boligmarkedet

Hvordan arbejder vi med markedsanalyse?



Målgrupperne
De unge – frie og uafhængige

De unge familier

Seniorerne og de ældre

Fokus på tre målgrupper



Tendens: Flere unge og ung i en længere periode
De fleste unge flytter hjemmefra som 20 årige og ca. 70 % af de 
unge flytter til en lejebolig

Flytter ofte

Flere ”unge” mellem 30 og 39 år

De unge – frie og uafhængige



Tendens: Førstegangsforældre bliver ældre og skubber 
boligkøbet grundet økonomi og fleksibilitet

Flydende overgang fra ungdom til familie

Senere forældreskab

Nyetablerede familier har stadigt sværere ved at få fodfæste på 
ejerboligmarkedet i de store byer

De unge familier



Tendens: Der bliver flere seniorer og ældre og 
andele af lejere stiger ved de 65 år 

Der bliver flere seniorer og flere ældre i takt med at 
befolkningstallet og levealderen stiger

Flere vælger at bo til leje, når de er i pensionsalderen

Ønsker at bevare deres sociale netværk og de mangler i flere 
tilfælde et alternativ til parcelhusområdet

Seniorerne og de ældre



Hvem bor i lejeboligerne?

Andel i lejebolig i procent

Personer i boligen



Hvem bor i lejeboligen nu og i fremtiden?



Familierne

Udskydelse 
overgang til 
ejerbolig

Fremrykning 
af seniorbolig

Hvem bor i lejeboligen nu og i fremtiden?



Stigende befolkningstal i de større byer – og vigende/faldende i mange mindre 
byer

Andel af unge stiger samtidig med, at man er ung over en længere periode –
større efterspørgsel efter ungdomsboliger og lejeboliger

Førstegangsforældre bliver ældre og skubber boligkøbet grundet økonomi og 
fleksibilitet – flere unge familier i lejeboliger især i de større byer

Andelen af seniorer er stigende og de søger alternativer til parcelhuset i 
nærområdet – Efterspørgsel på alternative boliger/ boligområder, herunder 
lejeboliger med vægt på fællesskab

Andelen af enlige er stigende og en stor del af de enlige vælger lejebolig

Opsummering



Faser i arbejdet



Kvalitative metoder
Personlige dybdeinterviews
Telefoninterviews med åbne spørgsmål
Fokusgruppe
Observationer

Kvantitative metoder
Spørgeskema
Spørgeskema via dør-til-dør
Telefoninterviews med lukkede spørgsmål
Screening (kort spørgeskema med 2-3 spørgsmål via telefon)

Metoder
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DET ØSTLIGE 
AALBORG

Private investeringer
Bycenter Tornhøj – RealDania
Udbygning af Aalborg Havn
Nye tæt-lave boligområder
Udvidelse af Siemens
Skagen Beton udvides
Ny godsbanegård

Offentlige investeringer
Regionshospital
Udbygning af AAU
Letbane
Egnsplanvej
Atletikhal
NOVI-forskerpark
Idrætscenter Tornhøj
Trekanten Kulturhus

Almene investeringer
1.000 ungdomsboliger
Renovering af ca. 2.000 boliger
Sundheds- & Kvartershus

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Case.Konteksten.



Hypotese
De nyrenoverede boliger samt afdelingens nye kvaliteter
motiverer nye målgrupper til at flytte til afdelingen

Metodevalg
Befolkningsprognose
Fraflytningsstatistik
Udlejningssituation
Identifikation af tilflyttere
Identifikation af nøglepersoner
Dybdeinterviews med tilflyttere
Interviews med nøglepersoner

Case: Sallingsundvej



Case: Sallingsundvej



Case: Sallingsundvej



Afrapportering

Markedsanalysen viser, at der flytter nye målgrupper til 
afdelingen. Sammenlignet med tidligere er der flyttet flere 
unge og flere par til afdelingen, hvilket er med til at styrke 
beboersammensætningen i afdelingen. Det betyder, at 
undersøgelsen bekræfter hypotesen.
Der har skulle findes nye lejere til ca. 50% af boligerne, og 
alle boliger er udlejet. Vi har besluttet at skalere 
undersøgelsen op, så alle de nye lejere kontaktes via 
telefoninterviews.

Case: Sallingsundvej



Afrapportering

Trods det store antal af boliger der skulle udlejes på en 
gang, har det ikke været vanskeligt. I få boligtyper i to plan 
har efterspørgslen dog været mindre. 

Case: Sallingsundvej





Undersøgelsesspørgsmål:

1) Hvordan er Siloens konkurrencesituation 
på boligmarkedet?

2) Hvad er årsagerne til, at beboerne er 
flyttet til Siloen?

3) Hvad mener potentielle lejere om Siloen?

Kendskab til Siloen?
- Gennem familie og netværk
- Gennem eksisterende medlemskab
- Gennem boligportaler på nettet

Flytte-motiver?
- Udsigten
- Lys bolig i god kvalitet
- Sociale fællesskab med beboerne
- Tæt på indkøb og offentlig transport



Potentielle lejere om Siloen?

- Bedre indtryk ved selvsyn
- Oplevet større sammenhæng mellem 

pris og kvalitet

Konklusion:

- Markedsføre som unik kvalitetsbolig               
centralt beliggende

- ‘Sælges’ ved åbent hus/fremvisninger
- Skabe balance mellem opfattet pris og kvalitet
- Bruge beboerne som referencer (fællesskabet)
- Et vist uudnyttet lokalt potentiale
- Målrette til seniorerne (i ejerbolig)



Hvordan bruger vi markedsanalyser i Boligkontoret Danmark?

- Udover den løbende monitorering!: 

• Forud for nybyggeri og renoveringer (tilpasse boligudbuddet)

• Forud for vigtige strategiske beslutninger (afvikling eller udvikling)
 Se tjekliste for almene boliger i landdistrikterne

• For at kunne målrette og tilpasse kommunikation/pris/service/udlejningstiltag mm. (tilpasse 
til og påvirke efterspørgslen)

 Primært udarbejder vi dem selv (evt. i partnerskab eller tilkøb)

 Behov og ønsker hos fremtidens beboere!
o indhente emails hos ventelistemedlemmer
o workshops i landsbyer
o Balancegang mellem nuværende beboeres ønsker & fremtidens efterspørgsel

 Mere brugerobservation og inddragelse… 


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	Dias nummer 26
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28

