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Idealtypiske	 boligforløb	 for	 indvandrere	 i	

Danmark	

Af Anders Rhiger Hansen 

Because my thesis is going to be written in Danish, I have chosen to write this in Danish as well.   

Denne undersøgelse af indvandreres boligforløb i Danmark er et led i et speciale, som jeg skriver i 

samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut. Præsentationen vil blive præget af, at jeg er halvvejs 

igennem specialeskrivningen. Således vil jeg fokusere på at beskrive min fremgangsmåde med et eksempel 

på en analyse, og derefter vil jeg lægge op til en diskussion af disse. Herunder introducerer jeg kort mit 

projekt.  

Formål 

For det første, er mit mål at præsentere en model, som undersøger latente strukturer empirisk. Det vil sige, 

at jeg ved hjælp af manifeste variable konstruerer idealtypiske boligområder, som jeg benytter til at 

beskrive indvandreres boligkarrierer.   

Mit andet formål er at undersøge boligforløb på langs fremfor på tværs. Med det mener jeg, at undersøge 

de samme individer over en række år i stedet for at undersøge enkelte år ved hjælp af cross-sectional 

design. Det gør jeg ved at følge alle indvandrere, der ankom til Danmark i løbet af 1985 fra deres første år i 

Danmark til 2007. Derved er det muligt at undersøge hvordan typiske boligkarrierer for gruppen ser ud, 

samtidig med at det muliggør en diskussion af hvordan strukturer over tid har indvirket på indvandreres 

bosætningsmønstre.   

Metode 

Til analysen benytter jeg latent transitions analyse (LTA), som er tidsvarianten af latent klasse analyse (LCA). 

Samlet kan de beskrives som latente klasse modeller (LCM). En måde at forstå LCM på er, at de kan hjælpe 

til at fremvise uidentificerede grupper ud fra kategoriske variable, mens en anden måde er at benytte LCM 

til at forklare samvariation mellem en række manifeste variable ved at antage at en tredje (uobserverbar) 

variabel kan bidrage til at forklare samvariation mere fyldestgørende (se bl.a. Hagenaars & McCutcheon 

2002 eller Collins & Wulgater 1992).  
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Således undersøger jeg idealtypiske boligområder ud fra følgende faktorer:  

- Ejerforhold: Er området præget af ejerboliger eller lejeboliger? 

- Boligers stand: Er der mange boliger med installationsmangler (bad, WC, fjernvarme, 

centralvarme)? 

- Socioøkonomiske forhold: Hvad er den gennemsnitlige indkomst for beboerne i området og hvor 

høj er andelen af arbejdsløse i området? 

- Områdets tæthed: Hvor mange bor i området?  

- Boligtypen: Er området præget af enfamilieshuse eller etagebyggeri?  

Da jeg stadig søger den bedste måde at kategorisere boligområderne på, så ligger de ovennævnte faktorer 

ikke fast endnu.  

Jeg benytter registerdata fra Danmarks Statistik til oplysninger om boligområderne, og til at inddele i 

områder benytter jeg en områdeinddeling, som er udarbejdet i forbindelse med et projekt støttet af 

Rockwool Fonden, der deler Danmark op i små områder, som minder om nabolag (Tranæs mfl. 2006).   

De idealtypiske boligområder skal danne rammen om indvandrernes boligforløb. Således undersøger jeg, 

hvor mange der bebor hver af de idealtypiske boligområder.  Derudover beregnes sandsynligheden for at 

gå fra en type boligområde et år til en anden type det næste år, hvilket fortsættes indtil deres 22 år i 

Danmark (2007). Analysen er todelt i den forstand, at resultaterne både udtrykker en udvikling i 

boligområder og indvandreres flyttemønstre over tid.  
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