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Forord

Rockwool Fondens bestyrelse besluttede i 1997 at prioritere ikke-
vestlige indvandreres levevilkår højt blandt de emner, hvor Fon-
den gennem forskningsprojekter søger at få lagt ny samfundsvi-
denskabelig viden frem til landets beslutningstagere og til den of-
fentlige debat. Siden 1999 er det derefter blevet til en lang række 
publikationer om dette emne, efterhånden også med et internatio-
nalt komparativt sigte.

Under arbejdet med de nævnte projekter stod det imidlertid 
mere og mere klart, at indvandringen og dens konsekvenser har et 
meget væsentligt rumligt aspekt, der har været underbelyst i den 
eksisterende indvandrerforskning. Fondens bestyrelse besluttede 
derfor at afsætte nye forskningsmidler til et projekt, der skulle fo-
kusere på den rumlige fordeling af ikke-vestlige indvandrere og 
denne fordelings mulige implikationer for en række forhold af in-
tegrationsmæssig karakter:

Er de ikke-vestlige indvandrere overvejende bosat i de samme 
begrænsede områder? I bekræftende fald: Er bopæl i et kvarter 
med forholdsvis mange etniske minoriteter en barriere for etniske 
minoriteters integration på arbejdsmarkedet?

Har indvandrernes bosætningsmæssige lokalisering ændret sig 
dramatisk over tid i takt med, at gruppens relative andel af befolk-
ningen er tiltaget ganske væsentligt, kan dette måske i sig selv give 
en forklaring på noget af integrationsproblematikken.

Et tæt beslægtet spørgsmål er selv sagt også, hvordan det of-
fentliges integrationspolitik har påvirket de rumlige mønstre, og 
hvad der kendetegner de såkaldte „udsatte boligområder“, der har 
været i centrum for en række offentlige initiativer. I tilknytning 
til den langsigtede tendens i lokaliseringen af ikke-vestlige ind-
vandrere vil det naturligvis også være interessant at afdække de 
eventuelle regionale forskelle i de overordnede mønstre.

Da ikke-vestlige indvandrere tilhører gruppen af personer med 
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lave indkomster og en høj grad af afhængighed af overførselsind-
komster, trængte et andet spørgsmål sig imidlertid også på: Hvor-
dan afviger ikke-vestlige indvandreres boligforhold og boligens 
geografi ske placering fra andre lavindkomstgruppers – og mere 
generelt, hvordan afviger disse gruppers beboelsesmønstre og ejer-
forhold til boligen fra andre socialgruppers?

Efterhånden som forskningsprojektet skred frem, blev sigtet 
med andre ord bredere, idet analyserne blev udvidet til at omfatte 
hele befolkningens bosættelse, jf. bogens titel En befolkning de-
ler sig op?

Er det rigtigt, at befolkningen er meget delt op? At de højtløn-
nede ikke bor i de samme områder som de lavtlønnede? At de 
uddannede ikke bor de samme steder som de uuddannede? At de 
arbejdende ikke bor de samme steder som dem uden arbejde? Og 
bliver ressourcesvage personer dårligere stillet af at bo i et kvarter 
med høj koncentration af ressourcesvage personer?

Dette emne – Hvem leger med hvem? Sammenhængskraft. 
Hvad er et folk?, eller hvordan det nu benævnes – er og navnlig 
vil blive et vigtigt tema i den politiske debat i de kommende år. 
Og derfor er det et stort problem, at der ikke eksisterer egentlige 
målinger af det.

Valget af det nævnte analysetema repræsenterede i øvrigt en 
betydelig datamæssig udfordring, idet den eksisterende statistik 
overvejende relaterer sig til bredere administrative enheder, pri-
mært det kommunale niveau.

Da det interessante lige så meget foregår inden for de store 
kommuner, f.eks. København og Århus, var forskerne derfor nød-
saget til at dele hele landet op i mindre boligområder. Danmark 
blev således i samarbejde med virksomheden Geomatic opdelt i 
boligområder på mellem 150 og 600 familier for at kunne komme 
i gang med analyserne. Det var en meget stor opgave. Belønningen 
har så til gengæld været, at vi nu har adgang til et meget detalje-
ret værktøj, vi også vil tage i anvendelse ved kommende projekter 
af denne karakter. Nogle resultater gengives bl.a. i appendiksfi -
gurerne til kapitel 2 og 3. Her kan man bemærke, at disse fi gurer 
også bringes i den i bogens omslag vedlagte cd-rom. Visse nuan-
cer kan nok bedre afl æses her.

Det hårde arbejde med at danne og analysere data er gennem-
ført af forskerne ph.d. Anna Piil Damm fra Handelshøjskolen i 
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Århus og cand.polit. Marie Louise Schultz-Nielsen fra forsknings-
enheden. Begge er kommet til arbejdet med de bedste forudsæt-
ninger, idet de tidligere har publiceret en række højt kvalifi cerede 
værker om ikke-vestlige indvandrere.

Foruden til projektets forskere skylder jeg en varm tak til den 
kreds af samarbejdspartnere i øvrigt, som har ydet vigtige bidrag 
ved produktionen af det foreliggende arbejde.

Som ved alle tidligere store projekter i Rockwool Fondens 
Forskningsenhed har også dette projekt nydt godt af kommenta-
rerne fra en referencegruppe sammensat af eksperter på det på-
gældende område. Referencegruppen er denne gang blevet ledet 
af professor ved Stockholms Universitet Eskil Wadensjö og har 
desuden bestået af forsker Svein Blom fra Statistisk sentralbyrå 
i Norge og professor dr.polit. Poul Chr. Matthiessen, Collstrops 
Fond. Gruppen har stået for inspirerende diskussioner og fremlagt 
kommentarer til de forskellige faser af projektet.

Professor Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns 
Universitet, Geografi sk Institut, har med sin bygeografi ske eksper-
tise ligeledes bidraget med kommentarer til projektet. Reference-
gruppen og Christian Wichmann Matthiessen er naturligvis uden 
ansvar for eventuelle fejl og mangler i det endelige produkt.

Michael Ratcliffe, Head of Geography Division, US Census 
Bureau, takkes for en række meget hjælpsomme oplysninger om-
kring konstruktionen af de amerikanske geografi ske områder, US 
census blocks og block groups. I Enheden har cand.polit. Claus 
Larsen og cand.polit. Niels-Kenneth Nielsen i værdifulde samtaler 
givet stimuli til analysearbejdets videre udvikling.

Fra Geomatic deltog cand.polyt. Lau Kingo Marcussen i projek-
tets oparbejdelse af de detaljerede datasæt på boligområder. Des-
uden vil jeg fra samme virksomhed takke direktør Martin K. Glar-
vig for stor interesse for projektet samt for en række gode råd.

I forholdet til vores husvært Danmarks Statistik er der endnu 
en gang grund til at fremhæve det gode samarbejde med denne 
institution under ledelse af rigsstatistiker Jan Plovsing. Fra Dan-
marks Statistik skal desuden takkes chefkonsulent Flemming Pe-
tersson fra institutionens Forskningsservice samt medarbejderne 
i biblioteket.

Anna Piil Damm takker sekretær Susan Stilling for korrektur-
læsning af udvalgte dele af bogen.



I forskningsenheden skylder jeg en tak til sekretær Mai-britt 
Sejberg, som har samlet, korrekturlæst og forberedt manuskrip-
tet til trykning. Enhedens stud.polit.’er Duy Thanh Huynh, Jakob 
Lohilahti Mølgaard og Mark Gervasini Nielsen har bistået med 
kompetent forskningsassistance, mens cand.mag. Bent Jensen har 
varetaget kontakten til vores meget professionelle og tålmodige 
udgiver, Gyldendal.

Projektet gennemføres i fuld videnskabelig uafhængighed – 
også i forhold til Rockwool Fonden. Men analyserne ville have 
været vanskelige at gennemføre i så vide rammer uden stor inte-
resse og hjælpsomhed fra Fondens side. Jeg skylder således be-
styrelsesformand Tom Kähler og direktør Poul Erik Pedersen en 
stor tak for et godt samarbejde!

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke bogens tre kommenta-
torer, minister for fl ygtninge, indvandrere og integration Rikke 
Hvilshøj (V), politisk ordfører for Socialdemokraterne Henrik 
Sass Larsen og forskeren Svein Blom. De tre har indvilget i at ac-
ceptere den meget sparsomme tidsfrist, der gælder, når der skal 
kommenteres, mens produktionen af bogen i øvrigt er i gang.

Resultatet er imidlertid blevet, at vi allerede ved bogens publi-
cering har haft mulighed for at indlede den nødvendige offentlige 
debat om resultaternes betydning for den fremtidige indsats for 
integrationen af de nye borgere og dermed styrke sammenhængs-
kraften i hele befolkningen.

København, april 2006

Torben Tranæs
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1 Voksende forskelligheder

Af Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og 
Torben Tranæs

Der er ingen tvivl om, at forskellighederne i det danske samfund 
vokser i disse år. Spørgsmålet er, om det får konsekvenser for den 
måde, vi lever på, og i givet fald hvilke. Vil de øgede forskelle be-
tyde, at vi også begynder at leve mere adskilt? Det er det overord-
nede tema for denne bog. Vi vil dog koncentrere os om bomæssig 
adskillelse og ikke komme ind på andre aspekter af adskillelse 
såsom skole-, familie- og arbejdsmæssig adskillelse.

I kapitlet her vil vi først kort nævne de vigtigste faktorer bag 
den øgede forskellighed. Vi vil også diskutere, hvilke begreber det 
er hensigtsmæssigt at bruge, når vi behandler bomæssig adskillel-
se. Og endelig vil vi give en oversigt over udviklingen i nogle af 
de vigtige dimensioner for forskellighed, som vi behandler senere 
i bogen: Indkomst, uddannelse, den sociale situation og etnicitet.

1.1 Det fælles samfund udfordres

Informationsteknologi og globalisering forventes afgørende at vil-
le ændre samfund som det danske: Forskellighederne vil vokse. 
Den teknologiske udvikling komplementerer visse typer af kvali-
fi kationer, men erstatter andre. Tilsvarende med den skærpede in-
ternationale konkurrence, som øger mulighederne for nogle, mens 
den begrænser dem for andre. Så nogle vinder, mens andre taber 
på udviklingen, og det forventede resultat er øgede produktivi-
tets- og indkomstforskelle, hvilket også er, hvad de fl este udvik-
lede lande har oplevet nu gennem længere tid.

Denne udvikling er blevet forstærket i mange rige lande af en 
stigende indvandring af folk fra fattige lande. Disse indvandrere 
har typisk været dårligere uddannet end den oprindelige befolk-
ning, og har således uddybet forskellighederne.

Hvilke konsekvenser får de stigende interne forskelligheder 
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for rige nationer? Det emne optager forståeligt nok mange lan-
de – navnlig lande som de nordiske med stor vægt på universelle 
velfærdsordninger. Hvordan vil sådanne ordninger fungere, når 
befolkningerne ikke længere er så ens, som da disse ordninger 
blev etableret? Dette spørgsmål opleves som meget centralt for 
disse lande.

En anden tydelig tendens i mange lande i de senere år er øget 
„sortering“ eller segregering af befolkningen efter f.eks. uddan-
nelse – hvad enten det er de voksende forskelle mellem folk, som 
fører øget adskillelse med sig, eller det blot er to selvstændige træk 
ved udviklingen.

Med hensyn til øgede forskelle mellem folk så har udviklingen 
været den samme herhjemme, selv om udviklingen på fl ere punk-
ter er kommet senere til Danmark end til andre nordeuropæiske 
lande. Indtil midt i 1990’erne var det lykkedes det danske sam-
fund at fastholde sin stilling som et af verdens rigeste lande, sam-
tidig med at indkomstforskellene blev mindre. I samme periode 
har andre økonomisk succesrige lande oplevet øget ulighed – et 
land som England endda meget kraftigt stigende ulighed. Noget 
tyder på, at produktivitetsforskellene mellem borgerne godt nok 
er begyndt at stige, men endnu ikke er begyndt at stige voldsomt: 
Danmark er stadigvæk et relativt homogent samfund i den hense-
ende. Men hvor længe? Siden midt i 1990’erne er indkomstulig-
heden steget i Danmark.

Men selv om den nye teknologi og globaliseringen endnu ikke 
har sat sig voldsomt igennem i Danmark i form af meget store 
produktivitetsforskelle og øget indkomstulighed, så går udviklin-
gen i den retning. Og Danmark har også oplevet en relativt kraftig 
indvandring af borgere fra fattige lande. Andelen af ikke-vestlige 
indvandrere i det danske samfund er ikke særlig stor, men den er 
til gengæld steget meget hurtigt. Danmark kom sent i gang med 
den type indvandring i forhold til vores nabolande, men oplevede 
så til gengæld en langt kraftigere stigning end disse lande i ande-
len af befolkningen med ikke-vestlig baggrund.

Alt i alt er forskellighederne vokset mærkbart i Danmark, selv 
om det, når det kommer til indkomstforskelle, først er de sene-
ste 5-10 år, det er sket. Men deler vi os også mere op? Betyder de 
øgede forskelle også øget adskillelse mellem de forskellige befolk-
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ningsgrupper? Ifølge den offentlige debat er der ingen tvivl; den 
danske befolkning deler sig mere og mere op.

Det er emnet for kapitlerne 2 og 3 nedenfor, hvor vi har be-
grænset os til at se på bomæssig adskillelse, idet vi spørger: Er det 
rigtigt, at befolkningen er meget delt op? At de højtlønnede ikke 
bor i de samme områder som de lavtlønnede? At de uddannede 
ikke bor de samme steder som de uuddannede? At de arbejdende 
ikke bor de samme steder som dem uden arbejde, etniske danskere 
ikke de samme steder som nydanskere? Og, frem for alt: Deler vi 
os mere op i dag, end vi gjorde tidligere?

Dette emne – hvem leger med hvem? Sammenhængskraft. 
Hvad er et folk?, eller hvordan det nu benævnes – er og navnlig 
vil blive et vigtigt tema i den politiske debat i de kommende år. 
Og derfor er det et stort problem, at der ikke eksisterer egentli-
ge målinger af det. I denne bog vil vi kvalifi cere debatten ved at 
måle fænomenet.

Det er vanskeligt, fordi man ikke kan bruge „kommuner“ som 
mindste enhed. Det interessante foregår lige så meget inden for 
de store kommuner (f.eks. Århus og København), som det fore-
går mellem kommunerne. Vi har derfor været nødt til at dele hele 
Danmark op i boligområder (på mellem 150 og 600 familier) for 
overhovedet at kunne komme i gang med øvelsen, og det var en 
meget stor opgave. Belønningen har til gengæld været, at vi nu har 
et helt unikt analyseværktøj til at beskrive befolkningens bosæt-
telsesmønster i dag (2003 og 2004) og dets udvikling siden 1985. 
Så endelig kan vi sige noget om, hvorvidt vi deler os meget eller 
lidt op, og om situationen har ændret sig de sidste par årtier.

Før vi i næste kapitel giver os i kast med at måle den bomæs-
sige opdeling af den danske befolkning efter uddannelse, indkomst 
og etnicitet, vil vi afklare, hvilke begreber vi vil bruge i den dis-
kussion, så vi sikrer os, at det er sagen, vi diskuterer, og ikke for-
domme og forudindtagede holdninger, som udløses – ikke af de 
facts vi præsenterer – men af de begreber vi bruger. Vi vil også, 
inden vi går i gang med målingerne, give en kort beskrivelse af 
indvandringen til Danmark og den integrationsopgave, det har af-
stedkommet.

Ud over at måle i hvilken grad danskerne deler sig op, og hvor-
dan denne bomæssige opdeling har udviklet sig de sidste 20 år, vil 



18

vi beskrive, hvem det er, der bor hvor – hvad karakteriserer dem, 
som bor i parcelhuse, i ejerlejligheder, private udlejningsejendom-
me, almennyttigt boligbyggeri osv.?

Endelig vil vi tage fat i et lille hjørne af et meget stort emne, 
nemlig spørgsmålet om hvad det betyder, at en befolkning bomæs-
sigt deler sig op efter uddannelse, indkomst og etnicitet. Hvilke 
konsekvenser har det, og er disse gode eller dårlige? Ja, og for 
hvem er de hhv. gode og dårlige?

Vi vil ikke præsentere en generel behandling af dette emne, 
men alligevel tilbyde en diskussion af vigtige aspekter af det. Og 
så vil vi undersøge empirisk et mere afgrænset aspekt for Dan-
mark, nemlig beskæftigelses- og indkomsteffekterne af koncen-
tration af landsmænd i ens kommune.

1.2 Etniske boligkvarterer, indvandrerboligkvarterer 
og ghettobegrebet

Boligkvarterer med forholdsvis mange ressourcesvage beboere og 
indvandrere og efterkommere i Danmark omtales hyppigt i den 
offentlige og politiske debat som ghettoer. Denne betegnelse giver 
associationer til den omfattende koncentration af sociale problemer 
i kvarterer for fattige sorte amerikanere i de amerikanske storbyer. 
Dette kan være en uheldig association, hvis de sociale processer i 
udsatte boligkvarterer i Danmark er fundamentalt anderledes end i 
de sorte ghettoer i USA. For det første kan det betyde, at der stilles 
de forkerte løsningsforslag. Forslag som retter sig mod andre so-
ciale processer end dem, der rent faktisk gør sig gældende. For det 
andet vil beboerne i udsatte områder i Danmark ikke kunne gen-
kende deres virkelighed i den betegnelse og vil derfor ikke være 
med til at diskutere problemerne under denne overskrift.

For at kunne adskille, hvad der er integrationsproblemer, og 
hvad der er „almindelige“ sociale problemer, er det vigtigt at bru-
ge så præcist et sprogbrug som muligt.

Derfor vil dette afsnit forklare, hvad der kendetegner en ghetto, 
og fremføre sociologen Loïc Wacquants hypotese om, at etniske 
boligkvarterer i Vesteuropa ikke er ghettoer. Tværtimod hævder 
han, at disse boligområder har træk, der modvirker ghettoisering, 
forstået som de selvforstærkende negative sociale processer, som 
har fundet sted siden 1960’erne i boligkvartererne for sorte ame-
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rikanere i storbyerne i USA, beskrevet af bl.a. Wilson (1987) og 
Massey og Denton (1993).

Ghetto

Begrebet „ghetto“ har været anvendt i historieskrivningen til be-
tegnelse af jødiske boligkvarterer i Europa i det 13.-19. århundre-
de og i Østeuropa under Anden Verdenskrig, i sociologien til be-
tegnelse af boligområder for sorte amerikanere i de amerikanske 
storbyer i 1900-tallet, og i antropologien til angivelse af byområder 
i Sydafrika og Østasien, hvor personer tilhørende bestemte racer/
kaster var henvist til at bo (Wacquant 2004).

Begrebet har på skift betegnet et afgrænset bydistrikt, et væv 
af gruppespecifi kke institutioner, et sæt af værdier, tænkemåde 
og mentalitet, som medførte både social og moralsk isolation af 
en stigmatiseret gruppe. Dertil kommer en systematisk og omfat-
tende begrænsning af medlemmernes rumlige livsudfoldelse og 
muligheder i livet (Wacquant 2004).

Wacquant (2004) identifi cerer, hvad der skaber en ghetto; hvil-
ke af dens karakteristika, som er grundlæggende, og hvilke der 
blot støder til. Han begynder med den historiske tilblivelse af or-
det og det fænomen, som ordet ghetto skildrede i Venedig i re-
næssancen. Herefter udleder han fællestræk ved de boligområder, 
som traditionelt er blevet betegnet som ghettoer:

Ghettoen som en social institution blev grundlagt i 1516, da 
senatet i Venedig beordrede, at alle jøder samledes i „ghetto nu-
ovo“. Lokaliteten var et forladt støberi på en afsondret ø, omgi-
vet af to høje mure, hvis ydre vinduer og døre var tæt tillukkede, 
mens vagter stod på vagt på øens to broer og patruljerede de til-
stødende kanaler i båd. Jøder kunne herefter udøve deres erhverv 
om dagen, men de var nødt til at være iført en særlig klædedragt 
og være tilbage inden for murene inden solnedgang. I modsat fald 
modtog de en alvorlig og smertefuld straf.

Disse forholdsregler var et alternativ til fordrivelse af jøder fra 
Venedig, som tillod byen og staten at høste de økonomiske gevin-
ster tilvejebragt af jødernes tilstedeværelse (inkl. skatter), samti-
dig med at de beskyttede byens kristne beboere imod besudlende 
kontakt med jøderne. Jøderne blev således opfattet som urene, far-
ligt sensuelle, kætterske, bærere af syfi lis, foruden smittebærere 
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af at tjene penge som ågerkarle, hvilket den kristne kirke ligestil-
lede med prostitution.

Denne praksis spredte sig fra Venedig til byer i hele Europa og 
omkring Middelhavet. Den territoriale fastlåsning og afsondrethed 
af jøder førte på den ene side til overbefolkning, boligforringelse 
og forarmelse såvel som oversygelighed og overdødelighed i de 
jødiske kvarterer. På den anden side førte den til kulturel konso-
lidering og dannelsen af et væld af nye institutioner. Jøderne rea-
gerede nemlig på øgede civile og erhvervsmæssige restriktioner 
ved at danne tætte netværk af jødiske organisationer til hjælp for 
kollektivet, herunder handels- og forretningssammenslutninger, 
foreninger til velgørenhed og gensidig hjælp, skoler og lokaler til 
religionsdyrkelse. Det sociale liv i den jødiske ghetto var indad-
rettet og grænsede til overorganisering, således at det forstærkede 
både integrationen i ghettoen og isolationen i forhold til det om-
givende samfund.

Wacquant har via beskrivelsen af de jødiske ghettoer i Europa 
defi neret fi re grundlæggende elementer ved ghettoen: Stigma, re-
striktion, rumlig indespærring og institutionel ramme.

Med stigma menes, at den boligmæssige adskillelse af en be-
stemt gruppe skyldes, at majoritetsbefolkningen anser dens med-
lemmer for at være farlige at omgås. Restriktion henviser til, at ma-
joritetsbefolkningen begrænser gruppens muligheder for at bosæt-
te sig hvor som helst i byen. Med rumlig indespærring menes, at 
gruppen er henvist til at bo i et tildelt område af byen, som er klart 
afgrænset i forhold til byens øvrige kvarterer. Institutionel ramme 
betyder tilstedeværelse af parallelle og gruppespecifi kke institutio-
ner, som egne skoler, kirker og foreninger, i boligkvarteret.

Ghettoen er ifølge Wacquant et socialt-organisatorisk redskab, 
som anvender rummet til at forene to modstridende formål: At 
maksimere fordelene ved gruppens tilstedeværelse og samtidig 
minimere den intime kontakt med dens medlemmer for at afværge 
den trussel af forfald og smitte, som de bærer.

Samme dobbelte rationale af økonomiske fordele og social for-
visning styrede, ifølge Wacquants opfattelse, tilblivelsen, struk-
turen og virkemåden af de afroamerikanske ghettoer gennem det 
meste af 1900-tallet.

Sorte blev rekrutteret til de nordlige storbyer i USA efter Før-
ste Verdenskrig, fordi deres ufaglærte arbejdskraft var uundvær-
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lig i de industrier, som udgjorde rygraden i den ekspanderende 
fabriksøkonomi. Men de hvide amerikanere betragtede dem med 
skepsis, og de blev mødt med stigende fjendskab samt diskrimi-
nationsmønstre og adskillelse. Først uformelt, siden formelt i for-
hold til boliger, skoler og offentlig indkvartering, og adskillelsen 
mellem hvide og sorte blev reelt udvidet til hele økonomien og 
samfundsordenen.

Afroamerikanere havde ingen anden mulighed end at søge til-
fl ugt inden for det afgrænsede område af det såkaldte „Black Belt“1 
og bestræbe sig på at udvikle et netværk af adskilte institutioner 
inden for området til at sørge for den udstødte befolknings basale 
behov. Således opstod en parallel by forankret i de afroamerikan-
ske kirker og aviser, sorte lokale afdelinger af fagforeninger, sorte 
skoler, sorte politiske og civile foreninger.

Wacquant hævder, at afroamerikanere adskiller sig fra enhver 
anden etnisk gruppe i den amerikanske historie. Samme tvung-
ne institutionelle parallelisme, grundlagt på rumlig afsondrethed, 
kendetegner ifølge Wacquant Burakumin-gruppen i japanske byer 
i det 19. århundrede, efterkommere af den laveste kaste i det feu-
dale Japan, og sorte i Cape Town efter kolonimagtens vedtagel-
se af „Group Areas Act“ i 1950 under apartheid-regimet i Syd-
afrika.

For den dominerende gruppe er ghettoens rationale at inde-
spærre og kontrollere, mens dens rationale for den dominerede 
gruppe er at integrere og beskytte, mener Wacquant.

Wacquant argumenterer ydermere for, at fattigdom er et hyp-
pigt karakteristikum ved ghettoer, men at det er en følgevirkning. 
Argumentet er, at historisk set har alle ghettoer ikke været fatti-
ge, og omvendt er alle fattige boligkvarterer ikke ghettoer. Bolig-
mæssig adskillelse er derimod en nødvendig, men ikke tilstræk-
kelig betingelse for ghettoisering. Argumentet er, at alle ghettoer 
er karakteriseret ved boligmæssig adskillelse af en bestemt grup-
pe, men alle boligmæssigt adskilte boligkvarterer er ikke ghetto-
er. En forudsætning for tilblivelsen af en ghetto er for det første, 
at rumlig indespærring er påtvunget og altomfattende, og for det 
andet, at den er omfattet af et komplet sæt af egne institutioner, 

1. „The Black Belt“ betegner det, der er tilbage af den historiske „sorte ghetto“ (Clark 

1965) i storbyområdet i den nordøstlige del af USA og i Midtvesten.
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som gør gruppen i stand til at leve og reproducere sig selv inden 
for dens tildelte område.

Med Chicago som historisk eksempel argumenterer Wacquant 
desuden for, at ghettoer og indvandrer-/etniske boligkvarterer har 
divergerende strukturer og modsatrettede funktioner. I de bolig-
kvarterer i Chicago, hvor europæiske indvandrere var tilbøjelige til 
at bo i første halvdel af 1900-tallet, har segregeringen kun været 
delvis og ustabil, et produkt af solidaritet imellem indvandrere og 
etnisk tiltrækning frem for at have været påtvunget af majoritets-
befolkningens fjendskab.

De særlige institutioner i de europæiske indvandrerenklaver i 
Chicago var desuden rettet ud mod det omgivende samfund: Deres 
funktion var at lette tilpasningen til de nye omgivelser i de ame-
rikanske storbyer. Desuden dannede de hverken institutioner fra 
hjemlandet eller forevigede den sociale afsondrethed og kulturelle 
særegenhed, og de svandt typisk ind inden for to generationer, i 
takt med at medlemmerne kravlede op ad den socioøkonomiske 
rangstige. Han mener med andre ord, at indvandrerkvarterer og 
ghettoer har modsatrettede funktioner: Den ene type af boligkvar-
ter fungerer som springbræt til assimilering via kulturel læring og 
social og geografi sk mobilitet, mens den anden type af boligkvar-
ter fungerer som et fysisk og symbolsk afsondret område bereg-
net til netop adskillelse. Førstnævnte illustreres bedst med en bro. 
Sidstnævnte med en mur.

Wacquant anbefaler desuden, at man tænker på ghettoen og 
den etniske enklave som to idealtyper: Disse idealtyper befi nder 
sig i hver sin ende af et kontinuum af boligkvartertyper, som for-
skellige grupper kan befi nde sig i eller gennemløbe over tid af-
hængig af den intensitet, hvormed kræfterne af stigma, restrik-
tion, rumlig isolation og parallelle institutioner smelter sammen 
og påvirker dem.

Vesteuropæiske indvandrer-/etniske boligkvarterer:
Anti-ghettoiserende?

Nutidens indvandrer-/etniske boligkvarterer i Vesteuropa er typisk 
i kvarterer med kriseramte koncentrationer af offentligt ejede el-
ler selvejende boliger i udkanten af storbyerne. Sådanne kvarterer 
betegnes i Frankrig som „banlieues“.
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Wacquant (2004) argumenterer på grundlag af egne og andres 
undersøgelser for, at de franske „banlieues“ modvirker ghettoise-
ring. Han begrunder sit synspunkt med, at henvisning til de fran-
ske „banlieues“ sker på grundlag af økonomisk stilling frem for 
etnisk tilhørsforhold. Som følge heraf er de kulturelt heterogene; 
typisk bor der franske familier sammen med indvandrere fra man-
ge forskellige lande.

Den høje etniske heterogenitet har ifølge Wacquant en anti-
ghettoiserende effekt, da den modvirker dannelsen af parallelle 
institutioner. De franske „banlieues“ er snarere kendetegnet ved 
tilstedeværelsen af adskillige, om end dårligt fungerende, offentli-
ge institutioner og fravær af en intern organisatorisk struktur, som 
er i stand til at støtte beboerne i fravær af ordentligt betalte job og 
tilstrækkelig offentlig service. Der er desuden efter hans opfattelse 
stærke indre dynamikker i de franske „banlieues“; folk fl ytter væk 
fra disse kvarterer, når uddannelsesniveauet stiger og privatøkono-
mien forbedres. Indvandrerenklaverne i den indre by i britiske og 
hollandske storbyer og i byområder i Tyskland og Italien har efter 
hans opfattelse lignende anti-ghettoiserende træk.

Hvad kendetegner så danske boligområder med forholdsvis 
mange indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande? Er 
de bedst karakteriseret ved forhold, som fører til ghettoisering, el-
ler i stedet ved forhold som modvirker ghettoisering?

Denne bogs beskrivelse af omfanget af boligmæssig adskillel-
se af ikke-vestlige indvandrere i Danmark og karakteristika ved 
indvandrer-/etniske boligkvarterer i Danmark bidrager til besva-
relse af dette spørgsmål.

Men allerede nu kan det bemærkes, at danske boligområder 
med mange indvandrere generelt er så etnisk heterogene og små, 
at man vanskeligt kan forestille sig et parallelt samfund opbygget 
her. Ud fra ovennævnte argumentation dækker betegnelsen „ghet-
to“ derfor ikke de danske boligområder med mange indvandrere. 
Disse boligområder er i stedet kendetegnet ved, at indvandrerne 
ofte er bosat sammen med andre med svag arbejdsmarkedstilknyt-
ning, og disse områder betegnes derfor i stedet, i overensstem-
melse med tidligere dansk forskningslitteratur, som „udsatte bo-
ligområder“. Om man så fl ytter fra området, når man får råd – og 
hvad det at bo i et „udsat boligområde“ kan have af konsekvenser 
for integrationen – skal der senere vendes tilbage til.
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Hermed ikke være sagt, at der ikke er tilløb til udvikling af pa-
rallelsamfund i Danmark. Det er der muligvis også visse tegn på. 
De skal blot ikke fi ndes som geografi sk forankrede ghettoer, men 
snarere som „virtuelle ghettoer“ eller parallelsamfund, som går 
på tværs af boligområder og kvarterer, og i stedet for geografi ske 
afgrænsninger følger etniske eller religiøse afgrænsninger.

1.3 Forskelle i uddannelse, indkomst og sociale 
situation i Danmark nu og tidligere

Blandt de vigtigste socioøkonomiske indikatorer for en befolk-
nings sammensætning er uddannelse, indkomst og modtagelse 
af sociale ydelser. Inden bosætningsmønstrene for de forskellige 
grupper analyseres i det efterfølgende kapitel, skal der i dette af-
snit gives et overblik over udviklingen i Danmark i disse indika-
torer fra midten af 1980’erne og frem til i dag.

Den sociale situation

I løbet af et arbejdsliv oplever mange i kortere eller længere perio-
der at være uden lønindkomst. Man kan da i mange tilfælde mod-
tage forskellige indkomsterstattende ydelser. For at give indtryk 
af, hvor mange som har fået det, og om andelen har ændret sig 
over tid, er der nedenfor foretaget en opgørelse over modtagere af 
forskellige indkomsterstattende ydelser.

I fi gur 1.1 er således vist andelen af befolkningen mellem 18 og 
66 år, som har modtaget indkomsterstattende ydelser i perioden fra 
1985 til 2004. Da fl ere af disse ydelser kan modtages samtidig, er 
befolkningen grupperet efter den dominerende ydelse2. Ligesom 
der er omregnet til helårspersoner for at tage højde for forskelle i 
ydelsesperioders længde.

Som det fremgår af fi guren, var det i 1985 20 pct. af befolknin-
gen i den erhvervsaktive alder, som på årsbasis var overførsels-
modtagere. Næsten 10 pct. af disse modtog dagpenge eller kon-
tanthjælp. Denne andel steg i det meste af perioden frem til 1993 
som følge af konjunkturtilbageslaget. Efterfølgende faldt ledig-

2. Defi neret som den af fl ere ydelser en person har modtaget i længst tid det pågældende 

år, jf. Danmarks Statistik (2005c).
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heden og dermed også antallet, som modtog arbejdsløshedsdag-
penge og kontanthjælp, frem til 2002. Og selv om andelen siden 
er steget lidt efter 2002, så er andelen på disse ydelser lavere i dag 
end for 20 år siden.

Imidlertid er der samtidig sket en øget tilstrømning til andre 
ydelser. Det gælder bl.a. den ofte debatterede efterløn og førtids-
pensionen. Andelen i de nævnte aldersgrupper, som er på efterløn, 
stiger fra 2,4 pct. i 1985 til 5,9 pct. i 2004. Mens den ret store grup-
pe af førtidspensionister stiger betydeligt mindre, nemlig fra 6,7 
pct. til 7,2 pct. Andelen, som modtager syge- og barselsdagpenge, 
forøges imidlertid også, bl.a. som følge af en ændret lovgivning. 
Hertil kommer, at en række nye ordninger er blevet oprettet i pe-
rioden, det gælder bl.a. aktiverings-3 og orlovsydelserne. Ligeledes 
oprettes overgangsydelsen, der dog senere afskaffes igen.

Alt i alt er andelen, som modtager indkomsterstattende ydelser 
i 2004, 24,8 pct. og dermed noget over niveauet i 1985.

3. Personer med støttet beskæftigelse med løn indgår ikke i opgørelsen her.

0

5

10

15

20

25

30

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pr
oc

en
t

A-dagpenge/Ledighedsydelse Kontanthjælp/revalidering Aktivering Orlov
Syge-/barselsdagpenge Førtidspension Efterløn

Figur 1.1. Modtagere af indkomsterstattende ydelser. Helårspersoner i 
procent af befolkningen mellem 18 og 66 år.

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.
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Uddannelse

At befolkningen forøger sine kompetencer, herunder formel ud-
dannelse, er fra mange sider erklæret som en af de vigtigste forud-
sætninger for, at det danske samfund kan klare sig i den stigende 
internationale konkurrence. Samtidig kan et stigende uddannel-
sesniveau være med til at modvirke, at befolkningsgrupper bliver 
marginaliserede, og at indkomstuligheden stiger. Der er med an-
dre ord mange gode argumenter for at øge uddannelsesniveauet i 
Danmark. Men i hvilket omfang er det så lykkedes inden for de 
seneste 20 år?

For at besvare det spørgsmål, er der i tabel 1.1 foretaget en op-
gørelse over den højeste fuldførte uddannelse for befolkningen i 
Danmark mellem 30 og 60 år. Denne aldersafgrænsning er valgt, 
fordi personer under 30 år risikerer endnu ikke at have fuldført 
deres uddannelser, mens uddannelsesoplysningerne for personer 
over 60 år ikke er tilgængelige i 1985.

Ser man her på andelen af befolkningen med forskellige typer 
af uddannelse, så viser fordelingen, at der i perioden fra 1985 er 
sket betragtelige ændringer. Andelen af personer, som alene har en 

1985 1991 1997 2003

Andel med højeste fuldførte uddannelse:

Ingen eller uoplyst 1,8 2,4 2,2 2,2

Grundskole 42,6 36,8 31,0 25,7

Gymnasial uddannelse 2,3 3,1 4,4 5,1

Erhvervsfaglig uddannelse 35,2 36,9 38,8 39,3

Videregående uddannelse 18,1 20,8 23,6 27,6

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer, 30-60 år, i alt (i tusinder) 2.017 2.127 2.310 2.387

Tabel 1.1. Personer mellem 30-60 år opdelt efter højeste fuldførte ud-
dannelsesniveau.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik.



27

uddannelse på grundskoleniveau, falder fra 42,6 pct. til 25,7 pct. 
Til gengæld stiger andelen med en gymnasial uddannelse fra 2,3 
pct. i 1985 til 5,1 pct. i 2003. Et tilsvarende mønster ses for de er-
hvervsfaglige uddannelser, hvor andelen stiger fra 35,2 pct. i 1985 
til 39,3 pct. i 2003. Andelen, som har en videregående uddannel-
se, stiger også fra 18,1 pct. til 27,6 pct. i perioden. Mod periodens 
slutning er det dermed mere end hver fjerde voksen mellem 30 og 
60 år, som har en videregående uddannelse. Denne udvikling er 
først og fremmest en konsekvens af, at den unge generation får 
en længere uddannelse, end deres forældre fi k; i 1985 havde 53 % 
en kompetencegivende uddannelse, i 2003 gjaldt dette 67 % af de 
30 til 60-årige. Men et afgørende spørgsmål er, om uddannelses-
niveauet er øget nok?

Ifølge Det Økonomiske Råd (2003) er det ikke tilfældet, fordi 
Danmark på trods af et øget uddannelsesniveau i de forløbne år 
er blevet indhentet på uddannelsesfronten af andre nationer, hvor 
lønniveauet er lavere. Konklusionen her byggede på en opgørelse 
fra OECD (2003) med tal fra 2001. En tilsvarende opgørelse med 

Figur 1.2. Andel af befolkningen mellem 25 og 54 år med en videregå-
ende uddannelse i 2003.

Kilde: OECD (2005a).
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tal for 2003 er vist i fi gur 1.2, og den understreger samme hoved-
pointe.

Andelen af befolkningen med en videregående uddannelse4 er 
for danskere målt til 35 pct. for de 25-34-årige, 34 pct. for de 35-
44-årige og 32 pct. for de 45-54-årige. I lande som Spanien og 
Korea er andelen af 45-54-årige, som har en videregående uddan-
nelse, ca. den halve af i Danmark, mens andelen af helt unge med 
en videregående uddannelse er højere end i Danmark. Disse lande 
ser altså ud til at hale betydeligt ind på det uddannelsesmæssige 
forspring, som Danmark har haft. At det er udtryk for en generel 
tendens ses af, at også for OECD-landene i gennemsnit er andelen 
med en videregående uddannelse betydeligt højere for de yngste 
end de ældste. Tilsyneladende har Sverige i mindre omfang end 
Danmark ladet sig overhale, idet andelen med en videregående 
uddannelse her er 40 pct. for den yngste aldersgruppe og dermed 
betydeligt højere end i Danmark.

Indkomster

Udviklingen i fordelingen af disponible indkomster er vist i fi gur 
1.3. Forskelle i indkomsterne er her målt ved gini-koeffi cienten5. 
Gini-koeffi cienten angiver den andel af den samlede indkomst, 
som ville skulle fl yttes mellem personer for at opnå en situation, 
hvor alle har præcis samme indkomst. Det kan fortolkes sådan, 
at hvis indkomsten var ligeligt fordelt mellem alle i befolkningen 
ville gini-koeffi cienten være nul, og tilfaldt hele indkomsten en 
enkelt person ville gini-koeffi cienten være 100.

Figuren viser, at indkomstfordelingen fra midten af 1980’erne 
og frem til 1993 var stort set uændret. Fra 1993 til 1994 sker der 
tilsyneladende et fald i uligheden, en ændring som er påvirket af 
bruttofi ceringen af kontanthjælpen. Efter 1994 sker der derimod en 

4. Videregående uddannelser defi neres her lidt anderledes end i tabel 1.1. OECD an-

vender begrebet „Tertiary education“, som omfatter videregående uddannelser af mindst 

2 års varighed, hvilket udelukker enkelte danske videregående uddannelser. Bemærk at 

også aldersafgrænsningen er anderledes end i tabel 1.1.

5. Der er i beregningen taget udgangspunkt i den disponible indkomst for hvert enkelt 

familiemedlem, hvor indkomsten forudsættes ligeligt fordelt mellem alle dens medlem-

mer. I beregningen er der endvidere søgt korrigeret for økonomiske stordriftsfordele in-

den for husholdninger, jf. Finansministeriet (2004).
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tydelig stigning i gini-koeffi cienten frem til 2000. Denne stigning 
i uligheden skyldes primært udviklingen i kapitalindkomsterne, 
som dels stiger pga. et øget aktieafkast, men også skyldes et sti-
gende afkast af ejerboliger, jf. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
(2005). Derimod synes der ikke at ske de store ændringer, hvad 
angår lønindkomster og indkomsterstattende ydelser.

Den i fi gur 1.3 viste ulighed i den disponible indkomst gælder 
på et givet tidspunkt. Folks indkomst varierer imidlertid over livet, 
idet indkomsten typisk er højest i de erhvervsaktive år. En del af 
den ovenfor viste indkomstforskel er således et udtryk for, at man 
befi nder sig i forskellige livsfaser. Hvis man vil fjerne denne del 
af uligheden, kan man i stedet betragte fordelingen af livsindkom-
ster, målt ved den gennemsnitlige indkomst pr. år. Sådanne bereg-
ninger viser, at uligheden målt på livsindkomster typisk er ca. den 
halve af indkomsforskellene målt i et givet år, jf. Finansministeriet 
(2004) og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2005).

På trods af stigningen i gini-koeffi cienten efter 1993 er ind-
komstspredningen i Danmark lav set i et internationalt perspektiv. 

Figur 1.3. Fordeling af befolkningens disponible indkomster, 1983-2003. 
Gini-koeffi cient.

Kilde: Finansministeriet (2004) og Finansministeriet (2005).
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Det fremgår af fi gur 1.4, som viser gini-koeffi cienten målt for den 
disponible indkomst i en række OECD-lande. Indkomstforskellene 
er her mindst i Danmark blandt alle de viste lande.

Som nævnt indledningsvis, kan globaliseringen og den stigen-
de internationale arbejdsdeling imidlertid gøre det vanskeligere at 
fastholde den lave danske indkomstspredning på længere sigt.

1.4 Hvor mange indvandrere er der kommet
– og hvor er de kommet fra?

Et af de markante træk ved perioden fra midten af 1980’erne til i 
dag er, at der er kommet mange indvandrere til landet i denne pe-
riode. Vi skal i de følgende kapitler se nærmere på, hvor de bor i 
Danmark. Men inden, der ses nærmere på bosætningsmønstrene, 
skal det kort skitseres, hvem det er, som er kommet, og hvordan 
de har klaret sig på arbejdsmarkedet.

At folk vandrer, er der bestemt ikke noget nyt i. Nordamerika 

Figur 1.4. Forskel i disponibel indkomst i år 2000 i forskellige OECD-
lande. Gini-koeffi cient.

Kilde: OECD (2005b).
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er måske det mest markante eksempel på resultatet af en sådan 
folkevandring. Danmark bidrog til denne vandring, idet mere end 
250.000 danskere skønnes at være udvandret til Nordamerika mel-
lem 1864 og 1914, jf. Hvidt (1976). Danmark modtog også selv 
indvandrere. Frem mod det forrige århundredeskifte kom der især 
sæsonarbejdere fra Sverige, ligesom man i de første år af 1900-
tallet og igen efter revolutionen i 1917 modtog fl ygtende jøder fra 
Rusland, se Pedersen (2000). I samme periode kom der polakker 
til Lolland og Falster for at arbejde i landbruget. Det nazistiske 
styre i 1930’ernes Tyskland førte til nye fl ygtningestrømme, og 
det samme gjorde opstanden i Ungarn 1956 og afslutningen på 
„foråret i Prag“ 1968.

Danmarks erfaring med at modtage såvel arbejdskraftindvan-
dring som fl ygtninge er altså lang. Det nye, som skete mod slut-
ningen af 1960’erne, var imidlertid, at indvandringen nu i bety-
deligt omfang oversteg udvandringen, og at folk kom fra stadigt 
fjernere og fattigere egne, jf. Matthiessen (2004).

I fi gur 1.5 er vist antallet af vandringer til og fra Danmark 
1946-2004. Der ses her på vandringer blandt såvel danske som 
udenlandske statsborgere. Som det fremgår af fi guren, er der fl e-
re, som udvandrer end indvandrer frem til 1959. Herefter er der 
en beskeden nettoindvandring indtil slutningen af 1960’erne, hvor 
antallet, som indvandrer, stiger betydeligt.

Udviklingen skal ses på baggrund af, at indvandringen til Dan-
mark i efterkrigsårene især kom fra de nordiske lande samt Tysk-
land, England og Nordamerika. Det var de samme lande, som 
danskere oprindeligt var rejst ud til, så der var for en stor dels 
vedkommende tale om danskere, som rejste hjem igen, jf. Mat-
thiessen (2004).

Gæstearbejderne

Det økonomiske opsving i 1960’erne førte til en stigende efter-
spørgsel efter arbejdskraft, som ikke alene kunne imødegås af 
kvindernes øgede deltagelse på arbejdsmarkedet og de store ef-
terkrigsårganges indtræden på arbejdsmarkedet mod slutningen af 
1960’erne. På linje med en række andre nordeuropæiske lande for-
søgte man derfor at tiltrække arbejdskraft fra mindre velstående 
lande som Tyrkiet, det tidligere Jugoslavien og Pakistan. Rekrutte-
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ringen til Danmark var imidlertid betydeligt mindre målrettet end 
rekrutteringen til f.eks. Tyskland, hvor gæstearbejderne ofte havde 
en aftale med en arbejdsgiver i Tyskland, når de forlod hjemlandet. 
Der kom derfor også relativt færre gæstearbejdere til Danmark, og 
en del af gæstearbejderne søgte først til Danmark, efter at en lav-
konjunktur var sat ind i Tyskland i 1967. Snart nåede de mindre 
gunstige tider imidlertid også til Danmark. Det førte til stramnin-
ger i indrejsebetingelserne, og fra 1973 indførte Danmark på linje 
med en række andre nordeuropæiske lande et nærmest totalt stop 
for beskæftigelsesindvandring fra lande uden for EF.

Stoppet for arbejdskraftindvandring gav sig også udslag i et 
kortvarigt fald i antallet af indvandringer, jf. fi gur 1.5. I 1974 og 
1975 var der således tale om en nettoudvandring. Det skyldtes 
imidlertid i lige så høj grad, at en del danskere søgte til Sveri-
ge i de år for at fi nde arbejde, jf. Pedersen (2004). Fra midten af 
1970’erne oversteg antallet af indvandringer igen antallet af udvan-
dringer. Det skyldtes, at strømmen af gæstearbejdere nu blev afl øst 
af familiesammenførte og efterhånden også af fl ere fl ygtninge.
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Figur 1.5. Antal vandringer til og fra Danmark 1946-2004.

Anm.: Figuren omfatter såvel udenlandske som danske statsborgere.
Kilde: Danmarks Statistik.



33

Flygtninge

I begyndelsen af 1980’erne var antallet af spontane asylansøgere, 
som kom til Danmark, moderat, og de kom især fra Vietnam. De 
følgende år steg antallet betydeligt. Irak og Iran var i indbyrdes 
krig og i lande som Libanon, Sri Lanka og Polen var der urolig-
heder, og det drev folk på fl ugt. Hertil kom, at den danske udlæn-
dingelov i 1983 blev lempet. Efterfølgende blev reglerne strammet 
i slutningen af 1985 og igen i 1986, så antallet af asylansøgere i 
1987 faldt brat, men efterfølgende steg igen, så antallet af asylan-
søgere i slutningen af fi rserne lå på ca. 5.000 årligt, jf. Matthies-
sen (2004). I 1992 og 1993 steg antallet til ca. 14.000 pga. borger-
krigen i det tidligere Jugoslavien. I første omgang fi k de mange 
fl ygtninge en midlertidig opholdstilladelse. Efter tre års ophold 
blev tilladelserne gjort permanente, og de jugoslaviske fl ygtninge 
optræder derfor først i statistikkerne fra dette tidspunkt, hvilket 
samtidig er forklaringen på det markante hop i antallet af indvan-
drere i 1995, som ses i fi gur 1.5. Mod slutningen af 1990’erne kom 
der 5.000-6.000 asylansøgere årligt primært fra Somalia og Irak. I 
2000 steg antallet igen, hvilket især skyldtes en øget tilstrømning 
fra Jugoslavien, Somalia, Afghanistan og Irak. Siden er udlændin-
gelovgivningen igen blevet strammet, og dette har sammen med 
en generel nedgang i antallet af fl ygtninge internationalt betydet, 
at antallet af asylansøgere igen er faldet og i 2005 nåede ned på 
1.300, jf. Danmarks Statistik (2006).

Familiesammenførte

Ca. 1/3 af de personer, som er indvandret til Danmark siden 1988, 
er kommet via familiesammenføringerne, jf. Larsen og Matthies-
sen (2002), dvs. i kraft af, at de har været børn, ægtefæller eller 
forældre til indvandrere, som allerede har bosat sig i Danmark. 
Ægteskabet kan både være indgået før eller efter ankomsten til 
Danmark, men fælles for de fl este familiesammenføringer er, at 
de familiesammenførte er landsmænd til de indvandrere, de bli-
ver familiesammenført med.

Blandt gifte og samboende indvandrere fra ikke-vestlige lande 
var det 74 pct. af mændene og 69 pct. af kvinderne, som i 1998 var 
gift med en landsmand, jf. Pedersen (2000). Henholdsvis 18 og 7 



34

pct. var gift/samboende med en dansker, og de resterende havde 
en partner af anden udenlandsk oprindelse. Blandt de gifte mænd 
var 33 pct. blevet gift mindst et år før indvandringen fandt sted, 
hvorfor familiesammenføringen i deres tilfælde kan betegnes som 
„genforening af ægtefæller“, for kvinderne var den tilsvarende an-
del 36 pct. Derimod var 29 pct. af mændene og 48 pct. af kvin-
derne blevet gift mindre end et år før eller mindre end et halvt år 
efter, at de var kommet til Danmark, hvorved der ved familiesam-
menføringen dannedes en ny familie.

Der var næppe mange, der ved stoppet for indvandring i 1973 
havde forestillet sig, at familiesammenføringer skulle give sig ud-
slag i så stor en tilvækst i antallet af indvandrere til Danmark. Over 
årene har adgangen til familiesammenføring da også givet anled-
ning til en livlig diskussion, og kravene til familiesammenføring er 
gentagne gange blevet strammet. Den seneste markante stramning 
blev indført den 1. juli 2002, hvor den meget omtalte 24-års-regel 
trådte i kraft. Reglen, som skal være med til at forhindre tvangsæg-
teskaber, indebærer, at familiesammenføring kun kan finde sted, 
når begge ægtefæller er over 24 år. Ligeledes blev der indført et til-
knytningskrav, så ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark 
skal være større end til et andet land. Tilknytningskravet stilles dog 
ikke, hvis personen bosat i Danmark har haft dansk statsborger-
skab i 28 år eller har opholdt sig lovligt i Danmark i 28 år.

Det samlede antal af indvandrere og efterkommere
i Danmark

Ovenfor er kort skitseret hovedtrækkene i indvandringen til Dan-
mark. Resultatet har som nævnt været, at den indvandring, som 
frem til midten af 1960’erne havde karakter af vandringer mellem 
lande med økonomisk lighed og tætte kulturelle bånd, nu blev sup-
pleret med indvandring fra betydeligt fattigere lande med større 
kulturel afstand til Danmark.

Den udvikling kan for de seneste 20 år afl æses af fi gur 1.6, 
som viser andelen af såvel vestlige som ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere i Danmark fra 1985 til 2005. Opgørelsen føl-
ger Danmarks Statistiks defi nitioner af vestlige og ikke-vestlige 
lande samt indvandrere og efterkommere, jf. faktaboks 1.1. Som 



35

det fremgår, omfatter de vestlige lande også de 10 nye EU-med-
lemslande. De vestlige lande omfatter dermed udelukkende øko-
nomiske relativt velstående lande, mens der blandt de ikke-vest-
lige lande fortrinsvis indgår fattige lande. Blandt undtagelserne 
er bl.a. Japan, Israel og en række østeuropæiske lande. Disse na-
tionaliteter udgør dog en ret begrænset andel af de ikke-vestlige 
indvandrere i Danmark.

Som det fremgår af fi gur 1.6 var der mod slutningen af 1985 
næsten 100.000 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 
mod 75.000 fra ikke-vestlige lande. Andelen af vestlige indvandre-
re og efterkommere i den samlede befolkning var dermed knap 2 
pct., mens de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgjorde 
1,5 pct. Selvom der var lidt fl ere efterkommere fra ikke-vestlige 
end fra vestlige lande, var der altså klart fl ere fra vestlige end fra 
ikke-vestlige lande.

Figur 1.6. Vestlige og ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres an-
del af den samlede befolkning i Danmark. Ultimo 1985, 1995 og 2005.

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.
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Faktaboks 1.1. Danmarks Statistiks defi nitioner.

De fi re begreber er defi neret som følger:

Vestlige lande: De 25 EU-lande, Island, Norge, Andorra, Liech-
tenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, 
USA, Australien og New Zealand.

Ikke-vestlige lande: Alle lande, som ikke betegnes som vestlige.

Indvandrere: Personer født i udlandet af forældre, som begge er 
udenlandske statsborgere eller født i udlandet.

Efterkommere: Personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen 
af dem er danske statsborgere født i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik (2005a).

Ti år senere var billedet vendt. De vestlige indvandrere og efter-
kommere udgjorde nu lidt over 2 pct. af befolkningen i Danmark, 
men andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere var 
steget til 3,7 pct., hvoraf efterkommeres andel var 0,9 pct. af be-
folkningen. Den udvikling er fortsat, så der mod slutningen af 
2005 var næsten 328.000 indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande svarende til 6,0 pct. af befolkningen. Deres andel er 
dermed mere end fi redoblet inden for de seneste 20 år. Antallet af 
vestlige indvandrere og efterkommere er i samme periode steget 
til 136.000 og udgør 2,5 pct. af befolkningen, hvilket svarer til, at 
andelen er forøget 1,3 gange over to årtier.

Med til dette billede hører, at andelen af vestlige efterkommere 
er næsten uændret over tid, mens andelen af ikke-vestlige efter-
kommere stiger kraftigt. Det hænger sammen med fl ere forhold, 
som afspejler den ganske forskellige situation, som personer fra 
vestlige og ikke-vestlige lande typisk er i. Vestlige indvandrere 
vil ofte være i Danmark for at studere eller arbejde en kortere år-
række, og deres børn vil typisk fl ytte med dem hjem igen. De, 
som vælger at blive her permanent, har ofte danske ægtefæller, 
hvorved deres børn medregnes som danskere, jf. faktaboks 1.1. 
Ikke-vestlige indvandrere er oftere bosat permanent i Danmark. 
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De udgør hovedparten af de fl ygtninge og gæstearbejdere, som er 
beskrevet i det foregående, og kommer fra lande, som det af fl ere 
grunde kan være uhensigtmæssigt at skulle vende tilbage til. Som 
det fremgik ovenfor, er de ofte gift med landsmænd, men deri-
mod sjældent med danskere, og dermed betegnes deres børn en-
ten som efterkommere eller indvandrere, afhængigt af om de er 
født i Danmark eller ej.

1.5 Hvordan har indvandrerne klaret sig på 
arbejdsmarkedet?

På baggrund af den store stigning i antallet af indvandrere fra 
ikke-vestlige lande er det naturligvis interessant at vide, hvordan 
de har klaret sig på arbejdsmarkedet. Sociale problemer er i vidt 
omfang knyttet til manglende beskæftigelse. Ligesom beskæfti-
gelsessituationen er med til at afgøre, hvor man har råd til at bo. 
Ydermere har konjunkturudviklingen i Danmark en del indfl ydel-
se på segregeringsindeksene for boligområderne, som der skal ses 
nærmere på i næste kapitel.

I fi gur 1.7 er derfor vist beskæftigelsesudviklingen i perioden 
fra 1985 til 2004. Der tages her udgangspunkt i beskæftigelsesfre-
kvensen, som angiver hvilken andel af personerne i den erhvervs-
aktive alder, der er i arbejde. Beskæftigelsessituationen i befolk-
ningen primo hvert år er her opgjort på baggrund af registerop-
lysninger fra november året før. Opdelingen af ikke-vestlige og 
vestlige lande følger defi nitionen omtalt i sidste afsnit, hvorved 
beskæftigelsesopgørelsen kommer til at afvige en smule fra tidli-
gere offentliggørelser fra forskningsenheden, jf. Schultz-Nielsen 
(2000 og 2002 samt Schultz-Nielsen og Constant 2004). I praksis 
er der dog kun tale om meget små korrektioner, der ikke ændrer 
på konklusionerne.

Som det fremgår af fi gur 1.7, har beskæftigelsesudviklingen 
specielt for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere svinget 
meget. For perioden som helhed gælder, at danskerne har den høje-
ste beskæftigelse, og at beskæftigelsen blandt vestlige indvandrere 
er betydeligt højere end for ikke-vestlige indvandrere. Efterkom-
merne klarer sig bedre end forældregenerationen, som er født i 
udlandet, men altså dårligere end danskerne.

Beskæftigelsesfrekvensen for danskere er ret stabil over tid og 
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Ser man på beskæftigelsesudviklingen for vestlige indvandrere, så 
ligner den i store træk udviklingen for danskere. Dog er andelen i 
beskæftigelse 11-16 procentpoint lavere end for danskerne. En for-
skel som har været let stigende i perioden. I 2004 var 61 pct. af de 
vestlige indvandrere i beskæftigelse. Også for vestlige efterkom-

6. De seneste tegn på en fornyet konjunkturfremgang er altså ikke indbefattet i perio-

den her.

ligger på omkring 76 pct. De udsving, som fi nder sted, afspejler 
primært konjunkturændringer. I perioden fra 1987 til 1993 ople-
vede Danmark således en økonomisk afmatning, som betød, at be-
skæftigelsesfrekvensen i 1993 nåede ned på 74 pct. Efterfølgende 
har man oplevet en langvarig højkonjunktur, som foreløbig kulmi-
nerede i 2002, hvor andelen i beskæftigelse var 78 pct. Siden har 
man oplevet en vis afmatning i dansk økonomi, og ved begyndel-
sen af 20046 var andelen i beskæftigelse 76 pct.

Figur 1.7. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere 
fra vestlige og ikke-vestlige lande samt danskere i aldersgruppen 16-64 
år primo året i perioden 1985-2004.

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmark Statistik.
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mere har udviklingen været relativ stabil over tid, og i 2004 er an-
delen i beskæftigelse 71 pct. Dermed bekræftes tendensen fra de 
foregående år, hvor beskæftigelsen også har ligget over niveauet 
for vestlige indvandrere, men under niveauet for danskere.

For ikke-vestlige indvandrere falder beskæftigelsesandelen 
markant i perioden fra 1985 til 1994, hvor den nåede helt ned på 
33 pct. Siden er beskæftigelsesfrekvensen steget til 45 pct., men er 
altså stadig ikke nået tilbage på niveauet fra 1985. En del af for-
klaringen på de store udsving er naturligvis konjunkturudviklin-
gen, som er medvirkende til, at ledigheden for ikke-vestlige ind-
vandrere stiger fra 28 pct. i 1985 til 40 pct. i 1994, og siden falder 
til 15 pct. i 2004. Samtidig er der, som det fremgik af fi gur 1.6, 
kommet mange ikke-vestlige indvandrere til i perioden, og der går 
tid, før disse personer er indpasset på arbejdsmarkedet. Som vist 
af Schultz-Nielsen og Constant (2004) sker denne indpasning på 
arbejdsmarkedet i dag langsommere, end tilfældet var i 1970’erne 
og begyndelsen af 1980’erne. Det kan formentlig skyldes, at man 
stadig i begyndelsen af 1970’erne modtog gæstearbejdere, hvis 
primære formål med at komme til landet var at få arbejde. Des-
uden er andelen af ufaglærte job i Danmark faldende, hvilket må 
forventes at gøre det stadig vanskeligere at fi nde arbejde for folk 
med begrænsede uddannelsesmæssige kvalifi kationer og dansk-
kundskaber.

Som vist af Larsen (2002), så er der meget forskel på kvalifi -
kationerne blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 
fra forskelle lande, både hvad angår uddannelse og danskkund-
skaber. Generelt har især indvandrerne dog betydeligt dårligere 
kvalifi kationer end danskerne, og det har naturligvis konsekven-
ser for, hvilke job de bestrider, og dermed også i sidste ende hvil-
ke indkomster de opnår. Et forhold som der skal ses nærmere på 
i det følgende kapitel.
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2 Bosætningsmønstre i
 Danmark 1985-2004

Af Marie Louise Schultz-Nielsen

2.1 Indledning

På baggrund af en ny og meget præcis afgrænsning af boligområ-
der i Danmark skal der i dette kapitel skabes et overblik over be-
folkningens bosætningsmønstre i dag sammenlignet med for 20 år 
siden. Blandt de spørgsmål, som søges besvaret, kan nævnes: Er 
det sådan, at overførselsindkomstmodtagere i dag bor mere adskilt 
fra den øvrige befolkning end tidligere? Og er der i det hele taget 
sket en øget opsplitning af befolkningen afhængig af indkomst og 
uddannelsesmæssig baggrund?

Med til dette billede hører også indvandringsaspektet. Vi ved, 
at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er øget 
betragteligt i Danmark, og at koncentrationen er størst i de større 
byer. Men hvor forskelligt er indvandrernes bosætningsmønster 
egentligt fra danskernes? – Og adskiller deres bosætning sig fra 
danskeres i samme økonomiske situation?

I kapitlet fokuseres både på udviklingen på landsplan og i lan-
dets fi re største byer. Det søges endvidere belyst, hvilke af de mel-
lemstore byer som – målt på andelen af ikke-vestlige indvandrere 
og overførselsmodtagere – står med de største udfordringer. Det 
undersøges også, i hvilke byer indvandrere og overførselsmodta-
gere bor mest afsondret fra den øvrige befolkning.

2.2 Beskrivelse af indeksberegninger

For at undersøge bosætningsmønsteret i Danmark skal der i det 
følgende ses på befolkningen fordelt efter fi re kriterier: Indkomst, 
uddannelse, sociale ydelser og etnisk oprindelse. For at beskrive 
bosætningen er der anvendt en række indeksberegninger, der må-
ler forskellige aspekter ved bosætningen. Det skal derfor her ind-
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7. Grupper, som kun bebor en lille andel af det fysiske rum i en by, siges at være bo-

ligmæssigt koncentreret.

8. Grupper, som bosætter sig tæt på centrum, har samtidig tendens til at være rumligt 

koncentrerede, men det behøver ikke at være sådan.

9. En høj grad af klyngedannelse indebærer en boligmæssig struktur, hvor arealer be-

boet af minoriteter støder op til hinanden og er tæt sammensluttede, således at de udgør 

en stor enklave bestående af minoritetsgrupper.

ledningsvis beskrives, hvilke indeks som beregnes, og hvordan 
de fortolkes.

Bosætningsmønstre i relation til sociale eller etniske skel beteg-
nes ofte som boligmæssig segregering. Ifølge Massey og Denton 
(1988) er den boligmæssige segregering et fænomen, som kan opde-
les i fem dimensioner: „Evenness“ (lighed), „Exposure“ (synlighed), 
„Concentration“ (rumlig koncentration), „Centralization“ (place-
ring i forhold til centrum) og „Clustering“ (klyngedannelse).

„Evenness“ refererer til forskellen i fordelingen af to sociale 
grupper over arealenheder i en by, f.eks. et kvarter. En minoritets-
gruppe siges at være segregeret, hvis den er fordelt meget forskel-
ligt over arealenheder i forhold til majoritetsbefolkningen (Blau 
1977). „Evenness“ maksimeres, og segregeringen minimeres, når 
alle arealenheder har samme relative antal af minoritets- og ma-
joritetsgruppemedlemmer som byen som helhed. Hvilket vil sige, 
at de to grupper har helt ens bosætningsmønster og bor så lidt ad-
skilt, som det kan lade sig gøre.

„Exposure“ refererer til graden af potentiel kontakt eller mu-
lighed for social interaktion mellem minoritets- og majoritetsgrup-
pemedlemmer inden for geografi ske områder i en by. „Exposure 
indices“ måler i hvilket omfang, minoritets- og majoritetsgrup-
pemedlemmer potentielt mødes fysisk, for så vidt angår bopæl i 
samme boligområde.

„Concentration“ refererer til den relative mængde af fysisk 
rum, som bebos af en minoritetsgruppe i et byområde.7 „Centra-
lization“ refererer til, i hvilken grad en gruppe bor tæt på centrum 
af et byområde.8 Endelig refererer „Clustering“ til graden af rumlig 
klyngedannelse af minoritetsgrupper, dvs. i hvilket omfang are-
alenheder i et byområde, beboet af minoritetsgruppemedlemmer, 
grænser op til hinanden.9

Massey og Denton (1988) mener, at en gruppe, som er højt cen-
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traliseret, rumligt koncentreret, ulige fordelt, tæt samlet i klynger, 
og minimalt udsat for medlemmer af majoritetsbefolkningen, er 
boligmæssigt segregeret eller adskilt.

I undersøgelsen her vil der imidlertid primært blive taget ud-
gangspunkt i de to mest centrale mål for den boligmæssige segre-
gering, nemlig „Evenness“ og „Exposure“. Vi følger her Massey 
og Dentons anbefaling og anvender de to klassiske segregerings-
indeks her for: Dissimilations- og isolationsindekset.

De øvrige dimensioner vil kun indirekte blive behandlet. Rum-
ligheden vil fremgå af analyserne af, hvem der bor i tætte bebyg-
gelser, mens beboelse i forhold til centrum og klyngedannelsen vil 
blive illustreret på kort over konkrete områder.

Uens bosætning (Dissimilationsindeks)

Indekset for uens bosætning benævnes dissimilationsindekset. Det 
måler i hvor høj grad en minoritetsgruppe fordeler sig på samme 
måde som majoritetsbefolkningen over de forskellige boligområ-
der i et geografi sk område, f.eks. en by. Værdien af indekset be-
nævnes D, og måler altså hvor uens de to grupper er spredt over 
boligområderne. Specifi kt varierer D mellem 0 og 1 og angiver, 
hvor stor en andel af minoritetsbefolkningen der skal fl ytte til an-
dre bydele, for at fordelingen af minoritetsbefolkningen i den på-
gældende by svarer til majoritetsbefolkningen. Indekset kan også 
beregnes ud fra andre geografi ske enheder, f.eks. et land.

Dissimilationsindekset kan beregnes således, jf. Cutler m.fl . (2005) 
og Echenique og Fryer (2005):

hvor
I: antallet af boligområder i byen
x

i
: antallet af individer tilhørende minoritetsgruppen i

boligområde i
t
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Tolkning af formlen er, at man for hvert boligområde i beregner 
forskellen imellem hvor stor en andel af henholdsvis majoritets- og 
minoritetsbefolkningen, som bor i området. Efterfølgende lægges 
disse (numeriske) forskelle sammen for samtlige boligområder og 
deles med to, da enhver overrepræsentation af minoritetsgruppen 
i et boligområde, jo må modsvares af en underrepræsentation et 
andet sted. Da det her er forskellen i den relative fordeling af de 
to befolkningsgrupper, der beregnes, har det ikke indfl ydelse på 
dissimilationindekset, om der bor mange eller få minoritetsgrup-
pemedlemmer i byen som helhed.

Et eksempel kunne være en by med tre boligområder med en 
fordeling, som vist i tabel 2.1

Boligområde 1 Boligområde 2 Boligområde 3 I alt

Minoritetsbefolkning 10 % 30 % 60 % 100 %

Majoritetsbefolkning 20 % 50 % 30 % 100 %

I eksemplet her bor 10 pct. af minoritetsbefolkningen i boligom-
råde 1, 30 pct. i boligområde 2 og de sidste 60 pct. i boligområde 
3. Blandt majoritetsbefolkningen er fordelingen derimod 20 pct. i 
boligområde 1, 50 pct. i boligområde 2 og kun 30 pct. i boligom-
råde 3. For denne by gælder, at 30 pct. af minoritetsgruppemed-
lemmerne skal fl ytte for at de to grupper fordeler sig ens, idet:

D = ½ • ( | 0,10-0,20 | + | 0,30-0,50 | + | 0,60-0,30 | ) = 0,30.

Ifølge Massey og Denton (1988) betegnes et indeks under 0,3 som 
udtryk for en relativt høj integration, et indeks på mellem 0,3 og 
0,6 indikerer moderat segregering, og et indeks over 0,6 er udtryk 
for høj grad af segregering. Som der siden skal ses nærmere på, 
så afhænger indekset imidlertid også af, hvor store boligområder-
ne er. Jo mindre byområder, jo større D-værdier, jf. Cutler m.fl . 
(2005). Det tilsiger, at de ovennævnte grænser ikke anvendes alt 
for håndfast. Årsagen til dette er, at jo mere fi nmasket område-
inddelingen er, jo mere stiger kravene til, hvor ensartet majoritets- 

Tabel 2.1. Eksempel på den relative fordeling af to befolkningsgrup-
per i en by.
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og minoritetsbefolkningen bor. Eller sagt på en anden måde, så 
er det ved inddeling i mindre byområder ikke længere nok, at der 
bor minoriteter i boligblokkene et stykke væk, nu er det kun dem 
i opgangen, som tæller. Størrelsen af den by eller det geografi ske 
område, som måles, har betydning for dissimilationsindekset li-
gesom antallet af minoritetsmedlemmer også har det. Idet mange 
små byområder kombineret med et lille antal minoritetsmedlem-
mer kan få dissimilationsindekset til at stige, hvis der er for få 
minoritetsgruppemedlemmer til, at de vil kunne fordele sig jævnt 
over boligområderne, jf. Peach (1996).

Dissimilationsindekset, som herefter betegnes D-indekset, er 
primært konstrueret til at se på forskelle mellem to grupper. Det 
klassiske tilfælde er en minoritets- og en majoritetsbefolkning, 
som vist ovenfor. Vil man belyse den boligmæssige segregering 
for mere end to grupper, kan det ske ved, at man enten beregner 
parvise D-indeks eller beregner en form for vægtet gennemsnit 
for disse, jf. White (1986). I kapitlet her skal der ses på den bolig-
mæssige segregering inden for fem uddannelsestyper og tre ind-
komstgrupper. Der er her beregnet separate værdier af D-indekset 
for hver gruppe i forhold til de øvrige grupper under ét, og der-
efter tages et vægtet gennemsnit på basis af antallet af personer 
med de respektive uddannelser. Metoden følger Farley (1977), og 
det gennemsnitlige D-indeks kan tolkes som den andel af perso-
ner fra en tilfældigt udvalgt gruppe, som i gennemsnit skal fl ytte, 
hvis bosætningsmønsteret for denne gruppe skal svare til de an-
dre gruppers mønster.

I den efterfølgende præsentation er samtlige D-værdier ganget 
med 100. Det sker for direkte at kunne afl æse resultaterne som 
andelen af minoritetsgruppen i procent, der skulle fl ytte bydel for 
at få ens fordelinger. En D-værdi på 0 betyder altså, at fordelin-
gerne er helt ens, og ingen skal fl ytte, mens en værdi på 100 be-
tyder, at samtlige minoritetsgruppemedlemmer skal fl ytte for at 
få ens bo-fordeling. Sidstnævnte tilfælde vil kun optræde, hvis de 
to befolkningsgrupper bor i hver deres bydele, og en fl ytning af 
minoritetsgruppemedlemmerne ville i det tilfælde have som kon-
sekvens, at de boligområder, som minoritetsgruppen hidtil havde 
beboet, ville blive helt affolkede.
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Isolationsindeks

Isolationsindekset er et mål for andelen af minoritetsgruppemed-
lemmer i boligområdet, som et typisk minoritetsgruppemedlem vil 
opleve i byen/landet. Indekset varierer mellem 0 og 1, og kan lidt 
populært fortolkes som sandsynligheden for, at et tilfældigt udvalgt 
minoritetsgruppemedlem i byen/landet møder en med samme etni-
ske oprindelse tilfældigt blandt beboerne i sit boligområde.

Isolationsindekset kan beregnes således, jf. Massey og Denton 
(1988):

Der tages altså her udgangspunkt i byens minoritetsgruppemed-
lemmer. For de x

i
 medlemmer, som bor i boligområde i, vil sand-

synligheden for at en tilfældigt valgt beboer fra område i tilhø-
rer minoritetsgruppen da være x

i
/t

i
. Disse sandsynligheder væg-

tes med den andel af minoritetsgruppen, som bor i området, xi/X. 
Lægger man disse vægtede sandsynligheder fra samtlige boligom-
råder sammen, fås isolationsindekset.

Det er her værd at bemærke, at isolationsindekset i modsætning 
til D-indekset i høj grad er afhængig af størrelsesforholdet mellem 
majoritets- og minoritetsgruppen. D-indekset beskriver jo, hvilken 
andel af minoritetsgruppen som skulle fl ytte til andre boligområ-
der – uanset minoritetsgruppens størrelse. Derimod beskriver iso-
lationsindekset muligheden for at færdes, der hvor man bor, relativt 
afsondret fra majoritetsbefolkningen – og den mulighed stiger, jo 
fl ere minoritetsgruppemedlemmer som fi ndes.

Et nært beslægtet mål til isolationsindekset er interaktionsin-
dekset. Det varierer mellem 0 og 1, og det fortolkes som sandsyn-
ligheden for, at et tilfældigt udvalgt minoritetsgruppemedlem først 
møder et medlem af majoritetsbefolkningen.

Det beregnes således, jf. Massey og Denton (1988):

hvor y
i
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Hvis der kun er to grupper, en minoritetsgruppe og en majoritets-
gruppe, gælder følgende lighed:

Dvs. at i tilfælde af kun to grupper er værdien af isolationsindek-
set lig med 1 minus værdien af interaktionsindekset. Har man be-
regnet, at den gennemsnitlige sandsynlighed er 30 pct. for, at et 
minoritetsgruppemedlem møder en af sine egne i boligområdet, 
så er sandsynligheden for, at vedkommende i stedet møder et ma-
joritetsgruppemedlem 70 pct.

Hvis der derimod er fl ere end to grupper, f.eks. 2 minoritetsgrup-
per og 1 majoritetsgruppe, gælder følgende:

2.3 Gruppering af data

I det følgende analyseres den boligmæssig segregering af indbyg-
gerne i Danmark i relation til fi re forhold: Etnisk baggrund, mod-
tagelse af sociale ydelser, uddannelse og indkomst. I det følgende 
er hvert enkelt mål beskrevet.

Etnisk baggrund

I kapitel 1 blev defi nitionen af såvel indvandrere som efterkom-
mere beskrevet. Efterkommerne har, som det fremgik, en beskæf-
tigelsesfrekvens, som er betydeligt højere end indvandrernes. I 
tråd hermed har tidligere undersøgelser da også tegnet et bille-
de af efterkommerne som en gruppe, hvis karakteristika ligger 
et sted imellem danskernes og indvandrernes. I det efterfølgende 
behandles indvandrere og den noget mindre gruppe af efterkom-
mere imidlertid under ét, hvis ikke andet er specifi ceret. Alterna-
tivt kunne man vælge at klassifi cere efterkommerne som en selv-
stændig gruppe, men herved sidestilles kontakt mellem forældre 
og deres børn med andre kontakter, og det er næppe hensigtsmæs-
sigt. Klassifi ceres efterkommerne som danskere, vil det betyde, at 

1** =+ xxyx PP

1*** 12111 =++ yxxxxx PPP 1*** 22212 =++ yxxxxx PPP
1*** 21 =++ yyxyxy PPP

og og
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indvandrere, som får børn i Danmark, alene af den grund kommer 
til at bo i et mere „dansk“ kvarter. Et fænomen som i udenlandsk 
forskning er blevet betragtet som et måleproblem, som man har 
gjort sig umage for at belyse, jf. Cutler m.fl . (2005). I det følgende 
er indvandrere og efterkommere derfor slået sammen og betegnes 
„indvandrere“, medmindre andet eksplicit fremgår.

I det primære etnicitetsmål ses på andelen af ikke-vestlige ind-
vandrere i forhold til danskere. Defi nitionen af begrebet ikke-vest-
lig er beskrevet i kapitel 1. Der er her valgt alene at fokusere på 
ikke-vestlige indvandrere, mens de vestlige indvandrere ikke ind-
går i opgørelsen. Det skyldes, at det især er de ikke-vestlige ind-
vandrere, som adskiller sig fra danskere. Det gælder både, hvad 
angår kultur, familieforhold, uddannelse og beskæftigelse. Derfor 
må man også forvente, at det især er denne gruppe, som kunne 
ventes at leve adskilt fra danskerne, og hvor det kunne udgøre et 
problem.

De ikke-vestlige indvandrere har alle det tilfælles, at de tilhører 
et mindretal i Danmark. Bor man i høj grad sammen med andre 
minoriteter, er det altså ikke sikkert, at man får et godt kendskab 
til majoritetsbefolkningen. Ud fra denne betragtning er en opgø-
relse af etnicitet, som knytter sig til de ikke-vestlige indvandrere, 
den mest relevante. Det er imidlertid ikke sikkert, at indvandrere 
fra forskellige nationaliteter har mere med hinanden at gøre, end 
de har med danskere. Faktisk kan der være tilfælde, hvor man li-
gefrem kan være fjendtligt stemt over for hinanden pga. stridig-
heder i oprindelseslandene. Det kunne gælde irakere og iranere, 
men også tyrkere og kurdere eller serbere, kroater og bosniere. 
Som hovedregel må egne landsmænd dog forventes at udgøre et 
vigtigt netværk. Derfor er der i beregningerne til kapitlet her også 
foretaget en særskilt opgørelse for hver af de 10 nationaliteter, 
som pr. 1.1.2005 udgjorde de største ikke-vestlige nationaliteter 
i Danmark. Det drejer sig om indvandrere fra: Afghanistan, det 
tidligere Jugoslavien, Irak, Iran, Libanon, Pakistan, Somalia, Sri 
Lanka, Tyrkiet og Vietnam.

Som antydet kunne et interessant aspekt være, hvilken eventu-
el minoritet man tilhørte i det pågældende land. Den information 
er imidlertid ikke tilgængelig på registerbasis, så det aspekt kan 
ikke medtages her. Men det vides fra en spørgeskemaundersøgelse 
gennemført af Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2001, at 13 
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pct. af indvandrerne fra otte af de største nationaliteter angiver at 
tilhøre en minoritet i deres hjemland.

Overførselsmodtagere

For at belyse i hvilken grad beboerne i de forskellige områder har 
tilknytning til arbejdsmarkedet, foretages en opdeling af befolk-
ningen i, om man er overførselsmodtager eller ej. Konkret omfat-
ter overførselsmodtagerne her alle mellem 18 og 60 år, som ifølge 
den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (i uge 48) hverken var 
beskæftiget eller under uddannelse, og som i løbet af året havde 
modtaget en af følgende ydelser som den primære: Førtidspension, 
kontanthjælp, uddannelses-, ledigheds- eller revalideringsydelse 
samt ydelse ved aktivering via kommunen eller AF. Modtagere 
af efterløn, folkepension, syge- og barselsdagpenge samt orlovs-
ydelse indgår derimod ikke.

Sigtet her er altså at medtage ydelser, som indikerer en svag ar-
bejdsmarkedstilknytning. Derfor indgår efterløn og folkepension 
ikke i opgørelsen, da modtagelsen af disse ydelser først og frem-
mest er relateret til personernes alder. Ligeledes udelades barsels-
dagpenge, fordi modtagelsen heraf primært beror på, at man har 
fået barn. Modtagelse af sygedagpenge kunne derimod indikere 
et (begyndende) problem i forhold til arbejdsmarkedet. Om man 
modtager sygedagpenge eller løn under sygdom er imidlertid me-
get afhængig af overenskomstforhold. Medtagelsen af sygedagpen-
ge kunne derfor let føre til måling af forskelle, som kunne tolkes 
som socialt betingede, men som i virkeligheden blot var udtryk 
for administrative forskelle. Derfor udelades sygedagpenge også 
i opgørelsen.

Uddannelse

Der tages her udgangspunkt i den højeste fuldførte uddannelse, 
som personen ifølge registeroplysninger fra Danmarks Statistik 
har gennemført. Opgørelsen omfatter både uddannelser taget i 
Danmark og i udlandet. Uddannelserne opdeles i fem typer: In-
gen eller ukendt uddannelse, grundskole, gymnasial uddannelse, 
erhvervsfaglig uddannelse og videregående uddannelse.

Da uddannelsesoplysninger er fraværende i Danmarks Stati-
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stiks registre for langt de fl este personer, som i 1985 var over 60 år, 
er der, for at se på et så konsistent mål over tid som muligt, valgt 
alene at se på uddannelsesoplysningerne for personer under 60 år. 
Ligeledes ses der bort fra personer under 30 år, hvor manglende 
uddannelse kan skyldes, at de endnu ikke er færdige med deres ud-
dannelsesforløb. Kvaliteten af uddannelsesoplysningerne kan for 
især indvandrere være noget svingende. For indvandrere uden en 
dansk erhvervskompetencegivende uddannelse er oplysningerne i 
vidt omfang hentet via et postspørgeskema. Da op mod halvdelen 
af de adspurgte ikke svarede, er uddannelsesoplysningerne impu-
terede for denne gruppe, jf. Mørkeberg (2000). Set i forhold til en 
opgørelse som denne, der omfatter hele befolkningen, er der dog 
tale om et begrænset problem.

Indkomster

Der er anvendt to forskellige mål for indkomsten. Det er brutto-
indkomsten og den disponible indkomst, der begge stammer fra 
Danmarks Statistiks registre og bygger på oplysninger fra Skat 
(det tidligere Told og Skat).

Bruttoindkomsten er summen af alle indkomster det pågælden-
de år med undtagelse af aktieindkomst og boligstøtte. Et sådant 
bruttomål giver et vist indblik i indtjeningsevnen for personer i 
den arbejdsdygtige alder, som altså også omfatter personer uden 
for arbejdsstyrken. Ved kun at se på de 30-60-årige mindskes ind-
komsteffekter af at være på forskellige steder i livsforløbet.

Den disponible indkomst udgøres af bruttoindkomsten, aktie-
indkomst og boligstøtte fratrukket skattebetalinger og fradrags-
berettigede renteudgifter. Den disponible indkomst for alle 18-
årige og ældre er medtaget for at vise indkomstspredning for alle 
voksne. Ved at se på indkomsten efter skattebetalinger undgår 
man at overdrive forskelle i forbrugsmuligheder mellem personer, 
som siden udlignes over skatten. Herved undgås i øvrigt også, at 
bruttofi ceringen af visse overførsler i 1994 kommer til at spille en 
selvstændig rolle for beregningerne.

For at sikre konsistens i de to mål over tid har det været nød-
vendigt at korrigere indkomsterne for ændringer i boligbeskatnin-
gen. I perioden fra 1985 til 1999 indgår lejeværdi af egen bolig 
som en del af indkomsten. Denne beskatning er siden erstattet af 
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ejendomsværdiskatten, som beregnes separat, og derfor ikke har 
indfl ydelse på indkomstens størrelse. Det er derfor besluttet i pe-
rioden fra 1985 til 1999 at fratrække lejeværdi af egen bolig fra 
indkomsterne. For at søge at tage højde for det afkast som bolig-
ejerne har af deres bolig, er indkomsterne alle år forhøjet svarende 
til 4 pct. af den offentlige ejendomsværdi. Afkastet på 4 pct. er 
valgt ud fra en betragtning om, at denne værdi afspejler afkastet 
på langt sigt og er i overensstemmelse med det valgte niveau hos 
Finansministeriet (2004).

Efterfølgende er personerne grupperet i tre indkomstklasser: 
1) De 25 pct. med de laveste indkomster (1. kvartil), 2) De 50 pct. 
med de mellemste indkomster (2. og 3. kvartil) og 3) De sidste 25 
pct. med de højeste indkomster (4. kvartil).

Det skal bemærkes, at indkomsterne her opgøres individuelt 
og ikke på husstandsniveau, som det ofte er tilfældet i fordelings-
analyser, hvor der beregnes gini-koeffi cienter, jf. Finansministe-
riet (2004).

Set i forhold til et fordelingsmæssigt aspekt kan det derfor op-
fattes som en svaghed ved analysen, at det er indkomsterne på 
personniveau og ikke familieniveau, som indgår. Sigtet med ana-
lysen her er imidlertid et lidt andet, idet vi vil undersøge om for-
skellige indkomstgrupper lever adskilt. I den sammenhæng er det 
ikke ligegyldigt, om den højtlønnede direktør bor sammen med 
en meget lavere lønnet pædagog. Det giver formentlig et godt bi-
drag til forståelsen indkomstgrupper imellem, når man ved spi-
sebordet udveksler erfaringer fra rød stue med erfaringer fra di-
rektionsgangen. Vil man se på bosætningen ud fra et rent socialt 
aspekt, må man derfor se på andelen på overførselsindkomst, som 
også beregnes.

2.4 Udviklingen generelt (resultater på landsplan)

Efter således at have gennemgået grundlaget for beregningerne 
skal der i det følgende ses nærmere på resultaterne. I første om-
gang er det den bomæssige segregering for Danmark som helhed, 
som præsenteres. Det første, der skal ses på, er, om overførsels-
modtagerne i dag bor mere isoleret, end tilfældet var for knap 20 
år siden.

Beregningerne er her foretaget på baggrund af små boligom-
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råder, som omfatter ganske små og homogene boligområder, der 
dog skal bestå af mindst 150 husstande både i 1985 og 2004, jf. 
beskrivelsen i appendiks. Som beskrevet i afsnit 2.2 betyder det, 
at indeksværdierne dermed bliver lidt større, end hvis beregnin-
gerne var foretaget på store boligområder med minimum 600 hus-
stande. Når de små boligområder her er blevet valgt, er det for på 
et så detaljeret niveau som muligt at kunne beskrive bosætningen. 
De store boligområder vil blive anvendt, hvor diskretionshensyn 
eller andet taler derfor.

Den sociale opdeling

I fi gur 2.1 er vist såvel isolationsindekset som D-indekset for den 
sociale opdeling for hele Danmark i perioden 1985 til 2003. Hele 
befolkningen på 18 år eller mere er her opdelt efter, om de er over-
førselsmodtagere eller ej. Som beskrevet i afsnit 2.3 er den grup-
pe, som her er i fokus, modtagere af de arbejdsløshedsrelaterede 
ydelser som: Dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, ledigheds-
ydelse, revalideringsydelse samt ydelse ved aktivering via kom-
munen eller AF.

Havde overførselsmodtagerne været bosat efter præcis samme 
mønster som resten af befolkningen, så ville deres chance for til-
fældigt at møde en anden overførselsmodtager i boligområdet sva-
re til andelen af overførselsmodtagere på landsplan. Denne andel 
stiger fra 12,1 pct. i 1985 til 17,9 pct. i 1993 for derefter at nå et 
nyt minimum i 2001 med 12,9 pct. Efterfølgende har konjunktu-
rerne frem til og med 2003 været mindre gunstige, og andelen er 
derfor steget til 14,4 pct.

Nu har overførsels mod tagerne imidlertid en vis tendens til at 
bo i de samme områder, og derfor er værdien af isolationsindekset 
i hele perioden højere end andelen af overførselsmodtagere, men 
udviklingen i isolationsindekset følger andelen af overførselsmod-
tagere meget tæt.

I 1985 har isolationsindekset en værdi på 16,6 pct., og det vi-
ser, at en tilfældigt valgt overførselsmodtager i 1985 har 16,6 pct. 
chance for tilfældigt at støde ind i en anden overførselsmodtager 
i sit nabolag. Den sandsynlighed stiger frem til 1993, hvor chan-
cen er 23,1 pct. Ved periodens slutning er chancen faldet til 20,5 
pct. For perioden under ét er der sket en vis stigning i andelen på 
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overførselsindkomster, og det er især det, som øger andelen i bo-
ligområderne.

Tendensen til, at overførselsmodtagere bor i de samme bolig-
områder, er dog ikke overvældende stærk. Det fremgår af D-in-
dekset, der viser, hvor stor en andel af overførselsmodtagerne som 
skulle fl ytte, hvis deres bosætningsmønster skulle svare til den 
øvrige befolknings. Værdien af indekset er i 1985 25,6 pct. mod 
27,3 pct. i 2003. Målt på andelen af overførselsmodtagere er ten-
densen til, at socialt dårligt stillede koncentreres i bestemte bo-
ligområder, altså blevet en anelse højere i Danmark de sidste 20 
år, selvom niveauet ikke forekommer specielt højt, sammenlignet 
med en kritisk værdi omkring 60 pct. som argumenteret for af 
Massey og Denton (1988).

Det er desuden værd at bemærke, at D-indekset i dette kapitel 
er beregnet på baggrund af de små boligområder, og det i sig selv 
vil få værdierne til at blive lidt højere, end hvis man foretager be-
regningen for lidt større boligområder. Konkret er D-indekset 5,4 
procentpoint lavere målt på baggrund af andelen af overførsels-

Figur 2.1. Indeksberegninger. Modtagere af midlertidige sociale ydelser 
samt førtidspension, 1985-2003.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.



55

modtagere i 2003, når beregningen foretages for de store boligom-
råder. Forklaringen er ganske simpelt, at der i større boligområder 
vil ske en vis udjævning af forskelle i de små boligområder, og det 
vil smitte af på beregningen.

Udviklingen i D-indekset i perioden mellem 1985 og 2003 af-
slører en klar tendens til, at den bomæssige adskillelse bliver min-
dre i de perioder, hvor ledigheden stiger. Forklaringen på dette er, 
at de personer, som oftest er uden arbejde, bor i områder, hvor hus-
lejen er billigere. Når ledigheden så stiger og rammer folk, som 
normalt er i arbejde, så brydes dette mønster. Med andre ord så 
rykker arbejdsløsheden ind på villavejene.

Den etniske opdeling

Mens ændringer i overførselsmodtagernes bosætningsmønstre 
både kan skyldes, at nye grupper bliver overførselsmodtagere, og 
at de eksisterende overførselsmodtagere fl ytter, så er problemstil-
lingen lidt enklere målt på den etniske dimension. Karakteristik-
ken af, om en person er indvandrer, efterkommer eller dansker, er 
nemlig stort set uændret over tid10.

Andelen af ikke-vestlige indvandrere i Danmark er, som dis-
kuteret i kapitel 1, steget betydeligt i perioden fra 1985 til 2003. 
Denne udvikling fremgår også af fi gur 2.2, hvor andelen af ikke-
vestlige indvandrere i forhold til danskerne stiger fra 1,5 pct. i 1985 
til 5,9 pct. i 2003. Det genspejles i isolationsindekset, som stiger 
fra 9,2 pct. i 1985 til 23,4 pct. i 2003. Ved periodens slutning har 
en tilfældigt valgt ikke-vestlig indvandrer altså en større sandsyn-
lighed for at løbe ind i en anden indvandrer i sit boligområde, end 
en overførselsmodtager har for at møde en anden overførselsmod-
tager. Der er imidlertid langt færre ikke-vestlige indvandrere end 
overførselsmodtagere, og det betyder, at indvandrerne må bo be-
tydeligt mere koncentreret i nogle få boligområder, end tilfældet er 
for overførselsmodtagerne. At det også er tilfældet, fremgår af D-
indekset, som målt på den etniske dimension er 54,1 pct. i 2003.

En af forklaringerne på det høje indeks skal formentlig søges 

10. Undtagelsen her er, at en efterkommer kan skifte status til dansker, hvis en af den-

nes forældre selv er efterkommer og skifter til dansk statsborgerskab. Antallet af efter-

kommere med denne karakteristik har dog foreløbig været ganske beskedent.
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i de ikke-vestlige indvandreres ægteskabsmønster, som kort blev 
beskrevet i kapitel 1. De ikke-vestlige indvandrere er nemlig (i 
modsætning til overførselsmodtagerne) som oftest gift med hin-
anden, og allerede det kan være med til at øge koncentrationen af 
indvandrere i bestemte områder. Hvad de ret få ægteskaber imel-
lem danskere på den ene side og på den anden side de her i lan-
det opvoksede indvandrere og efterkommere har af konsekvenser 
for integrationen generelt, vides ikke med sikkerhed. Men konse-
kvenserne overstiger formentlig langt, hvad der kan ses alene af 
et studie af bosætningsmønsteret.

Selvom D-indekset målt på den etniske dimension i 2003 er 
højt, så viser fi gur 2.2, at indeksværdien faktisk var højere ved 
periodens start, nemlig 60,1 pct. Siden da har D-indekset, som 
måler uens bosætning, en let nedadgående trend i perioden efter 
1994 og navnlig efter 1999.

Det er ikke ud fra de ovenstående tal muligt at se præcis, hvor-
for D-indekset på det seneste er faldet lidt. Men en del af forkla-

Figur 2.2. Indeksberegninger. Ikke-vestlige indvandrere og efterkom-
mere, 1985-2003.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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ringen må være den førte boligpolitik, hvor nyankomne flygtninge 
bevidst er blevet fordelt over det meste af landet. Den meget mål-
rettede spredning af de mange jugoslaviske flygtninge, som indgår 
i statistikken fra 1995, kan bevirke den lille nedgang i D-indekset 
fra 1994 til 1995. Dog var det frem til integrationslovens indførelse 
pr. 1.1.1999 frivilligt, om kommunerne ville modtage flygtninge. 
Siden da er placeringen sket i et samarbejde mellem kommunerne 
og udlændingestyrelsen, og det vil typisk være sådan, at det især 
er de kommuner, som i forvejen har få indvandrere fra tredjelande, 
som modtager flygtningene, jf. Ministeriet for Flygtninge, Indvan-
drere og Integration (2000). Når denne meget bevidste spredning 
af flygtningene trods alt giver et så begrænset udslag i indekset for 
uens bosætning, skyldes det formentligt, at mange flygtninge ef-
terfølgende har valgt at flytte til større byer. En tendens der alle-
rede blev påvist af Hummelgaard m.fl . (1995), og siden er bekræftet 
af Damm (2005) samt Nielsen og Jensen (2006). Et andet vigtigt 
aspekt er, at alle de personer, som kommer via familiesammenfø-
ringerne, bosætter sig hos den herboende familie, hvilket er med 
til at fastholde det eksisterende bomønster.

For at kaste lidt mere lys over denne problemstilling er der i 
tabel 2.2 set på bosætningsmønsteret for personer fra forskellige 
oprindelseslande. For at se om spredningspolitikken for fl ygtnin-
ge sætter sig spor, er der valgt at fokusere på bosætningen ultimo 
1994, 1998 og 2003.

I opgørelsen her har det ikke været muligt at foretage en ind-
deling på baggrund af opholdsgrundlag, derfor vides det ikke præ-
cis, hvem som er henholdsvis fl ygtning, familiesammenført og 
gæstearbejder. Men ser man på indvandrere og efterkommere fra 
det tidligere Jugoslavien, så må de fl este personer, som indgår i 
statistikken ultimo 1994, være gæstearbejdere og familiesammen-
førte samt efterkommere født i Danmark. I 1994 er D-indekset for 
denne gruppe 80,9 pct., men det falder til 69,8 pct. i 1998, efter at 
den meget store gruppe af fl ygtninge indgår i opgørelsen.

For de øvrige nationaliteter er D-indekset også faldet over tid, 
men generelt ikke særlig kraftigt i perioden fra 1994 til 1998. Deri-
mod falder indekset kraftigt mellem 1998 og 2003 for afghanere og 
irakere. To grupper der er kendetegnet ved, at mange er kommet 
som fl ygtninge efter 1999. Da antallet af personer fra disse lande 
derfor er ret begrænset i 1994, skal man dog være lidt varsom med 
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at tolke D-indekset, fordi der ved periodens begyndelse er så få, 
at de ikke kan være fordelt ligeligt i alle områder i Danmark, jf. 
afsnit 2.2. Men generelt er der tale om meget høje indeksværdier 
for alle grupper, hvilket vidner om en meget høj bomæssig adskil-
lelse for hver af de enkelte grupper.

Med hensyn til isolationsindekset afspejler værdierne, at per-
soner fra det tidligere Jugoslavien bor betydeligt mere spredt end 
tyrkerne, der ganske vist også er en større gruppe, og derved har 
en større chance for først at møde en landsmand. Det er imidler-
tid personer fra Libanon, som i realiteten ofte er statsløse palæsti-
nensere, der oftest møder en landsmand i boligområdet. Andelen 
stiger i takt med, at der er fl ere palæstinensere i Danmark, mens 
D-indekset ikke har ændret sig meget.

D-indeks Isolationsindeks Antal

1994 1998 2003 1994 1998 2003 1994 2003

Afghanistan 97,5 95,0 84,7 1,6 1,7 2,3 1.180 10.192

Det tidligere
Jugoslavien 80,9 69,8 66,7 3,8 5,9 6,1 13.451 44.037

Irak 87,6 83,4 73,7 2,4 3,2 3,8 6.378 25.492

Iran 76,7 74,1 69,8 2,4 1,9 1,6 11.039 14.065

Libanon 85,7 86,4 84,5 10,1 12,3 12,7 15.057 21.620

Pakistan 87,0 86,2 84,1 5,2 5,4 5,0 14.585 19.082

Somalia 90,9 86,9 86,5 2,5 4,4 5,7 5.237 16.708

Sri Lanka 87,5 86,3 83,1 4,2 5,1 4,1 7.148 10.307

Tyrkiet 80,2 79,5 75,9 10,6 11,9 11,2 39.113 53.979

Vietnam 87,0 84,9 80,4 3,9 4,1 3,7 9.138 12.411

Tabel 2.2. Bosætningsmønster for de største ikke-vestlige nationalite-
ter i Danmark.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Opdeling efter uddannelse og indkomst

For at få et lidt mere nuanceret billede af bosætningen ses der i 
tabel 2.3 og 2.4 på bosætningen i relation til uddannelse og ind-
komst. Da disse aspekter bedst belyses ved hjælp af mere end to 
kategorier, er D-indekset erstattet af et gennemsnitligt D-indeks 
og isolationsindekset af et interaktionsindeks, jf. afsnit 2.2 og 2.3. 
I de to tabeller er opgørelsen vist for fi re år, nemlig 1985, 1991, 
1997, 2003. Disse år er først og fremmest valgt for at dække hele 
perioden, men også fordi det er fi re tidspunkter, hvor den generelle 
beskæftigelsessituation ikke er alt for forskellig. Især hvad angår 
indkomsterne, kan konjunkturerne spille en rolle, og det kan der-
for være en fordel at fokusere på netop disse år, fordi det mere er 
den langsigtede trend end de konjunkturmæssige forhold, som er 
af interesse her.

Som det fremgik af gennemgangen i afsnit 1.3 er uddannelses-
niveauet i Danmark steget støt fra 1985 og til i dag. Og selvom 
fremgangen måske ikke er overvældende, set i et internationalt 
perspektiv, så er andelen af personer, som har en videregående 
uddannelse, steget fra 18 pct. i 1985 til 28 pct. i 2003, mens ande-
len med en grundskoleuddannelse i samme periode er faldet fra 
43 pct. til 26 pct.

1985 1991 1997 2003

Samlet D-indeks 21,8 20,0 19,8 20,9

Interaktionsindeks (basis: grundskole)

Ingen eller uoplyst udd. 1,8 2,4 2,4 2,5

Grundskole 47,2 40,9 34,9 29,7

Gymnasial uddannelse 1,9 2,7 3,9 4,6

Erhvervsfaglig uddannelse 33,8 36,3 38,8 40,0

Videregående uddannelse 15,3 17,7 20,0 23,1

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer, 30-60 år, i alt (i tusinder) 2.017 2.127 2.310 2.387

Tabel 2.3. Den geografi ske opdeling af befolkningen efter uddannelses-
niveau. Indeksberegninger.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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I tabel 2.3 er vist den geografi ske fordeling af befolkningen efter 
uddannelsesniveau. Opgørelsen er foretaget på baggrund af op-
lysninger om den højeste fuldførte uddannelse for befolkningen i 
aldersgruppen 30 til 60 år.

De store ændringer i befolkningens uddannelsesniveau afspej-
ler sig i interaktionsindekset i tabel 2.3, der er nært beslægtet med 
isolationsindekset, jf. afsnit 2.2. Det er her beregnet, hvad chancen 
er for, at en tilfældigt valgt person på grundskoleniveau møder en 
person med ét af de fem uddannelsesniveauer i sit boligområde i et 
tilfældigt møde. De fem indeksværdier summer til 100, da det tages 
for givet, at vores person med grundskoleuddannelse møder én.

Sandsynligheden er i 1985 størst for at møde en anden med 
grundskoleuddannelse. Men sandsynligheden falder fra 47,2 pct. 
i 1985 til 29,7 pct. i 2003. I 2003 er der faktisk større chance for, 
at personen med grundskoleuddannelse i stedet møder en person 
med en faglig uddannelse i sit boligområde. Det skyldes dels, at 
fl ere har fået en faglig uddannelse, dels at de nu i lidt højere grad 
bor i de samme områder, jævnfør at chancen beregnet i interak-
tionsindekset overstiger andelen på landsplan. Omvendt bor per-
soner med grundskoleuddannelse lidt sjældnere de samme steder 
som akademikere og personer med en gymnasial uddannelse.

At personer med samme uddannelse oftere bor i boligområde 
med hinanden, fremgår også af det samlede D-indeks for uens bo-
sætning. Det er beregnet ved først at sammenligne bosættelses-
mønsteret for hver uddannelsesgruppe med de øvrige uddannel-
sesgrupper under ét og derefter tage gennemsnittet over de fem 
uddannelseskategorier. Som det fremgår, skulle 20,9 pct. af befolk-
ningen mellem 30 og 60 år fl ytte boligområde i 2003, hvis de ud-
dannelsesmæssige fordelinger skulle være helt ens. Det er et lille 
fald siden 1985, hvor andelen var 21,8 pct.

På linje med de foregående analyser ses der i det følgende på 
indkomsterne på personniveau. I tabel 2.4 er befolkningen opdelt 
i tre grupper efter indkomstniveau. Der ses både på bruttoindkom-
sten for de 30 til 60-årige og den disponible indkomst for alle på 
18 år og derover. Opdelingen i indkomstgrupper sker ud fra ind-
komstkvartiler. Den fjerdedel af befolkningen som har den laveste 
indkomst (1. kvartil), den halvdel som har mellemindkomsterne (2. 
og 3. kvartil), og den fjerdedel som har den højeste indkomst (4. 
kvartil). Da disse andele pr. defi nition ikke ændres over tid, er de 



61

ikke vist i tabellen. Ligeledes vil enhver ændring i interaktionsin-
dekset, i modsætning til hvad tilfældet var ved uddannelsesopgø-
relsen, skyldes, at bosætningsmønsteret har ændret sig.

Opgørelsen viser, at en tilfældigt udvalgt person med en dis-
ponibel indkomst i den laveste ende i 1985 havde 27,2 pct. chance 
for at møde en fra samme indkomstgruppe i sit boligområde ved 
et tilfældigt møde. Denne andel er næsten uændret frem til 1997, 
hvorefter den stiger svagt til 27,9 pct. Chancen for at møde en per-
son med en mellemindkomst stiger også lidt i perioden fra 1985 
til 2003. Mens så til gengæld chancen for at møde en person med 
høj indkomst falder fra 23,1 pct. til 21,9 pct.

1985 1991 1997 2003

Disponibel indkomst:

Samlet D-indeks 15,7 14,5 16,3 18,9

Interaktionsindeks (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 27,2 27,0 27,3 27,9

2. og 3. kvartil 49,7 49,6 50,1 50,2

4. kvartil 23,1 23,4 22,7 21,9

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer 18 år og derover (i tusinder) 3.935 4.065 4.160 4.187

Bruttoindkomst:

Samlet D-indeks 17,5 17,1 18,8 20,9

Interaktionsindeks (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 27,6 28,9 30,9 31,7

2. og 3. kvartil 50,4 49,7 48,8 48,6

4. kvartil 22,0 21,3 20,4 19,6

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer, 30-60 år, i alt (i tusinder) 2.017 2.127 2.310 2.387

Tabel 2.4. Den geografi ske fordeling af befolkningen efter indkomstni-
veau. Indeksberegning.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Disse ændringer i bosætningsmønsteret afspejler sig også i det 
samlede D-indeks for bruttoindkomsten, som viser, at mens det 
i 1985 var 15,7 pct. af befolkningen, som skulle fl ytte for at få et 
ens bosætningsmønster for alle indkomstgrupper, så er andelen 
specielt i perioden fra 1991 til 2003 steget, så andelen, som i 2003 
skulle fl ytte, var 18,9 pct.

Ser man på bruttoindkomsten og dermed indkomsten for 30 til 
60-årige før indkomstudligning i form af skatter, så har D-indek-
set i hele perioden en lidt højere værdi, end tilfældet var for den 
disponible indkomst. Den stigende trend er imidlertid den samme, 
og i 2003 er det 20,9 pct. af gruppen, som skulle fl ytte for at få et 
ens bosætningsmønster.

Den stærke stigning i boligpriserne siden 1993 kan være med 
til at forklare denne udvikling, idet afkast af fast ejendom indgår 
som en del af indkomsten, jf. afsnit 2.3. I beregningen her tages 
der dog ikke generelt højde for de forskelle i formueopbyggelsen, 
som de stigende boligpriser har medført. Et aspekt, som bestemt 
kunne være relevant, men som er meget vanskeligt at belyse på 
baggrund af de tilgængelige data.

Ser man samlet på bosætningen, tegner der sig et billede af et 
Danmark, hvor forskellige grupper målt på uddannelse, indkomst 
og andel af overførselsmodtagere generelt bor tæt på hinanden 
uden den store opsplitning. Der sker dog især i perioden fra 1991 
til 2003 en beskeden stigning i den boligmæssige segregering målt 
på indkomst.

Den boligmæssige segregering målt på den etniske dimension 
adskiller sig derimod meget fra de øvrige mål. På den ene side er 
D-indekset faldet lidt, hvilket betyder, at de ikke-vestlige indvan-
dreres bosætningsmønster er kommet til at ligne danskernes lidt 
mere. På den anden side er indekset også i 2003 næsten tre gange 
så højt målt på den etniske dimension som på de øvrige indikato-
rer. Udviklingen i isolationsindekset har været klart stigende som 
følge af det stigende antal ikke-vestlige indvandrere i Danmark.

Afhænger den etniske adskillelse af indkomsten?

En nærliggende forklaring på det meget anderledes boligmønster 
for indvandrere end for danskere generelt kunne være deres dår-
ligere arbejdsmarkedstilknytning, som derfor betød, at de faktisk 
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boede som andre med samme økonomiske muligheder. En forkla-
ring, som i givet fald vil adskille sig fra konklusionen hos Massey 
og Denton (1993), som for tredive amerikanske storbyer viser, at 
bosætningen mellem hvide og sorte ikke bliver mere ens med sti-
gende indkomst.

For at undersøge dette, er D-indekset for ikke-vestlige indvan-
drere og danskere i tabel 2.5 opgjort efter bruttoindkomst i 1985 
og 2003. Opgørelsen her er foretaget for de 30 til 60-årige, og op-
delingen i kvartiler er foretaget for danskere og ikke-vestlige ind-
vandrere under ét. Det er dermed de samme indkomstgrænser i 
opdelingen i kvartiler for de to befolkningsgrupper.

For de 30 til 60-årige under ét er D-indekset 61,4 i 2003 og 
dermed lidt højere end niveauet for hele befolkningen, som det 
fremgik af fi gur 2.1. Opdelt på indkomstintervaller falder niveau-
et lidt, hvilket tyder på, at forskellene i bosætningsmønsteret i 
2003 til dels er økonomisk betinget. Det er imidlertid ikke sådan, 
at indvandrernes bosætningsmønster i højere grad kommer til at 
ligne danskernes, når deres indkomst stiger – faktisk tværtimod. 
D-indekset stiger således fra 50,2 i 1. kvartil til 58,5 i 4. kvartil. 
Et mønster, som er uændret siden 1985.

Meget tyder altså på, at indvandrerne bliver boende i de samme 
områder som andre indvandrere, også selvom deres indkomst sti-
ger. Teoretisk set kunne de også fl ytte til højindkomst-indvandrer-
nabolag, hvilke der dog næppe fi ndes mange af i Danmark – om 
nogen. Det tyder på, at en forbedring af indvandrernes økonomi-

1. kvartil 2. og 3. kvartil 4. kvartil I alt

D-indeks

1985 64,8 64,0 69,5 66,0

2003 50,2 52,7 58,5 61,4

Isolationsindeks

1985 11,9 9,8 4,1 10,0

2003 32,7 13,0 8,3 25,6

Tabel 2.5. Etnisk bosætningsmønster afhængig af bruttoindkomst.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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ske forhold ikke i sig selv vil få forskellene i bosætningsmønste-
ret mellem danskere og indvandrere til at forsvinde. Det kan må-
ske i længden hæmme indvandrerne på arbejdsmarkedet, hvilket 
der ses nærmere på i kapitel 4-6. Omvendt kan det også betyde, 
at der forbliver etniske rollemodeller i boligområdet, hvilket i så 
fald spiller positivt ind på andre indvandreres og efterkommeres 
muligheder.

Kan man så udelukke, at indkomstforskelle spiller en betyde-
lig rolle for bosætningen? Det kan man faktisk ikke. For det før-
ste er opgørelsen i tabel 2.5 baseret på individuelle indkomster og 
ikke familieindkomster, hvilket kan rykke billedet. For det andet 
befi nder de ikke-vestlige indvandreres indkomster sig formentlig 
i bunden i nogle fraktiler, så også herved vil indkomsten kunne 
spille ind.

Vi skal derfor undersøge forskelle i danskere og indvandreres 
bosætningsmønster i kapitel 3, hvor der søges at tage højde for 
disse ting.

2.5 De største byer

Hvordan har bosætningsmønsteret udviklet sig i forskellige byer? 
Det skal der ses nærmere på i resten af dette kapitel. Først skal 
udviklingen beskrives for Danmarks fi re største byer og siden an-
dre byer med mere end 10.000 indbyggere.

De byer, som i det følgende vil blive omtalt, er alle afgrænset 
efter Danmarks Statistiks bykoder. En by defi neres her som en 
sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere. For en 
nærmere diskussion af bykoderne, se Matthiessen (1985). Disse 
bygrænser er efterfølgende justeret af hensyn til beregningerne, 
idet hverken de små eller store boligområder må opdeles af en by-
grænse. I de tilfælde, hvor et boligområde ligger i skellet mellem 
fl ere byområder, er boligområdet regnet med til den by, hvor de 
fl este indbyggere hører til.

I relation til Hovedstaden er der dog valgt at fravige fra Dan-
marks Statistiks defi nition. I beregningerne her er det valgt at 
inddrage Ishøj, Høje Tåstrup, Hedehusene, Greve Strand og Sol-
rød Strand i Hovedstaden. De betragtes egentlig som selvstændige 
byer, men fordi en betydelig del af indvandrerne i Hovedstadsom-
rådet faktisk bor i dette område, kunne en udeladelse medvirke til 
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at få den boligmæssige segregering i Hovedstaden til at se mindre 
ud end i de andre store danske byer. Beregninger viser imidlertid, 
at isolations- og D-indeksene typisk kun falder med et procent-
point, når de fem nævnte byområder ikke inddrages som en del af 
Hovedstaden. Der er derfor tale om ret beskedne ændringer, som 
ikke får afgørende indfl ydelse på konklusionerne i afsnittet.

Det kan naturligvis diskuteres, om den geografi ske afgræns-
ning, som ligger til grund for Danmarks Statistiks by-defi nition er 
den mest hensigtsmæssige afgrænsning af en by i forhold til dens 
funktioner. I Hovedstadens tilfælde kunne man ifølge Andersen 
(2005) argumentere for, at man ud fra et arbejdskraft-synspunkt 
burde inddrage det meste af Sjælland. Men han tilføjer, at den 
sammenhængende, bymæssige bebyggelse med stor grad af funk-
tionel sammenhæng er klart mindre end Hovedstadsregionen, og 
han vælger selv en afgrænsning, som ud over København og Fre-
deriksberg kommuner også omfatter Københavns Amt, samt Al-
lerød, Birkerød, Farum, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm, Kar-
lebo, Greve og Solrød kommuner. Denne defi nition afviger altså 
mest fra den her i analysen anvendte ved at inddrage en række 
nordlige forstadskommuner. En følsomhedsberegning, hvor disse 
områder inddrages i analysen viser, at D-indekset for Hovedsta-
den i 2003 i så fald ville være 0,1 procentpoint lavere. Tilsvarende 
beregninger er ikke foretaget for andre byer, men afgrænsnings-

København Århus Odense Ålborg

1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003

Andel ikke-vestlige
indvandrere 3,8 11,4 2,2 10,5 2,0 9,8 0,9 6,1

D-indeks 47,6 46,6 56,0 60,6 57,9 61,9 50,2 42,6

Isolationsindeks 11,6 26,2 9,1 40,6 8,4 39,8 4,5 14,2

Antal personer i alt
(i tusinder) 1.120 1.156 196 222 144 151 117 124

Tabel 2.6. Etnisk1 bosætningsmønster i Danmarks fi re største byer.

Note 1: Boligmønsteret blandt samtlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vs. 
danskere. Vestlige indvandrere indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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problematikken må her forventes at være den samme, bare i min-
dre geografi sk skala.

I tabel 2.6 er vist en opgørelse af bosætningsmønsteret blandt 
ikke-vestlige indvandrere og danskere i de fi re byer i Danmark 
med over 100.000 indbyggere, nemlig København, Århus, Odense 
og Ålborg. Som i det foregående afsnit er beregningerne foreta-
get på baggrund af de små boligområder med mindst 150 husstan-
de. Samtlige ikke-vestlige indvandrere, efterkommere og danske-
re indgår i opgørelsen. Vestlige indvandrere og efterkommere er 
som nævnt i afsnit 2.3 ikke medtaget i analysen, og indgår derfor 
heller ikke i opgørelsen af det samlede antal personer, som ligger 
til grund for beregningen. Af pladsmæssige hensyn omfatter op-
gørelsen i tabel 2.6 kun 1985 og 2003. Vil man se udviklingen for 
nogle af de mellemliggende år, henvises til appendikstabel 2.1 og 
2.2, som også viser beregningerne for 1991 og 1997. Desuden inde-
holder appendiksfi gur 2.1 til 2.8 kort over hver af de fi re byer, heraf 
fremgår andelen af ikke-vestlige indvandrere og overførselsmodta-
gere fordelt på boligområder. Af diskretionshensyn er opgørelsen 
foretaget på de store boligområder med minimum 600 husstande. 
Kortene er også vedlagt på en cd-rom bagerst i bogen.

Som det fremgår af tabel 2.6, er andelen af ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere steget fra at udgøre 3,8 pct. af befolk-
ningen i København i 1985 til at udgøre 11,4 pct. i 200311. I både 
Århus og Odense var der som udgangspunkt lidt færre ikke-vest-
lige indvandrere i 1985, men her har man også oplevet en stor til-
vækst, så de ikke-vestlige indvandrere mod slutningen af 2003 
udgjorde henholdsvis 10,5 og 9,8 pct. af befolkningerne i Århus 
og Odense.

Andelen af ikke-vestlige indvandrere er dermed betydeligt hø-
jere i landets tre største byer end på landsplan, som man også ville 
forvente. I Ålborg har man ganske vist også oplevet en stor vækst 
i antallet af ikke-vestlige indvandrere siden 1985, men i 2003 er 
andelen kun 6,1 pct. og dermed betydeligt lavere end i de tre an-
dre byer og samtidig på linje med landsgennemsnittet.

På den baggrund er det interessant at følge udviklingen i indek-
sene i de fi re byer målt på den etniske dimension. I 1985 skulle 47,6 
pct. af de ikke-vestlige indvandrere i København fl ytte til andre 

11. Eksklusive de vestlige indvandrere og efterkommere.
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boligområder, hvis deres bosætningsmønstre skulle svare til dan-
skernes, jf. D-indekset i tabel 2.6. I 2003 var andelen 46,6 pct. På 
trods af den kraftige stigning i andelen af ikke-vestlige indvandre-
re i København bor man ikke samlet set mere opdelt end tidligere. 
Billedet er noget anderledes i Århus og Odense. Her skulle hen-
holdsvis 56,0 pct. og 57,9 pct. af de ikke-vestlige indvandrere fl ytte 
i 1985, hvis man ville have en bosætning svarende til danskernes. 
Disse andele er i 2003 steget til 60,6 pct. og 61,9 pct. I Ålborg har 
udviklingen været den stik modsatte, andelen, som skulle fl ytte, 
var i 1985 50,2 pct., og andelen er faldet til 42,6 pct. i 2003. Når 
andelen er så meget lavere, kan det skyldes, at man i Ålborg har 
ført en mere aktiv boligpolitik, jf. Ugebrevet A4 (2005). Ålborg 
har imidlertid stort set samme andel almene og offentlige boliger 
at råde over pr. indbygger som Århus og Odense, så det er næppe 
en del af forklaringen. Til gengæld kan det være afgørende, at an-
delen af ikke-vestlige indvandrere er så meget lavere i Ålborg end 
i de andre store byer. Andelen er dog steget meget kraftigt.

Isolationsindekset viser som nævnt chancen for, at en typisk 
ikke-vestlig indvandrer tilfældigt møder en anden ikke-vestlig ind-
vandrer i sit boligkvarter. Det giver dermed et indtryk af, i hvilket 
omfang indvandrerne lever isoleret fra danskerne i deres boligom-
råder. Som det fremgår af tabel 2.6, stiger isolationsindekset målt 
på den etniske dimension i København fra 11,6 pct. i 1985 til 26,2 
pct. i 2003. En betydelig stigning der skyldes, at der nu er mange 
fl ere ikke-vestlige indvandrere i København. I Århus og Odense 
lå isolationsindekset under det københavnske niveau i 1985, men 
er i 2003 steget til henholdsvis 40,6 pct. og 39,8 pct. Når chancen 
for at møde en anden indvandrer i 2003 bliver så høj i de to byer, 
skyldes det altså både, at andelen af ikke-vestlige indvandrere er 
steget betydeligt, men også at indvandrernes bosætningsmønster 
ifølge D-indekset nu adskiller sig endnu mere fra danskernes, end 
det gjorde tidligere.

I tabel 2.7 er der set på den sociale dimension af bosætnings-
mønsteret, målt ved andelen af personer mellem 18 og 60 år, som 
er på arbejdsløshedsrelaterede overførsler. Som tilfældet var på 
landsplan, svinger andelen af overførselsmodtagere i takt med kon-
junkturerne. Det kan ses af appendikstabel 2.1 og 2.2, der også 
viser en opgørelse fra 1991 og 1997. Blandt de viste år er andelen 
af overførselsmodtagere her højest i 1991 i alle fi re byer. Samlet 
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set er der i perioden fra 1985 til 2003 sket en mindre forøgelse af 
andelen af overførselsmodtagere i perioden i alle fi re byer. Stignin-
gen har været størst i Odense, som ved periodens slutning havde 
18,3 pct. overførselsmodtagere. Mens København, Århus og Ål-
borg havde henholdsvis 14,5 pct., 16,2 pct. og 17,3 pct.

På den sociale dimension er D-indekset forventeligt lidt højere 
for de fi re byer end på landsplan. Befolkningen bor mere socialt 
opdelt i de store byer, end tilfældet er på landsplan. I København 
var D-indekset med sine 30,8 pct. højest ved periodens begyn-
delse, men Hovedstaden er i de seneste 20 år blevet overhalet af 
Århus og Odense, hvor indekset for uens bosætning i 2003 er ste-
get til ca. 34.

Selv om alle fi re byer er hjemsted for højere læreanstalter, så 
er andelen med en videregående uddannelse i hele perioden højest 
i Århus, jf. tabel 2.8. Andelen er her 41,0 pct. i 2003 blandt de 30 
til 60-årige. I København er andelen 34,6 pct., mens den i Odense 
og Ålborg er 30,6 pct. og 30,0 pct. Århus’ førsteplads som studie-
by er måske også medvirkende til, at der her er fl est, nemlig 7,8 
pct., som har en gymnasial uddannelse, men som altså i en alder 
af mere end 30 år ikke har fået afsluttet et eventuelt studium. Til 
gengæld er der fl ere i Odense og Ålborg, som har en erhvervsfag-
lig uddannelse. Det drejer sig om henholdsvis 36,0 pct. og 36,5 
pct., mens andelen i København er 32,3 pct. og 29,7 pct. i Århus. 
Andelen, som alene har en grundskoleuddannelse, er også størst i 

København Århus Odense Ålborg

1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003

Andel på sociale ydelser 
+ Førtidspension 12,9 14,5 15,0 16,2 16,1 18,3 16,3 17,3

D-indeks 30,8 30,4 26,9 33,7 29,2 34,1 25,0 29,4

Isolationsindeks 19,4 21,0 19,8 25,5 22,2 29,1 20,7 24,0

Antal 18-60-årige, i alt
(i tusinder) 693 750 125 149 87 95 71 80

Tabel 2.7. Socialt1 boligmønster i Danmarks fi re største byer.

Note 1: Boligmønsteret blandt overførselsmodtagere af arbejdsløshedsrelaterede ydelser 
vs. alle andre i alderen 18-60 år.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Odense og Ålborg. Som tilfældet var på landsplan er der imidler-
tid sket en voldsom reduktion i andelen siden 1985.

Det gennemsnitlige D-indeks for de fem uddannelseskatego-
rier er beregnet som tidligere beskrevet. Tallene i tabel 2.8 viser, 
at beboerne i København, Århus og Odense i 2003 bor lidt mere 
opdelt efter uddannelsesniveau, end tilfældet var tidligere. Der er 
dog tale om ret beskedne stigninger. I Ålborg er D-indekset deri-
mod faldet lidt. Mens det i København var lidt over 25 pct., som i 
2003 skulle fl ytte, hvis uddannelsesgruppernes bosætningsmøn-
ster skulle være helt ens, var det i Århus og Odense henholdsvis 

København Århus Odense Ålborg

1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003

Andel med højeste fuldførte uddannelse:

1) Ingen eller uoplyst 3,1 3,2 2,1 2,7 1,8 2,7 1,5 2,6

2) Grundskole 36,1 21,8 33,3 18,7 41,9 25,2 45,9 26,3

3) Gymnasial uddannelse 4,0 8,2 4,7 7,8 2,4 5,6 1,8 4,6

4) Erhvervsfaglig uddannelse 36,0 32,3 32,9 29,7 35,5 36,0 34,2 36,5

5) Videregående uddannelse 20,9 34,6 26,9 41,0 18,4 30,6 16,6 30,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D-indeks 23,7 25,7 21,8 23,9 22,5 22,7 22,0 21,3

Interaktionsindeks (basis: grundskole)

1) Ingen eller uoplyst udd. 3,2 3,8 2,4 3,9 1,9 3,6 1,5 3,2

2) Grundskole 40,7 27,1 37,9 24,6 46,6 30,5 50,4 31,7

3) Gymnasial uddannelse 3,6 7,5 4,5 7,9 2,3 5,4 1,6 4,5

4) Erhvervsfaglig uddannelse 35,6 33,9 32,3 30,5 33,9 35,5 32,9 36,1

5) Videregående uddannelse 16,9 27,6 22,9 33,0 15,3 25,0 13,6 24,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal 30-60 årige i alt
(i tusinder) 459 532 74 91 55 64 45 50

Tabel 2.8. Uddannelsesmæssigt1 boligmønster i Danmarks fi re største 
byer.

Note 1: Boligmønsteret blandt alle i Danmark i alderen 30-60 år.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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23,9 pct. og 22,7 pct. Den boligmæssige segregering målt på ud-
dannelse er også lavest i Ålborg, hvor andelen, som skulle fl ytte 
i 2003, er 21,3 pct.

På baggrund af de fem uddannelseskategorier er der også for 
de fi re byer beregnet interaktionsindeks. Der tages udgangspunkt 
i en person med grundskoleuddannelse. Som man ville forvente på 
baggrund af de store ændringer i befolkningens uddannelsesmæs-
sige sammensætning, så falder sandsynligheden for, at en grund-
skoleuddannet møder en anden med samme uddannelsesmæssige 
baggrund, klart i perioden, og det gælder i samtlige fi re byer. Deri-
mod stiger chancen for at møde en person med en gymnasial ud-
dannelse, og stigningen er her størst i Odense og Ålborg. I disse 
byer er chancen for at møde en person med erhvervsfaglig uddan-
nelse også let stigende frem til 1997, mens chancen i København 
og Århus i hele perioden er faldende. I alle fi re byer er sandsynlig-
heden, for at personen med grundskoleuddannelse møder en per-
son med en videregående uddannelse, klart stigende. Et forhold der 
skyldes befolkningens uddannelsesmæssige opkvalifi cering.

I tabel 2.9 er der set på den indkomstmæssige udvikling i de 
fi re store byer. Som tilfældet var i tabel 2.4, inddeles indkomster-
ne alt efter, om de tilhører den laveste fjerdedel af indkomsterne, 
den miderste halvdel eller den højeste fjerdedel.

Inddelingen i kvartiler sker på basis af alle indkomster i lan-
det det pågældende år. Når andelen af personer i København med 
en indkomst i fjerde kvartil er højere end i Århus, Odense og Ål-
borg, afspejler det, at de bedst afl ønnede bor i Hovedstaden. An-
delene har imidlertid ændret sig over tid. Ser man på den dispo-
nible indkomst for alle over 18 år, så er andelen med en indkomst 
i 4. kvartil steget lidt i Århus, mens andelen stort set er uændret 
i København og faldet i Odense og Ålborg. Andelen af personer 
med disponible indkomster i mellemklassen er derimod faldet i 
alle fi re byer i perioden. Tendensen er stærkest i København og 
Århus. Til gengæld stiger så andelen af personer med de laveste 
indkomster i de fi re byer.

Udviklingen kan skyldes, at det i højere grad er studerende, 
indvandrere og andre typiske lavindkomstgrupper, som bliver i 
byerne, mens børnefamilierne i højere grad fl ytter ud, hvor der er 
lys og luft, men samtidig så langt væk fra byernes centrum, at de 
har råd til at betale for en bolig. I den sammenhæng kan de stærkt 
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Tabel 2.9. Indkomstmæssigt1 boligmønster i Danmarks fi re største 
byer. 

København Århus Odense Ålborg

1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003

Disponibel indkomst: Andel1 med indkomst i:

1. kvartil 23,4 26,9 28,4 32,9 26,8 30,5 28,4 31,5

2. og 3. kvartil 48,3 44,9 50,7 44,8 52,6 50,4 51,9 49,9

4. kvartil 28,3 28,2 20,9 22,3 20,6 19,1 19,7 18,6

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Samlet D-indeks 19,5 23,8 18,2 23,7 16,0 19,0 15,8 20,6

Interaktionsindeks (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 26,9 31,2 32,1 38,7 29,7 34,7 30,7 35,5

2. og 3. kvartil 47,9 45,1 49,1 43,6 51,3 49,2 51,2 49,2

4. kvartil 25,3 23,7 18,8 17,7 19,0 16,0 18,2 15,3

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer 18 år og
derover (i tusinder) 953 966 163 184 117 124 97 104

Bruttoindkomst: Andel1 med indkomst i:

1. kvartil 23,0 27,1 26,3 29,2 27,5 30,2 28,0 28,6

2. og 3. kvartil 49,4 43,7 49,6 45,3 51,7 49,1 51,4 50,0

4. kvartil 27,6 29,2 24,2 25,6 20,8 20,7 20,6 21,5

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Samlet D-indeks 23,4 26,2 21,4 25,5 18,6 25,7 18,3 23,0

Interaktionsindeks (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 27,2 35,9 30,0 40,3 30,9 41,7 30,7 37,1

2. og 3. kvartil 50,3 43,2 50,0 42,6 51,5 44,0 51,7 47,7

4. kvartil 22,4 20,9 20,0 17,1 17,6 14,3 17,6 15,2

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer 30-60 år
i alt (i tusinder) 459 532 74 91 55 64 45 50

Note 1: Opdeling i kvartiler sker på basis af indkomstoplysninger for alle mellem 30 og 
60 år i hele Danmark.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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stigende boligpriser igennem de senere år, ikke mindst i Hovedsta-
den og i Århus, selvfølgelig være en del af forklaringen. Men det 
skal understreges, at andelen af personer med middelindkomster i 
de største byer faktisk aftager i hele perioden, så prisstigningerne 
på boligmarkedet efter 1993 kan ikke være hele forklaringen.

Også målt på bruttoindkomsten for de 30 til 60-årige ses, at 
andelen af mellemindkomstgrupper falder i de fi re byer. I Køben-
havn og Århus øges andelen af personer med både de laveste og 
højeste indkomster, mens det i Odense kun er andelen af personer 
med lave bruttoindkomster, der øges lidt. I Ålborg har udviklin-
gen været den modsatte af i Odense, her øges andelen med høje 
bruttoindkomster. Sammenlignet med Århus og især København 
er andelen, som har en høj bruttoindkomst i Ålborg, dog stadig 
behersket.

I alle fi re byer er bosætningsmønstrene blevet mere uens målt 
på såvel disponibel indkomst som bruttoindkomst. Målt på den 
disponible indkomst er stigningen størst for Århus i perioden. Her 
var det for en tilfældigt udvalgt indkomstgruppe i 2003, 23,7 pct. 
som skulle fl ytte, mod 18,2 pct i 1985 for at opnå et ens bomøn-
ster. Bosætningen var dog lige så uens i 2003 i København. Også 
målt på bruttoindkomten var boligmønsteret mest forskelligt mel-
lem indkomstgrupperne i København. Her skulle 26,2 pct fl ytte 
i 2003, hvis fordelingen skulle være den samme for høj- og lav-
indkomstgrupper. Den største vækst i D-indekset ses imidlertid i 
Odense, hvor andelen stiger fra 18,6 pct. til 25,7 pct.

Da andelen med de laveste indkomster stiger i alle fi re byer, og 
indkomstgrupperne bosætter sig mere uens, smitter det også af på 
interaktionsindekset. Chancen for, at en person med lav bruttoind-
komst tilfældigt møder en anden med en tilsvarende indkomst i sit 
boligområde, er højest i Århus og Odense, hvor andelene i 2003 
er henholdvis 40,3 pct. og 41,7 pct. Når andelene her er højere 
end i København, skyldes det, at man har fl ere med lave indkom-
ster. Odense har derimod en lidt lavere andel af personer med lave 
indkomster end Ålborg. Men Ålborg har også set fra et indkomst-
aspekt et mere homogent bosætningsmønster end de øvrige byer.

Samlet har analysen af de fi re største byer bekræftet billedet på 
landsplan, dog er forskellene i bosætningsmønstre målt ved især 
indkomst, men også uddannelse og overførselsmodtagere, højere i 
byerne. I Århus og Odense er det etniske bosætningsmønster også 
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mere uens end på landsplan, mens det modsatte er tilfældet i Kø-
benhavn og Ålborg. Forskellene i bosætningen er også for de fi re 
byer klart størst målt på den etniske dimension. Men udviklingen 
har langtfra været parallel i de fi re byer, og specielt i Århus og 
Odense er koncentrationen af ikke-vestlige indvandrere øget i be-
stemte boligområder. Ålborg er derimod den af byerne, hvor per-
soner fra forskellige sociale, etniske, uddannelses- og indkomst-
mæssige grupper oftest bor i samme boligområde.

2.6 Områder i København

Ovenfor er udviklingen for København under ét sammenlignet 
med Århus, Odense og Ålborg. Da København har mange fl ere 
indbyggere end de største provinsbyer, melder der sig imidlertid 
det spørgsmål, om billedet af en relativt homogen by, hvor ikke-
vestlige indvandrere bor lige så spredt som i 1985, også holder, når 
man deler byen op i mindre områder.

Eksempelvis ville D-indekset ikke ændre sig, hvis der sker en 
vandring af indvandrere fra et boligområde, hvor andelen af ind-
vandrerne er lidt højere end for byen som helhed, til et andet om-
råde, hvor andelen er meget høj. Fordi så længe andelen af indvan-
drere begge steder er over gennemsnittet for byen, vil det stadig 
være den samme andel, som skal fl ytte til områder med få indvan-
drere. Men set ud fra hverdagens problemstillinger kan det mulig-
vis være mere belastende, hvis andelen af indvandrere bliver meget 
høj i nogle få boligområder frem for halvhøj i fl ere områder.

Hovedstaden er derfor søgt opdelt på kommuneniveau. Dog er 
Københavns Kommune yderligere opsplittet ud fra postnumre. 
Områderne er dannet, så de altid respekterer de store boligom-
råders grænser. Hvis et boligområde ligger i skellet mellem fl ere 
kommuner/postnumre, er alle personer i boligområdet henregnet 
til det område, som de fl este beboere i boligområdet hører til.

Som det fremgår af tabel 2.10 og appendikstabel 2.3, var de 
ikke-vestlige indvandrere bestemt ikke jævnt fordelt i Køben-
havnsområdet i 1985. De største koncentrationer ses ved Ishøj 
Strand, Kbh. V (Vesterbro) og Kbh. N (Nørrebro), hvor andelen 
af ikke-vestlige indvandrere var tæt på eller oversteg 10 pct. Også 
i områder som København SV, Albertslund, Brøndby, Tåstrup, 
Fløng og København NV oversteg andelen af indvandrere klart de 
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3,6 pct., som var gennemsnittet for Københavnsområdet.
I perioden fra 1985 til 2003 tredobledes antallet af ikke-vestlige 

indvandrere i Københavnsområdet. Det er imidlertid ikke sådan, 
at det specielt var de områder, som i forvejen havde fl est indvan-
drere, som især har oplevet vækst i antallet. På Vesterbro er an-
delen stort set uændret siden 1985, og selv om der i dag er mange 
fl ere indvandrere på Nørrebro og i Ishøj Strand, så er der ikke sket 
en tredobling af antallet i disse områder.

De ret uændrede værdier over tid for D-indekset for hele Kø-
benhavn, som fremgik af tabel 2.6, afspejler derfor, at indvandrer-
nes bosætning langtfra er ligeligt fordelt i København, men at det 
i dag er andre områder end tidligere, hvor indvandrerbefolkningen 
vokser hurtigst. Andelen af indvandrere er således steget mest i 
områderne omkring Brønshøj, Rødovre, Greve Strand, Vallens-
bæk og Herlev. Den højeste koncentration af indvandrere fi nder 
man dog i dag stadig ved Ishøj Strand og på Nørrebro samt i Kø-
benhavn SV og Brøndby, hvor de alle steder udgør mere end hver 
femte beboer.

Tabel 2.10. Top 5 for områder i København med højeste andel af ikke-
vestlige indvandrere, D-indeks og isolationsindeks i 2003.

Andel ikke-vestlige
indvandrere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Ishøj Strand By 12,9 29,3 47,5 38,1 25,5 39,9 16.568

København N 9,8 23,2 35,2 48,0 15,4 41,3 66.208

Brøndby 5,0 21,1 42,0 52,2 9,6 39,3 29.959

København SV 6,9 20,7 40,9 30,7 12,1 26,4 15.507

Albertslund 6,7 19,2 46,1 47,0 14,4 35,8 26.799

Brønshøj 2,6 18,3 36,9 54,9 5,8 40,1 35.049

Tåstrup 4,7 15,9 59,7 50,2 24,4 37,1 32.576

Fløng1 4,4 10,0 67,4 61,3 20,2 32,0 12.255

Greve Strand2 1,6 8,8 51,1 54,5 6,0 28,0 40.604

Noter: 1) Inkl. Hedehusene og Baldersbrønde. 2) Inkl. Hundige, Karlslunde og Mosede 
Strand.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Ser man på D-indeksene for de enkelte delområder i Køben-
havn, fremgår det, at i områder omkring Fløng, som også omfat-
ter Hedehusene og Baldersbrønde, skulle over 60 pct. af indvan-
drerne fl ytte, hvis deres bosætningmønster skulle følge dansker-
nes. I Brønshøj, Brøndby og Tåstrup skulle mere end halvdelen 
fl ytte. Specielt for København K gælder det, at de få indvandrere 
her bor meget blandet med danskerne, jf. appendikstabel 2.3. Un-
der 20 pct. skulle fl ytte, for at fordelingen blev helt ens.

Isolationsindeksene viser som ventet en kraftig stigning fra 
1985 til 2003, som jo især beror på det stigende antal indvandrere i 
Københavnsområdet. Chancen for, at en indvandrer tilfældigt mø-
der en anden indvandrer i sit kvarter, er i 2003 ca. 40 pct. i områ-
der som Brøndby, Brønshøj, Ishøj Strand og på Nørrebro. En andel 
som klart overstiger niveauet for Københavnsområdet som helhed. 
Det er imidlertid tankevækkende, at i de områder i København, 
hvor isolationsindekset er højest i 2003, er tallene nogenlunde på 
niveau med de tilsvarende tal for Århus og Odense, hvor andelen 
af indvandrere er omtrent det halve.

2.7 Andre byer (med mere end 10.000 indbyggere)
Sociale og etniske problemer er naturligvis ikke alene forbeholdt de 
største byer. Derfor skal der i det følgende fokuseres på byer i mel-
lemstørrelsen, forstået som byer med mellem 10.000 og 100.000 
indbyggere. Da der i sagens natur er mange byer i Danmark, som 
opfylder det kriterium, vil opgørelsen her koncentrere sig om de 
20 byer med fl est overførselsmodtagere og indvandrere. Ligeledes 
skal der ses på, i hvilke byer bosætningen har været mest opdelt 
målt ved D- og isolationsindeks. Af hensyn til fremstillingen er 
beregningerne for samtlige 20 byer vist i appendikstabel 2.4-2.7. 
Kort som viser indvandreres og overførselsmodtageres bosætning 
i udvalgte byer er vedlagt i appendiksfi gur 2.9-2.14.

Et mindre uddrag af beregningerne er vist i tabel 2.11. I tabel-
len er markeret de fem byer, som i 2003 har den højeste andel af 
overførselsmodtagere, den højeste D-værdi eller den højeste vær-
di af isolationsindekset. Andelen af overførselsmodtagere i 2003 
fremgår af tabellens tredje kolonne, og andelen i de fem byer med 
højeste værdi er markeret med fed. Tilsvarende er de højeste vær-
dier for D-indekset og isolationsindekset market i tabellens femte 
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og syvende kolonne. I sidste kolonne er vist antallet af observatio-
ner, som indgår i beregningen. Når det i nogle tilfælde er mindre 
end 10.000, skyldes det, at beregningen alene omfatter indbyggere 
mellem 18 til 60 år.

Som det fremgår af tabellen, har Nakskov den tvivlsomme ære 
at være byen med fl est overførselsmodtagere i 2003, idet andelen 
her er 27,5 pct. Korsør følger tæt efter med 25,5 pct. I begge byer 
har man oplevet en betydelig stigning siden 1985. Ligeledes er 
der i begge byer sket en øget boligmæssig segregering. D-indek-
sene er steget, så det i 2003 er 29,5 pct. af overførselsmodtagerne 
i Nakskov, som skulle fl ytte, hvis bosætningen skulle være jævn. 
I Korsør er andelen 31,2 pct. Isolationsindeksene viser, at en over-
førselsmodtager i Nakskov har 36,0 pct. chance for tilfældigt at 
møde en anden overførselsmodtager i sit boligområde, i Korsør er 
sandsynligheden lidt lavere.

Blandt de øvrige byer med høj andel af overførselsmodtagere, 

Tabel 2.11. Top 5 for mellemstore byer (fra 10.000 til 99.000 indbyg-
gere) med højeste andel af overførselsmodtagere, D-indeks og isolati-
onsindeks i 2003.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.

Andel overfør-
selsmodtagere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Nakskov 20,1 27,5 23,1 29,5 24,6 36,0 8.303

Korsør 17,7 25,5 26,7 31,2 22,1 34,0 8.211

Nyborg 12,7 21,7 25,9 27,1 16,6 27,9 9.295

Svendborg 17,7 20,5 20,3 27,8 21,0 28,2 18.708

Grenå 12,7 20,5 25,0 29,7 16,1 26,8 8.123

Esbjerg 14,9 18,2 30,0 36,4 20,2 28,6 43.754

Værløse 13,4 14,9 29,4 34,7 19,5 24,6 33.116

Kolding 14,0 15,8 31,7 34,7 19,9 24,3 15.461

Holbæk 10,1 12,6 31,2 33,4 15,2 21,0 22.805

Holstebro 14,4 17,1 31,5 33,2 21,4 25,9 32.327
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som er vist i appendikstabel 2.4, svinger andelen mellem 17,2 pct. 
og 21,7 pct. Ikke overraskende er det fortrinsvis byer, som lig-
ger i udkantsområder, hvor beskæftigelsessituationen har været 
mindre gunstig end i trekantsområdet i Jylland og Hovedstaden. 
Man fi nder således primært byer i opgørelsen beliggende i Nord- 
og Sønderjylland, Vestsjælland, Lolland-Falster og på Bornholm. 
Fælles for disse byer er, at også indekset for uens bosætning, D-
indekset, er steget fra 1985 til 2003, med Aabenraa som den ene-
ste undtagelse.

De byer, som i 2003 har det højeste D-indeks indgår også i tabel 
2.11. Som det fremgår, skulle 34,7 pct. af overførselsmodtagerne 
i Værløse og Kolding fl ytte, hvis bosætningen skulle være jævn. 
Den andel overgås kun af Esbjerg, hvor 36,4 pct. af overførsels-
modtagerne skulle fl ytte i 2003.

En opgørelse over de 20 mellemstore byer, hvor overførsels-
modtagerne bor mest isoleret, viser, at de alle er repræsenteret i 
appendikstabel 2.4 og 2.5. Har man en høj andel af overførsels-
modtagere, og/eller har man en meget opdelt boligstruktur, så bli-
ver isolationsindekset højt. Derfor er Nakskov og Korsør, som det 
fremgik tidligere, også de to byer, hvor overførselsmodtagerne 
bor mest isoleret. Noget efter følger blandt de mellemstore byer 
Esbjerg og Svendborg. Isolationsindekset målt på den sociale di-
mension er her lidt lavere end i Odense, men højere end i landets 
øvrige tre største byer.

I tabel 2.12 er foretaget en opgørelse over byer med højeste 
andel af indvandrere i 2003 blandt byer med mellem 10.000 og 
100.000 indbyggere. Det er med andre ord de byer, som umid-
delbart ser ud til at have stået med de største integrationsopgaver, 
der her ses på.

Som det fremgår af tabellen, er Farum den by med fl est indvan-
drere i 2003 uden for Hovedstaden. Det bør dog for en god ordens 
skyld siges, at Farum med den anvendte defi nition af Hovedstaden 
stort set ligger på grænsen. Andelen af indvandrere er her steget 
fra 6,6 pct. i 1985 til 15,4 pct. i 2003. I samme periode er D-in-
dekset stort set uændret, men pga. den stigende andel indvandrere 
er isolationsindekset steget fra 12,6 til 27,3.

I Frederiksværk er andelen af ikke-vestlige indvandrere 10,6 
pct. i 2003 mod 6,7 pct. i 1985. Der er også her sket en betydelig 
stigning i andelen af ikke-vestlige indvandrere, men her er D-in-
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dekset ligefrem faldet og isolationsindekset derfor også kun steget 
moderat. I Helsingør har en kraftig stigning i andelen af ikke-vest-
lige indvandrere betydet, at isolationsindekset er steget til 22,3 på 
trods af, at D-indekset kun er steget lidt. I både Slagelse og Ring-
sted har væksten i antallet af indvandrere dog været større, men 
isolationsindekset bliver i 2003 kun lidt større end i Helsingørs 
tilfælde, fordi indvandrerne samtidig har bosat sig mere spredt, 
specielt i Ringsted.

For de øvrige byer på listen gælder, at de alle har oplevet en 
kraftig vækst i antallet af indvandrere. Tabellen understreger der-
for også, at selv om indvandrere ofte er koncentreret i store byer, 
så er der ikke alene tale om et storbyfænomen, der fi ndes bestemt 
også mindre provinsbyer med mange indvandrere. En del af for-

Andel ikke-vestlige
indvandrere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Farum 6,6 15,4 49,3 50,5 12,6 27,3 11.966

Frederiksværk 6,7 10,6 48,2 38,1 14,1 19,4 13.656

Helsingør 4,3 10,3 39,9 44,3 8,4 22,3 34.805

Slagelse 2,6 10,1 48,0 47,0 7,0 25,4 31.760

Ringsted 2,8 10,0 64,3 42,8 11,2 26,6 19.531

Haderslev 1,2 5,1 43,6 64,8 2,6 27,9 23.836

Ikast 2,4 7,7 68,6 63,1 14,1 37,1 17.361

Korsør 1,4 6,0 66,0 62,5 8,2 28,9 14.559

Esbjerg 1,3 6,6 57,9 61,8 6,0 31,3 71.707

Kalundborg 0,7 4,8 50,4 61,4 4,2 25,1 20.010

Kolding 0,7 6,6 41,1 59,9 1,6 29,7 54.096

Horsens 1,4 6,7 61,6 56,6 11,4 28,9 52.239

Hørsholm 2,3 6,8 47,9 56,6 8,9 28,6 33.748

Tabel 2.12. Top 5 for mellemstore byer (fra 10.000 til 99.000 indb.) med 
højeste andel af ikke-vestlige indvandrere, D-indeks og isolationsindeks 
i 2003.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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klaringen på, at indvandrerne nu er bosat mere spredt i Danmark, 
er formentlig de mange politiske tiltag, som har været gjort for at 
sprede de nyankomne ud fra et ønske om, at alle kommuner del-
tager i opgaven med at få indvandrerne bedst muligt integreret. 
Når man i appendikstabel 2.6 ser, at andelen af ikke-vestlige ind-
vandrere er relativ høj i byer som Nakskov og Nyborg, kan man 
imidlertid godt komme i tvivl om indvandrernes bosætning ikke 
i nogle tilfælde burde være bedre afstemt efter mulighederne på 
det lokale arbejdsmarked. I en artikel af Ekberg (2004) argumen-
teres der således for, at spredningspolitikken i Sverige i midten af 
1980’erne til midten af 1990’erne vanskeliggjorde indvandrernes 
integration på det svenske arbejdsmarked.

For at se i hvilket omfang indvandrerne er spredt bosat inden 
for de enkelte byer, er der også i tabel 2.12 vist de fem byer med 
højeste D-indeks. Og det er ikke de fem byer med højeste indvan-
drerandel. Flere byer fremgår af appendikstabel 2.7.

Tabellen viser, at Haderslev er den by, hvor D-indekset er høj-
est i 2003, nemlig 64,8. Hele 65 pct. af indvandrerne skulle altså 
fl ytte, hvis de skulle bo som resten af Haderslevs borgere. Også 
Korsør, Kalundborg, Ikast og Esbjerg har D-indeks over 60.

Isolationsindekset målt på den etniske dimension er i 2003 høj-
est for Ikast, nemlig 37,4. Dermed er chancen for, at en indvandrer 
i Ikast tilfældigt møder en anden indvandrer i sit boligområde næ-
sten den samme som for en indvandrer i Ishøj eller på Nørrebro 
i København. Og det på trods af at andelen af indvandrere her er 
3-4 gange højere end i Ikast. Selv i forhold til Århus og Odense 
har Ikast et højt isolationsniveau set i sammenhæng med ande-
len af ikke-vestlige indvandrere. I relation til at leve afsondret fra 
en dansk omverden er mulighederne dog nok betydeligt mindre i 
Ikast, simpelthen fordi antallet af indvandrere her er mere begræn-
set. Det understreges også af appendiksfi gur 2.9, der på et kort vi-
ser andelen af ikke-vestlige indvandrere i Ikast på basis af de store 
boligområder. På kortet er andelen vist for de store boligområder 
med minimum 600 husstande, mens beregningerne i tabellen her 
er foretaget på baggrund af de små boligområder med mindst 150 
husstande. Derfor er koncentrationen af ikke-vestlige indvandrere 
i bestemte områder heller ikke særlig udtalt, fordi det kun gælder 
for en mindre del af det store boligområde.
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2.8 Konklusion

I indeværende kapitel er det søgt belyst, hvorledes befolkningens 
bosætningsmønster er i dag sammenlignet med for 20 år siden. 
Overordnet viser analysen, at Danmark var og fortsat er et land, 
hvor personer med forskellig baggrund, hvad enten man taler om 
uddannelse, indkomst eller sociale overførsler, ofte bor i de samme 
boligområder. Måler man, hvor stor en andel af befolkningen som 
skulle fl ytte boligområde, hvis overførselsmodtagerne skulle bo 
som den øvrige befolkning, så skulle 27 pct. fl ytte ved udgangen 
af 2003, i 1985 var andelen lidt lavere nemlig 26 pct. Målt på ud-
dannelse og bruttoindkomst var andelen 21 pct. i 2003. Mens an-
delen var lidt lavere målt på disponibel indkomst, nemlig 19 pct. 
I forhold til situationen i 1985 er der tale om et svagt fald i rela-
tion til uddannelse, idet andelen som skulle fl ytte dengang var 22 
pct. I relation til indkomsten er der tale om en vis stigning, idet 
andelen som skulle fl ytte i 1985 var 16 pct. målt på den disponible 
indkomst og 18 pct. målt på bruttoindkomsten.

Samlet set er befolkningsgruppernes bosætning blevet lidt mere 
uens siden 1985 – den bomæssige adskillelse er altså øget lidt. I 
betragtning af, at man i international sammenhæng først plejer at 
betegne en befolkning som segregeret, når 60 pct. skal fl ytte, så 
virker såvel niveauet som ændringerne i Danmark ret beskedne.

Den eneste dimension, hvor den bomæssige adskillelse for al-
vor er udtalt, er, når man ser på ikke-vestlige indvandreres bo-
sætning sammenlignet med danskeres. Andelen af ikke-vestlige 
indvandrere, som skulle fl ytte boligområde, er her 54 pct. i 2003. 
Det er faktisk et fald i forhold til 1985, hvor andelen var 60 pct. 
En udvikling, som bl.a. må tilskrives boligplaceringen af mange 
fl ygtninge i perioden. Selv om ikke-vestlige indvandreres bosæt-
ningsmønster i dag minder lidt mere om danskernes end for år 
tilbage, så bor de i dag i højere grad i boligområder med andre 
ikke-vestlige indvandrere, end tilfældet var i 1985. Forklaringen 
er, at der, som omtalt i kapitel 1, er betydeligt fl ere indvandrere 
i Danmark, end der var tidligere. Hertil kommer, at hver enkelt 
etnisk gruppe bor meget adskilt, hvilket dokumenteres ved D-in-
deksværdier langt over 60 pct.

Andelen af indvandrere er generelt størst i de større byer, men 
selv for byer med ret ens andele af indvandrere er der betydeli-
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ge forskelle på, i hvilket omfang indvandrere og danskere bor de 
samme steder. Selvom andelen af indvandrere i København er lidt 
højere end i Århus og Odense, så er chancen for, at en ikke-vest-
lig indvandrer tilfældigt møder en anden ikke-vestlig indvandrer 
i sit boligområde, 40-41 pct. mod 26 pct. i København. Det skyl-
des, at indvandrerne bor mere spredt i København end i Århus 
og Odense. En tilsvarende høj værdi for isolationsindekset fi ndes 
faktisk kun i København i områder som Nørrebro, Brønshøj, Is-
høj og Brøndby, hvor andelen af indvandrere er langt højere end 
i Århus og Odense.

Ser man på bosætningsmønsteret ud fra et socialt aspekt, er 
det også i Odense og Århus, man fi nder de største forskelle mel-
lem befolkningsgrupperne, idet 34 pct. af overførselsmodtagerne 
her skulle fl ytte for at opnå ens bosætningsmønstre, mod 30 pct. i 
København og 29 pct. i Ålborg. Uddannelses- og indkomstmæs-
sigt er adskillelsen lidt større i København end i de øvrige byer, 
hvor især Ålborg igen skiller sig ud som den by, hvor bosætningen 
er mest ens for forskellige grupper. Alle fi re byer har dog det til 
fælles, at forskellene mellem de enkelte gruppers bosætning både 
socialt og indkomstmæssigt er blevet større siden 1985.

Blandt de mellemstore byer er det Nakskov og Korsør, som 
har fl est overførselsmodtagere, og det er samtidig de byer, hvor 
en overførselsmodtager har størst chance for at møde en anden i 
samme situation i sit boligområde. Flest indvandrere bor der deri-
mod i byer tæt på København, som Farum, Frederiksværk og Hel-
singør, hvor andelen alle steder overstiger 10 pct. Det er imidler-
tid i Haderslev, Ikast og Korsør, at de ikke-vestlige indvandreres 
bosætning adskiller sig mest fra den øvrige befolknings. Blandt 
de mellemstore byer er det derfor i Ikast, at en ikke-vestlige ind-
vandrer har størst chance for tilfældigt at møde en anden indvan-
drer i sit boligområde.

En nærliggende forklaring på indvandrernes meget afvigende 
bosætningsmønster kunne være, at de generelt har en svagere ar-
bejdsmarkedstilknytning. Ud fra den betragtning kunne man for-
vente, at deres bosætningsmønster ville være som andre med en 
tilsvarende lav indkomst. Men en sammenligning af bosætnings-
mønsteret for indvandrere og danskere med samme indkomstni-
veau tyder ikke på det. Blandt de indvandrere, som tilhører den 
fjerdedel af befolkningen, som har de højeste indkomster, skulle 
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59 pct. fl ytte, hvis de skulle bo i de samme områder, som danske-
re i samme indkomstinterval. Blandt den fjerdedel med de laveste 
indkomster var det 50 pct., som skulle fl ytte. I det efterfølgende 
kapitel skal det derfor undersøges nærmere, hvad der har betyd-
ning for bosætningsmønstre og fl ytninger for såvel indvandrere 
som danskere.
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Appendikstabel 2.1. Boligmønsteret i København og Århus.

København Århus
1985 1991 1997 2003 1985 1991 1997 2003

A. Indeks-beregninger:

D-indeks:

- Etnisk dimension 47,6 45,0 49,8 46,6 56,0 62,2 63,6 60,6

- Social dimension 30,8 28,6 31,1 30,4 26,9 27,2 32,9 33,7

- Uddannelsesdimension 23,7 24,0 24,7 25,7 21,8 22,5 22,6 23,9

- Bruttoindkomst 23,4 22,7 25,2 26,2 21,4 21,5 24,2 25,5

- Disponibel indkomst 19,5 18,1 21,4 23,8 18,2 17,4 21,4 23,7

B. Isolationsindeks: 

- Etnisk dimension 11,6 14,5 24,4 26,2 9,1 25,9 38,0 40,6

- Social dimension 19,4 24,0 23,1 21,0 19,8 25,4 26,5 25,5

C. Interaktionsindeks: 

Uddannelse (basis: grundskole)

1) Ingen eller uoplyst udd. 3,2 3,8 3,6 3,8 2,4 3,5 3,6 3,9

2) Grundskole 40,7 35,8 31,2 27,1 37,9 32,1 27,8 24,6

3) Gymnasial uddannelse 3,6 4,8 6,6 7,5 4,5 5,7 7,3 7,9

4) Erhvervsfaglig uddannelse 35,6 35,5 35,3 33,9 32,3 32,0 32,0 30,5

5) Videregående uddannelse 16,9 20,1 23,4 27,6 22,9 26,6 29,4 33,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bruttoindkomst (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 27,2 31,5 36,0 35,9 30,0 33,7 39,0 40,3

2. og 3. kvartil 50,3 46,4 44,0 43,2 50,0 47,0 43,2 42,6

4. kvartil 22,4 22,2 20,1 20,9 20,0 19,3 17,8 17,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bruttoindkomst (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 26,9 27,8 29,6 31,2 32,1 33,8 36,1 38,7

2. og 3. kvartil 47,9 47,2 47,1 45,1 49,1 46,4 45,0 43,6

4. kvartil 25,3 25,0 23,3 23,7 18,8 19,8 18,9 17,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D. Andre nøgletal:

Andel ikke-vestlige indvandrere 3,8 5,9 9,0 11,4 2,2 5,1 8,2 10,5
Andel på sociale ydelser +
førtidspension 12,9 17,5 15,8 14,5 15,0 18,7 16,8 16,2
Andel med højeste fuldførte
uddannelse:

1) Ingen eller uoplyst 3,1 3,5 3,2 3,2 2,1 2,9 2,7 2,7

2) Grundskole 36,1 31,0 26,1 21,8 33,3 27,3 22,6 18,7

3) Gymnasial uddannelse 4,0 5,3 7,2 8,2 4,7 6,1 7,6 7,8

4) Erhvervsfaglig uddannelse 36,0 35,3 34,4 32,3 32,9 32,0 31,6 29,7

5) Videregående uddannelse 20,9 24,8 29,0 34,6 26,9 31,7 35,4 41,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer i alt (i tusinder) 1.120 1.110 1.138 1.156 196 205 215 222

Antal 30-60-årige i alt (i tusinder) 459 465 509 532 74 79 88 91
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Appendikstabel 2.2. Boligmønsteret i Odense og Ålborg.

Odense Ålborg
1985 1991 1997 2003 1985 1991 1997 2003

A. Indeks-beregninger:
D-indeks:

- Etnisk dimension 57,9 54,1 61,1 61,9 50,2 45,1 44,0 42,6
- Social dimension 29,2 27,7 32,8 34,1 25,0 24,9 27,6 29,4
- Uddannelsesdimension 22,5 21,6 21,5 22,7 22,0 20,3 20,3 21,3
- Bruttoindkomst 18,6 20,0 22,8 25,7 18,3 19,3 20,9 23,0
- Disponibel indkomst 16,0 14,9 16,8 19,0 15,8 15,1 17,1 20,6
B. Isolationsindeks: 

- Etnisk dimension 8,4 14,4 30,5 39,8 4,5 5,8 10,2 14,2
- Social dimension 22,2 28,1 27,1 29,1 20,7 26,4 22,5 24,0
C. Interaktionsindeks: 

Uddannelse (basis: grundskole)

1) Ingen eller uoplyst udd. 1,9 3,1 3,2 3,6 1,5 2,4 2,7 3,2
2) Grundskole 46,6 40,0 34,8 30,5 50,4 42,8 36,6 31,7
3) Gymnasial uddannelse 2,3 3,2 4,7 5,4 1,6 2,5 3,8 4,5
4) Erhvervsfaglig uddannelse 33,9 35,1 35,9 35,5 32,9 34,7 36,2 36,1
5) Videregående uddannelse 15,3 18,6 21,5 25,0 13,6 17,6 20,7 24,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bruttoindkomst (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 30,9 35,2 38,9 41,7 30,7 33,2 35,4 37,1
2. og 3. kvartil 51,5 48,1 45,4 44,0 51,7 50,4 48,7 47,7
4. kvartil 17,6 16,6 15,6 14,3 17,6 16,3 15,8 15,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bruttoindkomst (basis: 1. kvartil):

1. kvartil 29,7 31,6 33,2 34,7 30,7 30,6 32,0 35,5
2. og 3. kvartil 51,3 50,4 49,5 49,2 51,2 51,3 51,3 49,2
4. kvartil 19,0 18,0 17,4 16,0 18,2 18,1 16,7 15,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
D. Andre nøgletal:

Andel ikke-vestlige indvandrere 2,0 4,3 7,3 9,8 0,9 2,4 4,2 6.1
Andel på sociale ydelser +
førtidspension 16,1 21,0 17,7 18,3 16,3 21,3 16,8 17.3
Andel med højeste fuldførte
uddannelse:
1) Ingen eller uoplyst 1,8 2,6 2,6 2,7 1,5 2,2 2,4 2,6
2) Grundskole 41,9 35,6 30,1 25,2 45,9 38,5 31,8 26,3
3) Gymnasial uddannelse 2,4 3,5 4,9 5,6 1,8 2,7 4,0 4,6
4) Erhvervsfaglig uddannelse 35,5 36,0 36,5 36,0 34,2 35,6 37,0 36,5
5) Videregående uddannelse 18,4 22,3 25,8 30,6 16,6 21,0 24,9 30,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Antal personer i alt (i tusinder) 144 147 151 151 117 118 122 124
Antal 30-60-årige i alt (i tusinder) 55 58 62 64 45 46 49 50
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Appendikstabel 2.3. Ikke-vestlige indvandreres bosætning
i Københavnsområdet, 1985 og 2003.

Noter: 1) Inkl. Hedehusene og Baldersbrønde. 2) Inkl. Hundige, Karlslunde og Mosede 
Strand. 3) Inkl. Jersie Strand.

Andel ikke-vestlige 
indvandrere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Ishøj Strand By 12,9 29,3 47,5 38,1 25,5 39,9 16.568

København N 9,8 23,2 35,2 48,0 15,4 41,3 66.208

Brøndby 5,0 21,1 42,0 52,2 9,6 39,3 29.959

København SV 6,9 20,7 40,9 30,7 12,1 26,4 15.507

Albertslund 6,7 19,2 46,1 47,0 14,4 35,8 26.799

København NV 4,4 18,6 45,9 35,0 12,0 26,5 45.647

Brønshøj 2,6 18,3 36,9 54,9 5,8 40,1 35.049

Tåstrup 4,7 15,9 59,7 50,2 24,4 37,1 32.576

Valby 3,7 14,7 43,0 46,5 11,2 29,1 44.608

København S 4,0 13,3 40,3 40,5 8,2 23,0 89.807

København V 12,2 12,9 29,9 32,0 17,2 19,0 33.093

Vallensbæk 2,6 12,7 43,5 45,4 6,8 22,7 13.553

Herlev 2,5 12,2 44,7 40,1 5,5 20,3 24.524

Hvidovre 3,0 10,3 54,5 42,3 13,3 23,1 49.871

Fløng1 4,4 10,0 67,4 61,3 20,2 32,0 12.255

Rødovre 1,9 9,7 34,9 32,8 3,7 15,5 35.278

Gladsakse 2,4 8,9 45,2 42,5 7,0 19,7 60.875

Greve Strand2 1,6 8,8 51,1 54,5 6,0 28,0 40.604

Frederiksberg 3,0 8,0 39,6 41,2 8,5 17,6 85.734

Glostrup 2,7 8,0 40,3 26,7 5,9 11,1 19.142

Ballerup 1,8 7,7 42,4 37,7 3,9 12,3 43.788
København Ø 3,3 7,4 34,3 34,9 6,2 14,3 79.795
Vanløse 1,8 7,1 33,7 28,1 3,0 10,5 30.353

Tårnby 1,8 5,9 30,7 24,8 2,7 8,2 40.265

Lyngby-Tårbæk 1,7 5,1 30,7 39,5 3,5 10,8 48.044

Gentofte 1,5 4,5 22,9 30,9 2,0 7,3 65.428

København K 3,3 4,5 31,8 19,0 6,6 5,8 31.712

Søllerød 1,3 3,9 24,4 36,2 1,7 6,6 16.786

Solrød Strand By3 1,0 3,5 51,3 44,6 3,1 8,7 14.397
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Appendikstabel 2.4. Mellemstore byer (fra 10.000 til 99.000 indb.)
med højeste andel af overførselsmodtagere i 2003.

Andel overførsels-
modtagere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Nakskov 20,1 27,5 23,1 29,5 24,6 36,0 8.303

Korsør 17,7 25,5 26,7 31,2 22,1 34,0 8.211

Nyborg 12,7 21,7 25,9 27,1 16,6 27,9 9.295

Svendborg 17,7 20,5 20,3 27,8 21,0 28,2 18.708

Grenå 12,7 20,5 25,0 29,7 16,1 26,8 8.123

Randers 17,4 19,7 25,5 28,0 22,2 26,1 33.778

Slagelse 15,0 19,7 28,7 32,6 20,1 27,6 19.175

Frederikshavn 13,1 19,5 24,2 25,1 17,0 24,4 14.891

Nykøbing F. 14,9 19,5 21,8 24,0 17,7 24,5 11.211

Skælskør 12,0 18,5 20,7 27,5 15,8 26,6 5.463

Sønderborg 15,1 18,4 26,6 31,1 19,1 25,3 14.552

Esbjerg 14,9 18,2 30,0 36,4 20,2 28,6 43.754

Helsingør 16,0 18,2 25,6 31,3 20,1 24,9 20.709

Brønderslev 14,4 18,2 26,1 31,4 19,7 26,1 6.609

Fredericia 13,9 18,0 25,6 29,4 17,7 24,0 22.846

Kalundborg 15,0 17,9 21,7 30,3 18,4 25,5 11.427

Rønne 11,6 17,7 19,8 23,7 14,1 22,9 7.861

Aabenraa 15,9 17,5 32,9 29,1 22,9 24,4 9.562

Frederiksværk 13,0 17,3 24,0 26,7 17,0 23,1 8.032

Haderslev 14,6 17,2 22,2 30,3 18,5 25,2 13.991

Appendikstabel 2.5. Mellemstore byer (fra 10.000 til 99.000 indb.)
med højeste sociale D-indeks i 2003.

Andel overførsels-
modtagere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Værløse 13,4 14,9 29,4 34,7 19,5 24,6 33.116

Kolding 14,0 15,8 31,7 34,7 19,9 24,3 15.461

Holbæk 10,1 12,6 31,2 33,4 15,2 21,0 22.805

Holstebro 14,4 17,1 31,5 33,2 21,4 25,9 32.327

Horsens 6,4 9,9 34,9 33,2 11,8 16,1 19.327

Hørsholm 13,2 14,4 29,7 33,2 18,2 22,2 32.285

Vejle 12,7 15,2 26,8 33,0 17,1 23,9 7.847

Skanderborg 11,1 13,1 30,7 32,6 14,9 17,9 6.885

Farum 6,0 9,8 23,7 32,5 08,1 14,8 11.490

Birkerød 10,6 13,7 26,1 32,3 13,8 20,5 26.215

Roskilde 12,5 14,7 30,1 32,2 18,8 22,1 21.829

Viborg 10,8 14,7 25,6 32,1 13,9 20,6 20.532

Køge 10,3 15,8 28,7 31,1 15,0 23,7 8.004

Thisted 8,9 12,3 26,8 31,1 12,7 17,7 5.836



Appendikstabel 2.6. Mellemstore byer (fra 10.000 til 99.000 indb.)
med højeste andel af ikke-vestlige indvandrere i 2003.

Andel ikke-vestlige 
indvandrere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Farum 6,6 15,4 49,3 50,5 12,6 27,3 11.966

Frederiksværk 6,7 10,6 48,2 38,1 14,1 19,4 13.656

Helsingør 4,3 10,3 39,9 44,3 8,4 22,3 34.805

Slagelse 2,6 10,1 48,0 47,0 7,0 25,4 31.760

Ringsted 2,8 10,0 64,3 42,8 11,2 26,6 19.531

Sønderborg 0,7 9,5 46,8 53,3 2,2 27,9 24.233

Holbæk 2,9 8,4 57,7 56,8 10,1 25,9 25.682

Køge 2,7 7,9 60,9 54,4 9,7 20,7 34.605

Ikast 2,4 7,7 68,6 63,1 14,1 37,1 17.361

Roskilde 1,6 7,6 38,2 47,1 3,0 19,8 42.860

Herning 1,2 7,6 61,1 58,8 5,0 24,2 30.447

Vejle 1,0 7,4 59,0 58,5 5,8 27,9 53.758

Hillerød 2,4 7,4 45,0 42,1 7,2 17,9 27.645

Aabenraa 1,1 7,3 50,0 47,0 3,2 17,7 16.016

Svendborg 1,5 7,3 50,4 56,2 5,6 24,2 30.946

Hørsholm 2,3 6,8 47,9 56,6 8,9 28,6 33.748

Nakskov 0,5 6,7 44,6 55,7 1,4 25,5 14.973

Horsens 1,4 6,7 61,6 56,6 11,4 28,9 52.239

Nyborg 0,4 6,6 41,9 54,5 0,9 24,5 16.252

Esbjerg 1,3 6,6 57,9 61,8 6,0 31,3 71.707

Appendikstabel 2.7. Mellemstore byer (fra 10.000 til 99.000 indb.)
med højeste etnisk D-indeks i 2003.

Andel ikke-vestlige 
indvandrere D-indeks Isolationsindeks Antal

1985 2003 1985 2003 1985 2003 2003

Haderslev 1,2 5,1 43,6 64,8 2,6 27,9 23.836

Korsør 1,4 6,0 66,0 62,5 8,2 28,9 14.559

Kalundborg 0,7 4,8 50,4 61,4 4,2 25,1 20.010

Kolding 0,7 6,6 41,1 59,9 1,6 29,7 54.096

Tranbjerg 1,8 6,1 54,8 59,6 5,1 20,5 10.207

Varde 0,9 5,0 54,6 58,2 3,7 27,0 14.334

Holstebro 0,4 4,8 53,5 57,3 1,4 21,3 37.940

Thisted 0,5 4,5 38,4 57,0 0,9 15,8 13.865

Grenå 0,3 4,3 46,4 56,5 1,5 12,0 14.358

Skælskør 0,6 3,5 44,6 55,6 1,7 12,7 9.920
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Appendiksfi gur 2.1: Århus: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Appendiksfi gur 2.2: Århus: Andel overførselsmodtagere, % i 2003 (18-60 årige)

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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Appendiksfi gur 2.3: Odense: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Appendiksfi gur 2.4: Odense: Andel overførselsmodtagere, % i 2003 (18-60 årige)

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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Appendiksfi gur 2.5: Aalborg: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Appendiksfi gur 2.6: Aalborg: Andel overførselsmodtagere, % i 2003  (18-60 årige)

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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Appendiksfi gur 2.7: København: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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Appendiksfi gur 2.8: København: Andel overførselsmodtagere i 2003, % (18-60 årige)

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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Appendiksfi gur 2.9: Ikast: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Appendiksfi gur 2.10: Esbjerg: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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Appendiksfi gur 2.11: Kolding: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Appendiksfi gur 2.12: Horsens: Andel ikke-vestlige indvandrere, % i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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Appendiksfi gur 2.13: Nakskov: Andel overførselsmodtagere, % i 2003 (18-60 årige)

Appendiksfi gur 2.14: Korsør: Andel overførselsmodtagere, % i 2003 (18-60 årige)

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen
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3. Hvem bor hvor?

Af Marie Louise Schultz-Nielsen

3.1 Indledning

Bosætningsmønsteret varierer for forskellige befolkningsgrupper 
i Danmark. I det foregående kapitel fremgik det, hvilke forskelle 
der var i bosættelsen for forskellige grupper målt på uddannelse, 
indkomst, modtagelse af overførselsindkomster og etnisk oprin-
delse. De største forskelle i bosætningen kunne registreres mellem 
personer med dansk og anden etnisk oprindelse.

Men i hvor høj grad skyldes indvandrernes bosætning i be-
stemte områder økonomiske vilkår, og hvad karakteriserer i øv-
rigt beboere i forskellige boligtyper?

Det skal undersøges nedenfor, hvor en række af de grundlæg-
gende træk, som har betydning for forskellige befolkningsgrup-
pers bosættelse, også beskrives. Ligeledes skal bevægelserne på 
boligmarkedet belyses. Det undersøges, hvem det er, som fl ytter, 
og om danskere er tilbøjelige til at fl ytte væk fra områder med 
mange indvandrere, mens indvandrerne fl ytter til.

Til sidst i kapitlet fokuseres der på de mest udsatte boligom-
råder i Danmark. Hvad forstår man ved et udsat boligområde? – 
Hvor ligger de udsatte boligområder i dag, og hvordan så det ud 
for år tilbage?

3.2 Strukturer på det danske boligmarked

Indledningsvis skal der ses på nogle af de grundlæggende struk-
turer på boligmarkedet, som må forventes at have betydning for, 
i hvilken type bolig man bosætter sig.

I analysen skelnes der mellem fem ejerformer på det danske 
boligmarked. Det drejer sig om privatejede boliger, andelsboliger, 
almene boliger og lejeboliger, som enten kan være ejet af det of-
fentlige eller af private. I fi gur 3.1 er vist husstandenes fordeling 
efter ejerform i 2005. Når der her tages udgangspunkt i husstande, 
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og ikke i personer, er det for at give et overblik over boligmassen. 
En opgørelse på personniveau ville vise en højere andel i ejerbo-
lig og lavere andele for de øvrige boliger, fordi der i ejerboligerne 
er fl est personer.

Som det fremgår her, er 51 pct. af husstandene i Danmark bo-
sat i ejerboliger. Selv om det kan synes som en stor andel af hus-
standene, som ejer deres egen bolig, så er den faktisk lavere end 
i andre lande. Her er boligformer som andelsboliger og almene 
boliger meget mindre udbredt, jf. Det Økonomiske Råds Sekre-
tariat (2001).

I dag er op mod 7 pct. af husstandene i Danmark bosat i andels-
boliger. Andelsboligerne er inden for de sidste 25 år blevet bety-
deligt mere udbredte, og det skyldes, at beboere i forbindelse med 
salg af private udlejningsejendomme normalt har forkøbsret og 
kan få ejendommen til en relativ favorabel pris. Hver beboer lejer 
herefter en lejlighed i den ejendom, som de er medejer af. Der er 
derfor tale om en mellemform mellem at eje og leje sin bolig.

De almene boliger benyttes af 20 pct. af husstandene. Beboerne 
er her lejere, og hver bolig indgår i en boligafdeling, som igen ejes 
af en selvejende institution. Disse selvejende institutioner støttes 
af det offentlige i form af kommunalt tilskud til grundkapitalen 
og en statslig ydelsesstøtte til renter og afdrag. Til gengæld får 
kommunerne anvisningsret til hvert fjerde ledige lejemål, en an-
visningsret som kommunerne bl.a. bruger til at fi nde boliger til en 
del af de socialt udsatte, som ellers ville have svært ved at skaffe 
sig en bolig.

Kommuner og anden offentlig myndighed ejer også selv en 
række boliger, som udlejes. De udgør imidlertid en betydeligt min-
dre andel af den samlede boligmasse, og kun 2 pct. af husstandene 
i Danmark bor her.

Det er i dag 17 pct. af husstandene, som bor i private udlej-
ningsboliger. Det er betydeligt færre end for 25 år siden, jf. Dan-
marks Statistik (2005), og nedgangen skyldes salg af tidligere ud-
lejningsejendomme til andelsboligforeninger og frasalg af lejemål 
til ejerlejligheder. Som det fremgår af fi gur 3.1, er ejerformen for 
de sidste 3 pct. af husstandene ukendt. Beboere, hvor der ikke fi n-
des fyldestgørende oplysninger om deres beboelse, indgår ikke i 
analyserne i de efterfølgende afsnit.
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Fastsættelsen af den enkelte husstands boligudgift afhænger af 
ejerformen. For ejerboligerne er prisfastsættelsen fri, og boligud-
giften afhænger derfor primært af boligens købspris og renteud-
viklingen. Der er inden for de sidste årtier sket nogle betydelige 
udsving i boligpriserne, idet priserne først faldt fra 1986 til 1993, 
og siden er steget markant. Prisstigningerne har specielt været ud-
talt i de større byer med betydelig vækst.

For andelsboliger fastsættes andelens værdi som forskellen mel-
lem den værdi, andelsboligen er vurderet til, og gælden i boligen, 
hertil kommer en månedlig huslejeafgift. I de fl este andelsbolig-
foreninger opereres der med ventelister, hvor fremtidige andels-
havere i nogle tilfælde kan udpeges af de nuværende beboere. Det 
bevirker, at markedet bliver mere uigennemsigtigt, og at det kan 
være vanskeligere at købe en andel, hvis man ikke på forhånd ken-
der nogen i den pågældende andelsboligforening.

I udlejningsboliger er huslejen underlagt betydelig regulering. 
Den nuværende lovgivning for udlejning af boliger har sine rød-
der i de restriktioner, som blev indført lige før Anden Verdenskrig. 

Figur 3.1. Andelen af husstande i boliger fordelt efter boligens ejerform 
pr. 1. januar 2005.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Byggeri og boligforhold 2005:18.
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Disse restriktioner havde til hensigt at lægge en dæmper på hus-
lejen i en tid, hvor der var knaphed på boliger specielt i de større 
byer. Ideen var, at så snart der igen var boliger nok, så kunne husle-
jen gives fri. Det er som bekendt ikke sket, og lovgivningen på om-
rådet er i dag ganske kompleks, men på udlejningsmarkedet opere-
res der i hovedtræk med tre typer af husleje: „Det lejedes værdi“, 
„Omkostningsbaseret husleje“ og „Markedsleje“, jf. faktaboks 3.1. 
For en grundigere gennemgang, se Boligministeriet (1997).

Faktaboks 3.1. Regulering af husleje.

Kilde: Det Økonomiske Råds Sekretariat (2001)

For lejligheder, som er taget i brug efter 1991, er der stort set ingen 
huslejerestriktioner. Her kan huslejen frit sættes ved lejeaftalens 
indgåelse. De øvrige huslejer fastsættes i henhold til det lejedes 
værdi eller den omkostningsbaserede husleje. I hovedparten af de 
større kommuner fastsættes huslejen på basis af omkostningerne. 
Da reglerne imidlertid kun omfatter lejligheder taget i brug før 
1991, og reglen kun gælder for ejendomme med mere end seks 

Det lejedes
værdi

Huslejen fastsættes i henhold til lejeloven ud 
fra en vurdering af, hvad man til enhver tid 
anser for at være en rimelig leje sammen-
holdt med sammenlignelige lejemål. Der er 
tale om et juridisk begreb, hvori det ikke ind-
går, om efterspørgslen er højere end udbud-
det af boliger.

Omkostnings-
baseret husleje

Huslejen består af tre elementer: Udgifter til 
den løbende drift, et fastlagt beløb til vedli-
geholdelse og et kapitalafkast af ejendoms-
kapitalen. For boliger opført før 1967 er af-
kastet 7 pct. af ejendomsvurderingen i 1973. 
For lejligheder taget i brug mellem 1967 og 
1991 er afkastet 14 pct. 

Markedsleje Huslejen fastsættes frit. Denne regel gælder 
for lejligheder, som er taget i brug efter 1991. 
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lejemål, så er det ca. halvdelen af de private lejemål, som bliver 
reguleret efter den omkostningsbaserede husleje, jf. Det Økono-
miske Råd (2001). For øvrige lejligheder taget i brug før 1991 er 
huslejen fastsat ud fra det lejedes værdi. For begge værdifastlæg-
gelser gælder, at huslejen specielt i de større byer ligger væsentlig 
under markedslejen.

I den almene sektor er huslejen også underlagt restriktioner. 
Huslejen er her omkostningsbestemt og fastsættes ud fra den en-
kelte boligafdelings udgifter. Det er dermed ikke muligt at regulere 
huslejen mellem forskellige afdelinger afhængigt af efterspørgs-
len. Dermed kan der opstå lang kø til de mest attraktive boligaf-
delinger.

Er man mindre velstillet, er der mulighed for at få dele af sine 
boligudgifter dækket gennem boligstøtte, der tildeles afhængigt 
af indkomst-, familie- og boligforhold. Er der en pensionist i hus-
standen, kan man være berettiget til boligydelse uanset boligform, 
men ydelsesniveauet er generelt højest for lejere. Boligsikring gi-
ves som hovedregel til lejere. Ydelsesniveauet er generelt lavere 
end for boligydelsesmodtagere, og den mest afgørende faktor for 
ydelsens størrelse er, om man har børn, idet husstande uden børn 
højest kan få et tilskud svarende til 15 pct. af huslejen, jf. Forsik-
ringsoplysningen (2006).

Boligstøttereglerne må alt andet lige tilskynde de mindre vel-
stillede til at blive lejere frem for ejere, idet de som lejere vil få en 
del af deres husleje betalt. De vil måske samtidig have svært ved 
at få den nødvendige kredit til at købe fast ejendom, hvilket vil 
trække i samme retning. Endelig vil de mindre velstillede, som er 
i kontakt med kommunen, kunne blive henvist til en af kommu-
nens egne ejendomme eller til de almene boliger, hvor kommunen 
har anvisningsret, hvad der sjældnere er tilfældet, når der er tale 
om private udlejningsejendomme. Da huslejen samtidig er givet 
fri i de nyere udlejningsejendomme, må man forvente, at husleje 
og boligkvalitet her er højere, og lejlighederne derfor tiltaler en 
mere velstillet gruppe borgere. De ældre udlejningsejendomme 
vil formentlig oftere være beboet af ældre mennesker, som pga. 
huslejereguleringen ikke vil kunne fi nde en tilsvarende bolig til 
samme pris andre steder.
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3.3 Hvad kendetegner beboere i forskellige boliger?

Efter i det foregående at have beskrevet de overordnede struktu-
rer på det danske boligmarked, skal det i dette afsnit undersøges, 
hvad der generelt kendetegner folk i forskellige typer af boliger. 
En sådan beskrivelse kan være med til at synliggøre, hvorfor de 
enkelte boligområder appellerer til bestemte typer af personer, og 
måske derigennem antyde, hvilke instrumenter som med fordel 
kan tages i brug, hvis man gerne vil opnå en mere blandet bebo-
ersammensætning.

Der tages i analysen udgangspunkt i registeroplysninger om 
ejerforholdet i den enkelte bolig og typen af bolig. Det er de sam-
me oplysninger, som også ligger til grund for selve inddelingen i 
boligområder, jf. appendiks. Boligen kan opdeles efter, om den er 
privat ejet, en andelsbolig, et privat eller alment lejemål. Og det er 
valgt at slå de relativt få offentligt ejede udlejningsboliger sammen 
med almennyttige boliger og betegne dem som „almene“. Tilsva-
rende kan der skelnes mellem boligformer, dvs. om boligen er et 
parcel- eller stuehus, et rækkehus eller en lille etageejendom eller 
en stor etageejendom.

I tabel 3.1 er der set nærmere på karakteristika ved de voks-
ne beboere i 2003, alt efter hvilken type af bolig de bor i. Ved at 
kombinere ejerforhold med boligformen ses i alt 12 kombinati-
onsmuligheder. For at gøre den efterfølgende analyse mere over-
skuelig slås de 12 grupper sammen til fem, hvori beboerne ligner 
hinanden mest muligt ud fra de samme aspekter, som blev belyst i 
kapitel 2, dvs. andel overførselsindkomstmodtagere, ikke-vestlige 
indvandrere, uddannelse og indkomst.

Som det fremgår af tabellen, stiger andelen på sociale over-
førsler generelt, jo længere væk man kommer fra at eje en bolig 
på det private boligmarked. Tilsvarende falder indkomsten og ud-
dannelsesniveauet. Derimod stiger andelen af indvandrere, jo tæt-
tere bebyggelse man bor i.

På den baggrund er det ikke så overraskende, at andelen på 
overførselsindkomst og andelen af ikke-vestlige indvandrere er 
højest for grupper, som bor til leje i større almene etageboliger. 
Her er 20 pct. af beboerne indvandrere, og 28 pct. er på offent-
lige ydelser (midlertidige arbejdsløshedsrelaterede ydelser + før-
tidspension).
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Personer, som bor til leje i mindre etageejendomme og fritlig-
gende boliger, er også kendetegnet ved, at der er en høj andel på 
overførselsindkomst. Det gælder uanset, om ejendommen er pri-
vat eller alment ejet. Derimod er andelen af ikke-vestlige indvan-
drere kun på ca. en tredjedel af niveauet i de større almene eta-
geboliger.

Ejere af et hus eller en lejlighed i en mindre etageejendom er 
derimod kendetegnet ved, at kun relativt få modtager sociale ydel-
ser eller er ikke-vestlige indvandrere. Det samme gælder andelsha-
vere i tilsvarende boliger, som ligner ejerne ganske meget bortset 

Tabel 3.1. Befolkningen på 18 år og derover ultimo 2003 fordelt på bo-
ligtyper.

Privat eje Andelsbolig Privat leje Almen leje

Parcelhus E=1 % E=1 % E=3 % E=7 %

S=7 % S=10 % S=20 % S=23 %

U=62 % U=49 % U=46 % U=44 %

I=288.752 I=196.923 I=207.484 I=194.210

N=2.060.655 N=11.515 N=123.537 N=22.229

Rækkehuse og små 
etageejendomme

E=3 % E=1 % E=5 % E=7 %

S=7 % S=9 % S=17 % S=23 %

U=66 % U=55 % U=41 % U=40 %

I=298.319 I=208.273 I=178.014 I=176.202

N=257.543 N=53.676 N=144.382 N=206.440

Større etage-
ejendomme

E=7 % E=6 % E=5 % E=20 %

S=8 % S=12 % S=15 % S=28 %

U=63 % U=55 % U=46 % U=37 %

I=270.756 I=212.517 I=191.728 I=169.838

N=151.169 N=189.121 N=383.800 N=537.377

Kilde: Egne beregninger på baggrund af en fuldtælling fra Danmark Statistiks registre.
Anm.: E= Andel ikke-vestlige indvandrere.
 S= Andel på sociale overførsler (midlertidige + førtidspension).
 U= Andel med kompetencegivende uddannelse.
 I= Bruttoindkomst.
 N= Antal personer.
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fra, at de har lidt mindre uddannelse og en lavere indkomst.
Andelshavere i større etageejendomme ligner imidlertid mere 

lejere i private lejemål end ejere. For både andelshavere og lejere 
gælder, at andelen af ikke-vestlige indvandrere (5-6 pct.) og ande-
len på overførselsindkomst (12-15 pct.) er moderat.

Også blandt ejere i større etageejendomme er andelen af ikke-
vestlige indvandrere moderat. Andelen af modtagere af sociale 
ydelser er lav, og uddannelses- og indkomstmæssigt ligner de an-
dre ejere.

For at se nærmere på, hvad der adskiller personer i forskellige 
typer af boliger, skal der efterfølgende foretages en analyse, der 
beskriver forskellene. Inden da er i tabel 3.2 vist en række karak-
teristika ved beboerne i de fem boligtyper. Opgørelsen er baseret 
på en 2-procents stikprøve af den danske befolkning.

Som det fremgår her, er mænd og kvinder i vidt omfang lige 
fordelt over de forskellige boligtyper. Andelen af kvinder er såle-
des lavest blandt ejere i større etageejendomme (47,7 pct.) og størst 
blandt lejere i huse og små etageejendomme (52,2 pct.). En hel del 
af de kvinder, som bor til leje, er enlige med børn, de udgør 9,6 
pct. af lejerne i huse og små etageejendomme og 8,6 pct. af lejerne 
i de store almene ejendomme. Generelt er der langt færre enlige 
fædre end mødre. Enlige fædre udgør mellem 0,4 og 1,2 pct. af 
beboerne i de forskellige boligtyper.

Der er fl est børn blandt ejere og andelshavere i huse og små 
etageejendomme. Her har 15,9 pct. et barn, 24,4 pct. har to til tre 
børn, og 0,9 pct. har fl ere, mens der ikke er børn i husstanden hos 
de øvrige 58,8 pct. (ikke vist i tabel).

Som man ville vente, er der få ikke-vestlige indvandrere blandt 
ejere og andelshavere i huse og små ejendomme. De udgør 2,1 
pct., mens danskerne udgør 95,7 pct. og de resterende 2,2 pct. 
er vestlige indvandrere. Kontrasten er slående, idet de ikke-vest-
lige indvandrere udgør 31,6 pct. af lejere i de store almene ejen-
domme. Blandt beboere i de øvrige boligtyper udgør de 8,2 pct. 
til 9,7 pct.

I opgørelsen indgår også et mål for, om man er gift, og om det 
i givet fald er med en dansker eller en indvandrer. Ejere og andels-
havere er hyppigst gift, hele 65,2 pct. er gift med en dansker, 2,9 
pct. med en indvandrer, som enten er af vestlig eller ikke-vestlig 
oprindelse. De øvrige 31,9 pct. er ugifte, men eventuelt samboen-
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Ejere og 
andelshave-
re i huse og 
små etage-
ejendomme 

Lejere i 
huse og 

små etage-
ejendomme

Ejere i 
større eta-

geejen-
domme

Andelshave-
re og lejere i 
store private 
etageejen-

domme

Lejere i 
store al-

mene ejen-
domme

Andel af beboere, som: ------------------------------- pct. --------------------------------

Er kvinder 49,2 52,2 47,7 50,0 51,0

Har 1 barn 15,9 14,1 11,9 10,0 14,2

Har 2-3 børn 24,4 16,8 6,6 7,1 17,1

Mere end 3 børn 0,9 1,7 0,4 0,4 3,4

Er enlig far 0,7 1,0 0,7 0,4 1,2

Er enlig mor 1,7 9,6 3,3 4,4 8,6

Er danskere 95,7 88,2 86,5 87,5 66,0

Er ikke-vestlige 
indv. 2,1 8,2 9,7 8,2 31,6

Er vestlig indv. 2,2 3,6 3,8 4,3 2,4

Er gift med
dansker 65,2 28,9 25,7 17,1 17,1

Er gift med indv. 2,9 6,1 7,9 5,5 21,7

Arbejdsløs m.m. 10,6 29,5 12,4 20,6 40,4

Beskæftiget 77,1 58,2 77,7 67,7 47,9

Pensionist 10,9 8,4 7,1 6,5 8,4

Under uddannelse 1,4 3,9 2,8 5,2 3,3

------------------------------- gennemsnit ---------------------------

Alder 45,7 40,9 40,4 37,1 41,2

Bruttoindkomst i 
husstand (1000 kr.) 515 267 367 256 251

Antal 40.789 8.098 2.682 9.688 9.476

Tabel 3.2. Karakteristik af beboerne i de fem boligtyper, ultimo 2003. 
18 til 70 år.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 2-pct.s stikprøve af hele befolkningen fra 
Danmarks Statistik.
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de. Blandt lejere i hus er det kun 28,9 pct., der er dansk gift, og 
6,1 pct., der er gift med en indvandrer. Størst er andelen af ugifte 
imidlertid blandt andelshavere og lejere i store etageejendomme. 
Her er 17,1 pct. gift med en dansker, 5,5 pct. gift med en indvan-
drer og 77,4 pct. er ugifte. Blandt lejere i de store almene ejen-
domme er der fl ere (21,7 pct.), som er gift med en indvandrer end 
med en dansker (17,1 pct.). Da majoriteten af beboerne som vist 
var danskere, må det skyldes, at indvandrerne oftere er gift end 
danskerne. Det virker også plausibelt, set i forhold til den ret store 
andel af enlige mødre (ofte af dansk oprindelse) blandt beboerne, 
og den kendsgerning at mange ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere gifter sig tidligt.

At boligform og beskæftigelsessituation er tæt knyttet til hinan-
den, indikeres også i tabellen, hvor 77,1 pct. af ejere og andelsha-
vere i huse og små etageejendomme er beskæftigede. En lignende 
andel ses blandt ejere i større etageejendomme, mens andelen fal-
der til 67,7 pct. blandt lejere og andelshavere i samme boligtype. 
Ikke overraskende er andelen lavest blandt lejere i store almene 
ejendomme, hvor kun 47,9 pct. er i beskæftigelse, mens 40,4 pct. 
modtager en form for arbejdsløshedsrelateret overførsel, herunder 
også førtidspension. 8,4 pct. udgøres af efterlønsmodtagere og fol-
kepensionister under 70 år. De resterende er under uddannelse.

Ikke overraskende er husejere i gennemsnit 45,7 år og dermed 
lidt ældre end de øvrige grupper. Andelshavere og lejere i store 
private etageejendomme er yngst. Her er gennemsnitsalderen kun 
37,1 år.

Husejerne har også den højeste indkomst. I tabel 3.2 er det den 
samlede bruttoindkomst i husstanden, som er beregnet. Den be-
løber sig for husejerne til 515.000 kroner i 2003. Det er betydeligt 
højere end nogen af de andre grupper og skyldes selvfølgelig dels, 
at der oftere er to til at tjene pengene, dels at ejerne hver især tjener 
mere, og dermed bedre har råd til huset. Den laveste husstandsind-
komst fi ndes blandt lejere i store almene ejendomme.
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Hvad adskiller beboerne, når man tager højde for deres 
øvrige karakteristika?

I det følgende skal gives et indblik i, hvad der adskiller beboerne 
i de forskellige boligtyper, når man tager højde for deres øvrige 
karakteristika. Det sker ved hjælp af en analyse, hvor der tages 
udgangspunkt i lejere i større almene etageejendomme. Det un-
dersøges her, hvorledes husejere, huslejere, lejlighedsejere og le-
jere af privat lejlighed adskiller sig fra lejerne i de større almene 
etageejendomme.

Analysens hovedresultater er vist i tabel 3.3. Et plus i tabel-
len betyder, at relativt fl ere beboere i den viste kategori (angivet 
øverst i søjlen) er kendetegnet ved dette forhold (angivet til ven-
stre i rækken), mens et minus angiver det modsatte. Kun statistisk 
sikre effekter er vist i tabellen, og resultater, som kun lige akku-
rat er statistisk sikre, er vist i parentes. Læsere, som er interes-
seret i specifi kationen af modellen bag analysen og de konkrete 
estimationsresultater, henvises til appendikstabel 3.1 og den led-
sagende tekst.

Det fremgår af tabel 3.3, at kvinder alt andet lige har en lidt 
større sandsynlighed for at være husejere end almene lejere. Det 
er ikke tilfældet for de øvrige grupper, hvor variablen er insig-
nifi kant. Denne konklusion gælder dog kun, så længe kvinderne 
ikke er enlige mødre, i så fald er chancen for, at de bor til leje i 
alment boligbyggeri, langt større. Det gælder også set i forhold til 
at være lejlighedsejere eller lejere af en privat ejendom. Når det at 
være enlig mor slår så kraftigt igennem, skyldes det bl.a., at der i 
mange almene og offentlige boligbyggerier fi ndes særlige vente-
lister for den gruppe, hvilket gør det nemmere at få en bolig her. 
Generelt har de sociale myndigheder anvisningsret til en langt 
større andel af ejendommene i alment regi end i privat regi. Det 
påvirker naturligvis koncentrationen af personer med sociale pro-
blemer i dette byggeri.

Analysen viser, at det specielt er de yngste og de ældste, som 
bor i privatejede huse. Chancen for at være ejer falder således med 
alderen frem til, at man er ca. 40 år, og stiger herefter med alderen  
sammenlignet med at være lejer i almene etageejendomme. For de 
yngste beboere i ejerboligerne er der formentlig tale om børn, der 
fortsat bor hjemme hos forældrene. Når det fænomen specielt er 
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udpræget blandt husejerne, kan det skyldes, at boligerne er rum-
melige, børnene har gode pladsforhold, og at de derfor er mindre 
tilbøjelige til at fl ytte hurtigt hjemmefra. For de øvrige boligfor-
mer er alderseffekten betydeligt mindre. Når alderen har så stor 
betydning for netop ejere af huse, afspejler det formentlig bl.a., 
at der er fl ere etableringsomkostninger ved køb af et hus (også i 

Tabel 3.3. Hvordan adskiller beboere i forskellige boligtyper sig fra le-
jere i store almene ejendomme? 18-70-årige, ultimo 2003.

Ejere og an-
delshavere i 
huse og små 
etageejen-

domme 

Lejere i 
huse og små 
etageejen-

domme

Ejere i større 
etageejen-

domme

Andelshave-
re og lejere i 
store private 
etageejen-

domme

Kvinde +

Alder: under 40 år - (+) -

Alder: 40 – 45 år 0 0 0

Alder: Over 45 år + (-) +

Børn i familien + + - -

Ikke-vestlig indv. - - - -

Vestlig indv. - (+)

Gift med dansker + + - -

Gift med indv. - - - -

Enlig far - -

Enlig mor - - -

Bruttoindkomst i husstand + - - +

Gymnasial udd. + + +

Faglig udd. + + +

Videregående udd. + + + +

Uden uddannelse + + + +

Beskæftiget + + + +

Pensionist + + +

Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 2-pct.s stikprøve af hele befolkningen fra 
Danmarks Statistik.
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modsætning til en lejlighed), og at man derfor forventer at blive 
boende længe, når et sådant er købt.

At hus og have virker attraktivt, når man har fået børn, frem-
går også af estimationen. Chancen for at man bor i hus stiger, hvis 
man er børnefamilie. Derimod falder chancen for at være såvel 
ejer som lejer i større etageejendomme sammenlignet med at være 
almen lejer. Når børnefamilierne har større chance for at bo i de 
større almene etageejendomme kan en del af forklaringen være de 
sociale hensyn, som tages ved tildelingen af lejlighederne i alment 
regi. Det kan imidlertid også skyldes, at lejlighederne her er større 
og bedre egnet for en børnefamilie.

At være ikke-vestlig indvandrer eller efterkommer mindsker 
sandsynligheden for at bo i alle andre boligtyper end det almene 
etagebyggeri. Det kan skyldes en lang række forhold, men som det 
fremgår her, ser det i hvert fald ikke alene ud til at være et spørgs-
mål om økonomi. Dette resultat bekræftes af Skifter Andersen 
(2006), som fi nder, at indvandrere generelt har lavere sandsynlig-
hed for at fl ytte i parcelhus end danskere med samme indkomst. 
Han fi nder samtidig at sandsynligheden for at fl ytte i parcelhus er 
lavest for somaliere, afghanere, arabere og afrikanere. Et aspekt 
kan være, at det er betryggende at bo i nærheden af landsmænd, 
et andet at der er rift om de mest attraktive lejeboliger, og at der 
derfor kan være mange års kø for at komme ind i bestemte bo-
ligafdelinger. Ligeledes kan netværk spille ind. Både på leje- og 
andelsboligmarkedet må bekendtskaber forventes at spille en stor 
rolle ved besættelse af lejemål. Diskrimination kan også være med 
til at holde indvandrerne ude. De ikke-vestlige indvandrere har dog 
mindst chance for at være husejere. Her burde netværk spille en 
mindre rolle end for lejere, men tilsyneladende må også andre for-
hold end det og økonomi være meget afgørende. Et åbenlyst aspekt 
kunne være, at indvandrerne jo oftest bor i de tættest bebyggede 
områder, hvor husene er særligt dyre. Men selvom de ikke-vestlige 
indvandrere fra starten har været koncentreret i de store byer, så 
var der ikke noget i vejen for, at de kunne fl ytte ud, hvor priserne 
var lavere, for derved at få råd til et hus.

Vestlige indvandrere har også lidt mindre chance for at være 
husejere end danskere. De ovenfor nævnte grunde til, at ikke-
vestlige indvandrere ikke er husejere, kan selvfølgelig også gælde 
vestlige indvandrere. Desuden er deres bosættelse i Danmark ofte 
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mere kortvarig, hvilket kan gøre et huskøb mindre attraktivt.
Tendensen til, at især ikke-vestlige indvandrere er overrepræ-

senterede i de almene etageejendomme, ses også af, at det at være 
gift med en indvandrer (her uanset landebaggrund) øger sandsyn-
ligheden for at bo i netop denne type bolig. Er man gift med en 
dansker, er chancen derimod større for at bo i hus, end tilfældet er 
for både ugifte og personer, som er gift med en indvandrer.

Husstandsindkomsten har også, som ventet, en betydelig ind-
fl ydelse på boligtypen. Analysen viser, at chancen for at være hus-
ejer frem for lejer i alment boligbyggeri stiger betydeligt med hus-
standsindkomsten. For de øvrige boligtyper er indkomstforskel-
lene meget mindre, men der er især en vis tendens til, at chancen 
for at være lejer i hus falder med husstandsindkomsten. Et forhold, 
der måske afspejler en vis by/land effekt, hvor udlejede huse på 
landet udgør et alternativ til byernes sociale boligbyggeri.

Personer med en studentereksamen eller lignende som højeste 
fuldførte uddannelse har større chance for at have en ejerlejlig-
hed, være andelshaver eller leje en privat lejlighed sammenlignet 
med at være almen lejer. En tilsvarende tendens ses for personer 
med en faglig uddannelse, de har dog også en større chance for at 
være husejere. At have en videregående uddannelse øger chancen 
for at være alt andet end lejer i alment boligbyggeri. Men mest af 
alt øger det chancen for at bo i større etageejendomme, som altså 
netop ikke er alment ejede. Det kan meget vel være en konsekvens 
af, at personer med lange uddannelser ofte vil være koncentreret 
i byerne, hvor byggeriet er tæt.

Sidst, men ikke mindst understreger tabel 3.3, at ejerforhold i 
vidt omfang er knyttet til beskæftigelsessituationen. At være be-
skæftiget øger således chancen for også at eje sin bolig frem for at 
være almen lejer. Mens pensionister oftest bor i større etageejen-
domme enten som ejere eller lejere.

Analysen i dette afsnit har understreget økonomiens og ar-
bejdsmarkedstilknytningens betydning for bosættelsen, idet ejer-
boligerne i høj grad bebos af de beskæftigede og mere velstillede. 
Blandt ejerne er husejere gennemgående ældre end lejlighedsejere. 
Børnefamilierne bor oftere i hus end i anden bebyggelse, men de 
er dog også pænt repræsenteret i det alment ejede etagebyggeri, 
hvor især enlige mødre ofte bor. Ikke-vestlige indvandrere og ef-
terkommere er i langt højere grad end danskere bosat i det alment 
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ejede etagebyggeri, også selv om man tager højde for socioøkono-
miske karakteristika – herunder indkomst.

En af de mulige forklaringer på, at så mange indvandrere bor 
i de alment ejede boliger, kunne være, at de foretrækker at bo 
blandt landsmænd, mens danskere fortrækker at bo i områder, 
hvor der er få indvandrere. Hvorvidt det er tilfældet skal under-
søges nedenfor.

3.4 Hvad får folk til at fl ytte?

I det følgende skal det analyseres, hvad der har indfl ydelse på folks 
fl yttemønstre, herunder om andelen af ikke-vestlige indvandrere i 
boligområdet har en selvstændig betydning for fl yttetilbøjelighe-
den. Det sker i det følgende ved at se på fl ytninger mellem bolig-
områder i Danmark. Flytninger inden for et enkelt boligområde 
indgår imidlertid ikke i analysen. Da der ses på bevægelser mel-
lem områder i Danmark, indgår indvandrernes initiale bosættelse 
ikke i analysen. Men udviklingen har som nævnt i kapitel 2 væ-
ret, at fl ygtninge i stadigt højere grad er blevet boligplaceret over 
hele landet, mens familiesammenførte fortsat bosætter sig hos fa-
milien i Danmark.

For at skabe et overblik over de indenlandske fl ytninger er der 
i fi gur 3.2 vist, hvor stor en andel af henholdsvis danskere og 
ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som har fl yttet bo-
ligområde fra december 2002 til december 2003. Andelen, som 
fl ytter, er vist afhængigt af, hvor stor andelen af indvandrere er i 
det boligområde, man fl ytter fra. Data udgøres af en fuldtælling 
af danskere og ikke-vestlige indvandrere. Beregningen er foreta-
get på baggrund af de små boligområder med lidt mere end 150 
husstande, jf. appendiks.

Som det fremgår af fi guren, så fl ytter 11 pct. af de danskere, 
som boede i et boligområde, hvor andelen af ikke-vestlige ind-
vandrere er mellem 0 og 4 pct. Andelen, som fl ytter, stiger med 
andelen af ikke-vestlige indvandrere i boligområdet. Væksten er 
dog tiltagende, når andelen af ikke-vestlige indvandrere oversti-
ger 60 pct. Det skal dog understreges, at der er meget få danskere, 
som bor i den type boligområde. Den sorte graf viser, at indvan-
drernes fl yttetilbøjelighed er størst i boligområder med meget få 
indvandrere. Her fl ytter hele 20 pct. inden for et år, mens andelen 
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gradvist bliver lavere i takt med, at indvandrerne udgør en større 
andel af beboerne. Først når andelen af ikke-vestlige indvandrere 
overstiger 60 pct., er der igen fl ere indvandrere, som fl ytter.

Figuren viser først og fremmest, at man fl ytter, men derimod 
ikke om der er fl ere eller færre indvandrere i det område, man 
kommer til. Tanken i den efterfølgende analyse er da også først 
at danne et overblik over, hvad der får folk til at fl ytte. Her kunne 
forhold som familiens og boligens størrelse, beskæftigelsessitua-
tion og økonomi meget vel være afgørende for, om man har behov 
for at fl ytte, ligesom ændringer i nogle af de nævnte forhold kan 
aktualisere en fl ytning. Efterfølgende skal det undersøges, hvad 
beboersammensætningen både i det boligområde, man eventuelt 
måtte rejse fra, og det man kommer til, måtte betyde for fl ytte-
sandsynligheden.

Derfor er der i tabel 3.4 foretaget en analyse af, hvad der ken-
detegner de personer, som har fl yttet boligområde, sammenlignet 
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Figur 3.2. Andel af beboere, som er fl yttet mellem 2002 og 2003. Op-
delt efter beboersammensætning i det boligområde man fl ytter fra. 18-
70-årige beboere.

Anm.: Beregningerne er for danskere baseret på en 2-pct.s stikprøve, for ikke-vestlige 
indvandrere er stikprøven en fuldtælling.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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med de, som ikke fl ytter. En nærmere beskrivelse af modellen og 
de beregnede resultater fremgår af appendikstabel 3.2.

I opgørelsen indgår personer mellem 18 og 70 år, som er bosat 
i Danmark ultimo 2002 og 2003, og det er fl ytningerne i samme 
periode, som analyseres. Opgørelsen dækker som nævnt ikke per-
soner, som er fl yttet til eller fra udlandet, da der ikke fi ndes rele-
vante oplysninger for denne gruppe.

Flyttemønsteret er her analyseret for danskere og indvandrere 
hver for sig. I tabellens anden kolonne vises resultaterne for dan-
skere, mens tredje kolonne viser en næsten tilsvarende beregning 
for indvandrere. Eneste forskel i de to beregninger er, at der for 
indvandrere er tilføjet en variabel for, om man har bosat sig i Dan-
mark inden for de seneste fem år. Generelt må man forvente, at 
årene lige efter ankomsten til Danmark kan være lidt mere turbu-
lente, og at man derfor fl ytter oftere. Omvendt vil boligplacerede 
fl ygtninge de første år være henvist til kun at fl ytte inden for kom-
munens grænser, hvilket kan hæmme fl yttetilbøjeligheden. Samlet 
set viser analysen dog, at fl yttetilbøjeligheden er større de første 
fem år efter ankomsten.

Det fremgår også af analysen, at indvandrerkvinder har en la-
vere sandsynlighed for at fl ytte end indvandrermænd, mens fl yt-
tesandsynligheden er lidt højere for danske kvinder end danske 
mænd. Beregningen viser desuden, at danskernes tilbøjelighed til 
at fl ytte falder støt med alderen, derimod stiger chancen for at ind-
vandrere fl ytter med alderen, men effekten er betydeligt mindre 
end for danskere.

Når unge indvandrere og specielt kvinder fl ytter mindre end 
danske unge, kan det bl.a. hænge sammen med, at mange unge 
indvandrerkvinder bliver boende hjemme, til de bliver gift. Mens 
danske unge vil være tilbøjelige til at fl ytte på kollegieværelse, 
dele en lejlighed eller på anden måde søge at skaffe sig en bolig 
lidt på afstand af forældrene og måske tættere på en relevant ud-
dannelsesinstitution.

Tilstedeværelsen af børn betyder både for danskere og ind-
vandrere, at man fl ytter mindre. Sandsynligheden falder for hvert 
barn, man har. Årsagen er formentlig, at det kan have betydelige 
negative konsekvenser for børnene, hvis de skal fl ytte, både i for-
hold til kammerater og skolegang. Ændres antallet af børn i fa-
milien, så øger det imidlertid sandsynligheden for, at man fl ytter. 
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Tabel 3.4. Hvad adskiller dem som fl ytter, fra dem som bliver boende? 
Indenlandske fl ytninger fra ultimo 2002 til ultimo 2003. Danskere og 
ikke-vestlige indvandrere, 18-70 år.

Danskere Ikke-vestlige ind-
vandrere

Kvinde + -

Alder - +

Antal børn (0-17 år) - -

∆ Mindst 1 barn mere + +

∆ Mindst 1 barn mindre + +

Gift +

∆ Mindst 1 voksen mere + +

∆ Mindst 1 voksen mindre + +

Husstands bruttoindkomst - +

∆ Husstands indkomst - -

Gymnasial uddannelse + +

Faglig uddannelse +

Videregående uddannelse + +

Ingen/uoplyst uddannelse + +

∆ Uddannelsesstatus +

Beskæftiget - +

Pensionist +

Under uddannelse -

∆ Beskæftigelsesstatus + +

Flyttet inden for 5 år + +

Antal værelser pr. person: Under 2 - +

Antal værelser pr. person: 2-3 0 +

Antal værelser pr. person: Over 3 + +

Bosat i Danmark inden for de sidste 5 år Ej med +

Om boligområdet man fl ytter fra:

Andel overførselsmodtagere + +

Andel indvandrere: Op til 10 pct. + -

Andel indvandrere: 10-20 pct. 0 -

Andel indvandrere: Over 20 pct. - -

Anm.: Beregningerne er for danskere baseret på en 2-pct.s stikprøve, for ikke-vestlige 
indvandrere er stikprøven en fuldtælling.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Sandsynligheden for at fl ytte er dog størst, hvis der er tale om en 
familieforøgelse. Måske fordi en bolig hurtigt kan blive for trang, 
mens man lettere vænner sig til at have mere plads.

Civilstand spiller ikke i sig selv nogen rolle for indvandreres 
fl yttetilbøjelighed, mens danskere, som er gift, lidt oftere fl ytter 
end andre danskere. Hvis antallet af voksne husstandsmedlemmer 
ændres, øger det dog betragteligt sandsynligheden for, at man fl yt-
ter for begge grupper. Husstandsindkomsten havde, som det frem-
gik af tabel 3.3, en betydelig indfl ydelse på, hvilken type af bolig 
man bor i, idet sandsynligheden for at være husejer frem for bebo-
er i almene boliger stiger markant med indkomsten. Hvilken rolle, 
det spiller for fl yttesandsynligheden, er måske mindre entydigt. 
For danskere falder sandsynligheden for at fl ytte med husstands-
indkomsten. For indvandrere er det omvendt. Fald i indkomsten 
har imidlertid en klar positiv effekt på fl yttesandsynligheden.

Flyttesandsynlighederne ændrer sig kun lidt med den uddan-
nelsesmæssige baggrund. Referencekategorien er her personer 
med en grundskoleuddannelse. Tabellen viser, at for danskere er 
det personer med en grundskoleuddannelse, som højeste fuldførte 
uddannelse, som har mindst sandsynlighed for at fl ytte. For ind-
vandrere ses en tilsvarende tendens, dog har personer med en fag-
lig uddannelse ikke væsentligt anderledes fl yttesansynlighed end 
personer med grundskoleuddannelse.

Beskæftigelsesstatus kan have forskellige betydninger for, om 
man fl ytter eller ej. På den ene side kan et arbejde være en binding 
til et område, som i hvert fald kan mindske chancen for, at man 
fl ytter. På den anden side kan beskæftigelsen være med til at sikre 
den økonomiske mulighed for at fl ytte et andet sted hen. I analy-
sen er det undersøgt om beskæftigede, pensionister og uddannel-
sessøgende har større eller mindre sandsynlighed for at fl ytte end 
overførselsmodtagere. Det viser sig, at beskæftigede danskere har 
mindre sandsynlighed for at fl ytte end danske overførselsmodta-
gere, mens det omvendte er tilfældet for indvandrerne. Tilsvaren-
de har danske uddannelsessøgende mindre sandsynlighed for at 
fl ytte end overførselsmodtagerne. Også for uddannelsessøgende 
ser tilknytningen til arbejdspladsen (som i dette tilfælde er en ud-
dannelsesinstitution) ud til at mindske fl yttetilbøjeligheden. De 
bindinger har pensionisterne ikke, og alt andet lige er de danske 
pensionister da også den gruppe, som har størst sandsynlighed for 
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at fl ytte. Samtidig befi nder de sig i en alder, hvor behovet for plads 
formentlig nedjusteres i takt med, at besværet ved at vedligeholde 
boligen synes større.

Ændringer i beskæftigelsesstatus, dvs. at man går fra at være 
uddannelsessøgende til at blive beskæftiget eller fra beskæftigelse 
til arbejdsløshed, synes også at øge sandsynligheden for at fl ytte. 
Det er ikke overraskende i betragtning af, at ændringer i beskæf-
tigelsesstatus kan markere betydelige ændringer i livet, som ek-
sempelvis at færdiggøre sin uddannelse og starte på et arbejde el-
ler omvendt gå på pension. Det kan imidlertid også være udtryk 
for ændringer af forhold af lidt mere midlertidig karakter, som at 
blive arbejdsløs eller få et job.

Tilhører man den lidt rastløse type – her målt ved om man in-
den for de seneste 5 år er fl yttet mindst en gang tidligere – er der 
også større sandsynlighed for, at man fl ytter igen. Ligesom plads-
mangel eller alt for meget plads kan øge fl yttesandsynligheden, 
hvilket viser sig at være tilfældet for danskerne. Boligens relative 
størrelse er her opgjort som antal værelser pr. person i boligen og 
indgår i beregningen som et anden grads polynomium. For ind-
vandrerne viser det sig, at sandsynligheden for at fl ytte stiger med 
antallet af værelser pr. person. Når et lille antal værelser pr. per-
son derimod ikke øger fl yttesandsynligheden, kan det skyldes, at 
det kan være forskelligt, hvor meget plads man skal bruge, også 
afhængigt af, hvor i landet man befi nder sig, og hvor dyre kva-
dratmeterne er.

I fl ytteanalysen indgår også variable, som omhandler det bolig-
område, man boede i ultimo 2002, dvs. før en eventuel fl ytning. 
Det drejer sig om andelen af overførselsmodtagere og andelen af 
ikke-vestlige indvandrere. Af tabel 3.4 fremgår det, at danskerne er 
mere tilbøjelige til at fl ytte jo fl ere overførselsmodtagere, der bor 
i boligområdet. Mens andelen af ikke-vestlige indvandrere også 
overvejende øger fl yttesandsynligheden. Tabel 3.4 viser imidler-
tid, at for de ikke-vestlige indvandrere er sandsynligheden for at 
fl ytte lidt større jo fl ere overførselsmodtagere, som bor i området, 
men derimod mindre, hvis der bor fl ere indvandrere.

Inden man kan konkludere noget på baggrund af disse fl ytte-
mønstre, er det imidlertid vigtigt at se, hvad det er for nogle områ-
der, man fl ytter til. Det kunne jo være, at man fl ytter til et område, 
hvor andelen af f.eks. overførselsmodtagere er lige så høj – og så 
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er det næppe andelen af overførselsmodtagere i området, som har 
haft betydning for fl ytningen.

For at undersøge i hvilket omfang fl ytningerne kan være re-
lateret til andelen af indvandrere og overførselsmodtagere, er der 
derfor foretaget en analyse, hvor karakteristika om boligområdet i 
2002 er udskiftet med de tilsvarende oplysninger for 2003. Hoved-
resultaterne af beregningerne for de ændrede variable er her vist i 
tabel 3.5, mens estimaterne er gengivet i appendikstabel 3.3.

Opgørelsen viser, at fl yttesandsynligheden for danskere stiger 
med andelen af overførselsmodtagere, men falder med andelen af 
ikke-vestlige indvandrere. Ikke-vestlige indvandreres tilbøjelighed 
til at fl ytte til et boligområde er generelt aftagende, når andelen af 
overførselsmodtagere og ikke-vestlige indvandrere stiger.

For bedre at få et indtryk af den samlede effekt af, hvad en sti-
gende andel af overførselsmodtagere og ikke-vestlige indvandrere 
betyder for fl yttemønsteret, er der i fi gur 3.3 til 3.6 vist, hvad be-
boersammensætningen betyder for henholdsvis danskeres og ind-
vandreres sandsynlighed for at fl ytte til eller fra et boligområde. 
Figurerne er dannet på baggrund af estimaterne i appendikstabel 
3.2 og 3.3.

Flyttesandsynligheden er dannet for en person med gennem-
snitlige karakteristika og vises inden for det interval, hvor den ud 
af x-aksen anførte beboersammensætning er realistisk12.

Figur 3.3 viser sandsynligheden for at fl ytte for danskere af-
hængigt af andelen af overførselsmodtagere.

Tabel 3.5. Hvad adskiller dem som fl ytter fra dem som bliver? Oplysnin-
ger om boligområde i 2003. Indenlandske fl ytninger fra ultimo 2002 til 
ultimo 2003. Danskere og ikke-vestlige indvandrere, 18-70 år.

Danskere Ikke-vestlige
indvandrere

Om boligområdet man fl ytter til:

Andel overførselsmodtagere + -

Andel indvandrere - -

Anm.: Beregningerne er for danskere baseret på en 2-pct.s stikprøve, for ikke-vestlige 
indvandrere er anvendt en fuldtælling.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Det fremgår, at sandsynligheden for at fl ytte stiger med ande-
len på overførsler – og det gælder uanset, om det er oplysningen 
for beboelsen første eller andet år, som indgår i analysen. Sand-
synligheden for at fl ytte er dog størst, hvis andelen af overførsels-
modtagere i 2002 er høj – og det betyder, at danskere alt andet 

Figur 3.3-3.4. Betydning af beboernes sociale og etniske sammensæt-
ning for danskernes sandsynlighed for at fl ytte.
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12. Konkret afgrænses fi gurerne tættest muligt på 99-fraktilen. Dvs. at når 99 pct. af 

alle danskere bor i områder med mindre end 40 pct. ikke-vestlige indvandrere, så vises 

fi guren for intervallet 0-40 pct.

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.

Figur 3.5-3.6. Betydning af beboernes sociale og etniske sammensæt-
ning for indvandrernes sandsynlighed for at fl ytte.
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lige vil være mere tilbøjelige til at fl ytte fra et område med mange 
overførselsmodtagere end til et sådant område.

Figur 3.4 viser at danskere på tilsvarende vis hellere fl ytter fra 
end til områder med mange indvandrere.

For indvandrere er fl yttesandsynlighederne mest påvirket af 
beboersammensætningen målt ved andelen af overførselsmodta-
gere. Figur 3.5 illustrerer, at indtil andelen af overførselsmodtagere 
overstiger 20 pct., er indvandrerne alt andet lige mest tilbøjelige til 
at fl ytte til området. Bliver andelen af overførselsmodtagere høje-
re, vil de hyppigere fl ytte væk. Effekten af andelen af ikke-vestlige 
indvandrere i området, som ses i fi gur 3.6, er svagere.

Resultaterne her understøtter hovedtrækkene i tidligere pub-
liceringer om fl yttemønstre. I en analyse af fl ytningerne fra de 
mest belastede boligområder fi nder Hummelgaard m.fl . (1997), at 
der har fundet en nettofrafl ytning sted af danskere i de fl este år 
i perioden 1984 til 1992, og at danskernes fl yttetilbøjelighed sti-
ger, jo større den sociale belastning er i boligområdet. Derimod 
er tilbøjeligheden til, at danskerne fl ytter pga. mange indvandrere 
tilsyneladende noget lavere, og man fi nder ikke belæg for, at der 
skulle være en speciel tærskelværdi, hvor andelen af danskere, 
som fl ytter, stiger dramatisk, når værdien overskrides. Et studie 
af Rasmussen (2001) viser, at det især er ved at mindske andelen 
af overførselsmodtagere i de socialt belastede boligområder, at 
man kan undgå, at danskerne fl ytter. For selv om en højere andel 
af indvandrere i boligområdet øger danskernes tilbøjelighed til at 
fl ytte, så er det især en høj andel af overførselsmodtagere, som får 
danskerne til at fl ytte.

Det er ikke på baggrund af denne undersøgelse muligt at fast-
slå, om det mest er overførselsmodtagerne eller indvandrerne dan-
skerne fl ytter fra – eller ikke fl ytter til. I virkeligheden kan det 
også være andre forhold, så som boligområdets gennemsnitsind-
komst, der ligger bag danskernes fl yttemønster.

Det er imidlertid værd at bemærke, at så længe der er en tæt 
sammenhæng imellem andelen af ikke-vestlige indvandrere og 
overførselsmodtagere og for den sags skyld gennemsnitsindkomst i 
boligområderne, så vil resultatet af fl ytningerne være, at danskere 
og indvandrere kommer til at bo mere adskilt, uanset om det er 
overførselsmodtagerne, lavindkomstgrupperne eller indvandrerne, 
danskerne ikke vil bo sammen med.
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3.5 De udsatte boligområder

I det følgende ses lidt nærmere på de områder med fl est indvan-
drere og overførselsmodtagere i 2003. Baggrunden er, at det er i 
den type boligområder, man er bange for, at de sociale problemer 
eskalerer og måske samtidig giver den dårligst mulige baggrund 
for at få nye borgere integreret.

Regeringen fremlagde derfor i maj 2004 en strategi mod ghet-
toisering, hvis formål var at vende udviklingen i de udsatte bolig-
områder i Danmark, jf. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration (2004). I rapporten blev udpeget en række mulige 
ghettoområder, som blev valgt, fordi der i de pågældende områ-
der var en meget høj andel af overførselsmodtagere, der her ikke 
kun omfattede kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og 
førtidspensionister, men også efterlønsmodtagere og folkepensi-
onister. Inddragelsen af efterlønsmodtagere og folkepensionister 
skabte en vis debat, og kan da heller ikke betegnes som særlig 
hensigtsmæssig.

Hvordan man bedst muligt defi nerer de udsatte boligområder, 
er imidlertid ikke helt klart. I et studie af Hummelgaard med fl e-
re (1997) tager man udgangspunkt i en række boligområder, som 
efter 1993 har fået tildelt penge fra den daværende regerings by-
udvalg til at iværksætte en række boligsociale aktiviteter. De om-
råder, som i bogen betegnes som mest udsatte, er dem, som ved 
et vægtet gennemsnit har højest andel af: Etniske minoriteter, ar-
bejdsløse, kontanthjælpsmodtagere (ikke tilmeldt AF), førtidspen-
sionister og enlige med børn samt den laveste disponible indkomst 
sammenlignet med det kommunale niveau.

Hos Hans Skifter Andersen (2005) er det alle almene boliger, 
som er i fokus. Den boligmæssige segregering belyses ud fra et 
etnisk og et socialt aspekt. Der ses dels på andelen af indvandrere 
fra mindre udviklede lande, et begreb der i vidt omfang er over-
lappende med de ikke-vestlige indvandrere, dels på andelen på 
overførsler. Andelen på overførsler er defi neret som førtidspen-
sionister, kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, syge- og 
barselsdagpenge samt personer på aktiveringsydelse. I en opføl-
gende artikel i Ugebrevet A4 fra den 15.8.05 defi neres de udsatte 
boligområder eller „risikogruppen“ som områder, hvor beboerne 
er kendetegnet ved, at mere end 40 pct. af beboerne i de erhvervs-
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aktive aldre er overførselsmodtagere, eller mere end 30 pct. af be-
boerne er indvandrere fra mindre udviklede lande.

Den her i bogen anvendte defi nition af overførselsmodtagere 
svarer i vidt omfang til det valgte begreb hos Skifter Andersen 
(2005). Der er dog den grundlæggende forskel, at man hos Skifter 
Andersen alene ser på de almene boliger, men med hver boligafde-
ling for sig, mens der i denne undersøgelse er taget udgangspunkt 
i alle beboelser i Danmark klynget efter geografi sk beliggenhed 
og boligens karakteristika, jf. appendiks. Desuden er antallet af 
husstande pr. boligområde 78 hos Skifter Andersen og dermed 
noget mindre end i undersøgelsen her, hvor de små boligområder 
i gennemsnit består af 264 husstande og de store boligområder af 
1.079 husstande.

Men hvordan er boligområderne i Danmark så fordelt, målt på 
andelen af ikke-vestlige indvandrere og andelen på overførsels-
indkomst? Det fremgår af tabel 3.6, hvor en sådan opgørelse er 
foretaget på baggrund af oplysninger om beboerne i de store bo-
ligområder ultimo 2003.

Det ses her, at i 502 ud af de i alt 2.296 boligområder er min-
dre end 10 pct. overførselsmodtagere og 10 pct. ikke-vestlige ind-
vandrere. Som det fremgik af kapitel 2, er der i 2003 på lands-

Tabel 3.6. Boligområder i Danmark fordelt på andelen af ikke-vestlige 
indvandrere og overførselsmodtagere. 2003.

Andel
overførsels-
modtagere

Andel ikke-vestlige indvandrere 

0-9 pct.
10-19 
pct.

20-29 
pct.

30-39 
pct.

40-59 
pct.

60 pct. 
+ I alt

0-9 pct. 502 5 0 0 0 0 507

10-19 pct. 1.157 101 22 1 0 0 1.281

20-29 pct. 177 125 44 16 7 0 369

30-39 pct. 13 26 34 18 12 4 107

40-59 pct. 1 2 9 9 5 4 30

60 pct. + 0 0 0 0 0 2 2

I alt 1.850 259 109 44 24 10 2.296

Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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plan 14,4 pct. overførselsmodtagere og 5,9 pct. ikke-vestlige ind-
vandrere. Derfor er det heller ikke overraskende, at der er et me-
get stort antal boligområder (1.157), hvor andelen af ikke-vestlige 
indvandrere er under 10 pct., og andelen af overførselsmodtagere 
er mellem 10 og 19 pct. Generelt viser tabellen, at der er et bety-
deligt sammenfald imellem, hvor der bor overførselsmodtagere og 
ikke-vestlige indvandrere.

Følger man her ovennævnte defi nition af „risiko-gruppen“ el-
ler de udsatte boligområder, så er det 90 ud af de 2.296 boligom-
råder, svarende til 3,9 pct., som falder ind under denne kategori. 
En tilsvarende opgørelse foretaget på baggrund af de små bolig-
områder (ikke vist her) giver en andel på 6,1 pct. Denne forskel 
er helt i tråd med resultaterne i kapitel 2, nemlig at større bolig-
områder udligner en del af forskellene målt i de små boligområ-
der. Hvis et lille boligområde hører med til de udsatte områder, 
mens det større boligområde, som det er en del af under den gro-
ve inddeling, ikke gør, må man under alle omstændigheder sige, 
at udstrækningen af det udsatte boligområde er ret beskeden. Det 
burde alt andet lige gøre problemstillingen mindre alarmerende, 
fordi det lille boligområde ikke kan forventes at fungere som en 
lukket enhed, men må dele skoledistrikt og mange faciliteter med 
de omkringliggende boligområder.

Et andet spørgsmål i samme forbindelse er, hvad det er ved 
netop boligområder med en grænseværdi på 30 pct. ikke-vestlige 
indvandrere og 40 pct. overførselsmodtagere, som gør dem ud-
satte? Et forsøg på at se nærmere på det spørgsmål er gjort i tabel 
3.7. Her ses der på, hvad der kendetegner personer bosat i bolig-
områder med forskellige andele af overførselsmodtagere og ikke-
vestlige indvandrere.

Opgørelsen er foretaget på baggrund af hele den voksne danske 
befolkning. Der er her valgt at se på to ret forskellige sociale indi-
katorer, nemlig bruttoindkomst og registrerede lovovertrædelser.

Bruttoindkomsten er valgt for at få et indtryk af de enkelte 
gruppers sociale status og økonomiske formåen. I tabellen er så-
ledes vist den gennemsnitlige bruttoindkomst pr. person i 2003 i 
tusinde kr. (I). Ikke overraskende er indkomsten højest (319.000 
kr.) for voksne bosat i områder med under 10 pct. overførselsmod-
tagere og under 10 pct. ikke-vestlige indvandrere. Mens indkom-
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sten er lavest (137.000 kr.) i områder med mere end 60 pct. ind-
vandrere og overførselsmodtagere. Den lavere bruttoindkomst er 
bl.a. en følge af, at overførselsmodtagernes indkomst generelt er 
betydeligt lavere end de beskæftigedes indkomst. Når også en sti-
gende andel indvandrere i de fl este tilfælde er forbundet med en 
lavere indkomst, kan det hænge sammen med, at indvandrere ge-
nerelt har lavere kvalifi kationer og dårligere betalte job. Det vil i 
sig selv være med til at forklare mønsteret, men sammenhængen 
bliver naturligvis endnu tydeligere, hvis de øvrige beboere i områ-
det også har dårligt betalte job. En yderligere forstærkende effekt 
kunne være, hvis andre ikke ønsker at bo sammen med indvan-
drerne. I så fald vil de danske beboere søge væk, så snart de har 
den økonomiske mulighed, og så vil de tilbageværende danskere 
være endnu ringere stillet økonomisk end indvandrerne.

Ud over selve indkomstniveauet, så må et vigtigt aspekt i for-
hold til den enkeltes fremtidsperspektiver være, hvilken økono-
misk fremgang (∆I) man oplever. I tabellen er derfor også beregnet 
den gennemsnitlige stigning i bruttoindkomst for personer i grup-
pen siden 2002. Det ses her, at for beboere i områder med under 
10 pct. overførselsmodtagere og ikke-vestlige indvandrere har der 
været en vækst i indkomsten på 3,4 pct. Det samme gælder for de 
næsten 2 mio. beboere i områder, hvor andelen af overførselsmod-
tagere stiger til 10-19 pct., samt de 247.000 beboere, hvor andelen 
med overførselsindkomster stiger til 20-29 pct.

Ser man bort fra det ene boligområde med 726 voksne beboere, 
hvor andelen af indvandrere er under 10 pct. og andelen af overfør-
selsmodtagere over 40 pct., så har man i alle andre grupper ople-
vet en vækst i indkomsten, som er større eller på linje med de 3,4 
pct. Det er altså ikke således, at de rigeste generelt har oplevet de 
største procentuelle stigninger i indkomsten, snarere tværtimod.

Det er måske ikke så overraskende i betragtning af, at de per-
soner med de gode indkomster formentlig for manges vedkom-
mende har en del års erhvervserfaring bag sig, og derfor ikke kan 
forvente de store indkomstspring. Det kan derimod sagtens ske 
blandt grupper af folk, som i mindre grad har været i beskæftigel-
se. Væksten i bruttoindkomsten er imidlertid ikke særlig systema-
tisk fordelt, slet ikke i relation til andelen af overførselsmodtagere. 
I forhold til andelen af ikke-vestlige indvandrere er der imidlertid 
en vis tendens til, at stigningen i indkomsten har været størst i de 
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Tabel 3.7. Kendetegn ved befolkningen 18 år+ i forskellige typer af bo-
ligområder i Danmark. Ultimo 2003.

Anm.:
I = Bruttoindkomst (1.000 kr.).
∆I = Ændring i gennemsnitlig bruttoindkomst siden 2002.
K = Andel personer med lovovertrædelser de sidste 5 år, ekskl. færdselsforseelser.
N = Antal personer.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Geo-
matic.

Andel
overførsels-
modtagere

Andel ikke-vestlige indvandrere 

0-9 pct. 10-19 pct. 20-29 pct. 30-39 pct. 40-59 pct. 60 pct. +

0-9 pct. I: 319
∆I: 3,4 pct.
K: 1,8 pct.
N: 852.744

I: 264
∆I: 5,0 pct.
K: 2,5 pct.
N: 6.835

N: 0 N: 0 N: 0 N: 0

10-19 pct. I: 254
∆I: 3,4 pct.
K: 2,8 pct.

N: 
1.961.666

I: 225
∆I: 4,5 pct.
K: 4,0 pct.
N: 140.509

I: 196
∆I: 5,6 pct.
K: 4,7 pct.
N: 26.324

I: 221
∆I: 5,2 pct.
K: 3,4 pct.
N: 1.188

N: 0 N: 0

20-29 pct. I: 221
∆I: 3,4 pct.
K: 4,3 pct.
N: 246.857

I: 212
∆I: 3,8 pct.
K: 5,2 pct.
N: 155.827

I:203
∆I: 4,4 pct.
K: 5,8 pct.
N: 59.471

I: 193
∆I: 4,0 pct.
K: 6,0 pct.
N: 23.698

I: 185
∆I: 4,3 pct.
K: 6,9 pct.
N: 8.802

N: 0

30-39 pct. I: 193
∆I: 4,3 pct.
K: 5,9 pct.
N: 14.069

I: 192
∆I: 4,1pct.
K: 6,4 pct.
N: 31.552

I: 184
∆I: 4,3 pct.
K: 7,1 pct.
N: 43.301

I: 180
∆I: 4,4 pct.
K: 7,5 pct.
N: 20.217

I: 174
∆I: 4,3 pct.
K: 7,9 pct.
N: 17.845

I: 163
∆I: 5,8 pct.
K: 7,7 pct.
N: 57.698

40-59 pct. I: 162
∆I: 1,8 pct.
K: 13,6 pct.

N: 726

I: 189
∆I: 4,0 pct.
K: 8,6 pct.
N: 1.384

I: 162
∆I: 3,8 pct.
K: 8,0 pct.
N: 9.159

I: 167
∆I: 3,4 pct.
K: 8,7 pct.
N: 11.867

I: 150
∆I: 5,1 pct.
K: 9,5 pct.
N: 6.062

I: 142
∆I: 6,0 pct.
K: 9,4 pct.
N: 5.451

60 pct. + N: 0 N: 0 N: 0 N: 0 N: 0 I: 137
∆I: 5,5 pct.
K: 10,7 pct.

N: 6.644

områder, hvor der bor fl est indvandrere. Det tyder jo ikke isoleret 
set på, at boligområder med mange indvandrere sakker agter ud, 
men vidner måske snarere om de gevinster, der er at høste, når 
indvandrerne får arbejde.

At der imidlertid er en del problemer med borgere fra de om-
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råder, hvor der er mange indvandrere og overførselsmodtagere, 
vidner tabellens opgørelse over lovovertrædelser om. Det ses her, 
hvor stor en andel af de voksne borgere, som inden for de sidste 5 
år er dømt for lovovertrædelser i henhold til straffeloven og sær-
love med undtagelse af færdselsloven. Lovovertrædelserne kan i 
princippet dække alt fra mord til hashbesiddelse, så der er natur-
ligvis tale om en ret simpel kriminalitetsindikator, hvor alvoren 
af det, som er begået, kan svinge betydeligt. Antallet af domme 
(eller sigtelser) blandt beboere i et område er imidlertid næppe et 
bedre mål, da en person, som har begået mange mindre forseel-
ser, da vil veje tungere i opgørelsen end en person, som kun har 
begået en enkelt meget grov forbrydelse. Det her beregnede kri-
minalitetsmål er da også alene medtaget som en indikator for de 
vanskeligheder, borgerne i de enkelte boligområder kan være ude 
i. For en gennemgang af kriminalitetsmønstre blandt danskere og 
indvandrere i Danmark henvises til Entorf og Larsen (2004).

Blandt beboere i områder med under 10 pct. overførselsmodta-
gere og ikke-indvandrere er 1,8 pct. dømt for mindst en lovover-
trædelse inden for de sidste 5 år. Den andel stiger til 10,7 pct. i 
boligområder, hvor andelen af overførselsmodtagere og ikke-vest-
lige indvandrere overstiger 60 pct. Ser man igen bort fra det noget 
specielle boligområde med mere end 40 pct. overførselsmodtagere 
og under 10 pct. indvandrere, så er der en ret klar tendens til, at 
andelen af lovovertrædere i et område stiger især med andelen af 
overførselsmodtagere, men også med andelen af indvandrere.

Opgørelsen i tabel 3.7 giver hverken på baggrund af lovover-
trædelserne eller indkomstmålene et entydigt svar på, præcis hvor 
man bør trække grænsen for, hvornår et boligområde bør kaldes 
udsat. Det står imidlertid samtidig fast, at der er store forskelle 
mellem beboerne i de områder med henholdsvis meget få og rig-
tig mange overførselsmodtagere og indvandrere. Det er derfor her 
valgt at betegne områder, som både har over 40 pct. overførsels-
modtagere og 30 pct. indvandrere, som udsatte.

For at give et overblik over den geografi ske placering af de 
mest udsatte boligområder, er der i appendiksfi gur 3.1-3.14 vist 
kort over boligområder i Danmark, hvor andelen af overførsels-
modtagere og andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkom-
mere er over de nævnte grænseværdier. Disse kort er også vedlagt 
på cd-rom bagerst i bogen.
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I 2003 er der 20 boligområder, som falder ind under denne 
defi nition, og de er i fi gurerne markeret med rødt. Flere af områ-
derne støder op til hinanden, og ikke overraskende er der fl est i 
Hovedstaden. De øvrige udsatte boligområder er at fi nde i Århus, 
Odense, Esbjerg, Kolding, Korsør, Horsens, Nakskov, Slagelse og 
Svendborg.

I fi gurerne er der desuden markeret med blåt i de områder, 
som er meget tæt på at falde ind under ovennævnte defi nition for 
udsatte boligområder. Det drejer sig om områder, hvor andelen af 
overførselsmodtagere er over 35 pct., og andelen af indvandrere og 
efterkommere overstiger 25 pct. I alt er der 23 af den type områder, 
som måske i en nær fremtid vil høre med til de udsatte boligom-
råder. De fl este af disse områder fremgår af de vedlagte kort, idet 
de forekommer i byer, som allerede har udsatte boligområder. En 
systematisk gennemgang viser imidlertid, at også byer som Ha-
derslev, Hjørring, Nyborg og Nykøbing F. har boligområder, som 
er tæt på at måtte betegnes som udsatte.

Betragter man bykortene fra 1991, fremgår det, at der dengang 
var færre udsatte boligområder13. Faktisk var der fem, og de lå alle 
i København og Århus. Kortene understreget derfor også, at i takt 
med at andelen af indvandrere er steget i Danmark, og at de er bo-
sat mere geografi sk spredt over landet, så fi ndes de udsatte bolig-
områder nu også i nogle af de mellemstore provinsbyer.

3.6 Konklusion

I dette kapitel er det undersøgt, hvem der bor i forskellige typer 
boliger i Danmark, og hvem der flytter. Ikke-vestlige indvandrere 
bor meget oftere end danskere i det alment ejede etagebyggeri. En 
medvirkende årsag til det er givet, at indvandrernes indkomster 
generelt er lavere end danskernes, og derfor kan en relativ billig 
lejebolig, hvor man kan få boligstøtte, være en attraktiv løsning. 
Desuden har kommunerne anvisningsret til en del af de ledige 
almene boliger, hvorved man med det offentliges hjælp kan blive 
henvist til en bolig. Men selv om man tager højde for socioøko-

13. Af pladsmæssige årsager er kortene for Nakskov, Horsens, Korsør, Slagelse og Svend-

borg i 1991 udeladt. Disse kort omfatter ikke boligområder, som i 1991 er udsatte eller er 

tæt på at være det.
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nomiske karakteristika – herunder indkomst – så er indvandrer-
ne stadig meget hyppigere beboere i de større almene etageejen-
domme.

Når indvandrerne sjældnere er lejere i huse og små etageejen-
domme, hænger det formentlig sammen med, at indvandrerne ofte 
bor i de større byer, men det spiller nok også ind, at man kan have 
svært ved at få de mest attraktive boliger i mindre boligforeninger, 
fordi der her kan være mange års kø for at komme ind. Netværk 
kan også spille en rolle, især når det gælder besættelse af leje- og 
andelsboliger, idet formidlingen af disse boliger ret ofte sker ufor-
melt. Diskriminering kan ligeledes spille ind.

Den del af boligmarkedet, hvor man kan forvente størst gen-
nemskuelighed, er ejerboligmarkedet. Paradoksalt nok er det imid-
lertid her, at indvandrerne allersjældnest er repræsenteret. Det kan 
hænge sammen med, at indvandrerne ofte bor i byerne, og at hus-
priserne her er højere. At man bor i byerne, er dog i betydelig 
grad et tilvalg. Undersøgelser, som har fulgt de boligplacerede 
fl ygtninges fl yttemønster, viser, at man i vidt omfang fl ytter mod 
byerne. En årsag til det kunne være, at det er her, landsmænd og 
andre indvandrere bor, og at man i byerne har adgang til et net-
værk, indkøbsmuligheder m.m., som gør det nemmere at opret-
holde sit sædvanlige liv.

Smag for at bo i de lidt større byer, hvor det er vanskeligt at få 
en leje- eller andelsbolig, og hvor ejerboliger er dyre, betyder, at 
mange indvandrere bor i de almene boliger. Relativ lav indkomst 
og kort opholdstid i landet eller beskedent netværk med danskere 
betyder, at de andre alternativer – i den eftertragtede by – ikke er 
så tilgængelige.

Analyserne i kapitlet viser nemlig også, at indvandrerne alt 
andet lige er tilbøjelige til at fl ytte mod boligområder med fl ere 
indvandrere. For danskerne mindsker andelen af indvandrere i et 
boligområde sandsynligheden for, at man bosætter sig der, lige-
som man hellere fl ytter fra end til et område med mange overfør-
selsmodtagere.

En høj andel af overførselsmodtagere øger dog, alt andet lige, 
også indvandreres tilbøjelighed til at fl ytte væk. Man kan måske 
på den baggrund undre sig over, at der ender med at være en høj 
koncentration af overførselsmodtagere i nogle boligområder. For-
klaringen er jo imidlertid, at alt andet ikke er lige, og andre forhold 
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som indkomst og familieændringer m.m. betyder, at nogle borgere 
må bosætte sig i området alligevel.

Hvornår et område har så mange ressourcesvage beboere, at 
det må betegnes som udsat, er der ikke noget entydigt svar på. 
Men målt på antallet af lovovertrædelser, så stiger problemerne 
med andelen af indvandrere i et boligområde og især med ande-
len af overførselsmodtagere. Derfor er der i slutningen af kapitlet 
set på de områder i Danmark, hvor andelen af overførselsmodta-
gere overstiger 40 pct. og andelen af indvandrere 30 pct. De fl este 
områder ligger før som nu i Hovedstaden, men også Århus havde 
allerede i 1991 udsatte boligområder. Med den stigende indvan-
dring og øgede vægt på at fl ygtninge skal fordeles ud over landet, 
har fænomenet imidlertid spredt sig til en række af de mellemstore 
provinsbyer, så også Odense, Esbjerg, Horsens, Nakskov, Korsør, 
Slagelse og Svendborg i 2003 har udsatte boligområder.
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Appendikstabel 3.1. Hvordan adskiller beboere i forskellige boligtyper 
sig fra lejere i større almene ejendomme? 18-70-årige, ultimo 2003. 

Estimationsresultater.

Ejere og andels-
havere i huse og 
små etageejen-

domme 

Lejere i huse og 
små etageejen-

domme

Ejere i større 
etageejendom-

me

Andelshavere og 
lejere i store pri-
vate etageejen-

domme

Estimat Estimat Estimat Estimat

Konstant 1,5854 *** 0,37 ** -1,7502 *** 0,3321 **

Kvinde 0,0691 ** -0,0108 0,044 0,0389

Alder -0,1213 *** -0,0158 * -0,0372 *** -0,0108

Alder2 0,00149 *** 0,000128 0,000271 * -0,00015

1 barn 0,5975 *** 0,1479 *** -0,352 *** -0,4498 ***

2-3 børn 0,7737 *** 0,3592 *** -1,1193 *** -0,8172 ***

4 børn eller fl ere 0,2965 ** 0,4569 *** -1,3799 *** -1,3583 ***

Ikke-vestlig indv. -2,5168 *** -1,5172 *** -0,9557 *** -1,2037 ***

Vestlig indv. -0,3254 *** 0,0274 0,165 0,1737 *

Gift med dansker 0,5762 *** 0,4632 *** -0,4006 *** -0,104 **

Gift med indv. -0,7373 *** -0,3476 *** -0,4368 *** -0,366 ***

Enlig far -0,3989 *** -0,085 -0,3954 -0,7476 ***

Enlig mor -1,2516 *** 0,0317 -0,6328 *** -0,4163 ***

Husstandens
bruttoindkomst 0,00281 *** -0,00155 *** 0,0019 *** -0,00079 ***

Husstandens
bruttoindkomst2 1,9E-06 *** 2,27E-06 *** 1,98E-06 *** 2,21E-06 ***

Gymnasial udd. -0,00875 0,1141 ** 0,9041 *** 0,9387 ***

Faglig udd. 0,2232 *** -0,00815 0,6067 *** 0,3468 ***

Videregående udd. 0,2392 *** 0,2112 *** 1,2745 *** 1,2342 ***

Uden uddannelse 0,4081 *** 0,4511 *** 0,8176 *** 0,752 ***

Beskæftiget 0,7619 *** 0,2162 *** 0,8267 *** 0,4438 ***

Pensionist 0,3292 *** 0,0289 0,7214 *** 0,5977 ***

Log likelihood -143.058

Antal obs. 70.727

Note: *=Signifi kant på 10 pct. niveau, **=Signifi kant på 5 pct. niveau, ***=Signifi kant 
på 1 pct. niveau.
Kilde: Egne beregninger på basis af en 2-pct.s stikprøve af hele befolkningen fra Dan-
marks Statistik.
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Resultatet i appendikstabel 3.1 bygger på en multinomial logistisk 
regression. Denne analysemetode er valgt, fordi forskelle mellem 
beboere i forskellige boligtyper kan belyses ud fra en model, hvor 
sandsynligheden for, at beboer i bor i boligtyper j, kan beskrives 
som:

Hvor d
ij 

er en dummy-variabel, som har værdien 1, hvis beboer i 
er bosat i boligtype j, og ellers 0. x

i
 er en vektor, som angiver ka-

rakteristika for beboer i, mens ß
j
 angiver parametrene for hver af 

de j boligtyper. Da parametrene estimeres under betingelsen af, 
at sandsynlighederne summer til 1 for hver beboer (man kan kun 
bo ét sted), estimeres j-1 parametre. Parametrene estimeres ved 
hjælp af maksimum likelihood-metoden.

 
j

x

x
d J

k
ji

ji ∀==

∑
=

,
)exp(

)exp(
)1Pr(

1

ji



133

Appendikstabel 3.2. Hvad adskiller dem som fl ytter, fra dem som bliver 
boende? Indenlandske fl ytninger fra ultimo 2002 til ultimo 2003. Dan-
skere og ikke-vestlige indvandrere, 18-70 år. Estimationsresultater.

Danskere Ikke-vestlige
indvandrere

Estimat Estimat

Konstant 0,1260 *** -0,6916 ***

Kvinde 0,0349 *** -0,1915 ***

Alder -0,0698 *** -0,221 ***

Alder2 0,000217 *** -0,00014 **

Antal børn (0-17 år) -0,2373 *** -0,1385 ***

∆ Mindst 1 barn mere 0,5523 *** 0,6574 ***

∆ Mindst 1 barn mindre 0,4116 *** 0,3901 ***

Gift 0,1010 *** 0,0168

∆ Mindst 1 voksen mere 2,3163 *** 1,6491 ***

∆ Mindst 1 voksen mindre 1,9468 *** 2,1585 ***

Husstands bruttoindkomst -0,0009 *** -0,0017 ***

Husstands bruttoindkomst2 -1,20E-07 *** -1,02E-07 ***

∆ Husstands indkomst -1,54E-06 *** -5,73E-07 ***

∆ Husstands indkomst2 1,01E-13 *** 2,32E-14 ***

Gymnasial uddannelse 0,1904 *** 0,0771 ***

Faglig uddannelse 0,0317 *** -0,0039

Videregående uddannelse 0,2093 ** 0,0850 ***

Ingen/uoplyst uddannelse 0,0655 *** 0,0692 ***

∆ Uddannelsesstatus 0,2555 *** -0,0246

Beskæftiget -0,1423 *** 0,11686 ***

Pensionist 0,1200 *** -0,0525

Under uddannelse -0,4452 *** 0,0254

∆ Beskæftigelsesstatus 0,2668 *** 0,1483 ***

Flyttet inden for 5 år 0,4735 *** 0,3404 ***

Antal værelser pr. person -0,0534 *** 0,0814 ***

Antal værelser pr. person2 0,0100 *** -0,0005

Fortsættes næste side
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Resultaterne i appendikstabel 3.2 og 3.3 bygger på en logistisk 
regression. Den logistiske regression har kun to udfald, men sva-
rer ellers til en multinomial logistisk regression. De to udfald er i 
dette tilfælde, om man fl ytter eller bliver. Sandsynligheden for, at 
individ i fl ytter, kan derfor beskrives som:

Hvor d
i 
er en dummy-variabel, som har værdien 1, hvis individ i 

fl ytter, og ellers 0. x
i
 er en vektor, som angiver karakteristika for 

individ i, mens ß angiver parametrene.

Bosat i Danmark inden for
de sidste 5 år 0,1970 ***

Om boligområdet man fl ytter fra:

Andel overførselsmodtagere 0,0105 *** 0,0096 ***

Andel overførselsmodtagere2 -2,99E-05 ** -3,90E-06

Andel indvandrere og
efterkommere 0,0134 *** -0,0372 ***

Andel indvandrere og
efterkommere2 -0,00061 *** 0,00059 ***

Andel indvandrere og
efterkommere3 6,44E-06 *** -2,90E-06 ***

Log likelihood -940.333,8 -69.968,5

Antal obs. 3.309.077 186.608

Anm.: Beregningerne er for danskere baseret på en 2-pct.s stikprøve, for ikke-vestlige 
indvandrere er stikprøven en fuldtælling.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Appendikstabel 3.3. Hvad adskiller dem som fl ytter, fra dem som bliver? 
Oplysninger om boligområde i 2003. Estimationsresultater.

Danskere Ikke-vestlige
indvandrere

Estimat Estimat

Om boligområdet man fl ytter til:

Andel overførselsmodtagere 0,0080 *** -0,0274 ***

Andel overførselsmodtagere2 -0,000089838 *** 0,000379 ***

Andel indvandrere og efterkommere -0,00169 *** -0,02292 ***

Andel indvandrere og efterkommere2 -0,00031 *** 0,000142 **

Andel indvandrere og efterkommere3 3,53E-06 *** 4,61E-07

Anm.: Beregningerne er for danskere baseret på en 2-pct.s stikprøve, for ikke-vestlige 
indvandrere er stikprøven en fuldtælling.
Kilde: Egne beregninger på basis af registerdata fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Appendiksfi gur 3.1: Udsatte områder i Århus i 1991

Appendiksfi gur 3.2: Udsatte områder i Århus i 2003

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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Appendiksfi gur 3.3: Udsatte områder i Odense i 1991

Appendiksfi gur 3.4: Udsatte områder i Odense i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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Appendiksfi gur 3.5: Udsatte områder i Esbjerg i 1991

Appendiksfi gur 3.6: Udsatte områder i Esbjerg i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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Appendiksfi gur 3.7: Udsatte områder i København i 1991

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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Appendiksfi gur 3.8: Udsatte områder i København i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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 Appendiksfi gur 3.9: Udsatte områder i Kolding i 2003

Appendiksfi gur 3.10: Udsatte områder i Horsens i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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Appendiksfi gur 3.11: Udsatte områder i Svendborg i 2003

Appendiksfi gur 3.12: Udsatte områder i Slagelse i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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Appendiksfi gur 3.13: Udsatte områder i Korsør i 2003

Appendiksfi gur 3.14: Udsatte områder i Nakskov i 2003

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja

Maps © Kort & Matrikelstyrelsen

Det dyrkede land
Skov
Industri og kontorer

Udsatte områder
Nej
Næsten
Ja
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4 Betyder det noget, at der
 bor mange med lav uddan-
 nelse eller indkomst i ens
 boligkvarter?
Af Anna Piil Damm

Visse boligområder har særligt mange beboere, der lever af mid-
lertidige sociale ydelser, førtidspension, eller som i øvrigt har en 
lav indkomst. Det blev dokumenteret i kapitel 2 og 3. Hvorvidt ge-
ografi sk koncentration af socialt svage grupper har negative kon-
sekvenser for beboerne i disse kvarterer, er et centralt spørgsmål 
i forhold til den praktiske politik på en lang række områder som 
byplanlægning, bolig- samt skolepolitik og ligeledes for et fæno-
men som den sociale arv.

Dette kapitel vil belyse spørgsmålet ved at præsentere de ek-
sisterende teorier om konsekvenser af boligmæssig adskillelse af 
indkomst- og uddannelsesgrupper. Desuden vil kapitlet sammen-
fatte, i hvilket omfang der fi ndes empirisk belæg for teorierne. 
Gennemgangen af den eksisterende empiri fokuserer overvejende 
på den amerikanske litteratur, som er altdominerende. Den empi-
riske behandling af dette emne i Danmark er sparsom, men det, 
der fi ndes, præsenterer vi sidst i kapitlet.

4.1 Fordele og ulemper ved at have 
ressourcestærke naboer

Der fi ndes en omfattende litteratur om nærmiljøeffekter, i den en-
gelske litteratur betegnet som „neighbourhood effects“. Disse er 
defi neret som virkninger af social interaktion mellem individer i 
samme nærmiljø på individets adfærd.

Én bog har i særlig grad stimuleret forskningen på dette felt. 
Det er den hyppigt citerede bog af den amerikanske sociolog Wil-
liam Julius Wilson The Truly Disadvantaged fra 1987.

Wilson argumenterer for, at forarmelsen af de sorte „ghettoer“ i 
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amerikanske storbyer i 1970’erne hverken skyldtes racesegregering 
på boligmarkedet eller forbedrede muligheder for enlige mødre 
for at modtage offentlig understøttelse. Disse argumenter er ellers 
blevet fremført af henholdsvis liberale og konservative tænkere 
i USA. I stedet hævder Wilson, at den store stigning i fattigdom 
skyldes en fundamental social ændring af de sorte „ghettoer“ i 
1970’erne. Hvor de sorte „ghettoer“ indtil ca. 1970 blev beboet af 
en blandet gruppe af sorte amerikanere – på overførselsindkom-
ster eller tilhørende arbejder- eller middelklassen – blev disse by-
dele i 1970’erne og 1980’erne efterhånden udelukkende beboet af 
personer på overførselsindkomst.

Arbejder- og middelklassens udtog af de sorte „ghettoer“ betød 
fravær af „mainstream“ rollemodeller til forstærkning af værdier 
forbundet med arbejde, uddannelse og familiedannelse. Wilson ar-
gumenterer desuden for, at udvandringen af positive rollemodeller 
var langt mere alvorlig i perioder med lavkonjunktur og af-indu-
strialisering. Det skyldes, at de sorte „ghettoer“ særligt i sådanne 
tider manglede arbejdernes og middelklassens økonomiske og ud-
dannelsesmæssige ressourcer til at opretholde de grundlæggende 
institutioner: Skoler, kirker, butikker og rekreative områder. Som 
følge af denne mangel forfaldt disse institutioner i 1970’erne, hvor-
ved den sociale organisation – inklusive fællesskabsfølelse, positiv 
identifi kation med kvarteret, „mainstream“ normer og sanktioner 
over for afvigende social adfærd – ligeledes forfaldt.14

En vigtig årsag til, at der i dag forskes meget i nærmiljøeffek-
ter, er, at de kan forklare, hvorfor der muligvis eksisterer sådanne 
fattigdomsfælder, som Wilson beskrev. Nærmiljøeffekter er des-
uden vigtige, fordi de kan forstærke virkningerne af at ændre pri-
vate incitamenter.

Betragt f.eks. et kriminalitetsforebyggende program, som til-
byder job til nogle, men ikke alle unge i et udsat kvarter. Hvis en 
teenagers tilbøjelighed til at begå kriminalitet afhænger af den 
gennemsnitlige tilbøjelighed til lovbrud blandt unge i kvarteret, 
hjælper et effektivt program til at forebygge kriminalitet ikke blot 
de unge, som modtager jobtilbuddet, ved at forbedre deres øko-
nomiske situation. Det er også muligt, at det indirekte hjælper 
alle unge i kvarteret, inklusive en feedbackeffekt på de unge, som 

14. Wilson 1987, 144.
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modtager jobtilbuddet. Denne forstærkede virkning kaldes også 
en social multiplikator efter Cooper og John (1988) og Manski 
(1993).

Fordelene ved at have ressourcestærke naboer

Det er et generelt internationalt mønster, at børn, som er opvokset 
i kvarterer med forholdsvis mange ressourcestærke familier, klarer 
sig bedre i skolen, tager en længere uddannelse og ender med at 
få bedre betalte job end børn fra kvarterer med forholdsvis mange 
ressourcesvage familier. Børn, som er opvokset i kvarterer med 
relativt mange ressourcestærke familier, er desuden mindre tilbø-
jelige til at overtræde loven end børn, som er opvokset i kvarterer 
med relativt mange svage familier.

Dette mønster har overbevist mange forskere, politikere og al-
mindelige borgere om, at den sociale sammensætning i boligkvar-
teret eller skolen rent faktisk påvirker børns muligheder i livet. 
Det er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet. De observerede for-
skelle kan ganske enkelt afspejle den kendsgerning, at børn af res-
sourcestærke forældre klarer sig bedre end børn af ressourcesvage 
forældre, uanset hvor de vokser op. For at bestemme hvorvidt og 
i hvilket omfang den socioøkonomiske sammensætning i bolig-
kvarteret eller skolen påvirker børns muligheder, er vi nødt til at 
sammenligne børn med lignende forældrebaggrund, som vokser 
op i forskellige typer af kvarterer.

Samfundsforskere har imidlertid trods dette forbehold fremsat 
teorier, som forudsiger, at det rent faktisk skulle være en fordel 
at vokse op i et kvarter med ressourcestærke individer. Fordelen 
skyldes tre typer af mekanismer:

1. Påvirkning fra jævnaldrende
2. Påvirkning fra voksne som er en del af nærmiljøet og
3. Udefrakommende påvirkning fra voksne.15

15. Sociologer har traditionelt fokuseret på betydningen af voksne rollemodeller og på-

virkningen fra jævnaldrende, mens psykologer har fokuseret på „økologiske“ modeller, 

som ser børns udvikling som et produkt af interaktionen mellem personlige karakteri-

stika og en række „økosystemer“ som familie, jævnaldrende kammerater, lokalsamfun-

det, skolen og offentlige myndigheder.
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Påvirkning fra jævnaldrende henviser til samtidig adfærdspåvirk-
ning, hvorfor påvirkningen kan være gensidig (Durlauf 2004). Te-
orien bygger på følgende forventninger: Hvis børn vokser op i et 
kvarter, hvor mange af naboerne stjæler biler, vil de selv være 
mere tilbøjelige til at stjæle biler. Hvis børn derimod vokser op et 
sted, hvor naboerne tager en kompetencegivende uddannelse, vil 
de føle sig tvunget til selv at tage en sådan uddannelse. Da anti-
social adfærd blandt børn og unge er mere udbredt i kvarterer med 
mange ressourcesvage individer, vil børn, som vokser op i sådan-
ne kvarterer, derfor være mere tilbøjelige til at have anti-social 
adfærd end børn fra kvarterer med mange ressourcestærke men-
nesker. Fortalere for betydningen af påvirkning fra jævnaldrende 
for individets valg argumenterer ud fra såkaldte epidemiske eller 
smitte-modeller. Modellerne understreger, at sociale problemer er 
smitsomme og kan smitte gennem påvirkning fra jævnaldrende 
(Jencks og Mayer 1990a). Det særlige kendetegn ved smittemo-
deller er, at for individer, som er lige modtagelige, vil individets 
tilbøjelighed til anti-social eller selv-destruktiv adfærd øges med 
det omfang, hvori individet er i kontakt med individer med en så-
dan adfærd.

Crane (1991) undersøger implikationerne af denne teori ved at 
konstruere en smittemodel.16 Den vigtigste implikation af smitte-
modellen er, at der kan eksistere kritiske niveauer for omfanget 
af sociale problemer i nærmiljøet. Hvis omfanget af sociale pro-
blemer forbliver under et kritisk niveau, vil hyppigheden eller ud-
bredelsen af problemet være tilbøjeligt til at bevæge sig i retning 
af et forholdsvis lavt stabilt niveau. Hvis udbredelsen derimod når 
et kritisk højt niveau, vil smitteprocessen eksplodere. Der vil med 
andre ord opstå en epidemi, som gør, at udbredelsen når et langt 
højere niveau, som vil kunne være stabilt over en lang periode.

Påvirkning fra ældre individer henviser til, at voksne i nærmil-
jøet påvirker børn i nærmiljøet, som ikke er deres egne. Fortalere 
for betydningen af påvirkningen fra ældre individer argumenterer 
på grundlag af såkaldte kollektive socialiseringsmodeller. Påvirk-
ningen kan ske ved, at voksne i nærmiljøet fungerer som rollemo-
deller. Disse modeller viser børn og unge, at succes er mulig, hvis 

16. Cranes smittemodel er i princippet en mere generel version af Schellings (1969; 1971; 

1978) velkendte „tipping model“ for boligkvarterers etniske sammensætning.
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man arbejder hårdt og opfører sig fornuftigt. Påvirkningen kan 
desuden ske ved, at voksne i nærmiljøet påtaler eller straffer børn 
og unges overtrædelse af sociale normer vedrørende kriminalitet, 
misbrug, uddannelse, familiestruktur og arbejde. Den positive på-
virkning og den sociale kontrol indebærer, at et individs adfærd 
påvirkes af karakteristika og tidligere adfærd af ældre medlemmer 
i omgangskredsen. Denne type påvirkning er derfor, i modsætning 
til påvirkning fra jævnaldrende, ensidig (Durlauf 2004).

Påvirkning fra rollemodeller og fra jævnaldrende medfører så-
ledes efterlignende adfærd, enten på tværs af generationer eller 
samtidig og muligvis gensidig efterlignende adfærd.

Adfærdsmæssig efterligning kan mere generelt skyldes:
1. Psykologiske faktorer, en medfødt lyst til at opføre sig som 

visse andre,
2. Gensidig afhængighed i de begrænsninger, som individer står 

overfor, således at omkostningerne ved en given adfærd afhæn-
ger af, om andre opfører sig på samme måde eller

3. Gensidig afhængighed i overførslen af information, således at 
andres adfærd ændrer informationen om konsekvenserne af en 
sådan adfærd for individet (Durlauf 2004).

Hver af disse typer af efterlignende adfærd indebærer, at et indi-
vid vil vurdere, at en given adfærd er forholdsvis mere attraktiv, 
såfremt andre individer tidligere har opført, eller for tiden opfører 
sig således. Den forholdsvise tiltrækning ved f.eks. fortsat skole-
gang er derfor højere, når voksne i nærmiljøet har en kompeten-
cegivende uddannelse, eller når ens jævnaldrende også fortsætter 
skolen.

Fortalere for betydningen af udefrakommende, voksen påvirk-
ning argumenterer typisk ud fra såkaldte institutionelle model-
ler. Her fokuseres på, hvordan voksne, som arbejder i skolerne, 
politiet og andre af lokalområdets institutioner, påvirker børn og 
unge. Mange antager f.eks., at skoler i kvarterer med mange res-
sourcestærke familier har bedre lærere end skoler i kvarterer med 
mange ressourcesvage familier, og at dette påvirker elevernes ind-
læring positivt. Mange antager også, at politiet behandler krimi-
nelle unge forskelligt i „gode“ og „dårlige“ boligkvarterer, og at 
dette påvirker unges mulighed for at bevare en ren straffeattest.
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Visse økonomer og sociologer, som forsker i arbejdsmarkeds-
forhold, fremfører desuden, at nærmiljøet for voksne spiller en 
betydningsfuld rolle for individets beskæftigelseschancer og løn-
vilkår. Dette synspunkt bygger på teorier om betydningen af net-
værksvirkninger. Med dette menes betydningen af nærmiljøet pga. 
dets rolle som et socialt netværk, inden for hvilket der udveksles 
information, f.eks. om jobmuligheder. Dertil kommer boligområ-
dets geografi ske placering i forhold til arbejdspladsernes belig-
genhed i storbyer.

Økonomer har længe erkendt, at arbejdstagere i vid udstræk-
ning finder job gennem sociale netværk. Den kendsgerning rej-
ser et vigtigt, generelt spørgsmål om, hvilken type af netværk 
der opstår på grundlag af en given mængde af direkte kontak-
ter mellem individer. Kirman (1983) og Ioannides (1990) under-
søger dette spørgsmål teoretisk ved at opstille en model. Deres 
model illustrerer, hvordan netværk gennemgår to forskellige fa-
ser. Befolkningen er opdelt i mange, forholdsvis små netværk, 
når sandsynligheden for, at to individer er i direkte kontakt med 
hinanden, er mindre end en bestemt tærskelværdi. Når sandsyn-
ligheden for, at to individer er i direkte kontakt med hinanden, 
overstiger denne tærskelværdi, dannes der et stort netværk. Når 
sandsynligheden for, at to individer er i direkte kontakt med hin-
anden, overstiger en anden, højere tærskelværdi, bliver netvær-
kene i befolkningen til ét stort netværk, som alle individer i be-
folkningen er medlem af.

Hvilke implikationer har modellens forudsigelser for betyd-
ningen af nærmiljøet for individers socioøkonomiske stilling? De 
giver teoretisk belæg for, at hvis nærmiljøeffekter stammer fra 
det sociale netværks funktion af informationsindsamling, så er 
det sandsynligt, at nytten af den information, som et individ har 
adgang til, afhænger af størrelsen af individets netværk. Model-
len giver teoretisk belæg for, at udvandringen af arbejder- og mid-
delklassen fra de sorte „ghettoer“ i 1970’erne, bevirkede, at den 
tilbageværende dårligst stillede del af den sorte befolkning blev 
isoleret fra de informationsstrømme, som den øvrige befolkning 
har adgang til.

Sammenhængen mellem netværk og nærmiljø er også blevet 
undersøgt i forbindelse med arbejdsmarkeder og overførsel af in-
formation.17 Det grundlæggende formål med arbejdsmarkeds-/so-
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cial netværkslitteraturen er at forstå, hvilken rolle lokale kontak-
ter spiller for overførsel af information om job. Det er et generelt 
accepteret standpunkt, at en høj andel af ledige stillinger besæt-
tes af individer, som i forvejen kendte en ansat på arbejdspladsen. 
Granovetter (1995) viser, at det er ca. halvdelen af de ledige job i 
USA, som besættes gennem uformelle kontakter. Dette skaber et 
grundlag for nærmiljøeffekter i det omfang, at individer modtager 
information om ledige job fra naboerne: Jo højere beskæftigelses-
frekvens i nærmiljøet, desto hurtigere overførsel af information 
om ledige job. Granovetter (1973, 1974) argumenterer for, at svage 
bånd (indirekte kontakter såsom bekendte) skaber fl ere jobtilbud 
end stærke bånd (direkte kontakter såsom familiemedlemmer), 
hvilket kaldes „strength of weak ties“-hypotesen. Tankegangen var 
original, da den var i modstrid med den gængse opfattelse, at det 
var de tætte bånd, eksempelvis mellem familiemedlemmer, som 
var effektive ved jobsøgning.

Montgomery (1994) foretager en teoretisk analyse af betydnin-
gen af svage bånd og fi nder, at øget fragmentering i samfundet 
nedsætter hastigheden i udvekslingen af informationer. Det leder 
til lavere og mere ulige fordelt beskæftigelse.

Montgomery (1990) og Finnerman og Kelly (2003) undersøger 
implikationerne af forskelle i beskæftigelsesbetingelser mellem by-
dele for vedvarende ulighed. Finnerman og Kelly (2003) opstiller 
en bemærkelsesværdig model, hvor der eksisterer en tærskelværdi 
for sammenhængen mellem jobmuligheder og sandsynligheden for 
at få job via henvisninger i nærmiljøet. Nærmiljøer, hvor sandsyn-
ligheden for at få job via henvisninger er mindre end tærskelvær-
dien, frembringer en mængde individer, som med sikkerhed aldrig 
kommer i beskæftigelse. Krauth (2004) opstiller en model, hvor 
nærmiljøer er defi neret som grupper af individer i direkte eller in-
direkte kontakt. Ved at indarbejde denne informationsstruktur i 
en særlig job-matching-model, viser Krauth (2004), hvordan små 
ændringer i nærmiljøets udseende kan medføre store ændringer 
i arbejdsløsheden. Endelig foretager Calvo-Armengol og Jackson 

17. Disse undersøgelser giver et værdifuldt bidrag til nærmiljø-litteraturen, fordi det er 

den type af undersøgelser, som har udviklet det bedste mikroøkonomiske fundament for 

nærmiljøeffekter, forstået således at netværksmodeller frembringer nærmiljøeffekter som 

konsekvens af ufuldkommen information.
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(2003) en teoretisk analyse af sammenhængen mellem ulighed på 
arbejdsmarkedet og sociale netværk, som giver en ligetil forståelse 
af, hvorfor der kan være vedvarende lønforskelle mellem nærmil-
jøer, forstået som sociale netværk.

Begrebet social kapital, som er blevet udviklet især i de sid-
ste 25 år af sociologer som Pierre Bourdieu og James S. Coleman 
og økonomen Glenn Loury, peger ligeledes på værdien af det so-
ciale netværk for individet. Social kapital kan defi neres som in-
dividers evne til at opnå fordele i kraft af deres medlemskab af 
sociale netværk eller andre sociale strukturer, samfundsgrupper 
m.v. (Portes 1998, 6). Social kapital tilskrives især betydning som 
kilde til opnåelse af fordele gennem netværk uden for familien.18 
Teoretikerne er imidlertid uenige om, hvilken type af netværk der 
skaber social kapital. Coleman og Loury har hævdet, at tætte net-
værk er en nødvendig betingelse for frembringelse af social kapi-
tal, mens Burt (1992, 9) fremfører det modsatte synspunkt, mo-
tiveret af Granovetters hypotese om betydningen af svage bånd. 
Ifølge ham er det den relative knaphed af bånd, kaldet strukturelle 
huller, som fremmer individuel socioøkonomisk mobilitet, fordi 
tætte netværk er tilbøjelige til at overbringe overfl ødig informa-
tion, mens svage bånd kan være en kilde til ny viden og ressour-
cer (Portes 1998, 6).

Flere sociologer har hævdet, at fattige individer er dårligere stil-
let ved at være omgivet af fattige naboer, fordi kontakt til andre 
fattige ikke giver information om jobmuligheder uden for kvarteret 
og ikke kan hjælpe dem til at få job uden for kvarteret. Wacquant 
og Wilson (1989) og Wilson (1987) påpeger desuden, at udfl ytnin-
gen af industrijob og middelklassefamilier fra kvarterer for sorte 
amerikanere i den indre by har efterladt den tilbageværende be-
folkning uden social kapital. Det resulterer i ekstrem høj ledighed 
og afhængighed af sociale overførsler (Portes 1998, 14).

Ifølge de såkaldte „spatial mismatch“-teorier er boligmæssig 
adskillelse af fattige familier ofte forbundet med isolation af fattige 

18. Social kapital tilskrives to andre grundlæggende funktioner: 1. funktion som social 

kontrol skabt gennem et tæt netværk mellem individer i et fælleskab, som er nyttigt for 

forældre, lærere og politiet, når de forsøger at opretholde disciplin og fremme samfunds-

tjenlig adfærd og 2. funktion som støtte fra familiemedlemmer til børn til gavn for børns 

personlighedsudvikling og uddannelse (Portes 1998, 9).
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familier i kvarterer, som ligger forholdsvis langt væk fra kvarterer 
med mange arbejdspladser for ufaglærte.19 Konsekvensen af dette 
bosætningsmønster er ifølge teorierne et mindsket arbejdsudbud 
og relativt lave lønninger for fattige bosat i fattige kvarterer. Dette 
skyldes ifølge teorierne, dels at det i de fattige kvarterer er sværere 
at få information om ledige job i fjerntliggende bydele, dels at der 
er store omkostninger og stort besvær forbundet med at pendle til 
fjerntliggende arbejdspladser.

Ulemperne ved at have ressourcestærke naboer

Ud fra et teoretisk synspunkt er det ikke en selvfølge, at det er 
bedre for børn at vokse op i et boligområde med mange ressour-
cestærke naboer frem for i et område med mange ressourcesva-
ge naboer. Modeller, som understreger betydningen af fænome-
ner som relativt afsavn, kulturkonfl ikt og konkurrence om knappe 
ressourcer, indebærer nemlig, at ressourcestærke naboer påvirker 
børns adfærd på en måde, som de fl este voksne vil opfatte som 
uønsket (Jencks og Mayer 1990a).

Modeller for relativt afsavn antager, at individer vurderer deres 
succes eller mangel på samme ved at sammenligne sig med om-
gangskredsen. Hvis individer f.eks. vil vurdere, om de klarer sig 
godt økonomisk, vil de sammenligne deres egen indkomst med 
deres venners og naboers indkomst. Heraf følger, at individer med 
et bestemt indkomstniveau føler sig fattigere, når de er omgivet af 
forholdsvis rige naboer, end når de er omgivet af forholdsvis fattige 
naboer. Den samme logik gælder børn. Børn sammenligner deres 
egne præstationer i skolen med deres klassekammeraters og nabo-
børns præstationer. Børn af ressourcesvage forældre klarer sig alt 
andet lige dårligere i skolen end børn af ressourcestærke. Børn af 
ressourcesvage forældre vil derfor danne en mere positiv opfattelse 
af deres egne evner, hvis de går i en skole med fortrinsvis børn af 
ressourcesvage forældre, end hvis de går i en skole med fortrinsvis 
børn af ressourcestærke forældre (Jencks og Mayer 1990a).

Hvilken virkning fænomenet har på f.eks. børns præstationer 
i skolen, afhænger af, hvordan børnene reagerer på erkendelsen 

19. Disse teorier er udsprunget af Kains ’spatial mismatch hypothesis’ til forklaring af 

sorte amerikaneres forholdsvis høje ledighedsprocent, jf. Kain (1968).
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af, at de klarer sig dårligt i forhold til andre børn. Nogle reagerer 
ved at arbejde hårdere. Andre opgiver konkurrencen. Sidstnævnte 
gruppe af børn vil reducere deres arbejdsindsats, hvis de fl yttes 
fra en skole med relativt mange børn af ressourcesvage forældre 
til en skole med relativt mange børn af stærke forældre. Det er 
uvist, hvor stor en andel af børn, der reagerer på den ene eller an-
den måde ved erkendelsen af at klare sig dårligt i forhold til om-
gangskredsen. Ifølge teorier om relativt afsavn opstår afvigende 
social adfærd dermed som en bivirkning af, at individer vurderer 
deres egne præstationer i forhold til omgangskredsens præstatio-
ner (Jencks og Mayer 1990a).

Beslægtede teorier er teorier om kulturkonfl ikt. Her fokuse-
res på, hvordan grupper danner en fælles struktur. Disse teorier 
hævder, at når et større antal individer ikke er i stand til at gøre 
det, som samfundet forventer af dem, vil de forsøge at danne en 
fælles kultur med udgangspunkt i deres fælles følelse af fi asko. 
Denne kultur vil opfatte socialt afvigende adfærd som normal og 
endda ønskværdig.

Hvis dannelsen af en afvigende subkultur er en kollektiv reak-
tion mod relativ fi asko, vil dannelsen af en afvigende subkultur 
være mere sandsynlig i et miljø, hvor succes er ulige fordelt. Afvi-
gende subkulturer vil derfor forekomme med større sandsynlighed 
i boligkvarterer eller skoler, hvor der er forholdsvis mange børn af 
såvel ressourcesvage forældre som ressourcestærke forældre, end i 
boligkvarterer eller skoler, hvor der overvejende er børn af svage 
forældre (Jencks og Mayer 1990a).

Teorier om konkurrence om knappe ressourcer forudsiger, at 
ressourcestærke naboer kan være en ulempe, hvis der er konkur-
rence om knappe ressourcer. Et eksempel er, når børn konkur-
rerer om karakterer i skolen, eftersom konkurrencen er hårdere 
på skoler med relativt mange børn af ressourcestærke forældre. 
Samme logik gælder, når teenagere konkurrerer om job (Jencks 
og Mayer 1990a).
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Ressourcestærke naboer har ingen betydning

Nogle samfundsvidenskabelige forskere hævder, at naboernes so-
cioøkonomiske karakteristika ingen betydning har for børns og 
unges præstationer og adfærd. Dette synspunkt fremføres af tre 
forskellige årsager. Mange økonomer hævder for det første i mod-
sætning til mange sociologer, at individer vælger det bedste alter-
nativ af alle eksisterende alternativer og ikke kun af de alternati-
ver, som udgøres af de valg, som personer i deres omgangskreds 
har valgt. Derudover fremføres synspunktet af forskere, som på-
peger, at individer vælger deres omgangskreds ud fra deres egne 
præferencer. Nærmiljøet vil dermed ikke påvirke individets ad-
færd, såfremt nærmiljøet er tilstrækkeligt varieret til at mulig-
gøre, at individer omgås individer med samme præferencer som 
dem selv. Endelig kan man forestille sig, at fordelene og ulemper-
ne ved at have ressourcestærke naboer opvejer hinanden (Jencks 
og Mayer 1990a).

Gennemgangen af de eksisterende teorier vedrørende nærmil-
jøeffekter viser, at nærmiljøet teoretisk kan tænkes at have mod-
satrettede effekter på individets præstationer og valg. Dette under-
streger vigtigheden af grundige empiriske undersøgelser af, hvor-
dan nærmiljøet påvirker individers præstationer og valg.

4.2 Hvordan måler man nærmiljøeffekter?

I de seneste år har adskillige økonomer bidraget til forskning i 
nærmiljøeffekter ved at formalisere de teoretiske forklaringer på 
nærmiljøeffekter, som er fremsat af især sociologer og psykologer, 
ved anvendelse af matematiske metoder. En sådan formalisering 
af de teoretiske forklaringer er en forudsætning for statistisk må-
ling af disse effekter. Det mest indfl ydelsesrige bidrag stammer 
fra økonomen Charles Manski, jf. Manski (1993). Manski skelner 
mellem tre typer af forklaringer på, hvorfor individer med samme 
omgangskreds er tilbøjelige til at opføre sig på lignende vis:

• Gensidig påvirkning, som finder sted i forbindelse med påvirk-
ning fra jævnaldrende og muligvis også ved netværksvirknin-
ger, og som resulterer i feedbackeffekter. Fænomenet kaldes 
endogene effekter og er udtryk for et individs tilbøjelighed 
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til at have en adfærd, der afhænger af omgangskredsens ad-
færd.

• Ensidig påvirkning fra ældre medlemmer i omgangskredsen 
pga. deres funktion som rollemodeller og deres sociale kontrol. 
Her er der fravær af feedbackeffekter. Dette kaldes eksogene 
effekter og er effekter af de af omgangskredsens karakteristika, 
som ikke påvirkes af individets egen adfærd.20

• Individer i en gruppe, f.eks. en klasse, som er tilbøjelige til at 
have samme adfærd, fordi de ligner hinanden mht. en række 
evt. skjulte egenskaber (smag for arbejde, initiativ, ambitioner 
osv.). Dette kaldes en korreleret effekt.

Manskis terminologi indebærer, at der skelnes mellem to typer af 
nærmiljøeffekter: Endogene og eksogene effekter.

Manski (1993) anvender følgende problemstilling til eksempli-
fi cering af disse forklaringstyper: Gymnasieelevers præstationer i 
gymnasiet. Der eksisterer endogene effekter, hvis elevens præsta-
tion alt andet lige afhænger af den gennemsnitlige formåen blandt 
eleverne på individets skole, etniske gruppe eller øvrige omgangs-
kreds. De endogene effekter kan skyldes, at man lærer af hinanden 
i omgangskredsen. Der eksisterer eksogene effekter, hvis indivi-
dets præstation alt andet lige afhænger af f.eks. den socioøkonomi-
ske sammensætning i individets omgangskreds. Endelig eksisterer 
der korrelerede effekter, hvis individer med den samme omgangs-
kreds har ens præstationsniveau, fordi de har lignende familiebag-
grund eller undervises af de samme lærere. Præstationsniveauet 
skyldes her samme baggrund m.v. og altså ikke omgangskredsen, 
som man fejlagtigt kunne forledes til at tro ved en overfl adisk ana-
lyse. Korrelerede effekter er altså ikke nærmiljøeffekter.

De tre typer af effekter indebærer forskellige politikanbefalin-
ger. Betragt f.eks. et uddannelsesprogram som indfører specialun-
dervisning til nogle, men ikke alle elever i skolen. Hvis en elevs 
præstation afhænger af den gennemsnitlige præstation af eleverne 
i skolen, hjælper et effektivt specialundervisningsprogram ikke 
blot de elever, som modtager specialundervisning ved at forbedre 
deres præstationer, men hjælper indirekte alle skolens elever, in-
klusive en feedbackeffekt på de elever som modtager specialun-

20. Sociologer anvender typisk betegnelsen konteksteffekter for eksogene effekter.
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dervisning. Eksogene og korrelerede effekter skaber ikke en sådan 
social multiplikatoreffekt.

Det mest grundlæggende problem ved måling af nærmiljøeffek-
ter er at adskille nærmiljøeffekter fra korrelerede effekter, jf. Dur-
lauf (2004). Ved måling af nærmiljøeffekter for børn er det mest 
grundlæggende problem således at adskille nærmiljøets påvirkning 
fra forældrenes påvirkning af børns præstationer og adfærd. For-
ældrenes persontræk spiller en vigtig rolle for deres børns præsta-
tioner og adfærd, uanset hvor de bor. Forældrenes persontræk har 
desuden betydning for, hvor familien bor. Som konsekvens heraf 
vil børn, som vokser op i et kvarter med relativt mange ressour-
cestærke familier, i nogen grad adskille sig fra børn, som opvokser 
i et kvarter med relativt mange ressourcesvage familier, selv hvis 
nærmiljøet ikke påvirker børnenes præstationer og adfærd.

Ud fra et videnskabeligt synspunkt ville den bedste måde til 
statistisk måling af nærmiljøeffekter være at udføre et kontrol-
leret eksperiment, hvor familier blev tilfældigt placeret i forskel-
lige typer af boligkvarterer og overtalt til at forblive bosat i det 
anviste kvarter i en længere periode (jf. f.eks. Jencks og Mayer 
1990a; Durlauf 2004). Herefter ville det være ligetil for forskere 
at måle, hvor godt børnene klarede sig, alt efter hvilken type af 
boligkvarter de voksede op i. Imidlertid kan samfundsvidenska-
belige forskere af etiske grunde ikke udføre sådanne kontrollerede 
eksperimenter. I mangel af bedre anvendes i stedet data fra inter-
viewundersøgelser, spørgeskemaer og administrative registre, som 
indeholder information om børns præstationer såvel som deres fa-
miliemæssige baggrund og forhold i deres boligkvarter.

Statistiske undersøgelser, som er foretaget på et sådant data-
grundlag, er imidlertid forbundet med en række metodemæssige 
vanskeligheder. Det er meget vanskeligt at adskille betydningen 
af nærmiljøeffekter fra korrelerede effekter på dette datagrundlag. 
Det kræver brug af særlige økonometriske metoder at tage højde 
for selv-selektion ind i boligområder, dvs. at individer vælger bo-
ligområde på grundlag af nogle (for forskeren) uobserverbare in-
dividkarakteristika, som netop er korreleret med individets præ-
station. Den klassiske metode til at tage højde for selv-selektion 
er udviklet af Heckman.21 En anden ofte anvendt metode er den 

21. Jf. Heckman (1979).
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såkaldte instrumentvariabelmetode. En ny lovende metode til at 
tage højde for selv-selektion i forbindelse med estimation af nær-
miljøeffekter er brug af data for observeret adfærd for søskende.

Manski (1993) beskriver den statistiske model, som hovedpar-
ten af de empiriske undersøgelser anvender til statistisk bestem-
melse af nærmiljøeffekter, på grundlag af data for observeret ad-
færd. Ifølge denne model afhænger individets adfærd af individets 
egne karakteristika samt af omgangskredsens gennemsnitlige ad-
færd og karakteristika. Manski (1993) viser, at det kun i særlige 
tilfælde er muligt at dokumentere endogene og eksogene effekter 
separat i sådanne modeller på grundlag af data for observeret ad-
færd, f.eks. fra administrative registre. Det er dog muligt at fastslå, 
om der i det hele taget eksisterer nærmiljøeffekter.

Manski (1993) kalder dette dokumentationsproblem eller iden-
tifi kationsproblem for „the refl ection problem“. Med dette henviser 
han til, at identifi kationsproblemet består i vanskeligheder med at 
skelne mellem den direkte effekt af karakteristika for individer i 
omgangskredsen på individets adfærd (eksogen) og den indirekte 
effekt af karakteristika for individer i omgangskredsen, som giver 
sig udslag i en endogen effekt. Som følge af identifi kationsproble-
met antages det typisk i empiriske analyser af endogene effekter, 
at der hverken eksisterer eksogene eller korrelerede effekter. Selv 
under disse antagelser er det under visse omstændigheder umu-
ligt at identifi cere endogene effekter på grundlag af data for ob-
serveret adfærd, herunder i tilfælde hvor de karakteristika, som 
kendetegner omgangskredsen, og karakteristika, som direkte på-
virker individets adfærd, er funktionelt afhængige eller statistisk 
uafhængige. Til identifi kation af endogene nærmiljøeffekter an-
befaler Manski brug af supplerende data, f.eks. fra kontrollerede 
eksperimenter som psykologiske eksperimenter eller subjektive 
data i form af individers egne udtalelser om, hvorfor de opfører 
sig, som de gør. Durlauf (2004) foreslår herudover brug af resul-
tater fra etnografi ske studier af nærmiljøeffekter.

Vender vi os nu mod de praktiske implikationer, vil fortalere 
for offentlige politikker til reduktion af boligmæssig adskillelse 
sædvanligvis være enige om, at spredt bosætning vil gavne børn 
i svage familier mere, end det vil skade børn i stærke familier. 
Rationalet bag er for det første, at ressourcesvage familiers socia-
le netværk er mere geografi sk koncentreret end ressourcestærke 
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familiers sociale netværk, og for det andet, at gode skoler spiller 
en større rolle for børn af ressourcesvage forældre end børn af 
ressourcestærke forældre. Børn af ressourcestærke forældre kan 
nemlig muligvis lære det, de ikke får lært i skolen, af deres for-
ældre, mens denne mulighed ikke eksisterer for børn af ressour-
cesvage forældre. Forskere, som estimerer nærmiljøeffekter, bør 
derfor også undersøge, om nærmiljøet har forskellig effekt på børn 
af hhv. ressourcesvage og ressourcestærke forældre.

Manski (1993) påpeger et relateret problem i empiriske ana-
lyser af nærmiljøeffekter, som udelukkende laves på grundlag af 
data for observeret adfærd, f.eks. fra administrative registerdata. 
Et sådant datagrundlag kan ikke bruges til at bestemme, hvilke 
individer der udgør individets omgangskreds.22

Resten af dette kapitel opsummerer, hvad samfundsvidenska-
belige forskere har lært af statistiske undersøgelser, som måler 
nærmiljøeffekter ved at sammenligne præstationer og adfærd for 
individer i „gode“ boligkvarterer med lignende individer i „dår-
lige“ kvarterer.

4.3 Nærmiljøeffekter i USA

En kortlægning af især den nyere amerikanske litteratur om nær-
miljøeffekter for børn og unge og den mere sparsomme litteratur 
om nærmiljøeffekter for voksne fi ndes i form af Durlauf (2004), 
som den efterfølgende gennemgang af amerikanske empiriske un-
dersøgelser bygger på.

Den første økonometriske undersøgelse af nærmiljøeffekter 
på grundlag af data for observeret adfærd blev lavet af Datcher 
(1982). Siden er der gennemført mange tilsvarende, og de fi nder i 
almindelighed signifi kante nærmiljøeffekter.23 Men undersøgelser-
nes belæg for eksistens af nærmiljøeffekter kan skyldes studiernes 
manglende tagen højde for individers mulige selv-selektion ind i 

22. Se Jencks og Mayer (1990a) og Durlauf (2004) for en mere detaljeret gennemgang 

af vanskelighederne ved at anvende data fra interviewundersøgelser, spørgeskemaer og 

administrative registre til måling af nærmiljøeffekter.

23. Både de før omtalte endogene og eksogene nærmiljøeffekter. Dog diskuteres det 

sjældent, hvilke vanskeligheder der er med identifi kation af disse effekter. Nylige und-

tagelser herfra inkluderer Drewianka (2003), Ioannides og Zabel (2002, 2003), Minkin 

(2002) og Sirakaya (2003).
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boligområder, sådan at beboere med de samme uobserverbare ka-
rakteristika bor de samme steder (korrelerede effekter). Resultater 
fra de få studier af nærmiljøeffekter, som forsøger at tage højde for 
selv-selektion, er nemlig blandede og afhænger af den anvendte 
metode til at korrigere for selv-selektion.24 Svaghederne ved ho-
vedparten af de empiriske undersøgelser baseret på statistisk ana-
lyse af data for observeret adfærd illustrerer, at denne type studier 
kun i begrænset omfang understøtter teorier om, at nærmiljøet har 
betydning for individets præstationer og valg.

Statistisk analyse af nærmiljøeffekter på grundlag af data, hvor 
myndighederne har foretaget et indgreb i individers valg af bo-
ligområde, er et vigtigt alternativ til brug af data for observe-
ret adfærd, fordi man derved kan undgå det gængse selv-selekti-
onsproblem. Sådanne indgreb kaldes kvasi-eksperimenter, fordi 
indgrebet i hvert fald til dels defi nerer grupper af individer, som 
tilfældigt anvises til behandling eller ej, hvor behandling i dette 
tilfælde skal forstås som tildeling af et nyt nærmiljø. Første ek-
sempel på et sådant indgreb er Gautreaux-programmet, der var et 
boligprogram for fattige familier i offentligt ejede boliger i fattige 
kvarterer i Chicago. Programmet blev påbegyndt, efter at Dorothy 
Gautreaux i 1967 repræsenterede en gruppe af sagsøgere af Chi-
cago Hou sing Authority. Anklagen gik ud på, at Chicago Housi-
ng Authority diskriminerede fattige familier ved at placere dem i 
offentligt ejede boliger i fattige kvarterer. Programmet tildelte én 
gruppe af familier bolig i en anden del af Chicago og en anden 
gruppe af familier bolig i forstæder til Chicago. Efterfølgende fore-
tog sociologen James Rosenbaum interviews med de familier, som 
havde deltaget i programmet. Hans undersøgelser (opsummeret i 
Rosenbaum og Popkin, 1991, og Rosenbaum, 1995) viser, at fami-
lier, som var fl yttet til forstæderne som led i programmet, klarede 
sig socioøkonomisk bedre på en lang række punkter end familier, 
som fl yttede til en anden bydel i Chicago. Det var især børnenes 

24. Typisk bliver nærmiljøeffekter insignifi kante i studier, som anvender instrumentva-

riabelmetoden til at tage højde for selv-selektion, jf. f.eks. Evans, Oates og Schwab (1992) 

og Foster og McLanahan (1996). Men jf. Rivkin (2001) for kritik af anvendelse af aggre-

gerede data som instrument for nærmiljøkarakteristika. Det eneste studie, som anvender 

Heckman’s klassiske selektionsmetode til at tage højde for selv-selektion, Ioannides og 

Zabel (2002), fi nder derimod betydeligt belæg for eksistens af nærmiljøeffekter.
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præstationer, som forbedredes. For eksempel steg andelen af børn, 
som blev universitetsstuderende. Desværre lider Gautreaux-pro-
grammet også under selv-selektionsproblemer, hvorfor man ikke 
uden videre kan fortolke resultaterne kausalt, dvs. som belæg for 
eksistens af nærmiljøeffekter.

Denne erkendelse har fået U.S. Department of Housing og Ur-
ban Development til at udvikle Moving to Opportunity (MTO)- 
programmet, der blev designet som et eksperiment til ændring 
af individers nærmiljø med det formål at udlede årsagssammen-
hænge. Programmet er siden 1994 blevet implementeret i 5 ame-
rikanske byer, Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles og New 
York. Programmet er konstrueret således, at tilfældigt udvalgte 
familier modtager en værdikupon, som ved indløsning giver ret 
til økonomisk støtte til fl ytning til et hvilket som helst boligom-
råde („Section 8“-gruppen) eller til et boligområde, hvor færre 
end 10 % lever under fattigdomsgrænsen (eksperimentgruppen). 
En lang række undersøgelser har evalueret, hvordan fl ytningerne 
har påvirket individernes præstationer.25 Undersøgelserne viser, at 
fl ytninger bevirkede forbedrede vilkår for børn. Færre børn hav-
de adfærdsvanskeligheder og helbredsproblemer efter fl ytning, og 
dette gjaldt både i „Section 8“-gruppen og i eksperimentgruppen. 
Flyttevirkningerne for voksne er mere blandede. En undersøgelse 
viser, at antallet af arbejdstimer steg betydeligt for Los Angeles-
familier, som deltog i MTO-programmet, mens en anden under-
søgelse ikke kan påvise ændringer i voksnes økonomiske situation 
som følge af MTO-programmet.26

Durlauf (2004) understreger, at MTO-programmet kun i be-
grænset omfang belyste spørgsmålet om eksistens af nærmiljøef-
fekter. For det første gælder det empiriske belæg fra programmet 
kun for de familier, som har valgt at indløse deres værdikupon, 
mens nærmiljøeffekterne er ukendte for den betydelige andel af 
familier, som ikke har indløst kuponen (34-61 % i eksperiment-
gruppen i de fem byer). For det andet kan de positive virkninger af 
programmet skyldes den indkomststigning, som man fi k ved ind-

25. Undersøgelserne er bl.a. Hanratty, McLanahan og Petit (2001), Katz, Kling og Lieb-

man (2001), Leventhal og Brooks-Gunn (2001, 2002), Ludwig, Duncan og Hirschfi eld 

(2001) og Rosenbaum og Harris (2001).

26. Jf. Hanratty, McLanahan og Petit (2001) og Katz, Kling og Liebman (2001).
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løsning af kuponen. For det tredje er det umuligt at fastslå, hvilke 
nærmiljøkarakteristika der bevirkede forbedringerne. Katz, Kling 
og Liebman (2001) rejser f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt forbed-
ringer af børns helbred skyldes en højere boligkvalitet snarere end 
et forbedret nærmiljø? Sidst, men ikke mindst, er det tvivlsomt, 
om man ville opnå de samme resultater, hvis man implementere-
de MTO-programmet i stor stil, jf. Sobel (2002). Man kan f.eks. 
forestille sig, at bedre stillede familier ville opgive at sende deres 
børn til den lokale kommuneskole, hvis fattige familier fl yttede 
til boligkvarteret i stor stil.

Glaeser, Sacerdote og Scheinkman (2002) anbefaler en ny og, 
ifølge Durlauf (2004), lovende metode til at undersøge nærmiljøef-
fekter på grundlag af aggregerede effekter for geografi ske områder 
eller institutioner, hvor de udnytter social-multiplikator-egenska-
ber ved endogene nærmiljøeffekter. De fi nder empirisk belæg for 
eksistensen af en social multiplikator for såvel karaktergennemsnit 
for studerende i Dartmouth, evalueret på klasse- og kollegieniveau, 
som kriminalitetsrater, evalueret for byer, stater og på landsplan.

Flere amerikanske undersøgelser dokumenterer vedvarende 
store forskelle i udgifter pr. elev for amerikanske skoledistrikter 
siden 1970’erne, som skyldes, at en betydelig andel af skoleudgif-
terne fi nansieres af lokale skatter.27 Men det er et uafklaret spørgs-
mål, om der eksisterer en sammenhæng mellem skoleressourcer 
og undervisningsudbytte.28

Endelig eksisterer der en del amerikanske kvantitative undersø-
gelser af virkningerne af at bo i et område, som ligger forholdsvis 
tæt på en høj koncentration af arbejdspladser. Disse undersøgelser 
kan bruges til at belyse, hvorvidt der er empirisk belæg for „spa-
tial mismatch“-teorien, ifølge hvilken boligmæssig adskillelse af 
lavindkomstgrupper reducerer arbejdsudbud og lønniveau for lav-
indkomstindivider bosat i fattige kvarterer, fordi de fattige kvar-
terer ligger fjernt fra arbejdspladser for ufaglærte.

Ældre amerikanske undersøgelser, som sammenligner beskæf-
tigelsesfrekvensen for individer bosat i forskellige typer af kvarte-

27. Jf. Hussar og Sonnenberg (2001), Murray, Evans og Schwab (1998) og Fernandez og 

Rogerson (1996).

28. Jf. Hanushek (1986, 1996a, 1996b), Krueger (2003), Greenwald m.fl . (1996), Hedges 

og Greenwald (1996) og Hedges m.fl . (1994). 
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rer, giver empirisk belæg for, at bopæl tæt på arbejdspladser ikke 
spiller nogen rolle for voksnes beskæftigelsesfrekvens, men har 
en positiv virkning på unges beskæftigelsesfrekvens (jf. Jencks og 
Mayer 1990b, 197-199). Andre ældre amerikanske undersøgelser 
fi nder derimod empirisk belæg for, at bopæl tæt på arbejdsplad-
ser også påvirker voksnes beskæftigelsesfrekvens. To undersøgel-
ser viser, at forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem sorte 
og hvide amerikanere var lavere i byer, hvor arbejdspladser inden 
for produktion, handel og service var spredt i byrummet. En an-
den undersøgelse viser, at sorte amerikanere bosat i fattige, sorte 
kvarterer i den indre by havde højere arbejdsindkomst i byer, hvor 
ufaglærte job udgjorde en relativt stor andel af job i den indre by 
(jf. Jencks og Mayer 1990b, 200). Jencks og Mayer (1990b, 202) 
angiver nogle mulige årsager, som understreger de metodemæssige 
svagheder ved undersøgelser, hvor den mest plausible årsag formo-
dentlig er, at den sidstnævnte type af undersøgelser, som udnytter 
variation i graden af jobkoncentration i forskellige byer, ikke tager 
højde for, at både virksomhedernes placering i byrummet og sorte 
amerikaneres jobmuligheder afhænger af uobserverbare karakte-
ristika ved byområdet. Blandt disse kan være omfanget af racefor-
domme og niveauet af racekonfl ikter. Jencks og Mayer konklude-
rer derfor, at der er behov for yderligere undersøgelser.

Siden Jencks og Mayers gennemgang af empiriske kvantitative 
undersøgelser af „spatial mismatch“ i 1990 er der lavet en række 
kvantitative undersøgelser, som tester „spatial mismatch“-teori-
en, samtidig med at de tester betydningen af at have naboer med 
en høj indkomst. Men litteraturen er langt fra at kunne tilbyde et 
konsistent bud på, om teorien holder.

4.4 Nærmiljøeffekter i Danmark og resten af 
Nordeuropa

Det fi ndes langt færre empiriske undersøgelser af nærmiljøeffek-
ter i Nordeuropa. Først for nylig er europæiske forskere begyndt at 
analysere, hvilken betydning de sociale omgivelser har for social 
mobilitet (Friedrichs m.fl ., 2003). Oversigtsartiklen af Friedrichs 
(1998) indikerer tillige, at relativt få europæiske forskere inden for 
sociologi og økonomi har lavet empirisk, kvantitativ forskning om 
betydningen af nærmiljøeffekter.
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Manglen på empirisk-kvantitative undersøgelser af nærmiljøef-
fekter i Nordeuropa er et problem; amerikansk forskning kan ikke 
forventes umiddelbart også at gælde for Nordeuropa. For det første 
så anvender USA selektive velfærdspolitikker, mens de nordeuro-
pæiske lande og i særdeleshed de skandinaviske anvender univer-
selle velfærdsordninger med lavere indkomstulighed til følge. En 
person i USA, som varigt mister sit job, har udsigt til kun at have 
råd til en bolig i de mindst attraktive kvarterer, hvilket i min-
dre grad er tilfældet i Nordeuropa. Forskellen i omfanget af vel-
færdspolitikker i USA og Nordeuropa bidrager derfor formodent-
lig også til forklaring af, at omfanget af boligmæssig adskillelse 
af indkomstgrupper er langt lavere og den fysiske udstrækning af 
fattige boligkvarterer langt mindre i de nordeuropæiske storby-
er end i amerikanske storbyer. For det andet ligger boligområder 
med en overrepræsentation af socialt marginaliserede individer 
i Nordeuropa ikke, som i USA, i det indre af byerne, men deri-
mod i udkanten af storbyerne, såsom „banlieues“ i Paris og andre 
franske storbyer. Tilsvarende er socialt marginaliserede individer 
overrepræsenterede i store blokke af socialt boligbyggeri fra efter-
krigstiden i udkanten af byer som Amsterdam, Berlin, Glasgow, 
Stockholm og Napoli, hvilket til dels er et resultat af politikker til 
allokering af sociale boliger, som anvendes i mange europæiske 
storbyer (Friedrichs m.fl ., 2003). Et dansk eksempel på en sådan 
politik, som øger koncentrationen af socialt marginaliserede in-
divider i bestemte områder i forstæderne med sociale boliger, er 
den kommunale anvisningsret, som generelt giver de kommunale 
myndigheder ret til at anvise individer med boligsociale problemer 
bolig i hver fjerde ledige almennyttige bolig.

Det, at velfærdsstaterne er større i Nordeuropa, får nogle for-
skere til at forudsige, at nærmiljøeffekter spiller en mindre rolle 
for social mobilitet i Nordeuropa end i USA. Synspunktet fremfø-
res bl.a. af sociologen Loïc Wacquant, som har foretaget kvalita-
tive studier af sociale marginaliseringsprocesser i USA og Frank-
rig, jf. Wacquant (1993; 1996). Han konkluderer, at den „bosæt-
ningsmæssige udskillelse“ følger forskellige sociale og geo grafi ske 
processer i USA og Nordeuropa. I modsætning til det umiddelba-
re indtryk og de overfl adiske beskrivelser af forholdene i udsatte 
boligområder i Nordeuropa i medierne har sociale marginalise-
ringsprocesser i de nordeuropæiske storbyer ifølge Wacquant ikke 
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ført til dannelsen af kulturelt homogene geografi ske enheder, hvor 
befolkningsgrupperne udvikler gruppe- og stedspecifi kke orga-
nisationer, som erstatter og duplikerer de institutionelle rammer i 
det øvrige samfund, om end på et lavere og mere ufuldstændigt 
niveau. Men Wacquant påpeger, at man bør vogte sig for at an-
vende offentlige politikker i Europa, som isolerer særlige bydele 
og befolkningsgrupper, hvorved de tilskyndes til anti-social ad-
færd, som kan starte „socialt selvsving“, hvor en selvforstærkende 
proces fører en bydel længere og længere ud i uføre: Beboerne 
reagerer mod dårlige forhold og isolation, men reaktionerne fører 
blot til mere isolation og endnu dårligere forhold. Processer som 
kendes fra ghettoisering af sorte amerikanere i USA.

Hvad viser de eksisterende empirisk-kvantitative undersøgelser 
af nærmiljøeffekter i Danmark og vores nabolande?

Der fi ndes kun to kvantitative analyser af nærmiljøeffekter i 
boligområder i Danmark: Graversen m.fl . (1999) og Hummel gaard 
m.fl . (2002). Graversen m.fl . (1999) analyserer unges uddannelses-
valg og estimerer i den forbindelse effekten af, at en person som 
15-årig boede i et boligområde, der har modtaget støtte fra byud-
valget, og derfor må formodes at være socialt udsat. Effekten er 
statistisk signifi kant og negativ, men af begrænset størrelse. Hum-
melgaard m.fl . (2002) analyserer andengenerationsindvandreres 
uddannelses- og arbejdsmarkedsforløb. De estimerer effekten af 
at være opvokset i et af de mest udsatte boligområder blandt de 
områder, som har modtaget støtte fra Byudvalget. Analyserne gi-
ver ikke entydige resultater. De fundne sammenhænge i Graversen 
m.fl . (1999) og Hummelgaard m.fl . (2002) kan ikke umiddelbart 
tolkes som årsagssammenhænge, idet der ikke er taget højde for 
selv-selektion – det er ikke givet, at familierne blev svage af at bo 
i boligområderne; det kunne være, at det var svage familier, som 
af forskellige grunde havnede i disse områder. Det skal også næv-
nes, at afgrænsning af et socialt udsat boligområde ikke er gjort 
ud fra objektive statistiske kriterier, men alene ud fra om området 
havde modtaget støtte fra Byudvalget.

Hvad viser forskningen omkring nærmiljøeffekter fra vores 
nabolande?

Der fi ndes lidt mere kvantitativ forskning i nærmiljøeffekter i 
Sverige. Hovedparten af de svenske kvantitative undersøgelser af 
betydningen af nærmiljøet for individets præstationer fi nder em-
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pirisk belæg for, at det er en fordel for individers sociale mobilitet 
og beskæftigelse at have ressourcestærke naboer.29 Imidlertid an-
vender ingen af undersøgelserne metoder, som tager højde for evt. 
selv-selektion ind i boligområder. Resultaterne kan derfor skyldes, 
at bestemte (uobserverbare) typer af individer vælger at bosætte 
sig i bestemte boligområder frem for en årsagssammenhæng mel-
lem karakteristika ved nærmiljøet og individets præstation.

Norsk kvantitativ forskning i nærmiljøeffekter er tilsyneladen-
de ret begrænset. For nylig er der imidlertid lavet en glimrende 
undersøgelse af Raaum m.fl . (2006). Raaum m.fl . (2006) er i stand 
til at tage højde for potentiel selv-selektion ind i boligområder, dog 
kun i stand til at bestemme i hvilket interval størrelsen af nærmil-
jøeffekten ligger frem for et mere præcist estimat. Deres resultater 
viser for det første, at nærmiljøet i barndommen spiller en mindre 
rolle end familiebaggrunden for uddannelseslængden og arbejds-
indkomsten. For det andet, at nærmiljøet i barndommen spiller en 
betydeligt mindre rolle for individers uddannelseslængde og ar-
bejdsindkomst i Norge, end det gør i USA.

Engelsk kvantitativ forskning i nærmiljøeffekter begrænser sig 
så vidt vides foreløbig til analyserne af McCulloch (2001) og Buck 
(2001). Begge analyser fi nder empirisk belæg for, at individer, 
som bor i udsatte boligområder, klarer sig signifi kant dårligere på 
arbejdsmarkedet og har større sandsynlighed for at være socialt 
marginaliserede. Men Buck (2001) understreger, at sammenhæn-
gen ikke bør fortolkes kausalt.30

4.5 Sammenfatning

Det kan være en fordel at have ressourcestærke naboer af følgende 
årsager: For det første fordi sociale problemer kan smitte af gen-
nem påvirkning fra jævnaldrende; for det andet fordi voksne i nær-
miljøet fungerer som rollemodeller og sanktionerer børn og unges 
overtrædelse af sociale normer; for det tredje via påvirkning fra 
voksne, som arbejder i lokalområdets institutioner; for det fjerde 

29. Jf. undersøgelserne af R. Andersson (2001), E. Andersson (2001), Åberg og Hed ström 

(2003), Mood (2004) og Brännström (2004).

30. Flere kvantitative engelske analyser er imidlertid under udarbejdelse af forsknings-

centret CASE (the ESRC Research Centre for Analysis of Social Exclusion).
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på grund af nærmiljøets rolle som socialt netværk, inden for hvil-
ket der udveksles information, herunder om jobmuligheder; og for 
det femte fordi virksomheder kan foretrække at placere arbejds-
pladser i nærheden af „gode“ boligkvarterer. Ressourcestærke na-
boer kunne imidlertid også tænkes at være forbundet med ulemper. 
De kan for det første være en ulempe, hvis individer vurderer de-
res egen succes eller fravær af succes ved at sammenligne sig med 
individer i deres nærmiljø. Det kan for det andet være en ulempe, 
hvis en gruppe af individer, som oplever, at de ikke er i stand til 
at leve op til samfundets forventninger til dem, danner en socialt 
afvigende subkultur som en kollektiv reaktion mod relativ fi asko. 
Ressourcestærke naboer kan for det tredje være en ulempe, hvis 
der konkurreres om knappe ressourcer.

Der er foretaget adskillige undersøgelser af betydningen af 
nærmiljøet i USA. Hovedparten af undersøgelserne fi nder empi-
risk belæg for, at det er en fordel at have ressourcestærke naboer. 
Men de fl este af undersøgelserne anvender metoder, som ikke ta-
ger højde for, at dette kunne skyldes såkaldte korrelerede effekter, 
altså at folk, som har ens egenskaber, evt. skjulte, foretrækker at 
bo de samme steder. Man bør derfor være forsigtig med at kon-
kludere, at resultaterne af disse undersøgelser viser robust empi-
risk belæg for, at nærmiljøet påvirker individers præstationer og 
valg. De undersøgelser, som tager højde for potentielle korrelerede 
effekter, fi nder i øvrigt modstridende resultater; nogle fi nder, at 
nærmiljøet har en betydelig påvirkning af individers præstationer, 
mens andre fi nder, at det er uden betydning. Den væsentligste kon-
klusion, der kan drages på grundlag af de eksisterende amerikan-
ske kvantitative undersøgelser af nærmiljøeffekter, er formodent-
ligt, at nærmiljøet spiller en mindre rolle end familiebaggrunden 
for individers præstationer og valg.

Der fi ndes kun få empiriske, statistiske undersøgelser af nær-
miljøets betydning for individers præstationer og valg i Nordeuro-
pa. Næsten alle undersøgelserne fi nder empirisk belæg for, at det 
er en fordel for individet at have ressourcestærke naboer. Kun en 
enkelt (norsk) undersøgelse anvender imidlertid metoder, som ta-
ger højde for potentielle korrelerede effekter. Den norske under-
søgelse fi nder imidlertid også, at det er en fordel at have ressour-
cestærke naboer, men igen spiller nærmiljøet en mindre rolle end 
familiebaggrunden. Samme undersøgelse fi nder desuden, at nær-
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miljøet spiller en mindre rolle i Norge end i USA. Sandsynligvis 
vil fremtidige danske undersøgelser genfi nde disse resultater.

Det er vigtigt at slå fast, at man ikke kan konkludere, at nær-
miljøet ingen betydning har for individers præstationer og valg på 
grundlag af fraværet af fund af en robust empirisk årsagssammen-
hæng mellem nærmiljøet og individers præstationer og valg.

Nærmiljøet har formodentlig en vis betydning, om end den 
muligvis er mindre end betydningen af familiebaggrund og indi-
viders egne persontræk, men der er behov for yderligere og bedre 
undersøgelser for at fastslå, i hvilket omfang og gennem hvilke 
mekanismer, nærmiljøet påvirker individers valg og præstationer. 
Rockwool Fondens Forskningsenheds konstruktion af boligom-
råder for hele Danmark sammenkoblet med administrative regi-
sterdata udgør et glimrende datagrundlag for fremtidige empiriske 
undersøgelser af nærmiljøets betydning for individers præstatio-
ner og valg i Danmark.
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5 Etniske enklaver og
 økonomisk integration

Af Anna Piil Damm

En af de mulige nærmiljøeffekter, som der er stor interesse for i 
Europa i disse år, er betydningen af etnisk koncentration i bolig-
områder for indvandreres integration i modtagerlandenes samfund 
i almindelighed og på deres arbejdsmarkeder i særdeleshed. Ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere er målt ud fra D-indekset 
i høj grad boligmæssigt adskilt fra danskere, som kapitel 2 viste. 
Omfanget af denne adskillelse er dog ifølge beregningen faldet en 
smule fra midt i 1980’erne og til nu. Dette skal formentlig ses på 
baggrund af en bevidst politik om at øge den geografi ske spred-
ning af fl ygtninge på asyltidspunktet, som begyndte i 1986 og blev 
skærpet med Integrationsloven i 1999. Kapitel 2 viste desuden, at 
medlemmerne af de ti største ikke-vestlige etniske grupper i Dan-
mark er tilbøjelige til at bo i samme boligkvarter som deres lands-
mænd. Omfanget af boligmæssig adskillelse af hver af de ti stør-
ste ikke-vestlige minoritetsgrupper er ifølge beregningerne meget 
højt, om end dalende, hvilket i nogen grad kan tilskrives stignin-
gen i antallet af indvandrere hørende til disse grupper.

Hvorvidt boligmæssig adskillelse har negative konsekvenser 
i relation til økonomisk integration for etniske minoriteter, er et 
centralt spørgsmål. Hvis det har negative konsekvenser for mino-
riteterne at vokse op eller bo i et kvarter med mange landsmænd 
og indvandrere fra andre lande, er bosætningsmønsteret for ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere en barriere for deres øko-
nomiske integration i det danske samfund.

Dette kapitel vil belyse spørgsmålet ved at præsentere de ek-
sisterende teorier om økonomiske konsekvenser af boligmæssig 
adskillelse af etniske minoriteter og opsummere, i hvilket omfang 
der fi ndes empirisk belæg for teorierne. Sammenfatningen af den 
empiriske viden vil fokusere på den amerikanske litteratur, som 
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er dominerende på området. Europa kan lære af USA’s erfaringer, 
skønt det er vigtigt at holde sig for øje, at forholdene er meget for-
skellige mellem de to kontinenter, og at erfaringerne derfor ikke 
kan bruges direkte. For Danmark og vore nabolande præsenteres 
kvantitativt belæg for teorierne i det omfang, det fi ndes. I næste 
kapitel præsenteres resultaterne af en ny dansk undersøgelse af 
konsekvensen for fl ygtninges økonomiske integration af at bo i 
en kommune med mange landsmænd.

5.1 Fordele og ulemper ved bopæl i en etnisk 
enklave

Teorierne om boligmæssig adskillelse af etniske minoriteter giver 
ikke et entydigt svar på, om en sådan adskillelse i sig selv skader 
eller fremmer minoriteternes integration i samfundet, inklusive 
social opstigning. Svaret afhænger bl.a. af, om boligmæssig ad-
skillelse af etniske minoriteter mindsker graden af uddannelses- og 
indkomstmæssig segregering. Hvis boligmæssig adskillelse mind-
sker graden af indkomst- og uddannelsesmæssig segregering, så 
etniske minoriteter, som klarer sig godt på arbejdsmarkedet, for-
bliver bosat i de etniske enklaver,31 kan det ifølge teorierne om 
nærmiljøeffekter styrke ressourcesvage grupper. Dette kan bl.a. 
ske via tilstedeværelsen af ældre rollemodeller, som sanktionerer 
afvigelser fra samfundstjenlig adfærd og tilstedeværelsen af jævn-
aldrende med ressourcestærke forældre.

Hvis en stigning i andelen af etniske minoriteter i et boligkvar-
ter bevirker en udvandring af ressourcestærke indfødte beboere 
engageret i private foreninger i boligkvarteret og med børn i den 
lokale skole, kan såvel andelen af ressourcestærke i nærmiljøet 
som kvaliteten af lokale offentlige og private institutioner falde.

Den følgende gennemgang af betydning af boligmæssig adskil-
lelse vil for overskuelighedens skyld antage, at den boligmæssige 
segregering af etniske minoriteter ikke påvirker segregeringen af 
indkomst- og uddannelsesgrupper.

Der er mange grunde til, at etniske enklaver kan tænkes at 
have betydning. Enklaven kan være: Ramme om etniske netværk; 

31. Eksempelvis defi neret som bopæl i et boligområde hvor andelen af landsmænd er 

dobbelt så høj som andelen af landsmænd i byområdet.



176

udgangspunkt for tilegnelse af sproglige kompetencer og øvrige 
værtslandsspecifi kke typer af humankapital; lette forbrug af et-
niske varer og fremme bopælstilfredshed. Ligeledes kan der være 
særlige institutionelle forhold, som gør, at en enklave har en ef-
fekt, og endelig har bopæl i enklaver betydning for afstanden mel-
lem boligkvarter og arbejdspladser. Disse teorier uddybes i resten 
af afsnittet.

Etniske netværk

Adskillige forskere, især sociologer, har påpeget, at etniske enkla-
ver skaber tættere etniske netværk i værtslandet, som sikrer med-
lemmer af netværket adgang til ekstra ressourcer i værtslandet til 
fremme af deres økonomiske integration.

Voksne medlemmer af det etniske fællesskab kan hjælpe med 
til, at børn og unge i enklaven overholder skrevne og uskrevne reg-
ler i samfundets adfærd. Denne funktion af det etniske netværk 
beskrives f.eks. i Zhou og Bankstons (1996) studie af det vietna-
mesiske fællesskab i New Orleans (Portes, 1998, 10).

Etniske netværk kan desuden være betydningsfulde for dan-
nelse af koncentrationer af etniske virksomheder, som beskæfti-
ger en betydelig andel af deres landsmænd og udvikler en tydelig 
fysisk tilstedeværelse i byen. Studier af New Yorks Chinatown, 
Miamis Little Havana og Los Angeles’ Koreatown giver samstem-
mende empirisk belæg for betydningen af etniske fællesskaber 
som kilde til afgørende ressourcer for de etniske virksomheder.32 
Sådanne ressourcer inkluderer startkapital, tip vedrørende forret-
ningsmuligheder, adgang til markeder og en føjelig og discipline-
ret arbejdskraft (Portes, 1998, 13).

Nogle forskere peger desuden på, at etniske netværk har be-
tydning for skabelsen af etniske nicher. Disse nicher opstår, når 
en etnisk gruppe er i stand til at kolonisere en bestemt sektor på 
arbejdsmarkedet, hvor medlemmer af netværket har fortrinsret til 
ledige job (Portes, 1998, 13). I den amerikanske litteratur spæn-
der eksemplerne fra job i restauranter og tekstilfabrikker til politi 

32. Jf. de empiriske studier af Zhou (1992), Wilson og Portes (1980), Portes (1987), Por-

tes og Stepick (1993), Perez (1992), Light og Bonacich (1988) og Nee, Sanders og Sernau 

(1994).
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og brandvæsen og bestemte afdelinger af New Yorks og Miamis 
offentlige administration.33 Adgang til de rette etniske netværk er 
afgørende for muligheden for social opstigning via job i en etnisk 
niche. Medlemmer af det etniske fællesskab skaffer andre med-
lemmer job, lærer dem de nødvendige færdigheder og kontrollerer, 
hvordan de udfører jobbet. Ledige job besættes ofte af landsmænd 
i lokalområdet, som er blevet anbefalet af familie og venner bosat 
uden for værtslandet (Sassen, 1995).

Der fi ndes så vidt vides ingen analyser af, i hvilket omfang 
bosætning i en etnisk enklave i Danmark er forbundet med forde-
le i forbindelse med jobsøgning, fordi øvrige medlemmer af den 
etniske enklave kan give information om ledige job og lukrative 
indtjeningsmuligheder. Men Rockwool Fondens Forskningsen-
hed har som led i en spørgeskemaundersøgelse blandt indvandre-
re og efterkommere i 1998/1999 undersøgt, hvorvidt den nærmeste 
omgangskreds fungerer som jobformidler. Undersøgelsen viser, at 
23 % af beskæftigede indvandrere og efterkommere havde fundet 
deres job gennem venner og slægtninge. Til sammenligning havde 
kun 19 % af de adspurgte lønmodtagere i en spørgeskemaunder-
søgelse blandt hele befolkningen i 1996 fået deres nuværende job 
gennem venner og slægtninge eller gennem fagforeningen. Under-
søgelsen viser tillige, at en større andel af indvandrere og efter-
kommere har fået deres nuværende job ved direkte henvendelse 
til arbejdsgiveren (32 %) end befolkningen som helhed (25 %). En 
del af forklaringen er formodentlig, at mange indvandrere søger 
ufaglærte job, som i højere grad besættes ved direkte henvendelse 
til arbejdsgiveren, eller ved at venner, slægtninge o. l. formidler 
kontakten, end tilfældet eksempelvis er ved højere funktionærstil-
linger, som oftest besættes via skriftlige ansøgninger (Mogensen 
og Matthiessen, 2000, 142-143).

En ny undersøgelse af indvandreres jobsøgningsstrategier i 
Sverige (Segendorf, 2005) viser i tråd med undersøgelsen i Rock-
wool Fondens Forskningsenhed, at indvandrere, som for nylig var 
kommet i beskæftigelse, med større sandsynlighed havde brugt de-
res netværk eller kontaktet arbejdsgivere direkte end sammenlig-
nelige svenskere, som for nylig var kommet i beskæftigelse. Dette 

33. Jf. undersøgelserne af Waters (1994), Doeringer, Moss og Terkla (1986), Bailey og 

Waldinger (1991), Waldinger (1996) og Stepick (1989).
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resultat giver empirisk belæg for, at indvandrere i højere grad end 
svenskere må anvende uformelle metoder for at få et job. Samme 
undersøgelse fi nder, at anvendelse af ens uformelle netværk til job-
søgning er forbundet med en højere løn i jobbet, men gevinsten er 
betydeligt mindre for indvandrere end for svenskere, hvilket indi-
kerer, at indvandrere har dårligere netværk end svenskere.

Etniske netværk kan dog også være en ulempe, fordi deltagelse 
i et fællesskab nødvendigvis kræver konformitet indadtil og iso-
lation fra det øvrige samfund. Et studie af virksomheders vækst 
på Bali af Geertz (1963) viser f.eks., at succesfulde entreprenører 
konstant blev mødt af krav om job og långivning til slægtninge, 
som blev understøttet af stærke normer for gensidig hjælp mellem 
slægtninge og inden for det lokale fællesskab. Resultatet var, at 
lovende virksomheder fi k tillægsfunktion som leverandør af vel-
færdsydelser, hvilket begrænsede deres økonomiske ekspansion 
(Portes, 1998, 16).

Der forekommer desuden situationer, hvor gruppesolidariteten 
forstærkes af en fælles følelse af modgang og modsætning til det 
etablerede samfund. I disse tilfælde underminerer enkelte med-
lemmers succeshistorier gruppens sammenhængskraft, fordi sidst-
nævnte netop er skabt på grundlag af påstanden om det umulige i 
at opnå succes for gruppens medlemmer. Som konsekvens dannes 
normer i en forkuet gruppe, som fastholder medlemmerne i en si-
tuation af modgang og tvinger de mere ambitiøse medlemmer til 
at forlade gruppen. Eksempler på disse processer gives af etno-
grafi ske studier af puertoricanske narkohandlere i Bronx, studier 
af haitianske unge i Miami og mexicanske teenagere i det sydli-
ge Californien.34 I hvert af disse eksempler har gruppens sociale 
opstigning i lange perioder, endda generationer, været blokeret af 
diskrimination fra det omgivende samfund, førend der har udvik-
let sig antisociale normer (Portes, 1998, 17-18).

Hvis eksistensen af etniske netværk i boligkvarteret betyder, 
at individer er tilbøjelige til primært at interagere socialt med in-
divider af samme etniske oprindelse, kan det samme boligkvarter 
have forskellig effekt på individer af forskellig etnisk oprindelse. 
Denne hypotese kan forklare, hvorfor empiriske undersøgelser af 

34. Jf. undersøgelserne af Bourgois (1991; 1995), Stepick (1992), Suarez-Orozco (1987) 

og Matute-Bianchi (1986; 1991).
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nærmiljøeffekter fi nder, at et givet nærmiljø har forskellig indfl y-
delse på individer af forskellig etnisk oprindelse.

En amerikansk undersøgelse fi nder f.eks. empirisk belæg for, 
at bopæl i et velstående kvarter kun reducerer sandsynligheden 
for, at hvide teenagere forlader skolen uden en afgangseksamen, 
mens sandsynligheden for sorte teenagere er upåvirket.35 En an-
den amerikansk kvantitativ undersøgelse fi nder belæg for, at bo-
pæl i et kvarter med en høj andel af ressourcesvage beboere har 
en større effekt på sorte amerikanske teenageres sandsynlighed for 
at få børn uden for ægteskab end for hvide amerikanske teenage-
res sandsynlighed.36 En kvantitativ undersøgelse af betydningen 
af nærmiljøet for sorte og hvide amerikanske børn giver empirisk 
belæg for, at medianindkomsten i boligkvarteret har en positiv 
indfl ydelse på hvide børns karakterer i skolen, mens medianind-
komsten i kvarteret kun påvirker sorte børns skolekarakterer, så-
fremt sorte udgør minimum 85 % af beboerne.37 Der fi ndes des-
uden en smule direkte empirisk belæg for hypotesen om, at indi-
vider er mere tilbøjelige til at omgås medlemmer af deres egen 
etniske gruppe i boligkvarteret end medlemmer af andre etniske 
grupper, jf. f.eks. Sermons’ (2000) undersøgelse af etniske grup-
pers indbyrdes sociale interaktion i kvarterer i San Francisco og 
omegn. Sermons’ resultater viser, at asiatiske familier undgår sorte 
naboer, sorte familier latinamerikanske og hvide familier asiati-
ske naboer.

Flere spørgeskemaundersøgelser viser, at selv om hvide ame-
rikanere i princippet accepterer idealet om, at folk skal kunne bo, 
hvor som helst de har råd til at bo uanset race, føler hovedparten 
af hvide amerikanere sig utilpasse ved tanken om at bo i et områ-
de med mere end nogle få sorte amerikanere (Massey og Denton 
1993). En kvantitativ undersøgelse viser desuden, at hvide ame-
rikanere siden 1990 i gennemsnit har betalt mere i husleje eller 
huspris end sorte amerikanere i mere racemæssigt segregerede 
byområder,38 hvilket giver empirisk belæg for, at hvide amerika-
nere er villige til at betale for at undgå at bo i områder med sorte 

35. Jf. Brooks-Gunn m. fl . (1993).

36. Jf. South og Crowder (1999).

37. Jf. Turley (2003).

38. Jf. Cutler, Glaeser og Vigdor (1999).
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amerikanere. Hypotesen indebærer, at de fl este af de eksisteren-
de modeller for familiers valg af boligkvarter er for simple. Ho-
vedparten af moderne modeller for familiers valg af boligkvarter 
antager typisk, at familier ved valg af boligkvarter har præferen-
cer vedrørende naboernes indkomst. Ældre modeller for familiers 
valg af boligkvarter antager derimod, at familier har præferencer 
vedrørende naboernes etnicitet, jf. Schelling (1969, 1971). I virke-
ligheden har familier formodentlig præferencer vedrørende både 
naboernes indkomst og etnicitet, hvilket kun er indarbejdet i nogle 
få nyere modeller for familiers valg af boligkvarter.39

To empiriske studier af nærmiljøeffekter for etniske minorite-
ter antager da også implicit, at social interaktion i boligkvarteret 
især foregår mellem individer af samme etniske oprindelse. Bor-
jas (1995) estimerer i en undersøgelse effekten af det gennem-
snitlige uddannelsesniveau for individer tilhørende forældregene-
rationen i etniske grupper i kvarteret, gruppens såkaldte etniske 
kapital, på individets uddannelseslængde. Bertrand, Luttmer og 
Mullinathan (2000) estimerer i en undersøgelse effekten af ande-
len af kontanthjælpsmodtagere i individets etniske gruppe i bolig-
kvarteret på individets kontanthjælpsstatus. Begge undersøgelser 
fi nder empirisk belæg for nærmiljøeffekter som følge af social in-
teraktion med medlemmer af individets etniske gruppe: Jo bedre 
den etniske gruppe i området klarer sig mht. uddannelse og selv-
forsørgelse, desto bedre klarer individet sig mht. uddannelse og 
selvforsørgelse.

Værtslandsspecifi k humankapital

Amerikanske økonomer, herunder Chiswick (1991) og Lazear 
(1999), har fremsat den hypotese, at bopæl i en etnisk enklave 
mindsker den hastighed, hvormed etniske minoriteter tilegner sig 
såkaldt værtslandsspecifi k humankapital i form af f.eks. værts-
landets sprog og normer. Årsagen er, at bopæl i en etnisk enklave 
formodentlig mindsker enklavemedlemmers interaktion med den 
indfødte befolkning i værtslandet, hvilket mindsker incitamen-
terne til at investere i at lære værtslandets sprog og øger omkost-
ningerne ved tilegnelsen af dette. Chiswick og Miller argumente-

39. Jf. Borjas (1998) og Sethi og Somanathans (2004).
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rer dernæst for, at dårligere sprogkundskaber mindsker individets 
uddannelsesmuligheder og jobmobilitet, geografi sk, stillingsmæs-
sigt og arbejdsgivermæssigt, hvilket begrænser individets indtje-
ningsmuligheder.40 Etniske enklaver har således, ifølge Chiswick 
og Miller, en indirekte negativ effekt på etniske minoriteters ar-
bejdsindkomst. De fi nder empirisk belæg til støtte for den positive 
årsagssammenhæng mellem sprogkundskaber og arbejdsindtje-
ning i værtslandet,41 men den empiriske litteratur har endnu ikke 
fundet overbevisende empirisk belæg for den første årsagssam-
menhæng, dvs. den negative sammenhæng mellem omfanget af 
geografi sk koncentration af etniske minoriteter og individets fær-
digheder i værtslandets sprog.

Problemet ved at påvise denne sammenhæng skyldes, for det 
første mangel på objektiv information om indvandreres sprog-
kundskaber såvel på indvandringstidspunktet som et vist antal år 
efter indvandring, og for det andet potentiel selv-selektion ind i 
etniske enklaver. Med selv-selektion ind i etniske enklaver menes, 
at nogle typer af indvandrere, eksempelvis ikke-ambitiøse, vælger 
at bosætte sig i en etnisk enklave, mens andre typer af indvan-
drere, eksempelvis de ambitiøse, vælger at bosætte sig uden for 
enklaven, og hvor indvandrernes type ikke observeres i de data, 
som forskere har adgang til.

I tilfælde af en sådan selv-selektion ind i etniske enklaver kan 
den negative sammenhæng mellem omfanget af geografi sk kon-
centration af etniske minoriteter og individets færdigheder i værts-
landets sprog ikke fortolkes kausalt.

Forbrug af etniske varer og tjenesteydelser

Chiswick og Miller har fremsat en anden hypotese om, hvordan 
geografi sk koncentration af etniske minoriteter påvirker lønforhol-
dene. De hævder således, at koncentrationen af etniske minoriteter 
i boligområdet har en direkte negativ effekt på enklavemedlem-
mernes løn. Dette forhold skyldes, at etniske minoriteter er villige 
til at acceptere et job til en lavere løn, hvis jobbet ligger i eller i 
nærheden af en etnisk enklave, fordi bopæl i eller i nærheden af 

40. Jf. Chiswick (1991) og Chiswick og Miller (1995).

41. Jf. Chiswick (1991) og Chiswick og Miller (1995).
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en etnisk enklave reducerer omkostninger ved forbrug af etniske 
varer og tjenesteydelser såsom traditionelle madvarer fra oprin-
delseslandet, klubber for landsmænd og lokaler til praktisering af 
religion.42 Chiswick og Miller (1995) fi nder en negativ sammen-
hæng mellem den geografi ske koncentration af etniske minorite-
ter med fælles sprog og individets reale årsindkomst. De fortolker 
sammenhængen som empirisk belæg for deres hypotese.

Fortolkningen er dog problematisk af to årsager: For det første 
fordi Chiswick og Miller (1995) ikke tager højde for potentiel selv-
selektion af etniske minoriteter ind i etniske enklaver. Den nega-
tive sammenhæng mellem koncentrationen af etniske minoriteter 
med fælles sprog og individets reale årsindkomst kan derfor skyl-
des, at etniske minoriteter med få ambitioner om social opstigning 
er tilbøjelige til at vælge at bo i en etnisk enklave, mens etniske mi-
noriteter med masser af ambitioner om opstigning på den sociale 
rangstige er tilbøjelige til at vælge at bo uden for enklaven.

Men der er også et andet problem med Chiswicks og Millers 
fortolkning. Økonomerne Damm og Rosholm forudsiger på grund-
lag af en teoretisk model for nye fl ygtninges søgning efter job og 
bopæl i værtslandet, at der er en negativ sammenhæng mellem 
bopælstilfredshed og ventetiden indtil første job.43 Resultatet kan 
fortolkes således, at bopæl i eller i nærheden af en etnisk enklave 
har en positiv effekt på etniske minoriteters beskæftigelsessand-
synlighed, såfremt de etniske minoriteter har et højt forbrug af 
etniske varer og tjenesteydelser.

I så fald har koncentrationen af etniske minoriteter i boligom-
rådet en tvetydig effekt på individets årsløn, som er produktet af 
individets arbejdsomfang (opgjort i timer/måneder) i løbet af året 
og løn (pr. time/måned). Intuitionen er, at når etniske minoriteter 
med et højt forbrug af etniske varer og tjenesteydelser er villige 
til at acceptere et job til en lavere løn, hvis jobbet ligger i eller i 
nærheden af en etnisk enklave, reducerer det samtidig ventetiden, 
indtil de modtager et acceptabelt jobtilbud, hvorved deres beskæf-
tigelsessandsynlighed stiger.

42. Jf. Chiswick og Miller (1995).

43. Jf. Damm og Rosholm (2005).
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Kvaliteten af offentlige institutioner

En yderligere hypotese om, hvordan etniske enklaver kan påvirke 
etniske minoriteters økonomiske integration, er den følgende: En 
stigning i andelen af etniske minoriteter i et kvarter kan sænke 
kvaliteten af lokale offentlige institutioner som skoler og arbejds-
formidling, hvis de lokale offentlige institutioner ikke tilføres fl ere 
økonomiske ressourcer til dækning af deres øgede arbejdsbyrde 
som følge af sproglige og kulturelle barrierer i mødet mellem bru-
gere og ansatte. Kvalitetsforringelsen kan blive selvforstærkende, 
hvis de dygtigste medarbejdere reagerer mod den øgede arbejds-
byrde ved at fi nde job i en institution med fl ere ressourcer.

Spatial mismatch

En sidste hypotese om, hvordan etniske enklaver kan påvirke mi-
noriteters økonomiske integration, stammer fra Kains såkaldte 
„spatial mismatch“-hypotese om, at racesegregering på bolig-
markedet i USA har påvirket fordelingen af sorte amerikaneres 
arbejdspladser i byområdet og reduceret sorte amerikaneres job-
muligheder. Fremkomsten af forstæder i efterkrigstiden har for-
stærket problemet betydeligt, idet kvarterer for sorte amerikanere 
typisk ligger i bycentret, jf. Kain (1968, 179-180). Kains „spatial 
mismatch“-hypotese forudsiger muligvis mere generelt, hvordan 
etnisk segregering på boligmarkedet kan skade etniske minorite-
ters økonomiske integration på linje med de fi re mulige årsager, 
som han fremhævede for sorte amerikanere:

1. Afstanden til og vanskelighederne ved at pendle til job fra et-
niske enklaver kan være forbundet med så store omkostninger, 
at det afskrækker indvandrerne fra at søge beskæftigelse dér, 
hvor der er ledige job,

2. etniske minoriteter kan have mindre information om og dårli-
gere mulighed for at høre om ledige job fjernt fra deres egen 
eller venners bopæl,

3. arbejdsgivere uden for etniske enklaver kan tænkes at diskri-
minere minoriteter på grund af faktisk eller imaginær frygt 
for gengældelse fra indfødte kunder „for at bringe etniske mi-
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noriteter ind i kvarterer, som er forbeholdt indfødte“, eller det 
kan tænkes, at arbejdsgiverne ikke føler noget pres for ikke at 
diskriminere og

4. på lignende vis kan arbejdsgivere i eller i nærheden af etniske 
enklaver diskriminere til fordel for medlemmer af deres egen 
etniske gruppe.

Bemærk at de to første elementer vedrører arbejdsudbudssiden, 
mens de to sidste elementer omhandler arbejdsefterspørgselssi-
den.44

Jencks og Mayer (1990) opsummerer amerikanske undersø-
gelser, som tester Kains efterspørgsels- og udbudsargument. På 
grundlag af deres gennemgang af empiriske undersøgelser vedr. 
Kains efterspørgselsargument konstaterer de, at omfanget af bo-
ligmæssig segregering af sorte amerikanere i storbyerne havde 
en meget lille effekt på indkomstforskelle mellem sorte og hvide 
mænd i både 1959 og 1969.45

Deres gennemgang af empiriske undersøgelser vedr. Kains ud-
budsargument får dem til at konkludere følgende: For det før-
ste, at afstanden mellem hjem og arbejdsplads spiller en beskeden 
rolle for, om sorte amerikanske mænd har et job, men en særde-
les betydningsfuld rolle for, om sorte teenagere er i beskæftigelse 
(i Philadelphia, Los Angeles og Chicago). For det andet, at sor-
te amerikanere i storbyer med høj koncentration af job inden for 
produktion, handel og service i den indre by har klaret sig bedre 
økonomisk i 1960 og 1980 end sorte amerikanere i storbyer med 
lav koncentration af job inden for produktion, handel og service 
i den indre by.

Deres samlede konklusion er, at der er et stort behov for frem-
tidige empiriske analyser til test af Kains hypotese. Disse analy-
ser må tage højde for selv-selektion af individer mellem byer og 

44. Galster og Keeney (1988) og Galster (1992) argumenterer i lighed med Kain for, at 

den sociale isolation i forbindelse med racesegregering i USA forstærker hvide amerika-

neres fordomme og diskrimination over for sorte amerikanere på arbejdsmarkedet.

45. Mellem 1970 og 1990 har der ikke været gennemført empiriske undersøgelser af, 

hvordan boligmæssig segregering har påvirket efterspørgslen efter sorte amerikaneres 

arbejdskraft (Jencks og Mayer, 1990, 217).
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mellem kvarterer i byer, dvs. at forskellige (uobserverbare) typer 
af individer er tilbøjelige til at bo i forskellige typer af byer og 
kvarterer (Jencks og Mayer, 1990, 220).

Gennemgangen af de fem teorier ovenfor viser, at boligmæs-
sig adskillelse af etniske minoriteter teoretisk set har en tvetydig 
effekt på minoriteternes økonomiske integration. Effekten afhæn-
ger blandt andet af den etniske gruppes særegne karakteristika af 
betydning for medlemmernes uddannelses- og beskæftigelsesmu-
ligheder i værtslandet. Til disse karakteristika hører den etniske 
gruppes muligheder for at skabe en etnisk enklaveøkonomi frem 
for at blive lønmodtagere i den eksisterende økonomi i værtslandet 
og den etniske gruppes muligheder for at fremvise rollemodeller og 
udøve social kontrol over for børns og unges afvigende adfærd.

Effekten afhænger desuden af, i hvilket omfang etniske mi-
noriteter er villige til at acceptere job til en lavere løn, hvis job-
bet ligger i og i nærheden af en etnisk enklave, i hvilket omfang 
boligmæssig adskillelse af etniske minoriteter påvirker kvaliteten 
af nærmiljøet, kvaliteten af lokale offentlige og private institutio-
ner og den indfødte befolknings fordomme over for etniske mi-
noriteter.

Derfor må empiriske analyser besvare spørgsmålet, om hvor-
vidt boligmæssig adskillelse for etniske minoriteter fremmer eller 
besværliggør den økonomiske integration. De empiriske resultater 
af hhv. amerikanske og nordeuropæiske undersøgelser opsumme-
res i resten af kapitlet.

5.2 Opsummering af den empiriske viden

Flere amerikanske undersøgelser bestemmer den empiriske sam-
menhæng mellem koncentrationen af etniske minoriteter i bolig-
området og etniske minoriteters uddannelseslængde, løn og be-
skæftigelsessandsynlighed, men estimaterne kan typisk ikke for-
tolkes som årsagssammenhænge, eftersom de anvendte metoder 
ikke tager højde for potentiel selv-selektion ind i boligkvarterer. 
Undersøgelsen af Cutler og Glaeser (1997) er dog en vigtig und-
tagelse. Cutler og Glaeser undersøger, om unge sorte amerikane-
re gennemsnitligt klarer sig dårligere socio-økonomisk i storbyer 
med relativt høj boligmæssig segregering af sorte amerikanere i 
forhold til i storbyer med relativt lav boligmæssig segregering. 
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For det første tager de højde for potentiel omvendt kausalitet som 
følge af, at en højere andel af fattige sorte amerikanere i sig selv 
evt. kunne betyde højere boligmæssig segregering af sorte ame-
rikanere. For det andet tager de højde for den potentielle selv-se-
lektion af sorte amerikanere mellem storbyer. Man kan f.eks. fore-
stille sig, at initiativrige sorte amerikanere tiltrækkes af storbyer 
med relativt lav boligmæssig racesegregering, mens knap så ini-
tiativrige tiltrækkes af storbyer med relativt høj boligmæssig ra-
cesegregering.

Deres resultater viser, at sorte amerikanere klarer sig socioøko-
nomisk dårligere i storbyer med relativt høj grad af boligmæssig 
racesegregering end i storbyer med relativt lav boligmæssig se-
gregering, selv efter at de har forsøgt at tage højde for potentiel 
omvendt kausalitet og selv-selektion af individer mellem storbyer. 
Undersøgelsen viser endvidere, at sammenhængen kun til dels kan 
forklares ved, at bopæl i et „sort“ boligområde er forbundet med 
bopæl i et relativt fattigt boligområde.46

Man bør være forsigtig med at tro, at geografi sk koncentra-
tion af indvandrere og efterkommere i nordeuropæiske storbyer 
har lignende konsekvenser som boligmæssig segregering af sorte 
amerikanere i USA. Sorte amerikaneres boligmæssige adskillel-
se i forhold til hvide amerikanere begyndte efter de sorte ameri-
kaneres omfattende interne migration fra Syd- til Nordstaterne i 
begyndelsen af 1900-tallet. Deres interne migration skyldtes, at 
deres arbejdskraft ikke længere var så efterspurgt i landbruget i 
Sydstaterne, mens deres arbejdskraft i høj grad var efterspurgt af 
industrien i Nordstaterne.

Massey og Denton (1993) beskriver, hvordan dannelsen af de 
sorte ghettoer i de nordamerikanske storbyer ikke var et resultat 
af disse menneskers ønske om at leve afsondret i forhold til hvi-
de, men resultatet af hvide amerikaneres veldefi nerede institutio-
nelle praksisser, private adfærd og offentlige politikker rettet mod 
at dæmme op for en voksende befolkning af sorte amerikanere. 
Som konsekvens har bosætningsmønsteret for sorte amerikanere 
historisk set været helt anderledes end bosætningsmønsteret for 
øvrige etniske minoriteter i de amerikanske byer.

46. Man kan dog betvivle, at de i undersøgelsen anvendte instrumentvariable i tilstrække-

ligt omfang muliggør højdetagen for selv-selektion af sorte amerikanere mellem byer.
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Selv da indvandringen fra Europa til USA var på sit højeste, 
boede de fl este italienere, polakker og jøder i boligområder, hvor 
deres landsmænd udgjorde en minoritet, og efterhånden som de-
res socioøkonomiske status og antallet af generationer tilbragt i 
USA steg, blev disse etniske minoriteter spredt i byområdet. Sorte 
amerikanere var derimod tvunget til at bo i områder, hvor der kun 
boede sorte, hvilket betød en ekstrem social isolation (Massey og 
Denton, 1993). I 1930 boede 92 % af de sorte amerikanere i Chi-
cago f.eks. i Bronzeville, hvor der udelukkende boede sorte ame-
rikanere. Til sammenligning var Chicagos Little Ireland en etnisk 
sammenblanding af 25 nationaliteter, hvor irerne kun udgjorde en 
tredjedel af beboerne svarende til 3 % af byens indbyggere af irsk 
oprindelse (Philpott, 1978, 141-145).

I 1970 var sorte amerikanere segregeret i alle amerikanske stor-
byer. Trods vedtagelsen af „Fair Housing Act“ i 1968 var denne 
situation næsten uændret i 1980 (Massey og Denton, 1993). Mas-
sey og Denton argumenterer på grundlag af spørgeskemaundersø-
gelser af hvide amerikaneres præferencer ved valg af boligkvarter 
samt eksperimenter til undersøgelse af racediskrimination på bo-
ligmarkedet, at den ekstreme boligmæssige segregering af sorte 
amerikanere i dag skyldes udbredte racefordomme blandt hvide. 
Disse fordomme gør, at de hvide amerikanere fravælger områder 
med mere end nogle få sorte og får dem til at forlade boligom-
råder, som er ved at udvikle sig til etnisk blandede områder, og 
medfører tillige direkte diskrimination af sorte amerikanere på 
boligmarkedet.

Mellemkrigstidens bysociologer inden for Chicagoskolen med 
Robert Park, Ernest Burgess og Louis Wirth som frontfi gurer kald-
te godt nok datidens europæiske indvandrerenklaver i USA for 
„hvide“ ghettoer. De beskrev assimileringen af etniske minoriteter 
skematisk ud fra geografi sk placering og generation: Første gene-
ration var bosat i fattige kvarterer i den indre by med tætte bånd 
mellem individer fra samme oprindelsesland. Derefter fulgte en 
socioøkonomisk mobil anden generation, som fl yttede nogle kilo-
meter væk fra den indre by for at få nye udfordringer via tættere 
kontakt til amerikanere, men blev efterfulgt af ligesindede, hvor-
ved dele af det etniske særpræg fl yttede med. Så fulgte en tredje 
generation, som i det store og hele havde mistet forbindelsen til 
de etniske rødder, og nu boede rundt omkring i storbyens forstæ-
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der. Hvide „ghettoer“ var dermed spredte og mobile konstellati-
oner. Chicagoskolen anså disse indvandrerenklaver for naturlige 
områder i storbyer, affødt af kulturel lighed og koncentration af 
erhvervsgrupper. Den boligmæssige adskillelse var moderat og 
skyldtes solidaritet mellem indvandrere og etnisk tiltrækning frem 
for at være påtvunget af majoritetsbefolkningens fjendtlighed (jf. 
f.eks. Wirth 1928 [1956]).

Sociologen Loïc Wacquant argumenterer imidlertid for, at da-
tidens indvandrerenklaver i amerikanske storbyer ikke bør kaldes 
for ghettoer. For det første fordi den boligmæssige adskillelse ikke 
var påtvunget som følge af majoritetsbefolkningens fjendtlighed, 
og for det andet fordi de særlige institutioner, som blev dannet i de 
europæiske enklaver, var rettet udad mod det omgivende samfund: 
De skulle lette tilpasningen til de nye omgivelser i den amerikan-
ske storby. De kopierede hverken institutioner i oprindelseslandet 
eller forevigede social isolation eller kulturel særegenhed, men 
forsvandt i løbet af et par generationer i takt med, at enklavernes 
indbyggere kom i kontakt med amerikanerne og steg op ad den 
sociale rangstige. En fransk undersøgelse påviser ifølge Wacquant 
(2004) en lignede proces for geografi sk spredning via klasseop-
stigning af indvandrere fra Belgien, Italien, Polen og den Iberiske 
Halvø i franske industribyer. Wacquant mener, at indvandrerenkla-
ver og ghettoer har to modsatrettede formål: Indvandrerenklaven 
fungerer som et springbræt til assimilering via kulturel tilegnelse 
og social og geografi sk mobilitet, mens ghettoen er et fysisk og 
symbolsk isoleret bydistrikt rettet mod dissimilering.

Hvilken funktion har nutidens enklaver i de vesteuropæiske 
storbyer? Wacquant argumenterer for, at indvandrerenklaver i 
vesteuropæiske storbyer ligner enklaverne for europæiske indvan-
drere i Chicago i første halvdel af 1900-tallet (Wacquant 2004). 
Selv om der forekommer diskrimination og vold imod indvandrere 
i alle europæiske storbyer, skyldes den boligmæssige koncentra-
tion af indvandrere ifølge ham ikke, at indvandrere er fordrevet 
til særlige boligkvarterer, men kombinationen af etnisk lighed og 
indvandreres typiske lave klasseposition i samfundet.47 Nutidens 

47. Wacquant baserer sit synspunkt på, at andelen af ægteskaber mellem individer af 

forskellig etnisk oprindelse og omfanget af spredt bosætning stiger, når uddannelsesni-

veauet og klassetilhørsforholdet forbedres, jf. Wacquant (1999).
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vesteuropæiske enklaver er derfor karakteriseret ved kulturel he-
terogenitet. Der fi ndes f.eks. ingen tyrkisk ghetto i Berlin, ingen 
arabisk ghetto i Marseilles, ingen surinamsk ghetto i Rotterdam 
og ingen caribisk ghetto i Liverpool. De er desuden kendetegnet 
ved fravær af institutionel duplikering i form af eksempelvis egne 
skoler og arbejdsformidling. Den kulturelle mangfoldighed og fra-
været af parallelle institutioner adskiller nutidens vesteuropæiske 
enklaver fra ghettoer for sorte amerikanere i de amerikanske stor-
byer i 1900-tallet. Som konsekvens kan nutidens indvandrerenkla-
ver i Vesteuropa tænkes at fungere som springbræt til assimilering 
via kulturel tilegnelse og social og geografi sk mobilitet.

Hidtil har kun en enkelt undersøgelse søgt at bestemme den 
empiriske sammenhæng mellem bopæl i nærheden af individer af 
samme etniske oprindelse og etniske minoriteters præstationer i 
Danmark. Her tænkes på Hummelgaard m.fl . (2002), som i empiri-
ske analyser af andengenerationsindvandreres uddannelseslængde 
og arbejdsmarkedsforløb inkluderer to variable for koncentration 
af landsmænd i kommunen. Den første variabel er den etniske 
gruppes andel af indbyggertallet i opvækstkommunen. Den anden 
variabel er defi neret som den etniske gruppes andel af indbygger-
tallet i opvækstkommunen i forhold til den etniske gruppes andel 
af befolkningen som helhed. Analyserne giver ikke entydige re-
sultater med hensyn til sammenhængen mellem koncentrationen 
af landsmænd i kommunen og individernes præstationer. Analy-
serne lider desuden af to svagheder. De estimerede sammenhænge 
kan for det første ikke fortolkes som egentlige nærmiljøeffekter, 
eftersom de er målt på kommuneniveau, og for det andet ikke for-
tolkes som årsagssammenhænge.

En ny svensk analyse kan derimod kaste lys over nettoeffek-
ten af bopæl i en etnisk enklave for indvandreres arbejdsindkomst. 
Hos Edin m.fl . (2003) estimeres effekten af koncentrationen af 
landsmænd i bopælskommunen for fl ygtninges arbejdsindkomst 
otte år efter asyl. Forskerne tager højde for potentiel selv-selektion 
ind i etniske enklaver ved at estimere effekten for fl ygtninge, som 
på asyltidspunktet blev boligplaceret af myndighederne som led i 
den svenske spredningspolitik for fl ygtninge i perioden 1985-94. 
De argumenterer for, at hovedparten af de boligplacerede ikke selv 
valgte deres bopæl, men blev tilfældigt fordelt over især tyndt be-
folkede områder i Sverige udelukkende på grundlag af observer-
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bare karakteristika. Edin m.fl . (2003) fi nder empirisk belæg for, 
at lavt uddannede fl ygtninge med ufavorable uobserverbare per-
sontræk i forhold til arbejdsmarkedet er tilbøjelige til at fl ytte til 
en etnisk enklave efter den indledende placering. Tager man højde 
for denne selv-selektion, fi nder den svenske undersøgelse, at bopæl 
i en etnisk enklave alt andet lige fremmer lavt uddannede fl ygt-
ninges arbejdsindkomst otte år efter asyl, men skader højtuddan-
nede fl ygtninges arbejdsindkomst otte år efter asyl. Man skal dog 
bemærke, at de estimerede effekter af koncentrationen af lands-
mænd i bopælskommunen på fl ygtninges arbejdsindkomst ikke 
kan fortolkes som egentlige nærmiljøeffekter, eftersom undersø-
gelsen bygger på information om den etniske beboersammensæt-
ning i bopælskommunen frem for boligkvarteret.

Resultaterne hos Edin m.fl . (2003) giver imidlertid empirisk 
belæg for Wacquants hypotese om, at nutidens europæiske ind-
vandrerenklaver fungerer som springbræt til assimilering for lavt 
udannede indvandrere, herunder økonomisk integration, i det om-
givende samfund. Resultatet giver belæg for teorien om, at etniske 
enklaver skaber tættere etniske netværk i værtslandet, som sikrer 
medlemmerne adgang til ekstra ressourcer til fremme af den øko-
nomiske integration.

Det er også relevant at undersøge, hvilke konsekvenser det har 
for ikke-vestlige indvandreres økonomiske integration, at de er 
tilbøjelige til at bo i boligkvarterer med betydelig overrepræsen-
tation af ikke-vestlige indvandrere i forhold til en situation, hvor 
ikke-vestlige indvandrere var spredt bosat over sammenlignelige 
kvarterer, således at eneste forskel er naboernes etniske herkomst, 
mens naboernes uddannelses- og indkomstniveau er uændret.

Der fi ndes imidlertid ingen kvantitative empiriske undersøgel-
ser af konsekvenserne af bopæl i en multi-etnisk enklave for ind-
vandreres økonomiske integration.

Den tidligere nævnte analyse af Damm og Rosholm (2005) fin-
der, at bopæl i en kommune med mange indvandrere hæmmer ini-
tialt boligplacerede flygtninges beskæftigelse. Men effekten kan 
skyldes, at kommuner med en høj andel af indvandrere samtidig 
er karakteriseret ved en høj andel af ressourcesvage indbyggere. 
Bopæl i et boligområde med en overrepræsentation af arbejdsløse 
beboere kan således generelt hæmme flygtninges integration på 
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arbejdsmarkedet på grund af manglende muligheder for at få job 
via venner, slægtninge og bekendte.

En relateret amerikansk undersøgelse fi nder dog empirisk be-
læg for, at der eksisterer nærmiljøeffekter ved tilegnelsen af hu-
mankapital, ikke kun i form af påvirkning fra forældregeneratio-
nen i ens egen etniske gruppe, men også fra individer i forældre-
generationen fra andre etniske grupper (Borjas 1998). Jo større an-
del af kvarterets beboere, som har samme etniske oprindelse som 
individet selv, desto større effekt har det gennemsnitlige uddan-
nelsesniveau i forældregenerationen i ens egen etniske gruppe på 
individets uddannelsesniveau, og desto mindre effekt har det gen-
nemsnitlige uddannelsesniveau i forældregenerationen i de øvrige 
etniske grupper. Intuitionen er, at en højere andel af landsmænd er 
ensbetydende med en lavere sandsynlighed for have kontakt med 
andre etniske grupper i boligkvarteret.

5.3 Sammenfatning

Bopæl i en etnisk enklave kan være forbundet med fordele såvel 
som ulemper for indvandreres økonomiske integration. Indvandre-
re, som ønsker at starte egen virksomhed, kan f.eks. bruge deres 
etniske netværk til at få startkapital, tip vedrørende forretnings-
muligheder, adgang til markeder og en disciplineret arbejdskraft. 
Indvandrere, som søger job som lønmodtagere, kan til gengæld 
bruge deres etniske netværk til at få job i virksomheder ejet af 
landsmænd eller etniske nicher, dvs. bestemte sektorer af arbejds-
markedet, som er koloniseret af den etniske gruppe.

Bopæl i en etnisk enklave kan imidlertid også være forbundet 
med en række ulemper. For det første kan det tænkes at reducere 
individets kontakt til majoritetsbefolkningen og som følge deraf 
forlænge den tid, det tager at lære værtslandets sprog og normer 
af betydning for integration på arbejdsmarkedet. Indvandrere kan 
være villige til at acceptere et job til en lavere løn, hvis jobbet lig-
ger i nærheden af en etnisk enklave, fordi bopæl i en etnisk en-
klave reducerer omkostningerne ved forbrug af etniske varer og 
tjenesteydelser, såsom traditionelle madvarer fra oprindelseslan-
det, klubber for landsmænd og lokaler til praktisering af religion. 
Lokale offentlige institutioner i etniske kvarterer yder muligvis 
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en dårligere service end lokale offentlige institutioner uden for 
etniske kvarterer, hvis institutionerne ikke tilføres tilstrækkeli-
ge ressourcer til dækning af den ekstra arbejdsbyrde som følge 
af sprog- og kulturbarrierer i mødet mellem brugere og ansatte. 
Kvalitetsforringelsen kan være selvforstærkende, da det er sværere 
at fastholde og tiltrække gode medarbejdere til institutioner, som 
mangler ressourcer til at yde en ordentlig service. Endelig kan den 
boligmæssige adskillelse af etniske grupper tænkes at forstærke 
majoritetsbefolkningens fordomme over for etniske minoriteter, 
hvilket kan bevirke, at indfødte arbejdsgivere diskriminerer etni-
ske minoriteter.

Bopæl i en etnisk enklave har altså teoretisk set en tvetydig 
virkning på indvandreres økonomiske integration i værtslandet. 
Derfor må empiriske analyser afgøre, om bopæl i en etnisk enklave 
netto skader eller fremmer indvandreres økonomiske integration.

Flere amerikanske kvantitative undersøgelser søger at bestem-
me sammenhængen mellem koncentrationen af etniske minorite-
ter i boligkvarteret for etniske minoriteters uddannelseslængde, 
løn og beskæftigelsessandsynlighed, men estimaterne kan typisk 
ikke fortolkes som årsagssammenhænge. Grunden til dette er, at 
undersøgelserne anvender metoder, som ikke tager højde for, at 
sammenhængen mellem den etniske koncentration og individernes 
formåen kan være en korreleret effekt, dvs. at individer i samme 
type boligkvarter klarer sig på samme vis, fordi de har lignende 
persontræk, som forskerne ikke kan observere i datagrundlaget 
for analysen.

En enkelt amerikansk undersøgelse tager imidlertid højde for, 
at individer kan være sorteret mellem boligkvarterer på basis af 
nogle uobserverbare persontræk af betydning for, hvor godt de 
klarer sig mht. uddannelse og arbejde. Resultaterne af undersøgel-
sen er, at sorte amerikanere klarer sig socioøkonomisk dårligere 
i storbyer med en relativt høj grad af boligmæssig adskillelse af 
sorte. Resultaterne giver empirisk belæg for, at boligmæssig ad-
skillelse af sorte amerikanere skader sorte amerikaneres socio-
økonomiske opstigning.

Man bør være forsigtig med at tro, at boligmæssig adskillelse 
af indvandrere og efterkommere i danske storbyer har samme ne-
gative virkninger, som boligmæssig adskillelse af sorte amerika-
nere har i amerikanske storbyer. Hovedårsagen er, at det er nogle 
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andre mekanismer, som historisk set har ført til boligmæssig ad-
skillelse af sorte amerikanere end af indvandrere og efterkommere 
i f.eks. Danmark. Sorte amerikaneres boligmæssige adskillelse i 
forhold til hvide amerikanere begyndte efter de sorte amerikane-
res omfattende vandringer fra Syd- til Nordstaterne og var indtil 
ca. 1970 forårsaget af åbenbar diskrimination af sorte amerika-
nere på boligmarkedet. Boligmæssig adskillelse af indvandrere 
og efterkommere i dag i USA og Vesteuropa skyldes forment-
lig en kombination af, at individer generelt, men måske i særlig 
grad nye indvandrere, foretrækker at bo i nærheden af personer 
af samme etniske oprindelse som dem selv, og at nye indvandrere 
generelt tilhører lavindkomstgruppen i samfundet, hvorfor de er 
tilbøjelige til at bo i boligkvarterer med en overrepræsentation af 
lavindkomstfamilier. Som konsekvens af denne sorteringsmeka-
nisme på boligmarkedet, er indvandrerkvarterer etnisk heteroge-
ne. De er desuden kendetegnet ved et fravær af etniske, parallelle 
institutioner til duplikering af værtslandets institutioner. Disse to 
kendetegn adskiller indvandrerkvarterer i USA og Vesteuropa fra 
de historiske sorte ghettoer i USA. Som konsekvens kan nutidens 
indvandrerkvarterer i Vesteuropa tænkes at fungere som spring-
bræt til assimilering via kulturel tilegnelse og social og geogra-
fi sk mobilitet.

En svensk undersøgelse af virkningerne for fl ygtninge af at bo i 
en etnisk enklave, defi neret som bopæl i en kommune med relativt 
mange landsmænd, fi nder empirisk belæg for, at lavt uddannede 
fl ygtninge med ufavorable uobserverbare persontræk i forhold til 
arbejdsmarkedet er tilbøjelige til at fl ytte til en etnisk enklave ef-
ter den indledende boligplacering af myndighederne.

Tager man højde for denne selv-selektion, fi nder den svenske 
undersøgelse, at bopæl i en etnisk enklave alt andet lige fremmer 
lavt uddannede fl ygtninges arbejdsindkomst otte år efter asyl, men 
skader højtuddannede fl ygtninges arbejdsindkomst otte år efter 
asyl.
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6 Påvirker det fl ygtninges
 løn og beskæftigelse at bo
 i en kommune med mange
 fl ygtninge?
Af Anna Piil Damm og Torben Tranæs

Er det godt eller dårligt for integrationen på arbejdsmarkedet, hvis 
indvandrere bor i nærheden af mange landsmænd? Dette vigtige 
spørgsmål behandles i en ny dansk undersøgelse, som præsente-
res her. De vigtigste forudsætninger, intuitionen bag selve ana-
lysemetoden samt hovedresultaterne gennemgås i kapitlet. Den 
fulde fremstilling af analysen med alle antagelser, datadokumen-
tation samt eksplicit gennemgang af metoden fremlægges paral-
lelt hermed i Damm (2006).

Spørgsmålet ovenfor besvares ved at bestemme årsagsvirknin-
gen af antallet af landsmænd i en indvandrers bopælskommune 
på vedkommendes integration på arbejdsmarkedet. Det har imid-
lertid kun været muligt at besvare dette spørgsmål for fl ygtninge 
og ikke for indvandrere generelt; for indvandrere generelt har vi 
ikke haft datagrundlag til at sige noget om årsagsvirkningerne. 
Bemærk ligeledes at enhederne her er kommuner og ikke små 
boligområder. En kommune kan rumme etniske enklaver, men 
er for stor til at udgøre en enklave. Desuden analyseres effekten 
af antallet af fl ygtninge af blandet oprindelse i en fl ygtnings bo-
pælskommune.

I lyset af de teorier, som blev præsenteret i forrige kapitel, kan 
en indvandrers beskæftigelseschancer påvirkes positivt af mange 
landsmænd i ens nærhed af følgende to mekanismer: For det før-
ste bedre mulighed for tættere etniske netværk, som sikrer med-
lemmerne adgang til ekstra ressourcer i værtslandet til fremme af 
deres økonomiske integration. For det andet at etniske minoriteter 
med et højt forbrug af etniske varer og tjenesteydelser er villige 
til at acceptere et job til en lavere løn, hvis jobbet ligger i eller 
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i nærheden af en etnisk enklave. Denne accept mindsker vente-
tiden, indtil de modtager et acceptabelt jobtilbud, hvorved deres 
sandsynlighed for at være i beskæftigelse stiger, mens lønnen om-
vendt bliver lavere.

En negativ beskæftigelsesvirkning af mange landsmænd i det 
område, hvor man bor, kan skyldes følgende mekanismer: For det 
første at det nedsætter den hastighed, hvormed indvandrere tileg-
ner sig sprog og normer, som er nødvendige for at gøre sig gæl-
dende på arbejdsmarkedet i det nye land. For det andet kan bolig-
mæssig adskillelse evt. fremme fordomme blandt danskerne over 
for etniske minoriteter. Endelig kan kvaliteten af offentlige institu-
tioner såsom arbejdsformidlinger i en etnisk enklave være påvirket 
negativt af, at få indfødte og mange indvandrere bor der.

Det er imidlertid vanskeligt at bestemme, hvad der er årsag, og 
hvad der er virkning. Hvis fl ygtninge, som bor i kommuner med 
mange landsmænd, klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet, er det så, 
fordi de mange landsmænd besværliggør integrationen, eller er det 
fordi indvandrere, som har det svært med det danske arbejdsmar-
ked, foretrækker at bo i nærheden af mange landsmænd? Meget 
af forskellen mellem, hvordan indvandrere klarer sig på arbejds-
markedet, kan forklares ud fra forskelle i køn, alder, uddannelse, 
opholdstid, oprindelsesland, og hvad forskeren ellers har til rådig-
hed af data. Men selv når man har taget højde for betydningen af 
alle disse såkaldte observerbare karakteristika ved de individer, 
man undersøger, så er der stadig store forskelle på, hvordan ind-
vandrere klarer sig i forskellige kommuner. Spørgsmålet er så, om 
disse forskelle kan forklares med antallet af landsmænd i invan-
drerens kommune eller delvis forklares hermed.

Det grundlæggende problem her er at skelne mellem „nærmil-
jøeffekten“48 i form af virkningen af antallet af landsmænd i bo-
pælskommunen og effekter af relevante persontræk, som forske-
ren ikke kan observere (det som i kapitel 4 blev kaldt korrelerede 
effekter), og som betyder, at indvandrere, der klarer sig dårligt 
på det danske arbejdsmarked, ønsker at bo i nærheden af mange 
landsmænd. Konkret er dette dog først et problem, hvis det er de 

48. I kapitlet her analyserer vi effekten på arbejdsmarkedsintegrationen af mange lands-

mænd i ens bopælskommune og altså ikke i ens boligkvarter. I den forstand er ordet „nær-

miljøeffekter“ måske lidt misvisende – i hvert tilfælde for de større kommuner.
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indvandrere, der klarer sig dårligst – blandt indvandrere fra sam-
me land og med samme karakteristika – som i højere grad vælger 
at bo i nærheden af mange landsmænd. Dette viser sig faktisk at 
være tilfældet. Så der er et problem – et kausalitetsproblem! Og 
det bliver derfor diskuteret grundigt i det følgende:

Når forskeren har delt indvandrerne op ud fra al den informa-
tion, der er til rådighed, om oprindelsesland, alder, køn, uddan-
nelse, opholdstid osv., så klarer disse „ens“ indvandrere sig stadig 
forskelligt. Nogle klarer sig godt på arbejdsmarkedet, andre dår-
ligere. Disse forskelle kan ikke umiddelbart forklares af forske-
ren, idet de, der klarer sig dårligt, og de, der klarer sig godt, for 
forskeren ser helt ens ud; de har nøjagtig de samme „synlige“ el-
ler observerbare karakteristika. Men selv om forskeren ikke kan 
observere visse karakteristika, kan de godt være vigtige og i høj 
grad påvirke indvandrerens integration.

Man kan eksempelvis forestille sig, at indvandrere, som har 
svært ved at forstå de skrevne og uskrevne spilleregler på det 
danske arbejdsmarked, eller ikke bryder sig om disse spilleregler, 
foretrækker at bo i en kommune med mange landsmænd, mens 
indvandrere, som har lettere ved disse spilleregler, foretrækker at 
bo i en kommune med få landsmænd. Hvis man ud fra sit data-
grundlag fi nder, at der er en negativ sammenhæng mellem antallet 
af landsmænd i bopælskommunen og arbejdsindkomst og beskæf-
tigelsesgrad for indvandrere med samme observerbare individka-
rakteristika, kan det altså skyldes, at indvandrerne har „sorteret“ 
sig mellem kommunerne på grundlag af, hvor godt de har det med 
spillereglerne på arbejdsmarkedet – et for forskeren uobserverbart 
persontræk. Men også et persontræk, som må forventes at have 
stor betydning for, hvor godt man så klarer sig på arbejdsmarke-
det. Det er muligt, at de, som har lettere ved at forstå og acceptere 
spillereglerne på arbejdsmarkedet, klarer sig bedre, end de som af 
en eller anden grund fi nder reglerne svære. Men hvis det er rig-
tigt, så er det ikke nødvendigvis det høje antal landsmænd i kom-
munen, som hindrer integration. Der kan lige så godt være tale 
om, at de indvandrere, som har det svært med spillereglerne på 
arbejdsmarkedet, har valgt at bo i nærheden af mange landsmænd; 
altså at dårlige egenskaber og evner for arbejdsmarkedsintegration 
forårsager koncentrationen af landsmænd. Hvilket ikke udelukker, 
at mange landsmænd i samme kommune kan skade integrationen 
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– dette skal så blot dokumenteres i en analyse, der tager højde for, 
at svage indvandrere koncentrerer sig i bestemte kommuner.

Man bliver altså nødt til at anvende en metode, som kan tage 
højde for, at indvandrere potentielt er „sorteret“ mellem kommu-
nerne på grundlag af persontræk, som forskeren ingen informa-
tion har om, men som kan tænkes at have selvstændig betydning 
for integrationen på arbejdsmarkedet. Det kræver yderligere et eg-
net datasæt.

Undersøgelsen her anvender en sådan metode.49 Og de danske 
myndigheder har sørget for, at egnede data eksisterer, idet de på et 
tidspunkt foretog et praktisk „eksperiment“ med tilfældig forde-
ling af en gruppe indvandrere – fl ygtninge – over hele landet, og 
herved skabte datagrundlaget for denne analyse. Myndighederne 
bestemte i 1986, at fl ygtninge til at begynde med skulle spredes 
over hele landet og hverken placeres efter egne valg eller efter 
kommunernes valg. Derved blev en mængde fl ygtninge tilfældigt 
boligplaceret ud over landet. Af den grund kan vi udelukke, at 
fl ygtninge med samme uobserverbare persontræk umiddelbart ef-
ter asyl søgte bolig i de samme kommuner; de søgte nemlig ikke, 
men blev i stedet blot placeret i en kommune. De kunne så efter-
følgende søge mod særlige kommuner efter eget valg.

Det afgørende for analysen er, at en stor gruppe flygtninge på 
asyltidspunktet blev boligplaceret som led i spredningspolitik-
ken i perioden 1986-1998, og at denne boligplacering var tilfæl-
dig, subsidiært baseret på persontræk som analysen her også har 
information om, og derfor kan tage højde for. Dette er afgørende 
for troværdigheden af resultaterne. Hvis flygtningene blev fordelt 
mellem landets kommuner afhængigt af persontræk, som har be-
tydning for, hvor godt de klarer sig på arbejdsmarkedet, så skal 
det være persontræk, som analysen også har adgang til; ellers er 
boligplaceringen ikke et brugbart „eksperiment“. Omvendt, hvis 
dette er tilfældet, så er den måde hvorpå flygtninge blev bolig-
placeret tilstrækkelig tilfældig; og der vil både i kommuner med 
mange og få flygtninge fra et givet land være en repræsentativ 
sammensætning af personer med gode så vel som med dårlige 
(uobserverbare) persontræk i forhold til det danske arbejdsmar-

49. Metoden kaldes Instrumentvariabelmetoden. Se Damm (2006) for en detaljeret gen-

nemgang.
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ked. En vurdering af, hvorvidt fordelingen faktisk er tilstrækkelig 
tilfældig, kræver derfor en undersøgelse af, hvilke faktorer som 
har påvirket hvilken type kommune, flygtninge blev boligplaceret 
i som led i spredningspolitikken. Derfor giver det efterfølgende 
afsnit en kort beskrivelse af implementeringen af spredningspo-
litikken.

6.1 Spredningspolitikken for fl ygtninge 1986-98

I perioden 1986-98 tog Dansk Flygtningehjælp sig af fl ygtninge, 
som netop havde fået asyl i Danmark. De tilbød bl.a. nye fl ygtnin-
ge hjælp til at fi nde et sted at bo. Flygtninge, som tog imod tilbud-
det om hjælp til boligsøgning, indvilgede samtidig i at bosætte sig 
i den del af landet, som Dansk Flygtningehjælp ønskede. Dansk 
Flygtningehjælp havde af regeringen fået til opgave at sprede nye 
fl ygtninge over hele landet. Formålet med denne spredningspoli-
tik var over en 3-årig periode at opnå en ligelig fordeling af nye 
fl ygtninge i forhold til amternes indbyggertal. Inden for amtet var 
målet at opnå en ligelig fordeling af nye fl ygtninge i forhold til 
indbyggertal over kommuner med passende forhold for fl ygtninge-
modtagelse. Sådanne forhold omfatter tilstedeværelsen af beskæf-
tigelses- og uddannelsesmuligheder, ledige boliger og landsmænd 
i kommunen. I praksis indebar disse kriterier, at nye fl ygtninge 
overvejende blev boligplaceret i nærheden af landsmænd (Damm 
2005a) samt i større og mindre byer og i ringe omfang i landdi-
strikter (Indenrigsministeriet 1996). Politikken førte hurtigt til en 
omfattende geografi sk spredning af nye fl ygtninge. Allerede i 1987 
havde 243 ud af 275 kommuner modtaget nye fl ygtninge (Dansk 
Flygtningehjælp 1987).

Boligplacerede fl ygtninge kunne på ethvert tidspunkt frafl yt-
te kommunen uden at miste retten til at modtage offentlig under-
støttelse på samme vilkår som den øvrige befolkning. Imidlertid 
opfordrede Dansk Flygtningehjælp boligplacerede fl ygtninge til 
at forblive bosat, så længe de deltog i et introduktionsprogram til 
det danske samfund. Programmet varede 18 måneder og indeholdt 
dansk sprogundervisning og kurser i dansk samfundsforståelse.

Damm (2005a) undersøger i detaljer, hvorledes den første dan-
ske spredningspolitik blev implementeret. Datagrundlaget for un-
dersøgelsen er et interview med to tidligere boligplaceringsmed-
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arbejdere hos Dansk Flygtningehjælp, Dansk Flygtningehjælps in-
terne administrative statistikker vedrørende boligplacering, Dansk 
Flygtningehjælps årsberetninger og administrative registerdata for 
indvandrere fra fl ygtningelande. Undersøgelsen dokumenterer, at 
Dansk Flygtningehjælp via spredningspolitikken opnåede, at fl ygt-
ninge, som fi k asyl i perioden 1986-98, udgjorde stort set samme 
andel af befolkningen i alle amter. Den dokumenterer desuden, at 
spredningspolitikken førte til spredt bosætning af fl ygtninge over 
landets kommuner. Hver kommune modtog i gennemsnit 62 bo-
ligplacerede fl ygtninge per 10.000 indbyggere. Kun tre kommu-
ner modtog ingen boligplacerede fl ygtninge i perioden, mens en 
kommune maksimalt modtog 246 fl ygtninge per 10.000 indbyg-
gere. Undersøgelsen angiver desuden seks typer af personkarak-
teristika, som kan have påvirket, hvor i landet en fl ygtning blev 
placeret: Familiestørrelse, behov for særlig sygdomsbehandling, 
særlige uddannelsesbehov, evt. nære familiemedlemmers bopæl, 
nationalitet og indvandringstidspunkt. Flygtninge fra eksempel-
vis Irak og Afghanistan, fl ygtninge med familie, behov for særlig 
sygdomsbehandling eksempelvis som følge af tortur, særlige ud-
dannelsesbehov, som insisterede på at bo i nærheden af eventuelle 
nære familiemedlemmer, og som ankom i de første år efter imple-
menteringen af politikken, har formodentlig haft større sandsyn-
lighed for at blive boligplaceret i en større by. Denne lokalisering 
har nok været foretrukket af de fl este fl ygtninge frem for bosæt-
telse i en mindre by eller et landdistrikt, jf. Damm (2005b). Der 
er derimod ikke noget, der tyder på, at fl ygtninges medbragte ud-
dannelsesniveau har påvirket, hvor de blev boligplaceret.

I lyset af implementeringen af spredningspolitikken for fl ygt-
ninge 1986-98 er denne et brugbart udgangspunkt for analysen, 
såfremt datagrundlaget indeholder følgende oplysninger: Flygtnin-
gens familiestørrelse, behov for særlig sygdomsbehandling, sær-
lige uddannelsesbehov, evt. nære familiemedlemmers bopæl på 
asyltidspunktet samt fl ygtningens nationalitet og indvandrings-
tidspunkt.

Analysen her baserer sig på data, som indeholder oplysninger 
om fem ud af de seks ovennævnte personkarakteristika, der kan 
have påvirket, hvor i landet en fl ygtning blev boligplaceret. Der 
mangler helbredsoplysninger, hvorfor det ikke er muligt at kon-
struere en forklarende variabel til kontrol for, om fl ygtningen hav-



204

de behov for særlig sygdomsbehandling på asyltidspunktet. Denne 
mangel er imidlertid ikke alvorlig i tilknytning til en analyse af 
betydningen af antallet af landsmænd i kommunerne for fl ygtnin-
ges integration på arbejdsmarkedet. Se Damm (2006) for en videre 
diskussion af dette forhold.

6.2 Resultaterne før der tages højde for 
betydningen af uobserverbare persontræk

Ovenfor har vi argumenteret for, at spredningspolitikken betød 
en tilfældig placering af fl ygtninge med samme relevante, men 
uobserverbare persontræk ud over landets kommuner. I næste af-
snit demonstreres det, hvordan dette kan udnyttes til at bestemme 
størrelsen af den gennemsnitlige årsagsvirkning af bopæl blandt 
mange landsmænd for økonomisk integration af fl ygtninge. Men 
først gennemgår vi kort datasættet og viser resultatet af analysen, 
når der ikke tages højde for, at fl ygtningene efter nogen tid i lan-
det evt. sorterer sig i forskellige kommuner efter relevante, men 
uobserverbare persontræk. F.eks. fordi de ambitiøse og talentful-
de ikke vil bo i nærheden af landsmænd, og de ambitiøse, men 
mindre talentfulde, gerne vil bo i nærheden af nogle landsmænd, 
mens de mindre ambitiøse og/eller mindre talentfulde i forhold til 
arbejdsmarkedet helst vil bo kun med landsmænd osv.

Datagrundlaget for analysen udgøres kun af individdata for 
fl ygtninge, som er udtrukket fra administrative registre fra Dan-
marks Statistik for alle indvandrere i perioden 1984-2000. Spe-
cifi kt er det sket ud fra Indvandrerforløbsregistret hos Amternes 
og Kommunernes Forskningsinstitut. Det ideelle datagrundlag for 
analyserne ville have været et datasæt med registerinformation for 
alle fl ygtninge, som blev boligplaceret af Dansk Flygtningehjælp 
i årene 1986-98, hvor den første danske spredningspolitik var i 
kraft. Det er imidlertid ikke muligt at udtrække disse fl ygtninge 
direkte. Årsagen er, at Danmarks Statistik ikke stiller information 
til rådighed om indvandreres opholdsgrundlag. I stedet udtrækkes 
indvandrere fra de 11 lande, som hovedparten af fl ygtninge, som 
pga. deres asyltidspunkt var omfattet af den første danske spred-
ningspolitik, ifølge offi ciel statistik stammede fra.

Flygtninge, som pga. deres asyltidspunkt var omfattet af spred-
ningspolitikken, defi neres som fl ygtninge, som indvandrede til 
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Danmark første gang i perioden fra okt. 1985 til dec. 1997. År-
sagen til denne defi nition er, at boligplacerede fl ygtninge typisk 
boede minimum tre måneder og maksimum et år i en midlertidig 
bolig i amtet for boligplacering, inden de fi k tildelt en permanent 
bolig i amtet. Da familiesammenførte til fl ygtninge kun blev bo-
ligplaceret, hvis de indvandrede relativt kort tid efter ægtefællen, 
er familiesammenførte til fl ygtninge søgt udeladt af datasættet ved 
at udelade ægtefæller til indvandrere fra et fl ygtningeland, som 
indvandrede mere end et år efter ægtefællen. Endvidere anvendes 
et alderskriterium til udtræk af indvandrere: 18-59-årige indvan-
drere fra fl ygtningelande indgår i analysen.

Det sidste kriterium er, at individudtrækket begrænses til ud-
træk af observationer for individer, som indgår i registrene hvert år 
i perioden fra asyltidspunktet indtil syv år efter asyl. Disse krite-
rier resulterer i en stikprøvestørrelse på 13.927 individer, for hvem 
vi analyserer deres beskæftigelseschancer. Vi analyserer også, om 
deres arbejdsindkomst hænger sammen med, om der er mange el-
ler få landsmænd i deres bopælskommune, og her indgår kun de 
individer, som havde en positiv arbejdsindkomst syv år efter asyl, 
hvilket er 5.647 individer.

Tabel 6.1 viser beskrivende statistik for hver etnisk gruppe for 
sig og for hele stikprøven. Det fremgår, at hovedparten af indi-
viderne i stikprøven stammer fra Mellemøsten. Det ses tillige, at 
beskæftigelsesfrekvensen, den årlige arbejdsindkomst og antallet 
af landsmænd i den kommune, som individet bor i, varierer bety-
deligt mellem etniske grupper. Beskæftigelsesfrekvensen syv år 
efter asyl for mandlige fl ygtninge i stikprøven er på 0,35. Til sam-
menligning svingede beskæftigelsesfrekvensen for danske mænd i 
alderen 18-59 år mellem 0,78 og 0,84 i perioden 1986-98. Beskæf-
tigelsesfrekvensen syv år efter asyl for kvindelige fl ygtninge i stik-
prøven er på 0,18, mens frekvensen for danske kvinder i alderen 
18-59 år i samme periode lå på imellem 0,66 og 0,69.

Beskæftigede mandlige fl ygtninge i stikprøven havde i gen-
nemsnit en real årlig arbejdsindkomst på 52.154 kr. (opgjort i 
1980-priser). Til sammenligning havde en dansk mand i alderen 
18-59 år i gennemsnit en real årlig arbejdsindkomst på mellem 
114.644 kr. og 126.951 kr. i perioden 1986-98. En dansk kvinde 
havde i samme periode i gennemsnit en real årlig arbejdsindkomst 
på mellem 68.230 kr. og 86.066 kr., mens beskæftigede kvinde-
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Antal i alt Beskæftigelses-
frekvens

Årlig
arbejdsindkomst

Gennemsn. antal 
landsmænd i

bopælskommunen

Etnisk gruppe Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Polen 393
0,52

(0,50)
0,42

(0,49)
76.945

(49.689)
61.798 

(42.985)
731

(957)

Irak 2.213
0,32

(0,47)
0,13

(0,33)
54.308

(49.890)
50.685 

(49.582)
1.407

(1.496)

Iran 2.829
0,34

(0,47)
0,19

(0,39)
42.663

(37.633)
37.168 

(33.315)
1.063
(999)

Vietnam 1.331
0,48

(0,50)
0,24

(0,43)
64.571

(39.421)
48.410 

(31.288)
770

(687)

Sri Lanka 1.770
0,54

(0,50)
0,34

(0,47)
58.716

(39.770)
41.381 

(28.571)
161

(154)

Intet stats-
borgerskab
(palæstinensere) 3.867

0,24
(0,43)

0,06
(0,24)

40.872
(41.075)

47.940 
(41.119)

1.280
(1.307)

Etiopien 146
0,25

(0,44)
0,26

(0,44)
50.673

(41.275)
41.696 

(21.366)
180

(136)

Afghanistan 268
0,37

(0,48)
0,16

(0,37)
47.594

(43.023)
50.977 

(39.075)
223

(205)

Somalia 872
0,29

(0,46)
0,09

(0,29)
52.591

(42.401)
42.506 

(38.891)
1.482

(1.165)

Rumænien 216
0,56

(0,50)
0,50

(0,50)
76.283

(52.911)
57.547 

(35.849)
83

(82)

Chile 22
0,36

(0,50)
0,50

(0,53)
64.003

(45.290)
50.448 

(19.319)
156

(146)

Hele stikprøven 13.927
0,35

(0,48)
0,18

(0,38)
52.154

(43.026)
46.026 

(37.138)
1.010

(1.177)

Note: Et individ regnes for at være beskæftiget, hvis vedkommende er lønmodtager med 
9 timers ugentligt arbejde i gennemsnit i løbet af året, eller hvis vedkommende er selv-
stændig. Den årlige arbejdsindkomst er opgjort i faste priser med 1980 som basisår. Den 
gennemsnitlige årlige arbejdsindkomst er beregnet for individer med en positiv arbejds-
indkomst syv år efter asyl.

Tabel 6.1. Beskrivende statistik for udvalgte variable syv år efter asyl 
for hver etnisk gruppe for sig og for hele stikprøven. Gennemsnit (stan-
dardafvigelse).
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lige fl ygtninge i gennemsnit kun havde en real årlig arbejdsind-
komst på 46.026 kr.

Endelig viser tabel 6.1, at fl ygtninge i stikprøven syv år efter asyl 
bor i en kommune, hvor der i gennemsnit er 1.010 landsmænd.

Med informationen i tabel 6.1 kan sandsynligheden, for at en 
fl ygtning er i beskæftigelse syv år efter asyl, bestemmes ved hjælp 
af en statistisk regressionsmodel. En sådan model bestemmer be-
skæftigelsessandsynligheden som en funktion af en række obser-
verbare karakteristika ved fl ygtningene. Resultatet er vist i tabel 
6.2. De relevante karakteristika, variablene, er listet i første søjle, 
søjle 2 indeholder en indikation af, om den pågældende variabel 
har en positiv (angivet med et +), en negativ (angivet med et ÷ ) 
eller ingen (angivet med en · ) effekt på sandsynligheden for be-
skæftigelse.

Variablerne for individkarakteristika skal fange de forskelle i 
fl ygtninges beskæftigelsesstatus syv år efter asyl, som skyldes de-
res observerbare persontræk, herunder det medbragte uddannel-
sesniveau. De tre kontrolvariable, bopælskommune, asyltidspunkt 
og oprindelsesland, skal fange de forskelle i fl ygtninges beskæf-
tigelsesstatus, som skyldes henholdsvis øvrige karakteristika ved 
bopælskommunen ud over antallet af landsmænd, herunder ind-
byggertallet og ledigheden i omegn af kommunen; forskelle i de 
landsdækkende konjunkturer på asyltidspunktet; og forskelle i om-
fanget af diskrimination over for forskellige etniske grupper.

Betydningen af antallet af landsmænd i bopælskommunen for 
en fl ygtnings beskæftigelseschance er dermed beregnet ved at ud-
nytte variationen i antallet af landsmænd mellem følgende indivi-
der: Flygtninge, som havde de samme observerbare persontræk på 
asyltidspunktet, fi k asyl i det samme år, fl ygtede fra samme oprin-
delsesland og som blev boligplaceret i samme kommune.

Tabel 6.2, tredje søjle, viser resultaterne af en statistisk regres-
sionsanalyse af sammenhængen mellem individernes årlige ar-
bejdsindkomst syv år efter asyl og så de samme variable.

Som det fremgår af tabel 6.2, er der syv år efter asyl en nega-
tiv sammenhæng mellem fl ygtninges sandsynlighed for at være 
i beskæftigelse og antallet af landsmænd i vedkommendes kom-
mune. Der er ligeledes en negativ sammenhæng mellem fl ygtnin-
ges årlige arbejdsindkomst og antallet af landsmænd i vedkom-
mendes kommune.
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Tabel 6.2. Hvad beskriver forskellene i fl ygtninges beskæftigelseschan-
cer og årlige arbejdsindkomst (syv år efter asyl)?

Noter: 1. For sandsynligheden for beskæftigelse er x = 22 år, dvs. at beskæftigelsessand-
synligheden stiger med alderen indtil det 22. leveår og aftager derefter. 2. For årlig ar-
bejdsindkomst er x= 33 år, dvs. at indkomsten stiger med alderen indtil det 33. leveår 
og aftager derefter.
Anm.: Effekten regnes for statistisk sikker, hvis sandsynligheden for, at effekten fak-
tisk er nul, er under 5%, i hvilket tilfælde fortegnet for effekten blot er angivet. Ligger 
sandsynligheden for at effekten faktisk er nul mellem 5 og 10 %, er effekten angivet i 
parentes, og er sandsynligheden for ingen effekt større end 10%, afvises det, at den på-
gældende variabel har en effekt, og det angives med en „•“. De præcise talværdier for ef-
fekterne kan ses i Damm (2006).

Statistisk sammenhæng med: Sandsynlighed
for beskæftigelse

Årlig
arbejdsindkomst

Variable: Fortegn for sammenhæng 

Antallet af landsmænd i
bopælskommunen

÷ ÷

Kvinde ÷ ÷

Alder op til x år +1) +2)

Alder fra x år og opefter ÷1) ÷2)

Er gift + ÷

„Er gift“ og „er kvinde“ • (+)

Har børn under 3 ÷ ÷

Har børn på 3 år eller mere ÷ •

Har mellem 9 og 12 års
medbragt uddannelse

• •

Har mere end 12 års medbragt
uddannelse

+ (+)

Antal landsmænd i Danmark ÷ ÷

Kontrol for bopælskommune Ja Ja

Kontrol for asyltidspunkt Ja Ja

Kontrol for oprindelsesland Ja Ja

Antal individer 13.927 5.647

Hvor meget forklarer oven stående 
variable af individernes beskæfti-
gelseschancer og årsindkomst. 0,12 0,10
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Disse negative sammenhænge kan imidlertid ikke fortolkes 
som årsagssammenhænge, dvs. som empirisk belæg for, at det 
skader fl ygtninges integration på det danske arbejdsmarked at bo 
i nærheden af mange landsmænd. Det hænger netop sammen med, 
at sammenhængen kan skyldes, at fl ygtninge med særlige (uobser-
verbare) persontræk, som hæmmer deres økonomiske integration, 
er tilbøjelige til at fl ytte til kommuner med mange landsmænd, 
mens fl ygtninge med beskæftigelsesmæssigt set favorable (uob-
serverbare) persontræk foretrækker at bo i en kommune med få 
landsmænd eller er indifferente.

Som nævnt ovenfor så er det muligt at teste årsagsvirkningen 
med udgangspunkt i den tilfældige boligplacering af fl ygtninge 
på asyltidspunktet.

6.3 De endelige resultater

Beskæftigelseschance og indkomst betragtes syv år efter asyl. Før-
ste trin i analysen er at konstruere et mål for den del af en persons 
smag for bosætningsområde (kommune), som skyldes uobserver-
bare persontræk. Her tager vi udgangspunkt i, at fl ygtningen til 
at begynde med blev placeret tilfældigt i kommunerne. Vedkom-
mende er eventuelt siden fl yttet til en anden kommune, og en del af 
forskellen mellem disse to kommuner, specielt med hensyn til hvor 
mange landsmænd han eller hun har omkring sig i de to kommu-
ner, kan forklares med fl ygtningens observerbare karakteristika.50 
Men en del af forskellen kan ikke forklares med disse – der er med 
andre ord en uforklaret del. Denne uforklarede forskel mellem de 
to kommuner kan vi tillade os at betragte som indeholdende et ud-
tryk for fl ygtningens præferencer eller smag for kommuner med 
mange landsmænd – et uobserverbart persontræk.51

Næste træk er nu, at hver fl ygtning får en ekstra talværdi hæftet 

50. 52 % af fl ygtninge i stikprøven var frafl yttet boligplaceringskommunen 7 år efter 

asyl.

51. Havde den første bopælskommune efter asyl også været selvvalgt, så kunne vi ikke 

så godt have fortolket den uforklarede del som indeholdende præferencer, idet de uobser-

verbare præferencer jo så ville ligge bag valget af både den første og den efterfølgende 

(efter syv år) bopælskommune, og så kunne vi ikke forvente, at disse skulle forklare for-

skellen mellem begyndelses- og slutkommune.
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på sig: Jo højere talværdi, jo fl ere landsmænd bor vedkommende 
i kommune med syv år efter asyl i forhold til, hvad der kan for-
klares ud fra observerbare karakteristika og ud fra den kommune, 
som vedkommende blev boligplaceret i. Dvs. en høj værdi peger 
på, at fl ygtningen er frafl yttet den oprindelige boligplaceringskom-
mune for at fl ytte til en kommune med fl ere landsmænd, mens en 
lav værdi peger på, at fl ygtningen er forblevet bosat i boligplace-
ringskommunen og altså ikke har ønsket stærkt nok at fl ytte til en 
kommune med mange landsmænd.

Sidste trin i analysen er så at inddrage dette nye mål for perso-
nernes bagvedliggende eller uobserverbare præference i analysen 
fra afsnit 6.2 ovenfor. Dels er vi interesseret i, hvad sammenhæn-
gen er mellem denne uforklarede præference eller tilbøjelighed 
til at fl ytte hen, hvor der er mange landsmænd, og så arbejdsmar-
kedsintegration. Og dels er vi interesseret i, hvilken forklarings-
kraft der er i antallet af landsmænd i kommunen, når vi ud over 
alle de før anvendte variable også tager højde for betydningen af 
den bagvedliggende, men uforklarede tilbøjelighed til at fl ytte hen, 
hvor der bor mange landsmænd.

Tabel 6.3. Empirisk test af hvorvidt fl ygtninge syv år efter asyl er sorte-
ret mellem kommuner på grundlag af uobserverbare persontræk.

Note: Modellens øvrige forklarende variable er de forklarende variable, som ses i tabel 
6.2. Fortegnene er statistisk sikre på hhv. 5 pct. niveau (sandsynligheden for beskæfti-
gelse) og 1 pct. niveau (årlig indkomst).

Samvariation mellem: Sandsynligheden for 
beskæftigelse

Årlig
arbejdsindkomst

Fortegn for samvariation

Bagvedliggende præferen-
cer for at bo i nærheden af 
mange landsmænd 

÷ ÷

Som det fremgår af tabel 6.3, så er der en signifi kant negativ sam-
menhæng mellem de bagvedliggende præferencer for at bo i nær-
heden af mange landsmænd og beskæftigelsessandsynlighed og 
indkomst for fl ygtninge fra samme oprindelsesland. Det er sær-
deles interessante resultater, idet de giver empirisk belæg for, at 
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bestemte typer af fl ygtninge tiltrækkes af kommuner med mange 
landsmænd, nemlig de fl ygtninge, som af uobserverbare årsager 
klarer sig forholdsvis dårligt på arbejdsmarkedet. I økonomsprog 
udtrykkes resultatet som, at der forekommer negativ selv-selektion 
ind i kommuner med mange landsmænd.

Når variablen for de bagvedliggende (uobserverbare) præfe-
rencer for at bo i nærheden af mange landsmænd tilføjes til den 
statistiske regressionsanalyse fra sektion 6.2, viser det sig at få 
meget afgørende betydning for resultaterne. Uden denne variabel 
var der en negativ sammenhæng mellem antallet af landsmænd i 
en fl ygtnings bopælskommune, og hvor godt det gik beskæftigel-
ses- og indkomstmæssigt for den pågældende fl ygtning. Men med 
den nye variabel vender fortegnet, så der nu er en positiv sammen-
hæng, jf. tabel 6.4. Dvs. når vi sammenligner fl ygtninge fra sam-
me land med samme observerbare karakteristika, som derudover 
generelt har lige svært ved at klare sig på det danske arbejdsmar-
ked, ja så klarer den fl ygtning sig bedst, som bor i en kommune 
med fl est landsmænd.

Resultatet viser altså, at bopæl i nærheden af mange lands-
mænd alt andet lige fremmer fl ygtninges beskæftigelsessandsyn-
lighed og arbejdsindkomst. Den negative sammenhæng, som er 
gengivet i tabel 6.2, skyldes dermed ikke, at bopæl i en kommu-

Tabel 6.4. Hvilken betydning har antallet af landsmænd i bopælskom-
munen for fl ygtninges beskæftigelseschancer og arbejdsindkomst (syv 
år efter asyl)?

Virkning på: Beskæftigelses-
sandsynlighed

Arbejdsindkomst

Forklarende variabel: Fortegn for årsagssammenhæng

Antallet af landsmænd i bo-
pælskommunen 

+ +

Kontrol for bagvedliggende 
præferencer for at bo i nærhe-
den af mange landsmænd 

Ja Ja

Note: Som forklarende variabel i analysen indgår også de øvrige variable, som ses i tabel 
6.2. Begge årsagssammenhænge er statistisk sikre på 5 pct. niveau, dvs. at sandsynlighe-
den er mindre end 5 pct. for, at den angivne sammenhæng skyldes en tilfældighed.
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ne med mange landsmænd skader fl ygtninges integration på ar-
bejdsmarkedet. Den negative sammenhæng skyldes derimod det 
i tabel 6.3 rapporterede resultat: At bestemte typer af fl ygtninge 
tiltrækkes til områder med mange landsmænd, nemlig de fl ygt-
ninge som af uobserverbare årsager klarer sig forholdsvis dårligt 
på arbejdsmarkedet.

Hvor stor økonomisk betydning har antallet af landsmænd i 
bopælskommunen for fl ygtninges integration på arbejdsmarkedet? 
Anseelig!

Syv år efter asyl er forskellen på at bo i en kommune med det 
gennemsnitlige antal landsmænd, hvilket er ca. tusinde personer 
(helt præcist 1.009), og en kommune med godt det dobbelte (helt 
præcist 2.185), at en beskæftiget fl ygtning i sidstnævnte kommune 
tjener 21 pct. mere, end samme type fl ygtning tjener i kommunen 
med de få landsmænd. Hertil kommer, at beskæftigelsesgraden er 
4 procentpoint højere for fl ygtningene i kommunen med de mange 
landsmænd. I begge tilfælde sammenlignes ens fl ygtninge: Samme 
observerbare karakteristika og samme bagvedliggende præferen-
cer for at bo sammen med mange landsmænd.

Resultaterne ovenfor er gennemsnitseffekter for fl ygtninge. 
Langt de fl este fl ygtninge til Danmark har mindre end 12 års sko-
legang og altså hverken en studieforberedende eller en kompeten-
cegivende uddannelse. Umiddelbart kunne man forvente, at navn-
lig fl ygtninge uden uddannelse ville have gavn af mange lands-
mænd i nærheden, når det kommer til integration på arbejdsmar-
kedet. Analysen bekræfter dette; det er de uuddannede, som dri-
ver resultatet. For uddannede fl ygtninge er resultatet muligvis af-
vigende, men det har ikke været muligt at opnå robuste resultater 
for uddannede fl ygtninge isoleret.

Koncentration af fl ygtninge fra forskellige oprindelseslande

Man vil umiddelbart forvente, at eventuelle netværkseffekter mel-
lem fl ygtninge fra forskellige oprindelseslande ikke er så stærke 
som mellem fl ygtninge fra samme oprindelsesland, mens de mu-
lige negative effekter af høj indvandrerkoncentration – langsom-
mere tillæring af sprog og normer – ikke afhænger af, om fl ygt-
ningegruppen i et område er blandet eller ej. Hypotesen er altså, at 
den positive effekt på fl ygtninges integration på arbejdsmarkedet,  
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som mange landsmænd i deres bopælskommune har, kun gælder 
for netop landsmænd, og ikke hvis det, der er tale om, er mange 
fl ygtninge fra andre oprindelseslande i bopælskommunen. 

Vores analyser bekræfter denne hypotese. Det skader fl ygtnin-
ges beskæftigelsessandsynlighed og arbejdsindkomst (fem år efter 
asyl) at bo i en kommune med mange fl ygtninge fra andre oprin-
delseslande. Ydermere er der ikke tale om, at bestemte typer af 
fl ygtninge tiltrækkes af kommuner med generelt mange fl ygtnin-
ge. Der er ingen sammenhæng mellem de bagvedliggende præfe-
rencer for at bo i nærheden af mange fl ygtninge fra andre oprin-
delseslande og dårlig arbejdsmarkedsintegration. Faktisk er der 
hverken negativ eller positiv selv-selektion ind i kommuner med 
mange fl ygtninge. Af tekniske grunde har det ikke været muligt 
at gennemføre grundige test af årsagssammenhænge for situatio-
nen syv år efter asyl men kun fem år efter asyl her, hvor det er ef-
fekten af mange fl ygtninge af blandet oprindelse i kommunerne, 
som undersøges. Flere detaljer om denne del af analysen fi ndes i 
Damm (2006).

6.4 Sammenfatning

En bopæl tæt på mange landsmænd kan være forbundet med for-
dele såvel som med ulemper for indvandreres økonomiske inte-
gration i værtslandet. Fordelene har at gøre med netværk af lands-
mænd, som sikrer adgang til ekstra information og ressourcer i 
værtslandet. Ulemperne kan bestå i den svagere kontakt til majo-
ritetsbefolkningen og som følge deraf forlænge den tid, det tager 
at lære værtslandets sprog og normer af betydning for integration 
på arbejdsmarkedet.

Men hvad er stærkest, fordele eller ulemper? Det har vi under-
søgt specifi kt for fl ygtninge i Danmark og altså ikke for indvan-
drere generelt. For fl ygtninge har vi undersøgt, hvorvidt bopæl i 
en kommune med relativt mange landsmænd fremmer fl ygtninges 
arbejdsindkomst og beskæftigelsessandsynlighed. Resultaterne af 
undersøgelsen er følgende:

Der er en negativ sammenhæng mellem, hvor mange lands-
mænd, der bor i kommunen, og fl ygtninges beskæftigelsessand-
synlighed og arbejdsindkomst syv år efter asyl. Denne negative 
sammenhæng skyldes imidlertid, at de fl ygtninge, som har særlig 
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svært ved at klare sig på det danske arbejdsmarked – også udover 
hvad der kan forklares med deres køn, alder, uddannelse, opholds-
tid og oprindelsesland – har større tilbøjelighed til at bo i nærheden 
af landsmænd. Tager man højde for dette forhold, altså at der er en 
overrepræsentation af arbejdsmarkedsmæssigt svage fl ygtninge i 
kommunerne med fl est fl ygtninge, så viser det sig, at det faktisk 
har en positiv effekt på en fl ygtnings arbejdsmarkedsintegration 
at bo i en kommune med mange landsmænd, hvis vedkommende 
er dårligt uddannet.

For de bedre uddannede fl ygtninge – som er få – er grundla-
get for usikkert til, at vi tør stole på en eventuel effekt. Men det 
vil sige, at fl ygtninge med lav uddannelse, som bor i en kommune 
med mange landsmænd, har en lidt højere beskæftigelsesgrad og 
tjener mere end fl ygtninge, som bor i en kommune med få lands-
mænd alt andet lige, dvs., når vi sammenligner fl ygtninge, som 
har de samme arbejdsmarkedsrelevante karakteristika.

Det er vigtigt at pointere, at den positive arbejdsmarkedsef-
fekt kun gælder, når det er mange landsmænd, der bor i samme 
kommune, og ikke mange fl ygtninge af blandet oprindelse, hvil-
ket tilsyneladende har en negativ effekt på fl ygtninges arbejds-
markedsintegration.

Fremtidige analyser bør undersøge, om resultaterne også gæl-
der, når man ser på antallet af landsmænd ikke blot i fl ygtningens 
kommune, men i vedkommendes nære boligområde, og ligele-
des om det gælder mere generelt for indvandrere og ikke kun for 
fl ygtninge.

Det er vigtigt at pointere, at den positive effekt af mange lands-
mænd i ens kommune kun gælder løn og beskæftigelse, og altså 
ikke integration generelt. Det er meget muligt, at det har negati-
ve virkninger på andre af livets forhold, at befolkningsgrupperne 
ikke bor blandet, eller at nytilkomne ikke tvinges til at have med 
værtslandets borgere at gøre i det daglige, fordi det er muligt at 
klare sig ved hjælp af tidligere ankomne landsmænd, som bor i 
nærheden.
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7 Konklusion

Af Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og 
Torben Tranæs

Vi satte os for at undersøge, hvem danskerne bosætter sig i nærhe-
den af: Bor vi blandet eller overvejende sammen med nogle som 
os selv? Og navnlig: Deler vi os mere op bomæssigt i dag, end vi 
gjorde tidligere, hvilket der er mange grunde til at forvente? Dels 
så har vi oplevet øgede forskelligheder i befolkningen de sidste 
par årtier, dels har andre rige lande oplevet øget adskillelse på en 
række felter, bl.a. uddannelsesmæssig adskillelse med hensyn til 
hvem man gifter sig med. Så der er grund til at forvente øget bo-
ligmæssig opdeling i Danmark, hvilket også er, hvad den offent-
lige debat allerede har forudskikket.

Det viste sig at være en større opgave end som så, idet vi ikke 
kunne bruge de eksisterende opdelinger af landet i kommuner og 
postdistrikter til at måle forskelle i bosætningsmønster mellem 
forskellige befolkningsgrupper. Det var nødvendigt at kunne ana-
lysere udviklingen helt ned på boligområder eller nabolag, fordi 
meget af udviklingen – også en eventuel skæv udvikling – kunne 
forventes at foregå inden for kommunerne og inden for postdi-
strikterne, og derfor var det en forudsætning for projektet, at man 
kunne følge udviklingen på meget mindre boenheder. Løsningen 
var at dele Danmark op i små nabolag eller boligområder, og her 
gik vi så helt ned til mindste enheder, hvor der kun bor 150 fami-
lier. Til nogle af vores analyser har vi arbejdet med nabolag med 
600 familier, hvilket er gjort af hensyn til anonymitet.

Det er første gang, at hele Danmark deles op i små boligom-
råder, og det har afsløret en række meget interessante forhold ved 
det danske samfund. Den første opgave, som dette nye analyse-
værktøj blev brugt til, var analyserne, som ligger til grund for ka-
pitel 2, hvor vi beskriver, hvor opdelt befolkningen bor uddannel-
ses- og indkomstmæssigt samt med hensyn til social stilling og 



217

etnisk baggrund, og hvordan disse bomønstre har udviklet sig de 
sidste 20 år.

7.1 Bosætningsmønstre i Danmark 1985-2004

Overordnet viser analysen af befolkningens bosætningsmønster i 
dag sammenlignet med for 20 år siden, at Danmark var og fort-
sat er et land, hvor personer med forskellig baggrund ofte bor i 
de samme boligområder; hvad enten man taler om forskelle med 
hensyn til uddannelse, indkomst eller tilknytningen til det socia-
le system.

Måler man f.eks., hvor stor en andel af folk på overførselsind-
komster, som skulle fl ytte boligområde, hvis overførselsmodta-
gerne skulle bo som den øvrige befolkning, så skulle godt 27 pct. 
fl ytte ved udgangen af 2003 – i 1985 var det knap 26 pct. Målt på 
uddannelse og bruttoindkomst var andelen 21 pct. i 2003 (mod 22 
pct. for uddannelse og 18 pct. for bruttoindkomst i 1985). Mens 
andelen var lidt lavere målt på disponibel indkomst, nemlig 19 pct. 
i 2003 (mod 16 pct. i 1985). Den bomæssige adskillelse mellem 
befolkningsgrupper er altså generelt øget lidt siden 1985. I betragt-
ning af, at man i international sammenhæng først plejer at betegne 
en befolkning som segregeret, når 60 pct. af minoritetsbefolknin-
gen skal fl ytte for at opnå ens bosætningsmønstre, så virker såvel 
niveauet som ændringerne i Danmark ret beskedne.

Den eneste dimension, hvor den bomæssige adskillelse for alvor 
er udtalt, er, når man ser på ikke-vestlige indvandreres bosætning 
sammenlignet med danskeres. Andelen af ikke-vestlige indvan-
drere, som skulle flytte boligområde, er her 54 pct. i 2003. Det er 
faktisk et fald i forhold til 1985, hvor andelen var 60 pct. En udvik-
ling, som bl.a. må tilskrives boligplaceringen af mange flygtninge i 
perioden. Selv om ikke-vestlige indvandreres bosætningsmønster i 
dag minder lidt mere om danskernes end for år tilbage, så bor de i 
dag i højere grad i boligområder med andre ikke-vestlige indvan-
drere, end tilfældet var i 1985. Forklaringen er, at der, som omtalt 
i kapitel 1, er betydeligt flere indvandrere i Danmark i dag, end 
der var tidligere. Det har samtidigt medført, at isolationsindekset 
stiger fra 9 pct. i 1985 til 23 pct. i 2003. Ikke-vestlige indvandrere 
lever altså i langt højere grad blandt mange ikke-vestlige indvan-
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drere i dagens Danmark, end de gjorde for 20 år siden.
Andelen af indvandrere er generelt størst i de større byer, men 

selv for byer med ret ens andele af indvandrere er der betydeli-
ge forskelle på, i hvilket omfang indvandrere og danskere bor de 
samme steder. Selvom andelen af indvandrere i København er lidt 
højere end i Århus og Odense, så er chancen for, at en ikke-vest-
lig indvandrer tilfældigt møder en anden ikke-vestlig indvandrer 
i sit boligområde 40-41 pct. mod 26 pct. i København. Det skyl-
des, at indvandrerne bor mere spredt i København. En tilsvaren-
de høj værdi for isolationsindekset, som det hedder, findes fak-
tisk kun i København i områder som Nørrebro, Brønshøj, Ishøj 
og Brøndby, hvor andelen af indvandrere er meget højere end i 
Århus og Odense.

Ser man på bosætningsmønsteret ud fra et socialt aspekt, er det 
også i Odense og Århus, man fi nder de største forskelle mellem 
befolkningsgruppernes bosætningsmønstre, idet 34 pct. af over-
førselsindkomstmodtagerne her skulle fl ytte boligområde, mod 30 
pct. i København og 29 pct. i Ålborg, hvis deres bosætningsmøn-
ster skulle svare til resten af befolkningens. Uddannelses- og ind-
komstmæssigt er adskillelsen lidt større i København end de øv-
rige byer, hvor især Ålborg igen skiller sig ud som den by, hvor 
bosætningen er mest ens for forskellige grupper. Alle fi re byer har 
dog det til fælles, at forskellene mellem de enkelte gruppers bo-
sætning både socialt og indkomstmæssigt er blevet lidt større si-
den midten af 1980’erne.

Blandt de mellemstore byer er det Nakskov og Korsør, som 
har fl est overførselsmodtagere, og det er samtidig de byer, hvor 
en overførselsmodtager har størst chance for at møde en anden 
med samme baggrund i sit boligområde. Flest indvandrere bor der 
derimod i byer tæt på København, som Farum, Frederiksværk og 
Helsingør, hvor andelen alle steder overstiger 10 pct. Det er imid-
lertid i Haderslev, Ikast og Korsør, at de ikke-vestlige indvandreres 
bosætning adskiller sig mest fra den øvrige befolknings. Blandt 
de mellemstore byer er det derfor i Ikast, at en ikke-vestlig ind-
vandrer har størst chance for at møde en anden ikke-vestlig ind-
vandrer i sit boligområde.

En nærliggende forklaring på indvandrernes meget afvigende 
bosætningsmønster kunne være, at de generelt har en svagere ar-
bejdsmarkedstilknytning. Ud fra den betragtning kunne man for-
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vente, at deres bosætningsmønster ville være som andre med en 
tilsvarende lav indkomst. Men en sammenligning af bosætnings-
mønsteret for indvandrere og danskere med samme indkomstni-
veau tyder ikke på det. Blandt de indvandrere, som tilhører den 
fjerdedel af befolkningen med de højeste indkomster, skulle 59 
pct. fl ytte, hvis de skulle bo efter samme mønster som danskere 
med de højeste indkomster. Blandt den fjerdedel med de laveste 
indkomster var det 50 pct., som skulle fl ytte.

7.2 Hvem bor hvor?

Her er det igen mellem ikke-vestlige indvandrere og danskere, at 
vi fi nder de største forskelle med hensyn til, hvilken boligform 
der er mest udbredt, hvilket i nogen grad hænger sammen med, at 
de to grupper i betydelig grad er bomæssigt adskilte. Ikke-vest-
lige indvandrere bor meget oftere end danskere i det almene eta-
gebyggeri. En medvirkende årsag til det er, at indvandrernes ind-
komster generelt er lavere end danskernes, og derfor kan en re-
lativ billig lejebolig, hvor man kan få boligstøtte, være en attrak-
tiv løsning. Desuden har kommunerne anvisningsret til en del af 
de ledige almene boliger, hvorved man med det offentliges hjælp 
kan blive henvist til en sådan. Men selv om man tager højde for 
socioøkonomiske karakteristika – herunder indkomst – så er ind-
vandrerne stadig meget hyppigere beboere i de større offentlige 
etageejendomme.

Når indvandrerne sjældnere er lejere i huse og små etageejen-
domme, hænger det formentlig sammen med, at indvandrerne ofte 
bor i de større byer, men det spiller måske også ind, at man kan 
have svært ved at få de mest attraktive boliger i mindre boligfor-
eninger, fordi der her kan være mange års kø for at komme ind. 
Netværk kan også spille en rolle, især når det gælder besættelse 
af leje- og andelsboliger, idet formidlingen af disse boliger ret ofte 
sker uformelt. Diskriminering kan ligeledes spille ind.

Den del af boligmarkedet, hvor man kan forvente størst gen-
nemskuelighed, er ejerboligmarkedet. Paradoksalt nok er det imid-
lertid her, at indvandrerne er allersjældnest repræsenteret. Det kan 
hænge sammen med, at indvandrerne ofte bor i byerne, og at hus-
priserne her er højere i forhold til deres indkomst. At man bor i 
byerne, er dog i betydelig grad et tilvalg. Undersøgelser, som har 
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fulgt de boligplacerede fl ygtninges fl yttemønster, viser, at man i 
vidt omfang fl ytter mod byerne. En årsag til det kunne være, at 
det er her, der bor landsmænd, og at man i byerne har adgang til 
et netværk, indkøbsmuligheder m.m., som gør det nemmere at op-
retholde sit sædvanlige liv.

Smag for at bo i de lidt større byer, hvor det er vanskeligt at få 
en leje- eller andelsbolig, og hvor ejerboliger er dyre, betyder, at 
mange indvandrere bor i de almene boliger. Relativ lav indkomst 
og kort opholdstid i landet eller beskedent netværk med danskere 
betyder, at de andre alternativer – i den eftertragtede by – ikke er 
så tilgængelige.

Analyserne viste da også, at indvandrerne alt andet lige er til-
bøjelige til at fl ytte mod boligområder med fl ere indvandrere. For 
danskerne har andelen af indvandrere i boligområder også en ef-
fekt på fl yttetilbøjeligheden. Men danskerne søger væk fra de om-
råder, hvor der er fl est indvandrere.

En høj andel af overførselsmodtagere øger dog, alt andet lige, 
både danskeres og indvandreres tilbøjelighed til at fl ytte væk fra 
et område. Man kan måske på den baggrund undre sig over, at der 
ender med at være en høj koncentration af overførselsmodtagere i 
nogle boligområder. Forklaringen er jo imidlertid, at alt andet ikke 
er lige, og andre forhold som indkomst og familieændringer m.m. 
betyder, at nogle borgere må bosætte sig i området alligevel.

Hvornår et område har så mange ressourcesvage beboere, at 
det må betegnes som udsat, er der ikke noget entydigt svar på. 
Men målt på antallet af lovovertrædelser, så stiger problemerne 
med andelen af indvandrere i et boligområde og især med ande-
len af overførselsmodtagere. Derfor er der i slutningen af kapitlet 
set på de områder i Danmark, hvor andelen af overførselsmodta-
gere overstiger 40 pct. og andelen af indvandrere 30 pct. De fl este 
områder ligger før som nu i Hovedstaden, men også Århus havde 
allerede i 1991 udsatte boligområder. Med den stigende indvan-
dring og øgede vægt på at fl ygtninge skal fordeles ud over landet, 
har fænomenet imidlertid spredt sig til en række af de mellemstore 
provinsbyer, så også Odense, Esbjerg, Horsens, Nakskov, Korsør, 
Slagelse og Svendborg i 2003 havde udsatte boligområder.
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7.3 Fordele og ulemper ved at have 
ressourcestærke naboer

Der kan være såvel fordele som ulemper ved at have ressourcestær-
ke naboer. Sociale problemer kan smitte af gennem påvirkning 
fra jævnaldrende, og fordi voksne i nærmiljøet fungerer som rol-
lemodeller, hvorfor ressourcestærke naboer kan være en fordel. I 
den retning trækker det også, at nærmiljøet fungerer som socialt 
netværk, inden for hvilket der udveksles information, bl.a. om job-
muligheder, ligesom virksomheder kan foretrække at placere ar-
bejdspladser i nærheden af „gode“ boligkvarterer.

Ressourcestærke naboer kan ifølge teorierne også være en 
ulempe. De kan være en ulempe, hvis individer vurderer deres 
egen succes eller fravær af succes ved at sammenligne sig med 
individer i deres nærmiljø. Det kan også forekomme, at en grup-
pe, som oplever ikke at kunne „følge med“ de stærke, danner en 
socialt afvigende subkultur som en kollektiv reaktion mod relativ 
fi asko. Ressourcestærke naboer kan ligeledes være en ulempe, hvis 
der er konkurrence om knappe ressourcer.

Der fi ndes kun få empiriske, statistiske undersøgelser af nær-
miljøets betydning for individers præstationer og valg i Nordeuro-
pa. Næsten alle undersøgelserne fi nder empirisk belæg for, at det 
er en fordel for individet at have ressourcestærke naboer. Kun en 
enkelt undersøgelse, en norsk undersøgelse, anvender imidlertid 
de metoder, som er påkrævet for reelt at fastslå dette. Den norske 
undersøgelse fi nder dog også, at det er en fordel at have ressour-
cestærke naboer, men nærmiljøet spiller en mindre rolle end fa-
miliebaggrund.

Rockwool Fondens Forskningsenheds konstruktion af bolig-
områder for hele Danmark sammenkoblet med administrative re-
gisterdata udgør et glimrende datagrundlag for fremtidige empi-
riske, kvantitative undersøgelser af nærmiljøets betydning for in-
dividers præstationer og valg i Danmark.

7.4 Etniske enklaver og økonomisk integration

Som nævnt ovenfor er etniske enklaver forbundet med fordele så-
vel som ulemper generelt, hvilket naturligvis også gælder for ind-
vandreres økonomiske integration. Bopæl i en etnisk enklave kan 
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være en fordel, fordi tættere etniske netværk i værtslandet kan 
sikre medlemmer af netværket adgang til ekstra ressourcer. Ind-
vandrere, som ønsker at starte egen virksomhed, kan f.eks. bruge 
deres etniske netværk til at få startkapital, tip vedrørende forret-
ningsmuligheder, adgang til markeder og en disciplineret arbejds-
kraft. Indvandrere, som søger lønmodtagerjob, kan til gengæld 
bruge deres etniske netværk til at få job i virksomheder ejet af 
landsmænd eller etniske nicher, dvs. bestemte sektorer af arbejds-
markedet, som er koloniseret af den etniske gruppe.

Bopæl i en etnisk enklave kan som nævnt tænkes at reducere 
individets kontakt til majoritetsbefolkningen og som følge deraf 
forlænge den tid, det tager at lære værtslandets sprog og normer 
af betydning for integration på arbejdsmarkedet. Indvandrere kan 
være villige til at acceptere et job til en lavere løn, hvis jobbet 
ligger i nærheden af en etnisk enklave, fordi bopæl i en etnisk 
enklave reducerer omkostningerne ved forbrug af etniske varer 
og tjenesteydelser, såsom traditionelle madvarer fra oprindelses-
landet, klubber for landsmænd og lokaler til praktisering af reli-
gion. Lokale offentlige institutioner i etniske kvarterer yder mu-
ligvis en dårligere service end lokale offentlige institutioner uden 
for etniske kvarterer, hvis institutionerne ikke tilføres tilstrække-
lige ressourcer til dækning af den ekstra arbejdsbyrde som følge 
af sprog- og kulturbarrierer i mødet mellem brugere og ansatte. 
Kvalitetsforringelsen kan være selvforstærkende, da det er svæ-
rere at fastholde og tiltrække gode medarbejdere til institutioner, 
som mangler ressourcer til at yde en ordentlig service. Endelig 
kan boligmæssig adskillelse af etniske grupper tænkes at være 
en ulempe, fordi det fostrer fordomme over for etniske minorite-
ter, hvilket kan bevirke, at indfødte arbejdsgivere diskriminerer 
etniske minoriteter.

Men det er værd at holde sig for øje, at teoretisk set har bopæl i 
en etnisk enklave en tvetydig virkning på indvandreres økonomi-
ske integration i værtslandet. Det er i sidste ende op til empiriske 
analyser at afgøre, hvorvidt bopæl i en etnisk enklave netto skader 
eller fremmer indvandreres økonomiske integration.
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7.5 Påvirker det fl ygtninges løn og beskæftigelse at 
bo i en kommune med mange fl ygtninge?

Selv om en kommune er for stor til at kunne være en etnisk en-
klave, så kan bopæl i en kommune med mange landsmænd være 
forbundet med fordele såvel som med ulemper for indvandreres 
økonomiske integration i værtslandet. Fordelene handler om net-
værk, ulemper om langsommere indlæring af værtslandets sprog 
og normer.

Men hvad er stærkest, fordele eller ulemper? Det har vi under-
søgt specifi kt for fl ygtninge i Danmark og altså ikke for indvan-
drere generelt.

Der er generelt en negativ sammenhæng mellem, hvor mange 
fl ygtninge, der bor i kommunen, og fl ygtningenes beskæftigelses-
sandsynlighed og arbejdsindkomst – både når det er landsmænd, 
og når det er fl ygtninge fra andre oprindelseslande, der er tale om. 
Den negative sammenhæng for landsmænd skyldes imidlertid, at 
de fl ygtninge, som har særlig svært ved at klare sig på det danske 
arbejdsmarked – også ud over hvad der kan forklares med deres 
køn, alder, uddannelse og opholdstid – har større tilbøjelighed til 
at bo i nærheden af landsmænd. Tager man nemlig højde for dette 
forhold, altså at der er en overrepræsentation af arbejdsmarkeds-
mæssigt svage fl ygtninge i kommunerne med mange landsmænd, 
så viser det sig, at det faktisk har en positiv effekt på en fl ygtnings 
arbejdsmarkedsintegration at bo i en kommune med mange lands-
mænd, hvis vedkommende er lavt uddannet, dvs. uden hverken 
studieforberedende eller kompetencegivende uddannelse. For de 
bedre uddannede fl ygtninge – som er få – er grundlaget for usik-
kert til, at vi tør stole på en eventuel effekt. Men fl ygtninge med 
lav uddannelse, som bor i en kommune med mange landsmænd, 
har altså en lidt højere beskæftigelsesgrad og tjener mere end fl ygt-
ninge, som bor i en kommune med få landsmænd alt andet lige, 
dvs., når vi sammenligner fl ygtninge, som har de samme arbejds-
markedsrelevante karakteristika.

Efter tilsvarende analyser er konklusionen imidlertid stadig, at 
bopæl i en kommune med mange fl ygtninge af blandet oprindelse 
skader fl ygtninges beskæftigelseschancer og arbejdsindkomster.



Fremtidige analyser bør undersøge, om resultaterne også gælder 
mere generelt:

Gælder det også for antallet af ikke-vestlige indvandrere generelt, 
og ikke kun for fl ygtninge?

Har det positive effekter på indvandreres integration på arbejds-
markedet, at der bor mange landsmænd og/eller indvandrere ge-
nerelt i deres nabolag frem for i bopælskommunen?

Endelig er det vigtigt at bemærke, at den positive effekt af mange 
landsmænd i en fl ygtnings bopælskommune kun gælder løn og be-
skæftigelse, og altså ikke integration generelt. I sin kommentar til 
analysen, som bringes senere i bogen, anfører den norske ekspert 
Svein Blom det forhold, at der trods den umiddelbare positive ef-
fekt for beskæftigelsesintegrationen meget vel kan være negative 
virkninger på andre af livets forhold af, at befolkningsgrupperne 
ikke bor blandet, eller at nytilkomne ikke tvinges til at have med 
værtslandets borgere at gøre i det daglige, fordi det er muligt at 
klare sig ved hjælp af tidligere ankomne landsmænd, som bor i 
nærheden. Disse effekter viser sig måske først på lidt længere sigt, 
som det pointeres, og det understreger behovet for, at forskningen 
følger dette emne fremover og udbreder det område, man under-
søger, til også at omfatte andre af livets forhold så som skole, fri-
tidsliv, familiedannelse, deltagelse i det politiske liv osv.
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Appendiks:
Afgrænsning af boligområder

A.1 Indledning

I en analyse af befolkningens bosætning er det naturligvis helt 
centralt, hvordan man afgrænser boligområderne, og hvilke over-
vejelser man gør sig i den forbindelse. Det ses der nærmere på i 
dette appendiks.

Hidtil har forskning i boligområdernes betydning i Danmark 
været hæmmet af, at mulighederne for at foretage konsistente og 
landsdækkende opdelinger har været sparsomme. Man har natur-
ligvis kunnet foretage registerbaserede opdelinger på eksempelvis 
kommuneniveau, men det er så overordnet en inddeling, at resulta-
terne ikke kan fortolkes som en effekt af boligområderne, jf. Hei-
nesen (2002). Man har også, som vist af Hummelgaard med fl ere 
(1997), kunnet tage udgangspunkt i områder, som har modtaget 
støtte til boligsociale initiativer eller beboerrådgivning, såkaldte 
udsatte boligområder. Det giver imidlertid heller ikke mulighed 
for at studere nærmiljøet, da der ikke er defi neret boligområder 
for personer, som bor uden for de udsatte boligområder. Desuden 
lider de udsatte boligområder af den svaghed, at de er politisk-
administrativt defi nerede. Ideelt set burde de være afgrænset og 
udvalgt på grundlag af objektive statistiske kriterier. Alternativt 
har man via spørgeskemaundersøgelser kunnet indsamle informa-
tioner om de boligområder, respondenterne bor i, jf. Constant og 
Schultz-Nielsen (2004). På den måde bliver boligområderne imid-
lertid mindre entydigt defi neret, og samtidig er det alt for kostbar 
en metode, hvis man skal dække samtlige områder i Danmark.

Ambitionen her har derfor været at danne boligområder for hele 
Danmarks befolkning, som afspejler det geografi ske område, in-
den for hvilket den enkelte har mest kontakt til de øvrige beboe-
re. Desuden skal boligområderne være uændrede over tid, hvilket 
udelukker brug af administrative inddelinger, som sogne og sko-
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ledistrikter. Endelig skal boligområderne kunne kombineres med 
administrativ registerinformation.

Af både diskretionsmæssige og praktiske grunde har det vist 
sig hensigtsmæssigt at arbejde med to størrelser af boligområder. 
De små boligområder består af minimum 150 husstande. De an-
vendes bl.a. ved beregning af segregeringsindeks og som forkla-
rende variabel i de statistiske analyser. De større boligområder 
bruges til beskrivende formål og består af minimum 600 hus-
stande.

A.2 Datagrundlag

Boligområderne er konstrueret med udgangspunkt i Det danske 
Kvadratnet, som inden for de senere år er udviklet i et samarbej-
de mellem bl.a. Kort og Matrikelstyrelsen og Danmarks Statistik. 
Der tages her udgangspunkt i et retvinklet koordinatsystem, som 
opdeler Danmark i celler (kvadrater).

Cellerne navngives efter koordinaterne i nederste venstre ko-
ordinathjørne på følgende måde „Cellestørrelse_nord_øst“, hvor 
cellestørrelsen refererer til længde og højde på hvert kvadrat, som 
kan variere fra 100 km til 100 meter. Det danske kvadratnet er 
således en entydig geografi sk opdeling med navngivning af om-
råder i Danmark, som desuden har den fordel, at det er fl eksibelt 
i sin opbygning, ensartet over tid og uafhængigt af administra-
tive grænser.

Til hver celle kan kobles data, som efterfølgende kan vises på 
aggregeret form. For at få adgang til data fra Danmarks Statistik 
skal opdelingen af kvadratnettet i boligområder imidlertid opfyl-
de visse diskretionskrav efter et princip om, at jo mere man vil 
vide, jo fl ere husstande skal der indgå i hvert boligområde. Derfor 
kan man enten vælge at tage udgangspunkt i et grovmasket net og 
foretage beregningerne ud fra dette, eller tage udgangspunkt i et 
fi ntmasket net og slå cellerne sammen.

I forbindelse med et studie af boligområder er sidstnævnte løs-
ning klart at foretrække, fordi det giver den mest præcise inddeling 
af hvert boligområde. Der er derfor valgt at tage udgangspunkt i 
den mindste cellestørrelse på 100 meter og slå disse hektarceller 
sammen, til de minimum opfylder diskretionskrav om at indeholde 
henholdsvis 150 og 600 husstande.



227

Udgangspunktet for sammenlægningen er de 431.233 hektar-
celler, som enten er beboet pr. 1.1.1985 eller 1.1.2004. Appendiksta-
bel 1 viser fordelingen af husstande og personer i hektarcellerne 
på de to nævnte tidspunkter. Når der optræder 10,1 pct. ubeboede 
hektarceller i opgørelsen i 1985 skyldes det, at disse celler er ble-
vet beboede i 2004. Tilsvarende er 3,9 pct. af hektarcellerne ube-
boede i 2004, mens de var beboede i 1985.

Fordeling af husstande Fordeling af personer

Antal husstande/personer 
med bopæl i cellen 1985 2004 1985 2004

0 10,1 3,9 10,1 3,9

1-4 63,9 65,7 44,1 46,8

5-9 14,2 15,5 16,0 16,4

10-19 8,0 9,9 11,5 13,2

20-49 2,5 3,4 15,0 16,0

50-99 1,0 1,1 2,1 2,3

100-149 0,3 0,3 0,7 0,7

150- 0,2 0,2 0,6 0,6

I alt 100,2 100,0 100,1 99,9

Antal beboede hektarceller 431.233 431.233 431.233 431.233

Appendikstabel 1. Fordelingen af husstande og personer i Danmark på 
hektarceller i 1985 og 2004. Procent.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Geomatic.

Som det fremgår af tabellen, er det kun 0,2 pct. af hektarcellerne 
i både 1985 og 2004, der indeholder observationer nok til ikke at 
skulle sammenlægges for at udgøre et boligområde. Derimod er 
ca. 65 pct. af cellerne beboede af mindre end 5 husstande begge 
år. Alt i alt er en omfattende cellesammenlægning nødvendig.
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A.3 Kriterier for sammenlægning af hektarceller til 
boligområder

I arbejdet med at få cellerne sammenlagt til passende boligområ-
der er det valgt at lægge vægt på en række kriterier, som i det føl-
gende vil blive gennemgået og begrundet.

Hektarcellerne er sammenlagt ud fra et ønske om, at boligområ-
derne skal:

- Bestå af mindst 150/600 husstande
- Have en uændret inddeling over tid
- Afgrænses af evt. fysiske barrierer
- Bestå af celler, som er i umiddelbar nærhed af hinanden
- Have en kompakt form
- Være homogene, hvad angår boligernes ejerforhold og type
- Være relativt små
- Have nogenlunde samme størrelse

Kriterierne er opstillet i prioriteret rækkefølge og har været an-
vendt til sammenlægning af begge størrelser boligområder. Ved 
dannelsen af de store boligområder kræves det i tilgift, at de re-
spekterer de små boligområders grænser. Et lille boligområde må 
altså ikke blive delt af to eller fl ere større boligområder. Motiva-
tionen for valget af kriterier til sammenlægning af hektarceller 
følger herefter.

Et boligområde skulle gerne afspejle det geografi ske område, 
indenfor hvilket den enkelte har mulighed for mest kontakt til de 
øvrige beboere. Det må forventes, at sandsynligheden for at man 
har socialt samvær med andre i boligområdet aftager med afstan-
den mellem boligerne, således at individer, som bor i samme op-
gang i et etagebyggeri, har større sandsynlighed for at kende hin-
anden end individer, som bor i to forskellige opgange i samme 
etagebyggeri eller i to forskellige blokke. Denne antagelse under-
støttes af Butt (2002), Wellman (1996) og Latané m.fl . (1995). Da 
den mindste inddeling i boligområder gerne skulle repræsentere 
et muligt socialt netværk for den enkelte, er det derfor vigtigt, at 
boligområderne er relativt små. Netop derfor søges de små bolig-
områder også indskrænket til det antal husstande, som netop op-
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fylder Danmarks Statistiks diskretionskrav, dvs. de nærmeste 150-
200 husstande, ligesom det betones, at boligområderne skal bestå 
af nærliggende celler og have en kompakt form.

Vi forventer desuden, at en række fysiske barrierer, som ek-
sempelvis større vandområder (hav, fjorde og søer), skove, større 
veje og jernbanenettet, virker hæmmende på den sociale kontakt 
mellem individer, som bor på hver sin side af den fysiske barri-
ere. Blandt andet derfor ønsker vi at anvende fysiske barrierer til 
afgrænsning af boligområder. Et andet argument for at anvende 
fysiske barrierer til afgræsning af boligområder er, at de er relativt 
stabile over tid, hvilket hjælper til at danne områder, som er uæn-
drede over tid. At områderne er uændrede over tid, er et højt pri-
oriteret kriterium af hensyn til analysernes overskuelighed og for 
at sikre, at områderne er entydigt defi neret ud fra hektarcellerne. 
Derfor opfylder boligområderne minimumskravet mht. antal hus-
stande både i 1985 og 2004, som er henholdsvis start- og slutår for 
analyserne. Når sammenlægningen af hektarceller sker under hen-
syntagen til den geografi ske fordeling af befolkningen i to forskel-
lige år, betyder det imidlertid også, at det gennemsnitlige antal af 
husstande, som indgår i boligområderne, stiger lidt. Det sker især 
i områder, hvor antallet af husstande ændrer sig over tid.

Der er søgt at tage hensyn til vand- og skovbarrierer ved hjælp 
af det tidligere nævnte krav om, at cellerne skal være sammenhæn-
gende. Derfor sker sammenlægningen i praksis sjældent på tværs 
af større vandområder. En undtagelse fra dette kan være mindre 
øer, som ikke opfylder minimumkravet til antallet af husstande. 
Disse sammenlægges med hektarceller på fastlandet, hvortil der er 
bro- eller færgeforbindelse, eller med de nærmeste beboede hek-
tarceller i tilfælde af fravær af bro- og færgeforbindelse. Hvad an-
går vejene, så er samtlige større veje (vejklasse 1-3) indlagt som 
fysiske barrierer, der ikke må overskrides ved cellesammenlæg-
ningen. I de få tilfælde, hvor antallet af husstande imellem større 
veje ikke opfyldte diskretionskravet, er hektarcellerne blevet sam-
menlagt med de nærmeste beboede hektarceller, hvortil der går 
forbindelsesvej (evt. mindre end vejklasse 1-3). Ved fravær af en 
forbindelsesvej blev hektarcellerne sammenlagt med hektarcel-
lerne på den anden side af den mindste af de større omkringlig-
gende veje. Derimod har det ikke været muligt at tage højde for 
jernbanenettet.
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Boligområderne tilstræbes at være homogene indholdsmæssigt, 
fordi den sociale kontakt må forventes at være størst blandt per-
soner med ens demografi ske og socioøkonomiske karakteristika, 
jf. f.eks. Becker (1957) og Bailey (1959), som var de første til at 
foreslå, at individers bopælspræferencer inkluderer præferencer til 
naboers race, hvilket f.eks. kunne være, at hvide amerikanere øn-
sker at bo langt væk fra sorte amerikanere. Danner man boligom-
råder, som er mest muligt homogene mht. beboernes demografi ske 
og socioøkonomiske karakteristika, kommer man imidlertid til at 
overvurdere omfanget af demografi sk og socioøkonomisk segre-
gering, da boligområderne afgrænses, således at disse former for 
segregering maksimeres. Desuden ville et sådant homogenitetskri-
terium være i modstrid med ønsket om dannelse af boligområder, 
som er uændrede over tid. Byfornyelse, renovering o.l. vil f. eks. 
kunne ændre den demografi ske og socioøkonomiske sammensæt-
ning i boligområderne, således at de bliver mere heterogene. Op-
fyldelse af førnævnte homogenitetskriterium ville nødvendiggøre 
en ny afgrænsning af boligområder.

Folk har imidlertid en tendens til at bosætte sig i boligområ-
der, hvor naboerne har lignende demografi ske og socioøkonomi-
ske karakteristika. Klynger af individer med samme socioøkono-
miske karakteristika skyldes, at boligkvalitet er ulige fordelt i by-
områder. Klynger af individer med samme etniske tilhørsforhold 
kan bl.a. skyldes, at individer tilhørende en etnisk gruppe tilhører 
samme trin på den socioøkonomiske stige. Af disse grunde vil en 
person bosat i en lejlighed have større sandsynlighed for at ligne en 
person bosat i en lejlighed på den anden side af vejen, hvad angår 
demografi ske og socioøkonomiske karakteristika, end en person 
bosat i et hus på samme vej. På tilsvarende vis kan der argumen-
teres for, at to lejere har større sandsynlighed for at ligne hinanden 
end en lejer og en ejer. I stedet for at defi nere boligområderne ud 
fra beboernes demografi ske og socioøkonomiske karakteristika er 
det derfor valgt at anvende oplysninger om boligens type og ejer-
forhold. Desuden er boligmassen, ligesom fysiske barrierer, ofte 
relativt stabil over tid sammenlignet med dens beboersammensæt-
ning eller med administrative grænser, som eksempelvis skoledi-
strikter eller lignende.

Ønsket om, at boligområderne skal have nogenlunde samme 
størrelse, er begrundet i følgende fi re forhold:
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For det første giver de tilgængelige registerdata på kommune-
niveau ikke mulighed for at bedømme, om de eventuelle effekter 
af boligmæssig segregering skyldes samværet med de nærmeste 
200 eller 2000 naboer. Det kan derfor øge målesikkerheden, at po-
pulationerne er lige store. For det andet kan stor variation i antal-
let af beboere i de enkelte boligområder i sig selv føre til forskelle 
i det beregnede omfang af boligmæssig segregering, fordi stør-
re boligområder ofte har en mere blandet sammensætning, både 
hvad angår indvandrerbaggrund og arbejdsmarkedstilknytning, 
end tilfældet vil være for små boligområder. For det tredje har et 
nyere engelsk studie vist, at nærmiljøeffekter aftager med antal-
let af beboere i det pågældende område, jf. Bolster m.fl . (2004). 
For det fjerde må man forvente, at nærmiljøeffekter øges med bo-
pælsvarigheden.

Bemærk i den forbindelse, at kriterierne om anvendelse af fy-
siske barrierer til afgrænsning af boligområder og homogen bo-
ligmasse medfører, at boligområdernes størrelse er eksogent givet 
i analyser af omfanget af socioøkonomisk og etnisk segregering, 
hvorimod deres størrelse ville være endogent givet i sådanne ana-
lyser, hvis vi i stedet havde anvendt kriteriet om homogene socio-
økonomiske og demografi ske karakteristika hos beboere til af-
grænsning af boligområder.

A.4 Sammenlægning af hektarceller til 
boligområder i praksis

De oven for nævnte retningslinjer for sammenlægningen af hek-
tarceller til boligområder er efterfølgende udført i et samarbejde 
med virksomheden Geomatic. Her er givet en kort beskrivelse af 
sammenlægningen.

A.4.1 Boligområderne dannes

Det første hensyn, som tages i cellesammenlægningen, er fysiske 
barrierer i form af større veje (vejklasse 1-3). Vejnettet deler Dan-
mark i ca. 500 områder, inden for hvilke først store boligområder 
og siden små boligområder dannes. Begge typer af boligområder 
dannes ud fra de samme principper.

I hvert område udvælges den hektarcelle med fl est husstande i. 
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Denne celles karakteristika, hvad angår boligtype og ejerforhold, 
sammenlignes med de otte naboceller (inden for 100 meter). Her-
efter sammenlægges cellen med den nabocelle, som ligner mest, 
jf. afsnit A.4.3. De gennemsnitlige karakteristika for det midlerti-
dige boligområde sammenlignes nu med andre hektarceller inden 
for 100 meter. Findes der ikke nok naboceller inden for 100 meter, 
øges søgefeltet til 200 meter osv. Sammenlægningen fortsætter, 
indtil det midlertidige boligområde indeholder mindst henholds-
vis 600 og 150 husstande. Det undersøges da, om antallet af hus-
stande i boligområdet er dobbelt så stort som nødvendigt. Hvis det 
er tilfældet, søges de opsplittet, jf. afsnit A.4.2.

Processen gentages nu for det næste midlertidige boligområde, 
som starter i den af de resterende hektarceller med fl est husstande 
i. Den pågældende hektarcelles boligkarakteristika sammenlignes 
igen med nabocellerne, og der sammenlægges med den celle, som 
ligner mest. En undtagelse er dog, hvis den celle, som man har i 
kikkerten, er nabo til et andet boligområde, som den ligner mere. 
I så fald sammensmeltes de to midlertidige naboområder, og det 
kontrolleres, om det sammenlagte boligområde kan opsplittes.

A.4.2 Boligområder, som er blevet for store, søges 
opsplittet i to

Hver gang et midlertidigt boligområde tildeles nye hektarceller, 
kontrolleres det altså, om det dannede boligområde skulle inde-
holde mere end dobbelt så mange husstande som minimumkra-
vet. Hvis det er tilfældet, søges boligområdet opsplittet i to nye 
midlertidige boligområder. Da boligområderne er ret homogene, 
hvad angår boligkarakteristika, søges de alene opsplittet ud fra et 
nærhedskriterium.

Afstanden mellem samtlige hektarceller i boligområdet bereg-
nes. Der tages udgangspunkt i den celle, som ligger længst væk fra 
de øvrige. Den sammenlægges nu med den nærmeste celle. Er der 
fl ere celler at vælge imellem, tages den celle, hvor den gennemsnit-
lige afstand mellem de resterende celler bliver mindst. Sidstnævnte 
sker for at bevare den kompakte form af det midlertidige boligom-
råde, som reduceres i størrelse pga. opsplitningen i to.
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Derfor kan sammenlægningen også kun fi nde sted, så længe ind-
lemmelsen af nye celler i boligområdet ikke medfører, at den gen-
nemsnitlige afstand mellem de resterende celler forøges. Viser det 
sig at være tilfældet, opgives opsplitningen af det oprindelige bo-
ligområde.

Et eksempel på opsplitning af et boligområde er vist i appen-
diksfi gur 1. Der tages udgangspunkt i den celle, som ligger længst 
væk fra de øvrige (celle nr. 1). Herefter indlemmes de nærmeste 
celler (nr. 2 og 3). Fra celle nr. 3 fortsættes til celle nr. 4, fordi af-
standen mellem de resterende celler dermed bliver mindst.

A.4.3 Hvilke hektarceller ligner hinanden mest?

Ved sammenlægningen af hektarceller tilstræbes det som nævnt, 
at boligområderne kommer til at bestå af celler med så ens bolig-
karakteristika som muligt. Sammenligningen sker på baggrund af 
registeroplysninger om de enkelte boligers ejerforhold og bolig-
type. Begge variable inddeles i fi re kategorier:

Boligtype: Ejerforhold:
1) Stuehuse til landbrug og parcelhuse 1) Privat eje
2) Rækkehuse og små etageejendomme 2) Privat leje
3) Større etageejendomme 3) Offentligt leje
4) Sommerhuse m.m. 4) Andelsboliger

For hver hektarcelle beregnes da fordelingen af boliger på bolig-

Figur 1. Eksempel på opsplitning af for store boligområder efter nær-
hedsprincip.

1 2 3

4
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type og ejerforhold. Herefter søger man efter den nabocelle, hvis 
fordeling ligner mest.

I beregningen af, hvilken hektarcelle som ligner mest, ind-
går ejerforholdet med vægten 0,7 og boligtypen med vægten 0,3. 
Baggrunden for det er, at der i analysen her lægges særlig vægt 
på udsatte boligområder, dvs. boligområder, hvor marginaliserede 
grupper på arbejdsmarkedet er overrepræsenterede, herunder ind-
vandrere. Derfor har der ved konstruktionen af boligområderne 
været fokus på, om de dannede områder afgrænsede sig i over-
ensstemmelse med kendte udsatte boligområder, jf. afsnit A.4.5. 
Det har her vist sig, at ejerforholdet er den vigtigste faktor, når 
det gælder om at afgrænse de udsatte boligområder. Udsatte bo-
ligområder kan bestå af fl ere boligtyper såsom rækkehuse og sto-
re og små etageejendomme. Imidlertid er de næsten altid kende-
tegnet ved, at boligerne er offentligt ejede – ofte gennem almene 
boligforeninger. I beregningen af, hvilke hektarceller som ligner 
hinanden mest, indgår ejerforholdet derfor med vægten 0,7 og bo-
ligtypen med 0,3.

A.4.4 Boligområderne

Principperne bag sammenlægningen af hektarceller til små og sto-
re boligområder er beskrevet ovenfor. I appendikstabel 2 er vist re-
sultatet af sammenlægningen. De 431.233 hektarceller er nu blevet 
slået sammen til 9.086 små og 2.295 store boligområder.

De små boligområder er kendetegnet ved, at der i gennemsnit 
indgår henholdsvis 234 og 273 husstande i 1985 og 2004 og tilsva-
rende 556 og 592 personer i de to år. Medianen (50 %-fraktilen) er 
i alle fi re tilfælde lidt mindre end gennemsnittet, hvilket indikerer, 
at mere end halvdelen af de små boligområder har et person- og 
husstandsantal, som ligger under gennemsnittet. Tendensen til, at 
relativt få boligområder med høje værdier trækker gennemsnittet 
op, er især påfaldende, når man ser på størrelsen af de små bolig-
områder. Områderne, som i gennemsnit har et areal på 47,5 hek-
tar, har en median på 22 og en 95 %-fraktil på 190. Det svarer til, 
at 5 % af områderne har et areal, som overstiger 190 hektar. Ikke 
overraskende er de arealmæssigt største boligområder koncentre-
ret på landet.
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Det kan for begge typer boligområders vedkommende undre, at 
antallet af såvel husstande som personer i nogle tilfælde er mere 
end det dobbelte af minimumkravene på henholdsvis 150 og 600 
husstande, når der nu tilstræbes så ens områdestørrelser som mu-
ligt. Det skyldes primært, at der ved opsplitningen af de største 
boligområder medtages en betingelse, som sikrer, at boligområ-
derne har en kompakt form.

For boligområder med minimum 600 husstande er det ikke no-
get afgørende problem, at områdernes størrelse er lidt uens, da de 
primært skal anvendes til beskrivende formål. Problemet er deri-
mod større ved boligområder med minimum 150 husstande, som i 
vidt omfang skal anvendes ved beregning af fl yttesandsynligheder 
og i statistiske analyser, hvor populationens størrelse som tidligere 
nævnt kan have betydning for udfaldet.

Appendikstabel 2. Karakteristik af små og store boligområder.

Fraktiler I alt

5 % 25 % 50 % 75 % 95 % Gnst. Std. Antal obs.

Små boligområder

Husstande 1985 158 180 217 272 366 234,9 73,9 9.086

Husstande 2004 163 196 245 313 474 272,7 115,0 9.086

Personer 1985 289 409 513 653 949 555,6 220,1 9.086

Personer 2004 289 411 526 700 1.114 592,2 285,5 9.086

Størrelse (i hektar) 2 6 22 58 190 47,5 64,6 9.086

Store boligområder

Husstande 1985 631 712 859 1.072 1.460 929,9 293,4 2.295

Husstande 2004 653 798 985 1.237 1.831 1.079,7 396,2 2.295

Personer 1985 1.160 1.583 1.994 2.608 3.878 2.200,0 904,2 2.295

Personer 2004 1.180 1.618 2.090 2.807 4.310 2.344,5 1.039,0 2.295

Størrelse (i hektar) 7 27 88 268 668 187,9 236,3 2.295

Antal små
boligområder 3 3 4 5 6 4,0 1,3 2.295

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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Derfor er de største boligområder med minimum 150 husstande 
søgt opsplittet en gang til, men ved hjælp af en lidt anden metode. 
Der tages nu udgangspunkt i de sydligste celler i boligområdet, 
som efterfølgende sammenlægges med de nærmeste hektarcel-
ler, indtil det midlertidige boligområde omfatter 150 husstande. 
På tilsvarende måde dannes de næste boligområder, dog tager de 
udgangspunkt i henholdsvis det østligste, nordligste og vestligste 
punkt. Når der ikke længere er nok husstande i de resterende hek-
tarceller til, at de kan udgøre et selvstændigt boligområde, lægges 
hver af de resterende hektarceller til det nærmeste midlertidige 
boligområde. Efterfølgende kontrolleres det, om de midlertidige 
boligområder har en kompakt form. Er det tilfældet, gøres de til 
permanente boligområder.

Alt i alt blev de 552 største boligområder med minimum 150 
husstande søgt opsplittet. Det førte til, at der blev dannet 333 eks-
tra midlertidige boligområder. I 23 tilfælde viste de midlertidige 
boligområder sig ikke at være kompakte, og de blev derfor ikke 
gjort permanente. Efter opsplitningen er der i alt 9.396 små bo-
ligområder.

Samtidig viste der sig at være problemer med adressegrundla-
get for de første år i området omkring Vollsmose i Odense. Om-
rådet blev derfor sammensat på ny, hvilket har resulteret i yderli-
gere et stort og otte små boligområder. Det samlede antal af små 
boligområder er herefter oppe på 9.404 mod 2.296 store boligom-
råder.

Som det fremgår af appendikstabel 3 fi ndes der efter opsplit-
ningen stadig nogle boligområder med mange husstande. Forkla-
ringerne er imidlertid fl ere. For det første er der i nogle storbyer 
ganske mange beboere i enkelte hektarceller, og de kan naturligvis 
ikke opsplittes. For det andet er der i en del boligområder sket en 
voldsom ændring i husstandsantallet mellem 1985 og 2004.

A.4.5 Fokusområderne

Ved dannelsen af boligområderne har vi for at undersøge deres 
brugbarhed kontrolleret dem i forhold til kendte bebyggelser (fo-
kusområder). Da analyserne her bl.a. skal dreje sig om indvan-
drernes bosætning, har vi derfor valgt at kontrollere dannelsen af 
boligområder i 20 af de bebyggelser, som regeringens programbe-
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styrelse har udpeget som socialt udsatte områder med høj indvan-
drerkoncentration og sociale problemer, jf. Jyllands-Posten 9.12.04. 
For at være sikker på at boligområderne afgrænses rigtigt, har vi 
identifi ceret adresserne i bebyggelserne og efterfølgende fået de 
respektive kommuner til at verifi cere, at adresserne udgør bebo-
elserne i det pågældende boligområde.

I et enkelt tilfælde (Mjølnerparken i København) er overens-
stemmelsen mellem bebyggelsen og det dannede boligområde ikke 
særlig god. Det skyldes, at Mjølnerparken, som et af de få sociale 
boligbyggerier, er opført efter 1985. Da vi ikke har ønsket at fravi-
ge princippet om, at boligområderne skal være uændrede over tid, 

Appendikstabel 3. Karakteristik af nye små og store boligområder.

Fraktiler I alt

5 % 25 % 50 % 75 % 95 % Gnst. Std. Antal 
obs1.

Små boligområder

Husstande 1985 157 178 214 265 340 227,0 60,2 9.391

Husstande 2004 161 192 240 305 438 263,5 103,8 9.404

Personer 1985 289 408 506 637 888 536,9 181,3 9.391

Personer 2004 290 409 517 679 1.010 572,2 251,4 9.404

Størrelse (i hektar) 2 7 23 62 172 45,9 56,9 9.404

Store boligområder

Husstande 1985 631 712 859 1.071 1.459 929,1 291,1 2.294

Husstande 2004 653 798 985 1.237 1.831 1.079,2 394,4 2.296

Personer 1985 1.160 1.583 1.994 2.607 3.874 2.197,6 899,0 2.294

Personer 2004 1.180 1.618 2.090 2.805 4.310 2.343,5 1.034,1 2.296

Størrelse (i hektar) 7 27 88 268 668 187,8 236,3 2.296

Antal små
boligområder 3 3 4 5 6 4,1 1,4 2.296

Note 1: Der mangler i 1985 informationer om antal husstande og personer for 2 store og 
13 små boligområder beliggende i Odense.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Geomatic.
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sammenlægges bebyggelsen derfor automatisk med nærliggende 
boliger i Midgårdsgade og Mimersgade. Derved sikres, at befolk-
ningsgrundlaget i boligområdet er stort nok også pr. 01.01.1985. Til 
gengæld bliver beboersammensætningen mere blandet, end hvis 
de enkelte boligkarréer var samlet hver for sig.

Da vi kontrollerede de dannede boligområder første gang, vi-
ste de sig generelt at fungere rimeligt godt, men i nogle tilfælde 
(specielt med blandede boligformer) var præcisionen mindre over-
bevisende. På det tidspunkt indgik ejerforholdet med lidt mindre 
vægt end boligtypen. Da de udsatte boligområder i stort omfang 
er kendetegnet ved at være offentlige lejemål, ofte i almennyttige 
boliger, blev det besluttet at ændre vægtene, så ejerforholdet ind-
går med noget større vægt end boligtypen. Det ændrede ikke ra-
dikalt på afgrænsningen af boligområder, men medførte alligevel 
at der i 8 ud af de 20 tilfælde blev en lidt bedre overensstemmelse 
mellem boligområderne og de defi nerede fokusområder. Kun i et 
tilfælde var udviklingen den modsatte. Det er derfor valgt at bruge 
den metode, hvor ejerforholdet har størst vægt.
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Appendiksfi gur 2. Små boligområder ved Taastrupgård i Høje Taa strup.

Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen (38-06)
Note: Hektarceller, som har samme nummer, tilhører samme boligområde.
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Ser man på, hvilke af fokusområderne som afgrænses bedst af 
boligområderne, så kan man generelt sige at: Jo større bebyggelser, 
jo mere ensartede boligformer og desto større befolkningstæthed, 
desto bedre afgrænses fokusområderne.

I appendiksfi gur 2 og 3 er således vist henholdsvis en vellykket 
og en mindre vellykket cellesammenlægning, målt ud fra om de 
små boligområders grænser passer med fokusområdernes.

I appendiksfi gur 2 er vist cellesammenlægningen omkring Taa-
strupgård i Høje Taastrup. Adresser, som indgår i fokusområdet, 
er markeret med prikker. Det viser sig her, at Taastrupgård-bebyg-
gelsen bliver inddelt i tre små boligområder med henholdsvis 313, 
274 og 289 husstande i 2004. De tre små boligområder består af 
5-7 hektarceller, som alle indeholder fokusområdets adresser. Der 
er således god overensstemmelse mellem afgrænsningen af fokus-
området og de små boligområder.

Lidt anderledes ser det ud i appendiksfi gur 3, som viser Løget 
By i Vejle. Her er fokusområdet spredt ud over 5 små boligom-
råder, hvoraf fl ere indeholder mange andre hektarceller end dem, 
som indgår i fokusområdet. Heldigvis er eksemplet i appendiks-

Appendiksfi gur 3. Små boligområder ved Løget By i Vejle.

Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen (38-06).
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fi gur 2 mere repræsentativt for cellesammenlægningen generelt, 
end tilfældet er med appendiksfi gur 3. En tendens der som sagt 
forstærkedes, efter at der blev lagt øget vægt på ejerforholdene i 
sammenlægningen.

Når cellesammenlægningen må vurderes at være forløbet til-
fredsstillende på trods af eksempler som det viste i appendiksfi gur 
3, så skyldes det også, at de viste forskelle i cellesammenlægnin-
gen jo også afspejler forskelle i de to typer fokusområder. Fokus-
områderne i provinsen vil oftest have færre indbyggere og en la-
vere befolkningstæthed. Derfor må det forventes, at der er tale om 
mindre udsatte boligområder, end dem man kender fra de største 
byer. Som en konsekvens heraf er det heller ikke overraskende, at 
det er den type fokusområder, som er vanskeligst at få afgrænset 
inden for boligområderne.
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Ghettoiseringen er ikke et
resultat af et frit valg
Af integrationsminister Rikke Hvilshøj (V)

For regeringen er det afgørende, at vi får standset de fortsatte ten-
denser til ghettoisering.

Det er ikke acceptabelt, at der udvikles områder, der fysisk, 
socialt, kulturelt og økonomisk er afsondrede fra det øvrige sam-
fund, og hvor det enkelte menneskes hverdagsliv er præget af be-
grænsninger og mangel på muligheder.

Den negative udvikling i visse boligområder hænger i høj grad 
sammen med tidligere års fejlslagne planlægning og integrations- 
og arbejdsmarkedspolitik.

Det er nærmest skæbnens ironi, at der i mange af de udsatte 
boligområder, hvor de fysiske rammer og infrastruktur har været 
planlagt i den mindste detalje, er sket en udvikling i beboersam-
mensætningen, som absolut ingen har ønsket.

For regeringen udgør ghettoiseringen en alvorlig barriere for 
integrationen – særligt i områder, hvor hovedparten af borgerne 
er arbejdsløse indvandrere og efterkommere, hvor der er mange 
sociale problemer, og hvor der stort set ikke er nogen kontakt til 
det omkringliggende samfund.

Ved at se rundt på nogle af de store europæiske byer kan man 
hurtigt fi nde mange skræmmebilleder på, hvad der kan ske, hvis 
man ikke griber ind over for en selvforstærkende udvikling i de 
boligområder, der har mange sociale problemer.

Det er ikke den udvikling, vi skal have i Danmark.
Siden 1999 har vi i Danmark haft en klar politik om, at nyan-

komne fl ygtninge skal fordeles bedre blandt landets kommuner. 
De kommuner, der har mange udlændinge, har ikke skullet mod-
tage nye fl ygtninge. 

Denne politik virker. Der er i dag en bedre fordeling af flygt-
ninge på landsplan, end der var før 1999. Og de seneste tal fra 
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Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) viser da 
også1, at integrationsloven har medført, at flere flygtninge bliver 
boende i den kommune, de i første omgang visiteres til. Samti-
dig er antallet af flygtninge og familiesammenførte faldet mar-
kant siden 2001.

Jeg vil på ingen måde sige, at dette løser problemerne i de mest 
udsatte boligområder. Men udviklingen har givet mulighed for, at 
vi overhovedet kan løse opgaven.

Storbyerne lokker fortsat

Der er stadigvæk en tilfl ytning af indvandrere til de store boligom-
råder – og mange boligområder har i det seneste årti fået en bety-
delig overvægt af beboere, der står uden for arbejdsmarkedet.

Resultaterne i denne publikation fra Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed viser, at den fortsatte tilfl ytning af indvandrere og 
efterkommere til visse boligområder skyldes en kombination af 
fl ere forhold.

Der er selvsagt nogle økonomiske forhold, som spiller ind, men 
mange bliver i første omgang også tiltrukket ud fra et ønske om 
at bo i nærheden af ligesindede.

Det er ikke et problem i sig selv at bo sammen med mennesker, 
som man kan identifi cere sig med.

Det problematiske opstår i det øjeblik, at gruppen af ikke-vest-
lige indvandrere bliver mere isoleret over tid. Og det er det klare 
billede, som Rockwool Fondens undersøgelse tegner. En stor del 
af de ikke-vestlige indvandrere har bosat sig i bestemte boligom-
råder og er blevet mere og mere isolerede fra det omgivende sam-
fund i løbet af de sidste tyve år.

Det er især i storbyerne, at de ikke-vestlige indvandrere samler 
sig, men der er her stor forskel på, hvor tæt de bor. Fx viser Rock-
wool Fondens undersøgelse, at der i Århus og Odense er 40-41 % 
sandsynlighed for først at møde en anden ikke-vestlig indvandrer 
frem for en dansker i sit boligområde mod 26 % i København.

Et andet problem er, at der i fl ere af de samme boligområder 
er blevet en overvægt af beboere, der står uden for arbejdsmar-
kedet.

1. Integrationslovens betydning for fl ygtninges bosætning, AKF, februar 2006.
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Det er bestemt ikke en udvikling, der bidrager til sammen-
hængskraften, og i fl ere af de udsatte boligområder kan man let 
risikere en selvforstærkende negativ spiral, hvor de erhvervsakti-
ve – både danskere og indvandrere – fl ytter. Det fører til, at man 
i disse områder mangler beboere med ressourcer og overskud, og 
at børnene vokser op uden rollemodeller i forhold til uddannelse 
og arbejde.

Nøglen er beskæftigelse – men der skal også mere til

Regeringen ønsker at standse ghettoiseringen.
Regeringen fremlagde en samlet strategi mod ghettoisering i 

maj 2004. I regeringens udspil er der fokus på tre former for ind-
satser:
1. En akut indsats, der skal sættes ind her og nu i de mest bela-

stede boligområder.
2. En indsats over de næste to-tre år, der skal bidrage til at skabe 

en mere afbalanceret beboersammensætning i områderne og 
skabe bedre integration.

3. En langsigtet indsats, der skal sættes ind over for potentielt 
udsatte områder og forhindre, at de udvikler sig i negativ ret-
ning.

Disse tre indsatser bliver gennemført ved hjælp af forskellige red-
skaber, der er blevet stillet til rådighed for både kommuner og de 
enkelte områder.

Det drejer sig i første omgang om redskaber til at ændre på 
beboersammensætningen, hvor der nu er indført mulighed for, at 
kommunerne kan benytte sig af kombineret udlejning. Det bety-
der, at man kan vælge at afvise boligsøgende kontanthjælpsmod-
tagere m.fl . i bestemte boligområder. I stedet skal de tilbydes en 
bolig andetsteds.

Samtidig kan kommunerne også gøre brug af, at der nu kan 
benyttes 100 % kommunal anvisning til bestemte udsatte bolig-
områder i et antal kommuner. Der er også mulighed for at få fl ere 
ressourcestærke til at fl ytte ind i bestemte områder ved, at kom-
munen benytter sig af den fl eksible udlejning. Det er en ordning, 
der giver fortrinsret til bestemte grupper på ventelisten til et om-
råde, fx personer i beskæftigelse.

Kommunerne har ikke kun fået instrumenter stillet til rådig-
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hed, der skal regulere, hvem der fl ytter ind i et område; de kan nu 
også vælge at tilbyde fl yttehjælp til personer, der bor i området. 
Det har nemlig vist sig, at de økonomiske omkostninger ved en 
fl ytning er en af de barrierer, der betyder, at nogle har svært ved 
at træffe valget om at fl ytte. Men det er blevet lettere nu. 

Regeringen opfordrer også til, at boligselskaberne i højere grad 
gør brug af salg af almene boliger. På denne måde kan beboerne i 
områderne få mulighed for at købe deres egen lejlighed og derved 
opnå mere ansvarsfølelse for deres lokalområde.

Det er også et ønske fra regeringens side at få mere erhverv ind 
i de udsatte boligområder. På denne måde kan man bryde isolatio-
nen ved at få personer uden for områderne til at komme på besøg. 
Det ser man fx med Bazar Vest i Gellerup, hvor borgere fra hele 
Århus kommer for at gøre deres indkøb. Ved at oprette erhverv i 
de udsatte boligområder vil der være mulighed for at tilbyde lokal 
beskæftigelse og udnytte de lokale arbejdsressourcer. På samme 
tid kan erhvervet bidrage til at skabe mere liv i området, hvilket 
også har en positiv effekt.

Som en central del af regeringens indsats mod ghettoisering 
følger vi nøje udviklingen i de mest udsatte boligområder. Rege-
ringen har i den forbindelse nedsat en Programbestyrelse, som føl-
ger udviklingen i 25-30 boligområder i hele landet.

De udsatte boligområder, som Programbestyrelsen arbejder 
med, er bl.a. udvalgt ved at se på andelen af personer, der i de en-
kelte boligområder står uden for arbejdsmarkedet. Det er en lidt 
anden defi nition af udsatte områder end den, der bruges i denne 
publikation. Men der er et stort sammenfald mellem de områder, 
som Programbestyrelsen arbejder med, og de områder som denne 
publikation fokuserer på.

I november 2005 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre en boligaftale om den fremtidige anvendelse af 
den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering.

Her er der blevet afsat 600 mio. kr. i 2006 til aktiviteter og ini-
tiativer som led i en social og forebyggende indsats i problemramte 
boligområder. Ud af de 600 mio. kr. kan op til 200 mio. kr. bruges 
til huslejenedsættelse i problemramte boligafdelinger.

Regeringen har samtidig afsat 33 mio. kr. om året i perioden 
2004-2008 til mere akutte indsatser i de udsatte boligområder. Her 
er der særligt fokus på indsatser i forhold til kriminalitetsforebyg-
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gelse, integrationsfremmende aktiviteter for børn og unge, frivil-
ligt arbejde og ikke mindst beskæftigelse.

For regeringen handler integration nemlig frem for noget andet 
om at få fl ere indvandrere i beskæftigelse. Og det går nu i den rig-
tige retning.  Siden 2001 er antallet af 16-64-årige indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse steget med 
20.377 personer. Fra 2004 til 2005 steg beskæftigelsesfrekvensen 
med 2 procentpoint.

De udsatte boligområder er som tidligere nævnt kendetegnet 
ved en høj procentdel af personer, der er udenfor arbejdsmarkedet. 
Derfor er det vigtigt at igangsætte beskæftigelsesprojekter mål-
rettet netop denne gruppe. Her har projektet Jobexpres i Høje-Ta-
astrup kommune været en stor succes. Projektet har i løbet af 2 ½ 
år formået at få 362 personer, der bl.a. kommer fra kommunens 
udsatte boligområde, Taastrupgaard, i arbejde, ind i uddannelse 
eller virksomhedspraktik, og projektet bruges nu som model i fl e-
re kommuner.

Rockwool Fondens publikation taler sit tydelige sprog, når den 
viser, at en høj andel af overførselsmodtagere øger sandsynlighe-
den for, at både danskere og indvandrere fl ytter væk fra et område. 
Så hvis vi fortsat oplever et fl yttemønster, hvor mange af dem, der 
kommer i arbejde, fl ytter væk fra området, vil det gå meget lang-
somt med at løse problemerne i de udsatte boligområder.

Derfor handler det nu om at sætte alle sejl til for at løfte områ-
derne, og ikke mindst at få kommunerne til at bruge de redskaber 
i praksis, som de har fået stillet til rådighed.

En sammenhængende indsats

Men indsatsen skal også følges op på alle andre områder.
Det er bl.a. vigtigt, at vi sætter ind over for de børn og unge, 

der bor i områderne. Mange af forældrene i områderne har ikke 
de nødvendige ressourcer til at hjælpe og støtte deres børn bl.a. i 
forbindelse med skolen. Der er derfor blevet oprettet lektiecafeer i 
de fl este udsatte boligområder i landet. Her kan børnene få hjælp 
til det faglige og kan samtidig også tage en snak med en voksen, 
hvis de har behov for det. Der er også oprettet særlige fritidstil-
bud til de børn og unge, der ikke deltager i de mere organiserede 
aktiviteter.
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Et tiltag, der har vist sig at have stor positiv effekt i de udsatte 
områder, er projekter, der involverer rollemodeller og mentorord-
ninger. For mange af de unge i områderne mangler forbilleder. 
Deres forældre er udenfor arbejdsmarkedet, og de omgås med 
meget få ressourcestærke personer. Ved hjælp af rollemodel- og 
mentorordninger får de unge kontakt til andre, der ofte har været 
i samme situation som dem selv, og som er blevet ressourcestær-
ke ved at få en uddannelse eller et arbejde. Rollemodellerne viser 
andre en ny vej frem og giver dem et håb for fremtiden.

Det er også vigtigt, at børn og unge i de udsatte boligområ-
der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter, så de kan få et forhold 
til foreningslivet og udvikle nogle sunde interesser. Jeg er derfor 
glad for, at Integrationsministeriet i samarbejde med Kulturmi-
nisteriet og Socialministeriet støtter projektet GET2SPORT. Det 
har indtil videre betydet, at over 7000 børn af vanskeligt stillede 
forældre har fået støtte til at deltage i idræts- og andre fritidsak-
tiviteter, som de ellers ikke ville have haft mulighed for at blive 
en del af.

Selvom om Rockwool Fondens publikation fremhæver, at det 
kan være svært at udvikle videnskabelige metoder, der viser, at 
ressourcestærke naboer påvirker deres omgivelser positivt, så kan 
der vist ikke være tvivl om, at tilstedeværelsen af sådanne perso-
ner i et boligområde har en gavnlig effekt, ligesom det er vigtigt 
for de unge at vokse op i et hjem med forældre, der har et arbejde, 
og som er en del af det omgivende samfund.

Potentialet er til stede

Det er ikke kun et negativt billede, der tegnes i Rockwool Fon-
dens publikation.

Der er også positive tal. Det fremhæves fx i publikationen, at 
de ikke-vestlige indvandreres bosætningsmønster er kommet til at 
ligne de etniske danskeres lidt mere – en udvikling, som vi må un-
derstøtte. Derudover viser tal fra Udlændingedatabasen, at antallet 
af husstande med ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der 
bor i egen bolig, næsten er blevet fordoblet i løbet af de sidste ti år 
og pr. 1. januar 2005 udgjorde knap 26.000 husstande.

Når man ser på de udsatte områder, må man også konkludere, 
at der er et potentiale til stede på fl ere måder.



Jeg mener, at vi skal blive langt bedre til at tage udgangspunkt 
i de ressourcer, der allerede fi ndes i de enkelte boligområder – fx 
blandt kvinderne.

En tendens, jeg har oplevet, når jeg som minister kommer rundt 
i landet, er, at der iværksættes et utal af projekter for personer, der 
bor i udsatte boligområder. Mange af projekterne er kendetegnet 
ved, at det er professionelle personer, der ikke bor i områderne, 
der er ansvarlige. Her ser jeg gerne, at beboerne i områderne i 
højere grad inddrages og selv tager initiativ til at stable relevante 
projekter på benene. På denne måde bliver de gjort ansvarlige for 
deres eget område, og samtidig kan de opleve den tilfredshed, der 
er ved at være en aktiv borger.
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Kommentar til
„En befolkning deler sig op?“
Af Henrik Sass Larsen, integrationsordfører for 
Socialdemokraterne frem til april 2006 og politisk
ordfører for Socialdemokraterne fra april 2006

Med korte mellemrum dukker diskussionen om ghettoer op i me-
dierne og i folketingsdebatterne. Påstand møder påstand, og ar-
gumenterne bunder sjældent i forskningsbaseret fakta – og endnu 
sjældnere i entydig forskningsbaseret fakta.

Når man læser Rockwool Fondens Forskningsenheds gennem-
gang af den eksisterende forskning på området, er det ikke så un-
derligt. Den kvalitative forskning er begrænset og peger i mange 
retninger, bl.a. fordi der helt reelt er både positive og negative ef-
fekter af at bo i en etnisk enklave. Og forbeholdene over for den 
hidtidige kvalitative forskning er mange, bl.a. fordi størstedelen 
stammer fra USA, hvor både raceadskillelse og ulighed har været 
langt alvorligere end i Danmark.

Den kvantitative, empiriske forskning er så godt som fravæ-
rende. Derfor er det dejligt, at Rockwool Fondens Forskningsen-
hed nu har taget fat på opgaven, og at de har overvundet den første 
hurdle: Inddelingen af Danmarkskortet i så små enheder, så det 
giver et reelt billede af beboersammensætningen i det helt nære 
miljø og dens effekter.

Igennem mere end 100 år har Socialdemokraterne og arbej-
derbevægelsen kæmpet for at gøre det danske samfund mere lige. 
Vores mål har ikke kun været en indkomstudligning, men i høj 
grad en udligning og udbredelse af de muligheder, den enkelte 
har for at skabe sig et godt liv – herunder at bosætte sig under ri-
melige forhold. Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at 
Danmark ikke er et boligmæssigt segregeret land efter en inter-
national målestok. Hverken når man måler på uddannelsesniveau, 
indkomst eller tilknytning til det sociale system. Vores univer-
selle velfærdsystem har jo sikret, at uddannelse ikke kun var for 
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de rige, og sociale ydelser ikke kun for de fattige. Og vores dan-
ske arbejdsmarkedsmodel og progressive skattesystem har sikret, 
at indkomsten i mindre grad end i andre lande fordeles efter det 
asociale princip „til dem, som har, skal mere gives, fra dem, som 
lidet har, skal også det tages“.

Når man besøger eller ser de hyppige tv-reportager fra områder 
som Mjølnerparken og Akacieparken i København, Taastrupgård 
i Høje Taastrup, Vollsmose i Odense eller Gellerupparken og Bi-
spehaven i Århus, kan det heller ikke overraske så meget, at Dan-
mark faktisk er et segregeret land, når man måler på ikke-vest-
lige indvandreres bosætning sammenlignet med danskeres. Men 
det er godt at få konkrete tal i hånden og derfor yderst anvende-
ligt, at Rockwool Fondens Forskningsenhed har påvist, at andelen 
af ikke-vestlige indvandrere, som skulle fl ytte, hvis de skulle bo 
som den øvrige befolkning, er høj selv målt med en international 
målestok. Og det er godt at få belyst, at der er stor sandsynlig-
hed for, at en ikke-vestlig indvandrer møder en anden ikke-vestlig 
indvandrer som den første, når han eller hun går ud af sin hoved-
dør. Eller rettere ud fra sin trappeopgang. For også ikke-vestlige 
indvandreres markante overrepræsentation i offentligt ejede eta-
gebyggerier og underrepræsentation i ejerboliger bliver dokumen-
teret i rapporten.

Netop denne pointe, vil jeg gerne dvæle lidt ved. For jeg me-
ner faktisk, at afsnittet om, hvem der bor hvor, tegner et uheldigt 
perspektiv for indvandreres økonomiske integration, som afsnittet 
om, at vi ikke er boligsegregerede målt på indkomsten, ikke fan-
ger. Den stigende ulighed, som vi oplever i det danske samfund i 
disse år, skyldes ikke kun faktorer, der kan afl æses på lønsedlen, 
selvom lønnen stiger hurtigere på direktionsgangene end i produk-
tionshallerne. Det store problem er i mine øjne, at to tredjedele af 
befolkningen er i gang med en fest, hvor den sidste tredjedel ikke 
er inviteret – deriblandt lejerne. En fest hvor man forgylder hin-
anden med aktier og optioner, mens man skåler på sin friværdi. 
Derfor er det ikke helt fyldestgørende at se på indkomstforskellen 
i og imellem boligområder, når man vil undersøge stigningen i 
økonomisk boligsegregering, den aktuelle grad af økonomisk bo-
ligsegregering og antyde den fremtidige grad af økonomisk bolig-
segregering. Når selve boligformen i så høj grad er med til at give 
ejerne en værdistigning, som ganske let kan omsættes til større 
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økonomisk frihed og fl ere økonomiske muligheder, og lejerne en 
lang næse, så kan billedet af et samfund, hvor mere og mindrebe-
midlede bor i samme boligområde, hurtigt ændres.

Naturligvis vil problemet blive formindsket af, at vi socialde-
mokrater i mange år har været opmærksomme på behovet for at 
blande boligformerne – selv med de nye små måleenheder på mel-
lem 150 og 600 enheder lader det til at have haft en effekt. Men det 
ændrer ikke på, at den enkelte lejer får relativt færre muligheder, 
når den økonomiske udvikling foregår hen over hovedet på ham 
eller hende. Derfor har det også været en meget klar forudsæt-
ning for, at Socialdemokraterne kunne tilslutte sig skattestoppet, 
at det blev kombineret med huslejenedsættelser i den dyreste del 
af de almene boliger. Rockwool Fondens Forskningsenhed har nu 
mindet os om, at problemstillingen også har en integrationsmæs-
sig vinkel, fordi der er en stor overrepræsentation af ikke-vestlige 
indvandrere. Det rokker ikke ved min tilslutning til skattestoppet, 
men får mig til at gentage denne specifi kke kritik af den væsent-
ligste mangel i regeringens skattestop med fornyet styrke: Der er 
behov for at sætte lejen ned i de dyreste almene boliger, så den 
sidste tredjedel af befolkningen – og den meget større del af ind-
vandrerne – også får gavn af, at det går godt.

Men den afsløring, som indeholder mest politisk sprængstof 
i denne nye rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, er 
uden sammenligning afvejningen af, om det er en fordel eller en 
ulempe for en ikke-vestlig indvandrers integration målt på ind-
komst og beskæftigelsesgrad at bo i nærheden af mange lands-
mænd.

Ulemperne er til at få øje på. Når man bor blandt mange andre 
indvandrere og få danskere, bliver det sværere at lære det danske 
sprog at kende og tilegne sig danske normer – kort sagt at blive 
kulturelt integreret i det danske samfund. Den ulempe er meget 
reel, og jeg vil vende tilbage til den, når jeg drager min politiske 
konklusion på undersøgelsen.

Det er også sandsynligt, at man får en dårligere offentlig ser-
vice, fordi regeringen er uvillig til at investere nok i institutioner-
ne i de relevante områder, til at det kan opveje det ekstra arbejde, 
som kultur- og sprogbarriererne og den sammenfaldende sociale 
belastning giver. Jeg måtte jo med tilfredshed konstatere, at der i 
fl ere kommuner, hvor der er socialdemokratisk fl ertal, foretages 
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en investering i de mest belastede institutioner, og at det har en 
dokumenterbar effekt, om end det kun dokumenteres, at indsat-
sen og effekten er større i de kommuner, og ikke hvorvidt den er 
tilstrækkelig. Det er i sig selv et problem, at der ikke afsættes re-
surser nok til mange af de belastede institutioner, og det kan oven 
i købet føre til en fl ugt af gode medarbejdere fra området. Også 
det vil jeg vende tilbage til.

Ikke-vestlige indvandrere kan også være tilbøjelige til at gå for 
en lavere løn, hvis de fi nder, at det er vigtigere at bo blandt lands-
mænd, og dermed med let adgang til f.eks. den moské, de kommer 
i, den pakistanske forening, de er medlem af, eller den tyrkiske 
købmand, de handler med, end det er at bo der, hvor der er størst 
chance for at få et vellønnet job. Denne pointe er muligvis reel, 
men som udgangspunkt er det vigtigste for mig, at de får kontakt 
til arbejdsmarkedet – vel at mærke det hvide. Lønambitionerne må 
vi rette op på senere. For eksempel når de bliver så velintegrerede, 
at de melder sig ind i en fagforening.

Den sidste negative effekt, der bliver nævnt i rapporten, er, at 
boligmæssig adskillelse kan forstærke etniske danskeres fordom-
me om minoriteterne. Denne fare fi nder jeg helt reel. Hvor mange 
danskere har ikke sympati for deres lokale grønthandler, som er 
blevet mainstreamet ind i majoritetssamfundet, men antipati for 
de indvandrere, de aldrig får mulighed for at lære at kende, fordi 
de lever i et parallelsamfund?

Fordelene er også til at tage og føle på. Det byder sig selv, at et 
naturligt netværk af mennesker, der deler ens modersmål og ken-
der ens kulturbaggrund, men er bedre integrerede end en selv, kan 
være en fordel, ikke mindst lige når man skal etablere sig i Dan-
mark og på det danske marked eller arbejdsmarked. Der kan så 
være en rekyleffekt, når man selv er blevet velintegreret, fordi man 
så får forpligtelser for de nye, der kommer til boligområdet fra 
hjemlandet, eller fordi man står i taknemlighedsgæld til sine oprin-
delige hjælpere, og derfor for eksempel ikke har frie hænder til at 
ansætte den bedst kvalifi cerede i sit firma, når man er nået så langt. 
Igen mener jeg, at den første kontakt til arbejdsmarkedet er så afgø-
rende, at mindre hurdler senere hen må komme i anden række.

Spørgsmålet er så, hvad der er størst: Fordelene eller ulem-
perne? Er ulemperne større end fordelene, kan vi kalde boligom-
råderne for ghettoer. Er fordelene større end ulemperne, kan vi 
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kalde dem etniske enklaver. Det første ord viser tilbage til jøde-
kvarterer i Italien, men ordet opfattes af de fl este som en ameri-
kansk betegnelse for de områder, hvor der bor fl est sorte, og som 
samtidig er belastede boligområder. Det andet ord bruges af Rock-
wool Fondens Forskningsenheds forskere og forfattere om de om-
råder i USA, hvor europæere bosatte sig side om side med deres 
landsmænd. De sidste viste sig at fungere som en sikker base for 
de første generationer, som gjorde, at der skete en naturlig bolig-
mæssig spredning og social opstigning i samfundet i løbet af få 
generationer.

Konklusionen er overraskende. Når man renser tallene for den 
skævhed, som opstår, fordi ikke-vestlige indvandrere med få ar-
bejdsmarkedskvalifi kationer og andre svært registrerbare træk til-
trækkes af storbyområder med mange landsmænd, så har det en 
positiv effekt på fl ygtninges beskæftigelsesmæssige og indkomst-
mæssige integration at bo i en kommune med mange landsmænd 
– som godt nok er noget lidt andet end en etnisk enklave. Over få 
generationer er der grund til at tro og håbe, at der vil ske en be-
tydelig integration med udgangspunkt i de etniske enklaver, som 
det var tilfældet med de europæere, der rejste til USA.

Trækker det ikke tæppet væk under den spredningspolitik, som 
Socialdemokraterne har foreslået? Først og fremmest får det mig 
til at efterlyse endnu mere forskning på området, for konklusionen 
er overraskende og spændende. Kan den udbredes til andre grup-
per end de mindre uddannede fl ygtninge? Er der også en positiv 
effekt i de kommuner, hvor mange landsmænd bor klumpet sam-
men i få boligområder, eller er det kun i de kommuner, som har 
spredt dem over mange boligområder inden for kommunen?

Dernæst får det mig til at overveje, om beskæftigelsesmæs-
sig og indkomstmæssig integration er det eneste og eller i hvert 
fald det bedste argument for, at vi har en målsætning om, at bo-
sætningsmønsteret i de almene boliger inden for et tiår skal æn-
dres, så andelen af beboere med indvandrerbaggrund nedbringes 
til maksimalt 25 pct.

I Rockwool Fondens Forskningsenheds rapport betragtes en 
langsom tillæring af dansk sprog og danske normer kun som et 
problem, hvis det har en negativ effekt, som overskygger andre 
positive effekter, på fl ygtninges indkomstniveau eller beskæfti-
gelsesgrad en årrække efter, at de har bosat sig i en etnisk enkla-
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ve. Det er en legitim målestok i en økonomisk forskningsrapport. 
Men det ville være et gammeldags ulighedssyn og et unuanceret 
integrationssyn at bygge hele sin politik på. I mine øjne er det et 
problem i sig selv, at vi har parallelsamfund, hvor det er svært at 
opnå en kulturel integration – også selv om det kan have en lille 
positiv effekt på den økonomiske integration. Parallelsamfund med 
helt andre værdier end dem, der gælder i det omgivende samfund, 
kan skabe nogle meget anspændte situationer mellem minoritet og 
majoritetssamfundet.

Grænsen på 25 pct. kan vise sig at være meget velvalgt. For 
det første levnes der med den grænse fortsat mulighed for, at der 
bor tilstrækkeligt mange indvandrere i et område til, at de fortsat 
kan opretholde et netværk. For det andet sikrer det, at danskere 
ikke kommer til at føle sig som en minoritet i deres boligområde 
– som rapporten viser, søger danskere væk fra boligområder med 
mange indvandrere, og de begynder tilsyneladende at sive, længe 
inden de bliver i mindretal. For det tredje kan det vise sig, at det 
er en grænse, som gør, at mere veluddannede og mere resursestær-
ke indvandrere og fl ygtninge bliver i området – deres fl yttemøn-
ster undersøges ikke isoleret, og hvor vidt det er en fordel eller en 
ulempe for dem at bo i en etnisk enklave, gives der ikke svar på. 
Men da de både er resursestærke naboer og del af et etnisk net-
værk, må det være en fordel for de knap så resursestærke, hvis de 
bliver boende i området. For det fjerde viser resultaterne, at det 
hæmmer arbejdsmarkedsintegrationen for fl ygtninge, hvis de bor 
i en kommune med mange fl ygtninge af blandet herkomst.

Vi melder derfor ikke ud med en ny politik den dag i morgen, 
selvom vi tager resultaterne til efterretning. Men på ét punkt får 
det mig til at tænke nyt. Når man kombinerer konklusionen om, at 
det kan være en fordel at bo i nærheden af landsmænd, med kon-
klusionen om, at det er en fordel at bo blandt resursestærke na-
boer, lyser en advarselslampe. Ethvert spredningstiltag skal sikres 
mod den fare, at vi spreder indvandrere til områder, som er nøj-
agtig lige så belastede, som dem de kom fra, men hvor der ikke 
er et netværk af landsmænd til at hjælpe dem ind i og opad i det 
danske samfund.

Sidst men ikke mindst bekræfter rapporten mig i, at det i høj 
grad er de områder, der udpeges som udsatte, vi skal koncentrere 
os om, og at spredningsforanstaltninger ikke kan stå alene. Vores 



politik over for de relevante boligområder må være: At beboer-
sammensætningen skal være hensigtsmæssig socialt og etnisk set, 
uanset om man anlægger de resursesvage eller de resursestærke 
indvandreres eller de danske beboeres synsvinkel. Men sandelig 
også, at vi må gennemføre en bredspektret styrkelse af områderne 
med en målrettet beskæftigelsesindsats, en sammenhængende ind-
sats overfor børnene og de unge i både børneinstitutionerne, skolen 
og fritiden, en øget kriminalitetsforebyggelse og mere SSP-samar-
bejde, nogle tiltag der giver erhverv og butikker i boligområderne 
og sidst men ikke mindst nogle meget tiltrængte renoveringer. For 
nogle grupper søger til de områder, og måske har de gavn af at 
bo der ud fra Rockwool Fondens Forskningsenheds målestok. En 
forbedring af områderne vil forbedre deres hverdag og formentlig 
også deres og ikke mindst deres børns integration. Vores politik 
skal derfor gå på to ben.
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Komparative randbemerkninger 
om etnisk bostedssegregasjon i 
Danmark og Norge

Av Svein Blom, forsker i Statistisk sentralbyrå, Norge

Rockwool Fonden fortjener ros for denne meget informative boken 
om utsatte samfunnsgruppers tendens til å bosette seg atskilt fra 
fl ertallet i samfunnet. Her settes søkelyset på bosettingsmønste-
ret til lavt utdannede, offentlige bistandmottakere, personer med 
lave inntekter og ikke-vestlige innvandrere. Boken gir en nøktern 
beskrivelse av hvilke mønstre som kan observeres i dag, hvordan 
de har endret seg over tid, hvorfor de har oppstått og hvilke sam-
funnsmessige konsekvenser de kan ha for gruppene selv og for 
samfunnet.

Undertegnede har selv arbeidet med spørsmål om etnisk bo-
konsentrasjon i Oslo og innvandreres integrering i samfunnet. Fra 
mitt ståsted blir dermed noe av det første man tenker på når man 
leser boken i hvilken grad situasjonen i Danmark minner om den 
norske. I mange henseende synes situasjonen i de to landene å ha 
klare likhetspunkter. Interessen for temaet om innvandreres boset-
ting er formodentlig også like stor i Danmark som i Norge. Norske 
journalister henvender seg stadig med spørsmål om fakta og øn-
ske om kommentarer til den aktuelle utviklingen når det gjelder 
innvandrerandelen i bydelene i hovedstaden, andelen minoritets-
språklige elever i byens grunnskoler, innvandreres og nordmenns 
fl yttemønstre osv.

Noen deskriptive sammenlikninger

Den norske defi nisjonen av innvandrerbefolkningen ligger nær opp 
til den danske, hvilket gjør det lett å sammenlikne. Som i Dan-
mark omtaler vi både innvandrere og deres etterkommere med fel-
lesbetegnelsen „innvandrere“. Vi defi nerer innvandrere som perso-
ner med to norskfødte foreldre. Til forskjell fra den danske prak-
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sisen trekker vi ikke inn statsborgerskap i defi nisjonen. Dermed 
oppstår det heller ikke behov for omklassifi sering av personer som 
følge av at noen skifter statsborgerskap. I mangel av noe bedre om-
taler vi gjerne resten av befolkningen (dvs. personer med minst 
én norskfødt forelder) som „nordmenn“, „majoritetsbefolkningen“, 
„ikke-innvandrere“ eller „personer uten innvandrerbakgrunn“.

Ifølge kapittel 2 i boken økte andelen ikke-vestlige innvandrere 
i Danmark fra 1,5 prosent i 1985 til 5,9 prosent i 2003. I Norge var 
de tilsvarende tallene 1,1 prosent i 1986 og 5,1 prosent i 2003 (per 
1.1.). I 2005 var andelen ikke-vestlige innvandrere i Norge steget 
til 5,8 prosent. Beregninger av tendensen til etnisk særboenhet ved 
hjelp av de to segregasjonsmålene D-indeks og isolasjonsindeks 
foreligger ikke for Norge på landsbasis. Det nærmeste man kom-
mer er en beregning av D-indeksen for landets storbyregioner per 
1.1.1991 og 1.1.2001 (Vatne Pedersen 2003). I mangel av noe bedre 
vil vi presentere denne som et motstykke til den danske (jf. fi gur 
2.2). Andelen ikke-vestlige innvandrere i norske storbyregioner er 
noe høyere enn i landet som helhet; se tabell A nedenfor.

Tabell A: Ikke-vestlige innvandrere bosatt i Norges storbyregioner i 1991 
og 2001. Andel av storbyregionenes befolkning og grad av segregasjon 
(beregnet på grunnkretsnivå).

Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

År (per 1.1.) Andel (prosent) Isolasjonsindeks D-indeks Befolkningen (N)

1991 3,1 9,4 40,3 2 772 546

2001 5,6 17,1 37,6 3 037 522

Tabellen viser at om lag 40 prosent i 1991 og 38 prosent i 2001 av 
de ikke-vestlige innvandrerne ville måtte fl ytte til et annet om-
råde i storbyene for å være fordelt på samme måte som nordmenn 
over et antall underområder (ca. 300). Dette er en mye lavere andel 
enn hva de danske beregningene viser (jf. fi gur 2.2). Tilsvarende 
danske D-indeksverdier ligger nærmere 20 prosentpoeng høyere 
på landsbasis enn de norske. De norske tallene viser en synkende 
tendens over tid på samme måte som de danske. Forklaringen er 
trolig den samme som for Danmark at bosettingen av fl yktninger 
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i mange av landets kommuner bidro til en større spredning av lan-
dets innvandrere. Flyktningenes egne fl yttinger bidrar imidlertid 
til en sentralisering (Østby 2004).

Betyr forskjellen i D-indeks mellom Danmark og Norge at 
ikke-vestlige innvandrere er sterkere bostedsmessig segregert i 
forhold til majoritetsbefolkningen i Danmark enn i Norge? Det er 
mulig; men de norske beregningene er foretatt med utgangspunkt 
i en langt mindre fi nmasket geografi sk oppdeling av landet enn de 
danske. Underområdene som benyttes i de norske beregningene 
gjengitt i tabell A, omfatter hele 10 000 mennesker i gjennomsnitt. 
De er heller ikke spesialkonstruert med tanke på å innramme ho-
mogene boligområder. En del av forskjellen mellom de danske og 
norske tallene skyldes nødvendigvis dette.

Tabell A viser også isolasjonsindeksen som er beregnet på det 
samme datamaterialet. Den har verdier i samme størrelsesorden 
som de danske. Indeksen indikerer ikke-vestlige innvandreres 
sjanse til å møte en annen ikke-vestlig innvandrer i sitt nærområ-
de (som her kan være ganske stort). I 2001 var denne sjansen på 
17 prosent. Med en andel ikke-vestlige innvandrere i storbyregio-
nene på 5,6 prosent er isolasjonsindeksen nærmere tre ganger så 
høy. Det illustrerer at ikke-vestlige innvandrere er tilbøyelige til 
å være langt mer tilgjengelig for hverandre ved måten de bosetter 
seg på enn deres numeriske andel tilsier.

Vi forfl ytter oss så til de to hovedstedene. De norske beregnin-
gene som følger i tabell B og C er gjennomført på basis av innde-
lingen i grunnkretser. Dette er relativt små områder på gjennom-
snittlig 1000 personer. Grunnlaget for å sammenlikne norske og 
danske resultater blir dermed langt bedre enn i tabell A. Dataene 
er imidlertid ikke fra nøyaktig de samme årene. De seneste dan-
ske dataene er f.eks. fra 2003 og de norske fra 2005. Det utelukker 
likevel ikke muligheten for at en kan sammenlikne tilnærmelses-
vis riktig de enkelte indikatorene.

Vi noterer først at andelen ikke-vestlige innvandrere er høyere 
i Oslo enn i København til tross for at Danmark ligger marginalt 
over Norge på landsnivå (jf. tabell B og Appendikstabell 2.1). I 
2003 hadde f.eks. København 11,4 prosent ikke-vestlige innvan-
drere, mot Oslos 16,9 prosent (18,2 prosent i 2005).
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Isolasjonsindeksen er relativt lik i de to hovedstedene og stiger, 
som rimelig kan være, i takt med økningen i andelen ikke-vestli-
ge innvandrere av byens befolkning. Ettersom andelen i utgangs-
punktet er noe lavere i København enn i Oslo, har trolig ikke-vest-
lige innvandrere en sterkere tendens til å samle seg i egne områder 
i København enn i Oslo. Det synes å bli bekreftet av D-indeksen 
som ligger stabilt på et noe høyere nivå i København enn i Oslo. 
I Oslo viser D-indeksen tegn til å stige over tid innen den kulmi-
nerer på slutten av 1990-tallet og går noe tilbake i 2005.

I tabell C rettes blikket mot delområder i hovedstedene og an-
dre større byer i landet. Det første som slår oss er at andelen ikke-
vestlige innvandrere i Oslos drabantbyer nordøst i Groruddalen og 
i bydelen Gamle Oslo i indre øst, er langt høyere enn i de danske 
byene eller bydelene som nevnes i boken. Det eneste unntaket er 
Ishøj Strand By som hadde en andel ikke-vestlige innvandrere på 
29,3 prosent i 2003 (jf. Appendikstabell 2.3). Til sammenlikning 
kan nevnes at Oslos senest utbygde bydel, Søndre Nordstrand mot 
kommunegrensen i sør, hadde en andel ikke-vestlige innvandrere 
på hele 37,4 prosent i 2005 (34,7 prosent i 2003) (jf. fi gur A).

Norges to nest største byer, Bergen og Trondheim, har en langt 
lavere andel ikke-vestlige innvandrere enn Danmarks to nest stør-
ste byer, Århus og Odense. I Bergen og Trondheim er andelen 
ikke-vestlige innvandrere på vel 5 prosent, mens den er omtrent 
det dobbelte i Århus og Odense. Norges fjerde største by, Stavan-

Tabell B: Ikke-vestlige innvandrere bosatt i Oslo i årene 1988-2005. 
Andel av byens befolkning og grad av segregasjon (beregnet på grunn-
kretsnivå).

År (per 1.1.) Andel (prosent) Isolasjonsindeks D-indeks Befolkningen (N)

1988 6,5 13,0 38,5 452 173

1993 10,2 20,1 41,2 473 437

1998 13,0 25,7 (25,1*) 43,7 (42,7*) 499 693

2005 18,2 32,3 43,1 529 846

*) Beregnet på grunnlag av samme antall grunnkretser som i 1988 og 1993: 477. I 1998 
og 2005 er antall grunnkretser utvidet til 551 (552).
Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.
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ger, har en andel ikke-vestlige innvandrere på nivå med andelen i 
Danmarks fjerde største by, Ålborg.

Den eneste norske byen med en andel ikke-vestlige innvandrere 
nesten på nivå med Oslo er Drammen, en middels stor by en halv-
times kjøring sørvest for Oslo. I et av høyhusområdene nordvest 
for sentrum er en betydelig del av byens ikke-vestlige innvandrere 
konsentrert, de fl este av tyrkisk opprinnelse. Som tabellen viser 
må hele 47 prosent av Drammens ikke-vestlige innvandrerne fl ytte 
til andre grunnkretser for å være fordelt over byen på samme måte 
som majoritetsbefolkningen. Dette representerer en større andel i 
Drammen enn i Oslo. Verdien på isolasjonsindeksen er også om-
trent den samme i Drammen som i Oslo. Ikke-vestlige innvandrere 
har omtrent en tredjedels sjanse for å møte en annen ikke-vestlig 
innvandrer i sitt boområde både i Drammen og Oslo.

Tabell C: Ikke-vestlige innvandrere bosatt i større norske byer og by-
deler i Oslo per 1.1.2005. Innvandrernes andel av byens befolkning og 
grad av segregasjon (beregnet på grunnkretsnivå).

By/bydel Andel (prosent) Isolasjonsindeks D-indeks Befolkningen (N)

Oslo 18,2 32,3 43,1 529 846

 - Søndre
   Nordstrand 37,4 45,1 29,7 33 501

 - Alna 33,5 40,9 27,9 44 151

 - Stovner 32,3 42,5 36,0 28 445

 - Grorud 30,7 34,8 20,8 24 729

 - Gamle Oslo 28,7 35,2 27,8 35 431

Bergen 5,6 12,0 35,8 239 209

Trondheim 5,0 12,1 42,2 156 161

Stavanger 7,2 10,5 28,3 113 991

Kristiansand 7,9 14,8 33,9 76 066

Fredrikstad 5,8 10,3 36,6 70 418

Drammen 14,3 33,0 46,9 57 148

Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.
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13 Østensjø

14 Nordstrand

12 Alna12 Alna

11 Stovner11 Stovner

10 Grorud10 Grorud

09 Bjerke09 Bjerke

08 Nordre Aker
07 Vestre Aker

05 Frogner

04 St. Hans-
     haugen

03 Sagene

02 Grünerløkka02 Grünerløkka

01 Gamle01 Gamle
OsloOslo

Sent-Sent-
rumrum

1,5-9,9 prosent
10,0-19,9 prosent
20,0-29,9 prosent
30,0-37,4 prosent

Alle bydelene: 18,2 prosent

Andel ikke-vestlige
innvandrere:

06 Ullern

15 Søndre Nordstrand15 Søndre Nordstrand

Figur A: Andel ikke-vestlige innvandrere i bydelene i Oslo 1. 1. 2005.

Ulikheten i bostedsfordelingen mellom minoritets- og majoritets-
befolkningen ligger i mange danske byer langt over nivået vi fi n-
ner i Norge. En rekke mellomstore danske byer har en D-indeks 
på over 50 og 60 poeng, hvilket vil si at 50-60 prosent av de ikke-
vestlige innvandrerne i byen vil måtte fl ytte til andre delområder 
hvis deres bosettingsmønsteret skal bli som majoritetsbefolknin-
gens (jf. Appendikstabell 2.6 og 2.7). Tabell C viser at de høyeste 
verdiene på D-indeksen i norske byer ligger på noe over 40 poeng. 
Heller ikke Oslos bydeler, med de relativt høye innvandrerande-
lene der, har D-indeksverdier over 36 poeng. Igjen må vi minne 
om at oppdelingen i underområder er forskjellig i de to land. Det 



265

kan derfor ikke utelukkes at Danmarks høyere D-verdier skyldes 
at det er benyttet et mer sensitivt måleinstrument. Alternativt står 
vi overfor en reell forskjell i den etniske segregasjonen i de to land 
i den forstand at minoritetsbefolkningen er skarpere atskilt fra ma-
joriteten i Danmark enn i Norge.

Som oppsummering kan vi konstatere at Danmarks og Norges 
andel ikke-vestlige innvandrere er omtrent den samme på landsba-
sis, men at Oslo har en større andel ikke-vestlige innvandrere enn 
København. Danmark har imidlertid fl ere byer enn Norge med en 
innvandrerandel på nivå med København eller høyere, bl.a. de to 
nest største byene Århus og Odense. I Norge overgås Oslo ikke 
av noen annen by med hensyn til andelen innvandrere. Storbyene 
Århus og Odense har en skarpere etnisk segregasjon enn Køben-
havn, men også fl ere middelsstore og mindre byer i forskjellige 
deler av Danmark er sterkere segregert enn København (målt med 
D-indeks). I Norge er det bare Drammen som har en grad av et-
nisk bostedssegregasjon som kan måle seg med Oslos.

Økonomiens betydning for segregasjonen

Et av de sentrale spørsmålene som reises i forbindelse med studier 
av etnisk bostedssegregasjon er hvilke årsaksfaktorer som skaper 
og opprettholder segregasjonen. Mitt svar på spørsmålet etter å ha 
studert situasjonen i Oslo er at det er mange faktorer som spiller 
inn, bl.a. økonomiske forskjeller, samvirket mellom boligstruktur 
og familiestørrelse, kulturelle faktorer (ønske om nærhet til lands-
menn), politisk styring av fl yktinger og hjelpetrengende til boliger 
i bestemte strøk og individuell eller strukturell diskriminering.
Den viktigste enkeltfaktoren synes likevel å være boligsøkernes 
egen økonomiske situasjon.

Ettersom ikke-vestlige innvandrere har en lavere gjennomsnitt-
lig inntekt enn majoritetsbefolkningen, vil de nødvendigvis – i 
det minste i en tidlig fase – måtte søke seg mot billige boligty-
per, gjerne på leiemarkedet, og i de rimeligste strøk av byen. Sto-
re deler av kapittel 3 underbygger at dette selvsagt gjelder også 
i Danmark.

Det er derfor med en viss forundring jeg leser i kapittel 2 at 
privatøkonomiske forhold likevel antakelig ikke spiller en så stor 
rolle for den etniske bostedssegregasjonen i Danmark. En enkel 
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beregning av D-indeksen i hvert av befolkningens fi re inntekts-
kvartiler leder fram til denne konklusjonen. Som ventet minsker 
forskjellen i bosettingsmønsteret mellom minoritets- og majori-
tetsbefolkningen noe når D-indeksen beregnes innen homogene 
inntektskvartil (tabell 2.5). Dette utlegges som tegn på at deler av 
den observerte etniske segregasjonen er økonomisk betinget. For-
fatterne overraskes imidlertid av at D-verdien tenderer til å stige 
fra laveste til høyeste inntektskvartil, mens forventningen gikk ut 
på at tendensen skulle være synkende. Dette tolkes som et tegn på 
at innvandrernes bosettingsmønster over tid ikke kommer til å bli 
mer likt danskenes etter hvert som deres inntekt stiger – snarere 
tvert om. Man antar på dette grunnlag at „indvandrere bliver bo-
ende i de samme områder som andre indvandrere, også selv om 
deres indkomst stiger“.

Da denne konklusjonen syntes å stå i motstrid til mine tidligere 
funn for Oslo, gjennomførte jeg en liknende test for befolkningen 
i Oslo på tidspunktet for Folke- og boligtellingen i 2001. På ba-
sis av tilkoplede opplysninger om husholdsinntekt etter skatt per 
forbruksenhet for inntektsåret 2001 beregnet jeg D-indeksen for 
forskjellen i bosettingsmønsteret mellom ikke-vestlige innvandre-
re og nordmenn for hvert inntektskvartil. Kvartilsgrensene gjaldt 
hele befolkningen samlet (som i den danske undersøkelsen). Jeg 
fant da på samme måte som denne bokens forfattere at D-indek-
sen økte fra laveste til høyeste inntektskvartil (jf. tabell D). Dette 
skyldtes imidlertid ikke at de ikke-vestlige innvandrerne i det høy-
este inntektskvartilet hadde inntatt et enda mer avvikende boset-
tingsmønster enn de øvrige ikke-vestlige innvandrerne. Tvert om 
hadde de fordelt seg over byen på en måte som minnet mer om 
den samlede majoritetsbefolkningens fordeling. En større andel av 
de ikke-vestlige innvandrerne bodde f.eks. i høystatusområdene 
i indre og ytre vest, mens andelen som bodde i det opprinnelige 
lavstatusområdet i indre øst hadde gått ned. Når D-indeksen like-
vel økte, skyldtes det at det var de velstående nordmennene som 
hadde klumpet seg enda mer sammen i sine klassiske høystatus-
områder i ytre vest (herunder Holmenkollåsen).

Når jeg derfor i stedet benytter majoritetsbefolkningens gjen-
nomsnittlige befolkningsfordeling som referansegruppe i bereg-
ningene av D-indeks for ikke-vestlige innvandrere i de fi re inn-
tektskvartilene, fi nner jeg nettopp det ventede fall i indeksen fra 
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første til fjerde inntektskvartil (jf. tabell D). I det fjerde (og høy-
este) inntektskvartilet er likheten med vanlige nordmenns boset-
tingsmønster mye større enn blant ikke-vestlige innvandrere med 
inntekt i de tre første kvartilene. Vi må med andre ord kunne gå 
ut fra at økte inntekter blant ikke-vestlige innvandrere som følge 
av at de blir bedre økonomisk integrert i samfunnet, vil føre til 
en reduksjon i den etniske bostedssegregasjonen. Det må antas å 
være tilfelle i Danmark så vel som i Norge.

Det er likevel viktig å fastholde at fl ere faktorer spiller sammen 
i produksjonen og reproduksjonen av etnisk bostedssegregasjon. 
På basis av de samme 2001-data for Oslo beregnet jeg ved hjelp 
av en metode som er blitt kalt indirekte standardisering (Lieber-
son 1963: 86 f.f. og Taeuber og Taeuber 1964), hvor stor andel 
av den observerte etniske segregasjonen i byen som kunne pre-
dikeres på grunnlag av inntektsforskjeller. Jeg fant da en relativt 
beskjeden andel på 22,1 prosent. I et tidligere arbeid beregnet jeg 
den samme parameteren for 1998 med utgangspunkt i en kombi-
nasjon av inntekts- og formuesopplysninger for inntektsåret 1997 
og fi kk da 37,8 prosent (Blom 2002: 118 f.f.). Forskjellen skyldes 
trolig at jeg den gang benyttet en økonomivariabel med hele 12 
verdier, mot nå bare fi re.

Tabell D: D-indeks for graden av bostedssegregasjon på bydelsnivå for 
ikke-vestlige innvandrere, etter kvartiler av husholdsinntekt per forbruks-
enhet for inntektsåret 2001, Oslo 3. november 2001.

* Referansegruppen (nordmenn) er fordelt i henhold til de samme inntektskvartilene som 
innvandrerne og er derfor ulik i hvert kvartil.
** Referansegruppen er den samme i hvert kvartil og omfatter alle nordmenn uavhen-
gig av inntekt.
Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

D-indeks Første kvartil Andre kvartil Tredje kvartil Fjerde kvartil I alt

Versjon 1* 29,5 30,6 32,1 34,7 34,0

Versjon 2** 34,4 36,8 34,9 23,9 34,0
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Segregasjonens virkninger

I kapittel 4 og 5 gjennomgås litteraturen om mulige virkninger 
av at ikke-vestlige innvandrere og/eller andre svake grupper kon-
sentreres i bestemte geografi ske områder. Spørsmålet er om selve 
konsentrasjonen av mennesker med likeartede egenskaper med 
hensyn til sysselsetting, språk og sosial kontakt, gjør det lettere 
eller vanskeligere for den enkelte å komme i arbeid, ta utdanning, 
få venner og bli en del av storsamfunnet. Boken redegjør for te-
orier og resultater fra omfattende litteraturstudier, og framstil-
lingen er grundig og leseverdig. I kapittel 6 presenteres en egen 
empirisk studie av spørsmålet om segregasjonens virkninger, de-
fi nert som flyktningers sjanse til å komme i arbeid og tjene pen-
ger avhengig av hvor mange landsmenn det er i bosettingskom-
munen. Det overraskende resultatet er at det å bo i en kommune 
med mange landsmenn øker sjansen til å komme i arbeid og få 
en bra inntekt.

Studien sier imidlertid ikke noe om hva slags arbeid flyktnin-
gene får. Er det arbeid innen det spesielle segmentet som leve-
rer varer og tjenester til innvandrere, eller er det i det ordinære 
arbeidsmarkedet? Selv om enhver jobb i første omgang er bedre 
enn ingen jobb, tror jeg at arbeid i det etniske segmentet på len-
gre sikt kan representere et sidespor eller i verste fall en blindvei 
som forlenger veien inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeid i 
den etniske økonomien vil f.eks. kunne gi dårligere mulighet til 
å lære majoritetsspråket og få kunnskap om storsamfunnet gjen-
nom jobben.

Et av de vanskelige spørsmålene i forbindelse med studier av 
såkalte naboskapseffekter er muligheten for at beboere i det inn-
vandrertette området er rekruttert dit gjennom selvseleksjon av 
personer med uobserverte egenskaper som korrelerer med feno-
menet som skal undersøkes. Dermed er det ikke nødvendigvis 
egenskaper ved bostedet (f.eks. hvor mange innvandrere som bor 
der) som gjør at fl yktningene har problemer på arbeidsmarkedet, 
men snarere at de som er disponert for slike problemer trekkes til 
de innvandrertette områdene. Årsaksretningen er med andre ord 
den motsatte av hva man antok. For å kunne gjennomføre studien 
på tross av slike vanskeligheter, foreslår forfatterne å benytte in-
divider hvis opprinnelige bosted ble valgt av andre, slik tilfellet 
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var for fl yktninger som ble bosatt i Danmark og Norge i en viss 
periode.

Med dette utgangspunktet lar det seg gjøre å estimere i hvil-
ken grad den enkelte fl yktning har en uobservert tilbøyelighet til 
å fl ytte til en kommune med mange landsmenn fra før. Når dette 
estimatet innføres i modellen sammen med andre observerte fak-
torer, blir det mulig å beregne effekten av det å bo i en kommune 
med mange landsmenn for sjansen til å være i arbeid (og motta 
en høy lønn).

Som det fremgår til slutt i kapittel 6 blir resultatet et annet der-
som studien søker å avdekke effekten av å ha mange fl yktninger 
av blandet opprinnelse i bostedskommunen. Da blir resultatet at 
bosted i en kommune med mange fl yktninger bidrar til å redu-
sere sjansen til å komme i arbeid og få en god inntekt. Dette er 
etter min mening et vel så viktig funn ettersom det gjerne er en 
blanding av innvandrere og fl yktninger fra forskjellige kanter av 
verden som er karakteristisk for de innvandrertette områdene i 
europeiske byer.

Det blir også opplyst at det heller ikke er slik at fl yktninger med 
mindre vilje eller evne til å komme i jobb tenderer til å fl ytte til 
bestemte kommuner, når alle fl yktninger av forskjellig herkomst 
tas i betraktning (og ikke bare landsmenn). Dermed blir det også 
mindre problematisk å fastslå årsaksretningen dersom man fi nner 
at fl yktninger i fl yktningrike kommuner har større vansker på ar-
beidsmarkedet.

Argumentet for hvorfor mange landsmenn i kommunen virker 
positivt på fl yktningenes jobbsjanser, alt annet likt, er at overfø-
ring av informasjon og ressurser fra landsmenn gjennom etniske 
nettverk øker sjansen til å komme i arbeid. Tilsvarende ressurser er 
tydeligvis ikke tilgjengelige i mindre homogene grupper av fl ykt-
ninger eller ikke-vestlige innvandrere uten felles nettverk. Som 
vist i kapittel 2 er isolasjonsindeksen for ikke-vestlige innvandrere 
i mange byer på over 40 poeng, hvilket betyr at det nesten er like 
sannsynlig å møte andre ikke-vestlige innvandrere i boligområdet 
som å møte dansker. Jo fl ere ikke-vestlige innvandrere det fi ns i 
området, jo mindre sannsynlig er det å treffe dansker.  Følgelig 
blir også mulighetene for å lære dansk språk, verdier og væremå-
ter gjennom uformelle kontakter svekket.

Et annet spørsmål har med sosialiseringen av den oppvoksende 
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slekt å gjøre. Dersom bosted i et innvandrertett område – enten 
ved negativ selvseleksjon eller som resultat av den sosiale og et-
niske sammensetningen av beboerne – bidrar til at fl yktninger får 
reduserte muligheter til å komme i arbeid og få bra lønn, kan det 
bli vanskelig for unge som bor og ferdes i disse områdene å fi nne 
lokale rollemodeller som kan inspirere og veilede med hensyn til 
skolegang og yrke.

Skoler i innvandrertette områder har for øvrig ofte et fl ertall 
minoritetselever ettersom  elevene rekrutteres fra nærområdet. I 
Oslo har i alt 37 av 124 grunnskoler over 50 prosent minoritets-
språklige elever i skoleåret 2005/2006. Seks av skolene har over 80 
prosent minoritetsspråklige (Oslo kommune 2006). Ifølge språk-
forskere og lærere gjør dette noe med elevenes språkutvikling. 
Elever fra innvandrerdominerte skoler snakker ofte et hybridspråk 
med innslag av urdu, tyrkisk, spansk og vietnamesisk (populært 
kalt „Kebab-norsk“). Det er grunn til å undersøke hvilke konse-
kvenser slike elevsammensetninger kan ha for læringsutbyttet på 
lengre sikt.

Dersom framtidige studier viser at innvandrerungdom som 
vokser opp i innvandrertette områder oftere faller ut av skolen, 
begår kriminelle handlinger, føler seg utenfor samfunnet og har 
større vansker med å få arbeid enn annen ungdom, slik enkel-
te antropologisk orienterte studier hevder (Alvén 2000, Sernhede 
1999), er det neppe grunn til å underkjenne disse funnene under 
henvisning til muligheten for selvseleksjon. Ungdommer bestem-
mer sjelden selv sitt oppvekststed, og deres psykiske utrustning er 
neppe et direkte speilbilde av foreldrenes. I den grad de har større 
problemer enn annen innvandrerungdom, må dette kunne tolkes 
som et resultat av oppvekstmiljøet, når observerbare forskjeller i 
foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn er tatt hensyn til.

Den danske undersøkelsen som presenteres i denne boken gir 
et nyansert bilde av virkningen av bostedssegregasjon etter etnis-
ke skillelinjer. På den ene side har tilgang til mange landsmenn i 
samme bostedskommune en positiv virkning på fl yktningers mu-
lighet til å komme i arbeid og få en brukbar lønn. På den annen 
side har bosted i kommuner med mange fl yktninger av ulik et-
nisk opprinnelse en negativ effekt på de samme faktorene. I sist-
nevnte tilfelle utgjør ikke andre fl yktninger noen inngang til et 
ressursbærende nettverk, men snarere en barriere mot det øvrige 



samfunnet. Det synes å gjenstå en avklaring av hvordan disse to 
motsatte effektene spiller sammen. Hvilken effekt er for eksem-
pel den sterkeste? Dette vil kunne avklares senere. Alt i alt synes 
undersøkelsens resultater å være forenlig med min egen hypotese 
om virkningen av etniske enklaver: I en første fase kan de lette 
nykommeres tilpasning til vertssamfunnet, men på lengre sikt vil 
de kunne bli en hemsko for videre integrering.
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