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Kampagnen By i balance skal bidrage til en ny helhedsorienteret og langsigtet tilgang til at løfte 
udsatte boligområder, hvor der skal udvikles og afprøves nye metoder og tiltag. Samtidig skal arbejdet 
tage sit afsæt i forskning og i de metoder, vi ved har effekt.   
  
Dette er et forskningsoverblik over centrale analyser og forskningsprojekter, der er relevante i 
kampagnen By i balance og dermed for de enkelte pilotprojekter afhængig af deres konkrete visioner, 
muligheder og udfordringer.  

Der er i overblikket dels medtaget forskning, som er benyttet i modningsprojektet Boligliv i balance. 
Derudover er kampagnens ekspertgruppes bud på centrale afsluttede og igangværende analyser og 
forskningsprojekter inddraget. Endelig er der foretaget en generel desk research. I overblikket 
fokuseres der på analyser og forskningsprojekter, som er relateret til udsatte boligområder samt 
udvalgte sektoremner vedrørende bl.a. beskæftigelse og uddannelse jævnfør også de ’tags’, der er 
knyttet til titlerne. Det bemærkes, at selvom overblikket omtaler central forskning på området, er der 
ikke tale om en udtømmende liste. Forskningsoverblikket indeholder udelukkende danske 
forskningsprojekter og analyser, samt projekter og analyser med dansk deltagelse. 
  
De omtrent 115 titler der omtales i notatet, er oplistet kronologisk efter institution (for så vidt angår 
analyser og forskningsprojekter på vej) og udgivelsestidspunkt (for så vidt angår afsluttede analyser, 
forskningsprojekter og forskningsoversigter). Hver titel er tag’et med emneord for at gøre det nemmere 
at søge efter bestemte temaer, der her interesse for læseren. Tags er udvalgt på baggrund af de 
målsætninger, der er i kampagnen.  

Tags: Almene boliger, beskæftigelse, børn og unge, evaluering, flyttemønstre, fysiske indsatser, 
integration, kriminalitet, mangfoldighed, organisering, samskabelse, sociale indsatser, social mix, social 
mobilitet, strategi, sundhed, udsatte boligområder, uddannelse, udsatte borgere og udlejningsregler. 
  
Indhold: 
1. Analyser og forskningsprojekter på vej 
2. Afsluttede analyser og forskningsprojekter 
3. Forskningsoversigter  
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1. Analyser og forskningsprojekter på vej 
Nedenstående liste over analyser og forskningsprojekter på vej, er baseret på input fra By i balances 
ekspertgruppe og en indledende desk research. Det er meget forskelligt hvilke oplysninger, der er 
offentligt tilgængelige omkring analyser og forskningsprojekter, der er under udarbejdelse, hvorfor 
nogle titler er beskrevet mere uddybende end andre. For de titler, hvor oplysningerne ikke er offentligt 
tilgængelige, er der indhentet information fra forfatterene bag titlerne. Listen er kronologisk efter 
institutionernes navn, forventet udgivelsestidspunkt står i parentes efter titlen.  

Center for Boligsocial Udvikling 

Arbejdstitel: Ressourcestærke børnefamiliers flytterationaler (November 2018) 
CFBU: Anne Maria Foldgast, Ane Glad og Søren Brink Larsen 
Rapporten undersøger, hvilke individuelle rationaler der er udslagsgivende for, om ressourcestærke 
børnefamilier vælger at fraflytte området. Formålet med undersøgelsen er således at bidrage til en 
diskussion af, hvilke forhold der med fordel kunne ændres, for at fastholde ressourcestærke 
børnefamilier i udsatte boligområder. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 
fraflyttede ressourcestærke børnefamilier fra ét af landets 200 største almene boligområder. 

Arbejdstitel: Mobilisering af frivillige ressourcer (November 2018) 
CFBU: Anne Maria Foldgast 
En undersøgelse af, hvordan frivillighed skaber værdi i et boligsocialt perspektiv, og hvilke krav 
arbejdet med frivillige beboere stiller til boligsociale medarbejderes faglighed, funktioner og 
kompetencer. Rapporten peger på, hvordan helhedsplaner i højere grad kan arbejde strategisk, 
systematisk og bevidst med frivillighed. Rapporten giver redskaber til, hvordan beboere kan inddrages 
i frivilligt arbejde, og hvordan arbejdet med frivillige kan kvalificeres ift. rekruttering, understøttelse, 
fastholdelse, samarbejde og forankring. 

Arbejdstitel: Fastholdelse af ressourcestærke børnefamilier i udsatte boligområder (December 2018) 
CFBU: Siff Monrad Langkilde 
Udsatte boligområder har ofte en høj til- og fraflytningsfrekvens, hvor især ressourcestærke 
børnefamilier flytter igen. Gennem en kvalitativ analyse undersøger CFBU, hvad der kan få 
ressourcestærke børnefamilier til at blive boende i udsatte boligområder, og på denne baggrund, 
hvordan boligorganisationer og kommuner kan fastholde disse beboere i boligområdet. 

Arbejdstitel: Sammenhæng mellem sociale og fysiske helhedsplaner (December 2018) 
CFBU: Nana Øland Frederiksen 

Helhedsorienterede gadeplansindsatser med mentoring (Efterår 2018) 
CFBU: Ane Glad, Lasse Kjeldsen Søren Brink Larsen & Anne Maria Foldgast 
I nærværende undersøgelse følges op på, hvordan det er gået de unge, der var en del af forsøg med 
helhedsorienterede gadeplansindsatser i København, Odense og Ishøj fra 2010-2014. Forsøgene skulle 
nedbringe kriminaliteten i områderne og få flere unge i gang med job og uddannelse.  
Det undersøges, hvordan de unge på længere sigt har klaret sig i forhold til uddannelse, 
beskæftigelse, kriminalitet, og hvordan de generelt trives. 
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Kraks Fond Byforskning  

Arbejdstitel: Effekten af metro for livet i almene boligområder (Ultimo 2018) 
VIVE: Jacob Ladenburg og Gabriel Pons Rotgers 
Formålet med projektet er at undersøge om anlæggelsen af den københavnske metro i 2002 har haft 
en indflydelse på jobtilgængeligheden for de mennesker, der er bosat i almennyttige boligforeninger.   

Har nabolagets socioøkonomiske sammensætning en betydning for beboernes tilknytning til 
arbejdsmarkedet? (Primo 2019) 
Kraks Fond Byforskning: Bence Boje-Kovacs  
University of Essex: Georges Poquillion 
Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt det at have personer med forskellige personlige 
karakteristika i nabolaget påvirker ens tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Mapping Micro-context - Hvordan præges individers adfærd og holdninger af det lokalområde, de befinder 
sig i? (Ultimo 2019) 
Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab: Kim Mannemar Sønderskov, Peter Thisted Dinesen og 
Frederik Hjorth 
En lang tradition inden for samfundsvidenskaben har tilstræbt at undersøge effekter af at bo eller 
færdes i en given geografisk kontekst. Idéen bag sådanne konteksteffekter er umiddelbart simpel: 
individers holdninger og adfærd forventes at påvirkes af de mennesker (deres karakteristika, adfærd 
osv.) og fysiske rammer, de møder i deres lokale kontekst. Projektet går kort fortalt ud på at skabe en 
bedre forståelse af, hvordan individers adfærd og holdninger præges af det lokalområde, de befinder 
sig i – såkaldte konteksteffekter eller nabolagseffekter. Mere specifikt undersøges det hvilket 
geografisk område individer opfatter som deres lokalområde samt hvad der karakteriserer dette 
område (fx den etniske eller socioøkonomiske sammensætning). 
www.kraksfondbyforskning.dk  

Roskilde Universitet 

Stedsans - samskabelse gennem omverdensinddragelse (Efterår 2018) 
Roskilde Universitet: Annika Agger  
DSB Ejendomme: Christian Kahr Andersen 
Publikationen gennemgår de mange parter som med fordel kan involveres, når der skal samskabes 
lokal byudvikling. Det er bl.a. investorer, forsyningsselskaber, den almene sektor men også skoler og 
borgere. Publikationen bygger på interview med 70 praktikere og forskere, der arbejder med 
Områdefornyelse rundt omkring i landet. Publikationen henvender sig til kommunale byudviklere, 
lokale forandringsaktører samt studerende, der er optaget af at skabe udviklingsindsatser forankret i 
lokalområdets ressourcer og interessenter. Publikationen er finansieret af Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen. 

Smart Urban Intermediaries - Trans-European Research, Learning, And Action (Oktober 2019) 
Roskilde Universitet: Annika Agger  
Tilburg University: Merlijn van Hulst 
University of Edinburgh: Oliver Escobar  
Projektet belyser hvilke ’profiler’ (urban intermediaries), der gør en forskel og får ting til at ske i 
udsatte boligområder. Mange europæiske byer står overfor komplekse udfordringer, som kræver 
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smarte løsninger. Projektet sætter 'urban intermediaries’ i centrum for den smarte byudvikling, og 
forsøger at forstå hvordan de skaber social innovation. Der udføres feltarbejde og udvikles ’living labs’, 
der vil fungere som kilder til forskningsdata og ny læring i fire europæiske byer; Birmingham, 
København, Glasgow og Amsterdam. 

Ph.d.-projekt: Samskabt politik i den almene boligsektor (2018-2021) 
Roskilde Universitet: Elizabeth Toft Kristjansen  
Ph.d.-projektet undersøger tre danske almene boligforeninger, der har indført ”opgavegrupper” til deres 
organisationer. Opgavegrupper er en ny samarbejdsform, der skal mindske afstanden mellem beboere 
og politisk valgte. Opgavegrupper er tidsbegrænsede, hurtigt arbejdende grupper, hvor beboere, 
ansatte i boligforeningerne og politisk valgte repræsentanter samarbejder om at finde løsninger på 
konkrete udfordringer til at udvikle boligområderne. Fokus i ph.d.-projektet er på, hvordan ledelses- og 
styringstiltag kan styrke drivkræfter og mindske barrierer for samskabt politik i den almene 
boligsektor. 

VIVE 
(VIVE blev etableret den 1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og SFI. Nedenfor optræder derfor titler fra 
både SFI og KORA).  

Dynamiske analyser af bosætning (Forår 2019) 
KORA: Nicolai Kristensen 
Danskerne flytter væk fra udkantsområderne på landet og klumper sig sammen i socialt, økonomisk og 
etnisk opsplittede boligområder i byerne. I dette projekt vil KORA kortlægge, hvad der er afgørende for, 
hvor danskerne vælger at bosætte sig. Formålet er at analysere, hvad der er bestemmende for, hvor vi 
bosætter os. Hvad bestemmer, om befolkningsgrupper med forskellig indkomst, social baggrund og 
etnisk baggrund lever adskilt eller i et mix i lokale byområder? 
www.kora.dk 

Evaluering af “Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats” (November 
2019) 
SFI: Frederik Thuesen, Gabriel Pons Rotger og Vibeke Jakobsen 
I projektet evalueres initiativet ’Integration der virker – en mere målrettet kommunal 
beskæftigelsesindsats’, der består i en række kommunale integrationsprojekter støttet af Satspuljen. 
Det primære formål med evalueringen er at skabe viden, der skal medvirke til fremadrettet at styrke 
den kommunale integrations- og beskæftigelsesindsats over for flygtninge, familiesammenførte til 
flygtninge og ikke-vestlige indvandrere. 
www.sfi.dk 

Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsats og huslejenedsættelse (December 2020) 
SFI: Gunvor Christensen, Vibeke Jakobsen, Mikkel Giver Kjer, Rune Christian Holger Jørgensen og Line 
Mehlsen 
Landsbyggefondens 2011-14 pulje er en væsentlig videreførelse af den igangværende indsats mod 
den øgede segregering i samfundet, hvor socialt svage og sårbare borgere koncentreres i det almene 
boligbyggeri. Boligpolitisk er der en stor bevågenhed om disse segregeringsprocesser. Samtidig er der 
stor opmærksomhed rettet mod at forbedre beboernes livschancer.  
www.sfi.dk 
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Effekter af integrationsindsatser for flygtninge (December 2021) 
KORA: Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig 
Projektet skal undersøge og udbrede viden om effekten af kommunale integrationsindsatser. 
Beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere ligger væsentligt under indfødte danskeres – særligt er 
flygtninges beskæftigelse lav. Ansvaret for at integrere flygtninge og familiesammenførte indvandrere 
på det danske arbejdsmarked ligger hos kommunerne, som går til opgaven med mange forskellige 
indsatser. Projektet kaldes ’EARN’ (Economic Assimilation Research Network). 
www.kora.dk 

Aalborg Universitet   

Reintegrating ghettos into society: Lessons learned from the Danish ghetto strategy (Ultimo 2018) 
Aalborg Universitet, SBi: Mette Mechlenborg 
På baggrund af regeringens ghettostrategi mod parallelsamfund fra 2010 evalueres en række 
strategiske initiativer i transformeringen af ghettoområder. Med fokus på hvorfor disse 
transformationer ikke på tilstrækkelig vis har været i stand til at realisere potentialerne i strategiens 
initiativer, undersøges; hvad er effekterne af de initiativer der faktisk er realiseret? Og hvad siger det 
om sociale følgevirkninger af fysiske transformationer, i forlængelse af ghetto strategiens overordnede 
målsætninger? 
www.sbi.dk 

Evaluering af renoveringer af almene boligbebyggelser 2017-2019 (2019) 
Aalborg Universitet, SBi: Claus Bech-Danielsen, Marie Stender og Mette Mechlenborg 
Denne evaluering skal fokusere på 10 udvalgte boligbebyggelser, der i perioden 2017-2019 er 
genstand for en større fysisk renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Evalueringen vil rumme en 
faglig vurdering af renoveringernes arkitektoniske kvalitet, herunder de opnåede boligkvaliteter og 
kvaliteter af uderum. Det kan endvidere blive undersøgt, hvordan processen og de fysiske forandringer 
opleves af bebyggelsernes beboere og spiller ind på deres tilfredshed og tryghed i boligområdet. 
Endelig vil det blive vurderet, i hvilken grad de gennemførte renoveringer spiller ind på det sociale liv 
i bebyggelsen. 

COHSMO: Et EU Horizon 2020-projekt om territorial ulighed og dens årsager (Ultimo 2021) 
Aalborg Universitet, SBi: Hans Thor Andersen, Rikke Skovgaard Nielsen og Jesper Rohr Hansen 
Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde: Anja Jørgensen, Mia Arp Fallov og Lene 
Tøllbøll 
Der er tilsyneladende sket en stigning i den geografiske ulighed på kvarters-, regions- og landsniveau i 
langt de fleste europæiske lande. Dette har bekymret medlemsstaterne og EU, der har igangsat flere 
projekter for at klarlægge begrebsliggørelsen af uligheden, dens konkrete fremtræden samt de 
politiske mulighede for at modvirke den. Projektet omfatter Litauen, Polen, Grækenland, Italien, Østrig, 
Storbritannien og Danmark. 
www.cohsmo.dk  
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Evaluering af Landsbyggefondens indsats i belastede bebyggelser 2018-21 (Ultimo 2021) 
Aalborg Universitet, SBi: Rikke Skovgaard Nielsen 
VIVE: Gunvor Christensen  
Landsbyggefonden investerer store beløb i de socialt og fysisk udfordrede bydele; erfaringerne herfra 
søges vurderet med henblik på senere anvendelse i tilsvarende situationer. Projektet udføres i et 
samarbejde mellem SBi og VIVE. 
  
Regional udvikling og dynamik, bosætning og bosætningspræferencer i Danmark (September 2021) 
Aalborg Universitet: Jørgen Goul Andersen, Hans Thor Andersen, Jesper Lindgaard Christensen, Ina 
Drejer, Morten Balle Hansen, Morten Lassen, Poul Houman Andersen, Jesper Eriksen, Søren Frank 
Etzerodt, Jacob Rubæk Holm, Anders Kamp Høst, Kristian Nielsen og Christian Richter Østergaard. 
Projektet har til formål at kortlægge befolkningens flyttemønstre og deres baggrund samt afdække 
diverse muligheder for at påvirke udviklingen. 

Følgeevaluering af fysiske omdannelser i Gellerupparken og andre 'hårde ghetto-områder' (2018-2028) 
(delevalueringer udgives hvert andet år, frem til 2028) 
Aalborg Universitet, SBi: Claus Bech-Danielsen, Marie Stender og Mette Mechlenborg. 
Der gennemføres en løbende evaluering af de massive fysiske omdannelser, der er iværksat i 
Gellerupparken. Evalueringen skal undersøge effekten af de fysiske omdannelser, idet der vil være 
særligt fokus på ændringer i det levede liv i bydelen og på dets omdømme. Undersøgelsernes 
resultater vil blive formidlet løbende, så de kan spille aktivt ind i udviklingen af Gellerupparken såvel 
som i andre større omdannelsesprojekter. 

Århus Universitet  

Fritidsjobundersøgelsen: Påvirker et fritidsjob den unges skolegang i en positiv retning og forebygger 
kriminalitet? (Efterår 2018) 
Institut for Økonomi, Trygfondens Børneforskningscenter, Århus Universitet: Anna Piil Damm, Rune 
Vammen Lesner, Mads Uffe Pedersen og Preben Bertelsen 
Projektet anvender administrative registre og state-of-the-art statistiske metoder til at undersøge 
virkninger af at have fritidsjob på unges adfærd, i og uden for skolen. Projektet undersøger hvorvidt 
et fritidsjob kan øge den unges skoleengagement og mindske tilbøjeligheden til at begå kriminalitet. 

Ph.d.: Gellerup som transitområde under forandring – tipping points og til- og fraflytning (2015-2018) 
Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet: Jonas Strandholdt Bach 
Projektet undersøger flyttemønstre blandt beboere i Gellerup-Toveshøj, og hvilke faktorer der 
fastholder dem, eller får dem til at flytte. Herudover sættes der fokus på hvordan ideologi, arkitektur 
og hverdagsliv krydser hinanden i mødet mellem beboere og professionelle. Ph.d.-projektet er et 
samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Antropologi på Aarhus Universitet, og er økonomisk 
støttet af Landsbyggefonden.  
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Fritidsjob til unge: Kan et fritidsjob styrke udsatte unge fagligt, personligt og socialt – og ikke mindst øge 
deres chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse? (2019) 
Institut for Økonomi, Trygfondens Børneforskningscenter, Århus Universitet: Anna Piil Damm, Rune 
Vammen Lesner, Mads Uffe Pedersen og Preben Bertelsen 
Et lodtrækningsforsøg i samarbejde med ungdomsklubber i ni danske kommuner, som, kombineret 
med spørgeskemaundersøgelse og registerdata, skal bidrage til at evaluere effekten af fritidsjob. 
Effekterne af fritidsjobbet vil blive målt i forhold til de unges skolegang og efterfølgende uddannelse 
samt eventuel kriminel adfærd.  

2. Afsluttede analyser og forskningsprojekter 

Hvilken værdi skaber vi med samskabelse - og hvordan kan den måles og dokumenteres?  
Roskilde Universitet: Annika Aggger og Anne Tortzen  
Professionshøjskolen Absalon: Charlotte Rosenberg 
September 2018 
www.phabsalon.dk 

Tags: organisering, samskabelse, strategi.  

Dine naboer kan påvirke din mentale sundhed 
Kraks Fond Byforskning: Bence Boje-Kovacs Cecilie Dohlmann Weatherall 
VIVE: Jane Greve 
September 2018 
www.kraksfondbyforskning.dk 

Tags: Almene boliger, sundhed, social mix, udsatte boligområder.  

Can a shift of neighborhoods affect mental health? Evidence from a quasi-random allocation of applicants 
in the public social housing system.  
Kraks Fond Byforskning: Bence Boje-Kovacs Cecilie Dohlmann Weatherall 
VIVE: Jane Greve 
September 2018 
www.kraksfondbyforskning.dk 

Tags: Almene boliger, sundhed. social mix, udsatte boligområder.  

Fritidsjobbere fra udsatte boligområder - En karakteristik og status på udviklingen af unge med fritidsjob  
CFBU: Philip Zacho Kuipers og Stephanie Bernt Ahrenkiel 
September 2018 
www.cfbu.dk 

Tags: Beskæftigelse, børn og unge, uddannelse, udsatte boligområder. 
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Renovering og jobskabelse i udsatte boligområder - En undersøgelse af beskæftigelses- og 
uddannelsesindsatser for beboerne i forbindelse med renoveringer i udsatte boligområder 
CFBU: Helle Nielsen og Mette Fabricius Madsen   
August 2018 
www.cfbu.dk 

Tags: Almene boliger, beskæftigelse, fysiske indsatser, udsatte boligområder, udsatte borgere. 

Børn og unges uddannelseschancer – De boligsociale indsatsers bidrag. Evaluering af Landsbyggefondens 
boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne. 
VIVE: Gunvor Christensen, Vibeke Jakobsen, Morten Holm Enemark, Joanna Gulløv Widding, Cecilie 
Lykke Stabell, Christopher Dehn Søgaard, Hanne Nielsen og Louise Glerup Aner 
August 2018 
www.vive.dk 

Tags: Børn og unge, sociale indsatser, uddannelse, udsatte boligområder. 

En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser. Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale 
indsatser finansieret af 2011-14-midlerne. 
VIVE: Gunvor Christensen, Vibeke Jakobsen og Morten Holm Enemark, Joanna Gulløv Widding, Cecilie 
Lykke Stabell, Christopher Dehn Søgaard, Hanne Nielsen og Louise Glerup Aner 
August 2018 
www.vive.dk 

Tags: Beskæftigelse, evaluering, sociale indsatser, udsatte boligområder. 

Evaluation of the Perceived Indoor Environment before and after Renovation of Social Housing 
Aalborg Universitet, SBi: Henrik Nellemose Knudsen og Tine Steen Larsen 
Juli 2018 
www.sbi.dk 

Tags: Almene boliger, fysiske indsatser. 

The role of social sustainability in building assessment 
Aalborg Universitet, SBi: Marie Stender & Annette Walter 
Maj 2018 
www.sbi.dk 

Tags: Almene boliger, fysiske indsatser. 

Kriminalitetsforebyggelse i netværk - En undersøgelse af netværkssamarbejdet i Tingbjerg-Husum 
CFBU: Lasse Kjeldsen, Sarah Lunar, Maria Riemenschneider og Sidsel Vinther Breau 
April 2018 
www.cfbu.dk 

Tags: Børn og unge, kriminalitet, udsatte boligområder. 
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https://www.cfbu.dk/udgivelser/renovering-og-jobskabelse-i-udsatte-boligomraader/
https://pure.sfi.dk/ws/files/1845515/VIVE_Uddannelse_e_pub.pdf
https://pure.sfi.dk/ws/files/1845565/VIVE_besk_ftigelse_e_pub.pdf
http://vbn.aau.dk/da/publications/evaluation-of-the-perceived-indoor-environment-before-and-after-renovation-of-social-housing(f329bbf5-329f-4e93-a96b-3eeb7dd0a24b).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/the-role-of-social-sustainability-in-building-assessment(5707bed6-db75-4e4c-b94b-69b74c118278).html
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-kriminalitetsforebyggelse-i-netvaerk/


Erhvervs-ph.d.: Den planlagte og den levede forstad 
Aalborg Universitet, SBi: Bente Melgaard 
2018 
www.sbi.dk 

Tags: Almene boliger, fysiske indsatser, mangfoldighed, udsatte boligområder. 

Projekt Fællesskab & Frivillighed - Evaluering af udbredelse og forankring af Fællesskab & Frivillighed 
blandt boligafdelinger og beboere. Hvad har vi lært?  
SFI: Gunvor Christensen 
Marts 2018 
www.sfi.dk 

Tags: Almene boliger, evaluering, mangfoldighed. 

Børnefattigdom i Danmark: Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Jonas Schytz Juul  
Februar 2018 
www.ae.dk  

Tags: Beskæftigelse, børn og unge.  

Skolerne bliver mere opdelte - de blandede skoler forsvinder i stor udstrækning 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Jonas Schytz Juul og Solveig Prag Blicher 
Februar 2018 
www.ae.dk  

Tags: Børn og unge, uddannelse, mangfoldighed. 

Sammen om børnene - Et inspirationshæfte om tidlige indsatser i udsatte boligområder  
CFBU: Helle Nielsen, Sidsel Vinther Breau & Rikke Engly Mygind 
Januar 2018 
www.cfbu.dk  

Tags: Almene boliger, børn og unge, sociale indsatser, social mobilitet, udsatte boligområder.  

Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i ”Tidlig indsats – livslang effekt” 
VIVE: Hanne Søndergård Pedersen, Jacob Nielsen Arendt, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Hans Skov 
Kloppenborg, Jill Mehlbye, Katrine Iversen, Mette Verner, Gry Bess Møller, Astrid Kiil, Vibeke Normann 
Andersen og Bente Bjørnholt. 
Januar 2018 
www.vive.dk  

Tags: Børn og unge, evaluering, udsatte borgere. 
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http://vbn.aau.dk/en/publications/den-planlagte-og-den-levede-forstad(57457b48-52c1-4272-a391-9d08b1bf8c8d).html
https://pure.sfi.dk/ws/files/1209009/F_llesskab_og_Frivillighed_DAB_2018.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_kontanthjaelpsloftet-oger-antallet-af-fattige-born-i-hele-landet.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_de-blandede-skoler-forsvinder-i-stor-udstraekning.pdf
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-sammen-om-boernene/
https://www.kora.dk/media/8099834/10905_slutevaluering-af-familierettede-og-forebyggende-indsatser-i-tidlig-indsats-livslang-effekt.pdf


Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling  
Realdania By & Byg  
Januar 2018 
www.realdania.dk 

Tags: Strategi, fysiske indsatser.  

Baba - En evaluering af et læringsforløb for etniske minoritetsfædre  
CFBU: Sidsel Vinther Breau, Søren Brink Larsen og Nana Øland Frederiksen  
December 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, evaluering, udsatte boligområder, udsatte borgere. 

Rollemodeller i udsatte boligområder - Viden og anbefalinger til innovativ brug af rollemodeller  
CFBU: Mette Fabricius Madsen  
December 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, social mobilitet. 

Fra ghetto til blandet by: Danske og internationale erfaringer med omdannelse af udsatte boligområder 
Aalborg Universitet, SBi: Claus Bech Danielsen og Marie Stender 
Støttet af Realdania. 
November 2017 
www.realdania.dk  

Tags: Almene boliger, fysiske indsatser, strategi, udsatte boligområder, udsatte borgere. 

Mapping af boligområdets ressourcer - En rapport om kortlægning som arbejdsredskab i det boligsociale 
arbejde  
CFBU: Sarah Lunar, Natasja Lund og Anne Maria Foldgast  
November 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Sociale indsatser, udsatte boligområder. 

Renovering af almene boligområder: Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2014-2016  
Aalborg Universitet, SBi: Mette Mechlenborg og Claus Bech-Danielsen 
November 2017 
www.sbi.dk  

Tags: Almene boliger, fysiske indsatser, strategi, udsatte boligområder.  
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https://realdania.dk/nyheder/2018/01/ny-publikation-om-udviklingsplaner-som-v%C3%A6rkt%C3%B8j-i-byudvikling
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-baba/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-rollemodeller/
https://realdania.dk/nyheder/2017/11/bog-fra-ghetto-til-blandet-by-23112017
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-mapping/
https://sbi.dk/Assets/Renovering-af-almene-boligomraader/SBi2017-11.pdf


Bag om de faldende sigtelsesrater - Ungdomskriminalitet i udsatte boligområder 2000-2015  
CFBU: Ane Glad og Philip Zacho Kuipers 
Oktober 2017 
www.cfbu.dk  
  
Tags: Børn og unge, kriminalitet, udsatte boligområder.  

Kortlægning af flyttemønstre mellem landets kommuner: Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job 
kommer til  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Jonas Schytz Juul og Solveig Prag Blicher  
Oktober 2017 
www.ae.dk  

Tags: Beskæftigelse, flyttemønstre. 

Tingbjergundersøgelsen – om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og 
Tingbjerg 
AFFORD: Flemming Balvig, Lars Holmberg og Aydin Soei 
Oktober 2017  
www.afford.dk 

Tags: Almene boliger, børn og unge, kriminalitet, udsatte boligområder, uddannelse. 

Ressourcestærke beboere – En analyse af flyttemønstre blandt ressourcestærke beboere i de 200 største 
almene boligområder 
CFBU: Søren Brink Larsen, Ane Glad og Nikolaj Avlund 
Juni 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Almene boliger, udsatte boligområder, social mobilitet.  

Sæt gang i beskæftigelsen – inspiration til fokuserede beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder  
CFBU: Helle Nielsen; Rikke Engly Mygind, Sarah Lunar og Simon Bjørn Nielsen 
Maj 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Beskæftigelse, udsatte boligområder, udsatte borgere.  

Boligområder i bevægelse - Fortællinger om fysiske og boligsociale indsatser i anledning af 
Landsbyggefondens 50 års jubilæum 
Landsbyggefonden: Claus Bech-Danielsen og Gunvor Christensen 
April 2017 
www.lbf.dk 

Tags: Almene boliger, fysiske indsatser, sociale indsatser udsatte boligområder.  
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https://www.cfbu.dk/udgivelser/bag-om-de-faldende-kriminalitetsrater/
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_folk-i-job-fraflytter-udkanten-og-folk-uden-job-kommer-til.pdf
http://afford.dk/onewebmedia/tingbjergprojektet_rapport_oktober_2017.pdf
https://www.cfbu.dk/udgivelser/flyttemoenstre
https://www.cfbu.dk/udgivelser/viden-om-beskaeftigelse/
https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/boligomraader-i-bevaegelse/


Børn fra fattige boligområder tjener mindre som voksne 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Lars Andersen, Jonas Schytz Juul og Solveig Prag Blicher  
April 2017  
www.ae.dk 

Tags: Social mobilitet, udsatte boligområder, børn og unge. 

Byhaverne i Vapnagaard - En analyse af den sociale netværksdannelse omkring byhaveprojektet Bo&Gro  
CFBU: Nana Øland-Frederiksen, Søren Brink Larsen og Nikolaj Avlund 
April 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Mangfoldighed, sociale indsatser, udsatte boligområder. 

Fattigdom og forældres jobsituation har stor betydning for børns chancer 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Mie Dalskov Pihl, Solveig Prag Blicher og Sarah Steinitz 
April 2017  
www.ae.dk 

Tags: Beskæftigelse, børn og unge, social mobilitet, udsatte borgere. 

Naboambassadører - En resultatmåling af en boligsocial indsats  
CFBU: Anne Maria Foldgast, Kristine Larsen og Marie Bollerup Kjærgaard 
April 2017  
www.cfbu.dk  

Tags: Sociale indsatser, udsatte boligområder. 

Robuste unge - Resultater af robusthedskurset UP2U for unge på kanten af uddannelsessystemet  
CFBU: Mette Fabricius Madsen, Philip Zacho Kuipers og Ane Glad 
Marts 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, uddannelse. 

Entydig ledelse - Ny organisering og ledelse i det boligsociale felt  
CFBU: Philip Zacho Kuipers, Lasse Kjeldsen, Kristine Larsen og Marie Bollerup Kjærgaard 
Februar 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Organisering, strategi, udsatte boligområder.  

Ny tendens i indkomstudviklingen: De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Jonas Schytz Juul 
Februar 2017 
www.ae.dk 

Tags: Social mobilitet, beskæftigelse. 
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https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fattigdom-traekker-spor.pdf
https://www.cfbu.dk/udgivelser/byhaverne-i-vapnagaard/
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_fattigdom-og-foraeldres-jobsituation-har-stor-betydning-for-borns-chancer.pdf
https://www.cfbu.dk/udgivelser/naboambassadoerer/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-robuste-unge/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/entydig-ledelse/
http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_de-rigeste-omraader-slaar-rekord-mens-de-fattiges-indkomst-falder.pdf


Klubber og væresteder - En kvalitativ undersøgelse af arbejdet med unge i klubber og væresteder i udsatte 
boligområder 
CFBU: Astrid Marie Sonne-Frederiksen, Sarah Lunar, Helle Nielsen og Iben von Holck 
Februar 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, kriminalitet, udsatte boligområder, uddannelse. 

Samarbejdsdrevet innovation i kriminalpræventive indsatser - Slutrapport om sammenhængene mellem 
samarbejde, innovation og kriminalpræventiv effekt og måling heraf 
Roskilde Universitet: Jacob Torfing, Andreas Hagedorn Krogh og Anders Ejrnæs 
Februar 2017  
www.ruc.dk 

Tags: Kriminalitet, organisering, udsatte borgere. 

Sociale viceværter - En effektevaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser 
CFBU: Kristine Larsen, Lasse Kjeldsen og Stephanie Bernth Ahrenkiel 
Februar 2017 
www.cfbu.dk  

Tags: Sociale indsatser, udsatte borgere, udsatte boligområder. 

Den hypermangfoldige by: Potentialer og udfordringer 
Aalborg Universitet, SBi: Rikke Skovgaard Nielsen 
Januar 2017 
www.sbi.dk 

Tags: Social mobilitet, mangfoldighed, integration. 

The Potentials of a Strong Social Housing Sector: The Case of Turks and Somalis in the Copenhagen 
Housing Market 
Aalborg Universitet, SBi: Rikke Skovgaard Nielsen 
Januar 2017  
www.sbi.dk 

Tags: Almene boliger, udsatte borgere, integration. 

Divercities – Dealing with Urban Diversity, The case of Copenhagen 
Aalborg Universitet, SBi: Rikke Skovgaard Nielsen, Anne Winther Beckman, Vigdis Blach og Hans Thor 
Andersen 
December 2016 
www.sbi.dk 

Tags: Social mobilitet, almene boliger, udsatte boligområder. 
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https://www.cfbu.dk/udgivelser/klubber-og-vaeresteder-p2/
https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/59345982/Slutrapport_Samarbejdsdrevet_innovation_i_kriminalpr_ventive_indsatser_.pdf
https://www.cfbu.dk/udgivelser/sociale-vicevaerter/
https://sbi.dk/Pages/Den-hypermangfoldige-by.aspx
http://vbn.aau.dk/da/publications/the-potentials-of-a-strong-social-housing-sector-the-case-of-turks-and-somalis-in-the-copenhagen-housing-market_483a9c79-7397-445d-bb98-9a8ac871befc.html
https://sbi.dk/Assets/DIVERCITIES-Dealing-with-Urban-Diversity/Divercities-Copenhagen_1.pdf


Kommunerne på banen - Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner 
CFBU: Rikke Engly Mygind og Majken Rhod Larsen  
December 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Organisering, udsatte boligområder.  

Midtvejsevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt” 
KORA: Nina Middelboe, Stine Øien Hansen, Rikke Lynge Storgaard, Sandy Brinck, Katrine 
Iversen, Hanne Søndergård Pedersen og Jacob Nielsen Arendt 
December 2016 
www.kora.dk 

Tags: Børn og unge, evaluering, udsatte borgere. 

Trygheden i danske byområder 3 - En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte 
boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark  
CFBU: Lasse Kjeldsen og Nikolaj Avlund 
December 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Kriminalitet, udsatte boligområder. 

Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014 - Udviklingen i tilflyttere, 
fraflyttere og fastboende 
Kraks Fond Byforskning: Cecilie Dohlmann Weatherall, Bence Boje-Kovacs og Aske Egsgaard-Pedersen 
November 2016 
www.kraksfondbyforskning.dk  

Tags: Udsatte boligområder, almene boliger, beskæftigelse. 

Ildfugle - Evaluering af en aktiveringsindsats for sårbare unge  
CFBU: Helle Nielsen, Sarah Lunar og Stephanie Bernth Ahrenkiel 
November 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, beskæftigelse, uddannelse, udsatte borgere. 

Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn - En model for boliglokalisering og bilejerskab 
Kraks Fond Byforskning: Ismir Mulalic, Ninette Pilegaard og Jan Rouwendal  
Oktober 2016 
www.kraksfondbyforskning.dk 

Tags: Almene boliger, strategi. 
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https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-kommunerne-pa-banen/
https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14000/Midtvejsevaluering-af-familierettede-og-forebyggende-indsatser-i-%E2%80%9DTidlig-Indsats-%E2%80%93-Livslang-Effekt%E2%80%9D
https://www.cfbu.dk/udgivelser/trygheden-i-danske-byomrader-3/
http://kraksfondbyforskning.dk/wp-content/uploads/2016/10/S%C3%A6rligtUdsatte_opslag_web.pdf
https://www.cfbu.dk/udgivelser/ildfugle/
http://kraksfondbyforskning.dk/wp-content/uploads/2016/10/Rapport-spreads-low-res.pdf


Evaluering af boligsociale indsatser og huslejenedsættelser 
SFI: Gunvor Christensen 
September 2016 
www.sfi.dk 

Tags: Udsatte boligområder, udlejningsregler. 

Fædreindsatser - Baggrundsviden og praksisanvisninger til det boligsociale arbejde med fædre i udsatte 
boligområder  
CFBU: Nana Øland Frederiksen og Maria Juul Riemenschneider 
September 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Udsatte boligområder.  

Bakken - En evaluering af et alternativt undervisningsforløb for børn og unge i Charlottekvarteret  
CFBU: Anne Maria Foldgast, Astrid Marie Sonne-Frederiksen og Rikke Engly Mygind 
August 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, udsatte boligområder, uddannelse.  

Samarbejde mellem UU-vejledninger og boligsociale indsatser  
CFBU: Mette Fabricius Madsen, Helle Nielsen og Natasja Lund  
Juni 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, uddannelse, udsatte boligområder.  

Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet? 
SFI: Gunvor Christensen 
Kraks Fond Byforskning: Lars Pico Geerdsen 
Marts 2016 
www.kraksfondbyforskning.dk 

Tags: Udsatte boligområder, beskæftigelse, udsatte borgere, uddannelse. 

Trygheden i danske byområder 2 - En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte 
boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark  
CFBU: Lasse Kjeldsen og Nikolaj Avlund 
Marts 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Kriminalitet, udsatte boligområder. 
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https://www.sfi.dk/projekter/evaluering-af-boligsociale-indsatser-og-huslejenedsaettelser-11930/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/faedreindsats/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/bakken-en-evaluering-af-et-alternativt-undervisningsforloeb/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/handbog-samarbejde-mellem-uu-vejledninger-og-boligsociale-indsatser/
http://kraksfondbyforskning.dk/wp-content/uploads/2016/03/KFB_Temahaefte_arbejdsmarkedet_pages-150dpi.pdf
https://www.cfbu.dk/udgivelser/trygheden-i-danske-byomrader-2/


Potentialer i konfliktmægling - Erfaringer med konfliktmægling som løsningsform i almene boligområder 
CFBU: Kristine Larsen, Nana Øland Frederiksen og Maria Riemenschneider 
Februar 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Almene boligområder, udsatte boligområder.  

De skjulte ressourcer - En evaluering af en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede kvinder med 
anden etnisk baggrund  
CFBU: Rikke Engly Mygind, Sarah Lunar, Sidsel Vinther Breau og Stephanie Bernth Ahrenkiel 
Januar 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Beskæftigelse, integration, udsatte boligområder, uddannelse.  

MindSpring-forældregrupper - Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i 
København  
CFBU: Nana Frederiksen, Søren Brink Larsen og Matilde Mortensen 
Januar 2016 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, udsatte boligområder.  

Udenforskabets pris og Skandia-modellen: Sociale investeringer - Et vigtigt bidrag til den menneskelige og 
den samfundsøkonomiske bundlinje 
Skandia og Centre for Economic and Business Research, CBS 
Januar 2016 
www.udenforskabetspris.dk 

Tags: Udsatte borgere, strategi. 

Five Ways to Make a Difference: Perceptions of Practitioners Working in Urban Neighborhoods 
University of Birmingham: Catherine Durose og Stephen Jeffares  
Roskilde Universitet: Annika Agger 
Tilburg University: Merlijn van Hulst og Laurens de Graaf 
University og Edinburgh: Oliver Escobar 
December 2015 
www.wiley.com 

Tags: Organisering, strategi. 

Erfaringer med at ændre det sociale mix i udsatte boligområder – Evaluering af brugen af anvisnings- og 
Udlejningsredskaber som led i landsbyggefondens 2006-10-midler 
SFI: Gunvor Christensen, Rune Christian Holger Jørgensen og Malene Rode Larsen  
December 2015 
www.sfi.dk 

Tags: Udsatte boligområder, social mobilitet, udlejningsregler. 
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https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-potentialer-i-konfliktmaegling/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-de-skjulte-ressourcer/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-mindspring-foraeldregrupper/
http://www.udenforskabetspris.dk/media/117817/intro_skandiamodellen_januar2016.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.12502
https://pure.sfi.dk/ws/files/371351/1545_sociale_mix_i_udsatte_boligomr_der.pdf


Hotspot - Slutevaluering af hotspotpuljen 
CFBU: Lasse Kjeldsen, Anne Marie Foldgast, Astrid Marie Sonne-Frederiksen og Ane Glad 
December 2015 
www.cfbu.dk 

Tags: Børn og unge, evaluering, kriminalitet, udsatte boligområder.  

Udenforskabets pris 2015 – Version november 2015 
Centre for Economic and Business Research, CBS: Sofie Bødker og Mette Lunde Christensen  
Oktober 2015 
www.udenforskabetspris.dk 

Tags: Sociale indsatser, udsatte borgere. 

Naboskabet - En måling af naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre boligområder i 
Danmark 
Center for Boligsocial Udvikling: Anne Maria Foldgast, Majken Rhod og Louise Weber Madsen 
April 2015 
www.cfbu.dk 

Tags: Udsatte boligområder, social mobilitet. 

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner. En kortlægning af problemer og indsatser 
CFBU: Rikke Engly Mygind, Anne Maria Foldgast og Kristine Larsen 
Marts 2015 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, uddannelse. 

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige – Teknisk rapport 
KORA: Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig 
Marts 2015 
www.kora.dk 

Tags: Beskæftigelse, udsatte borgere, strategi. 

Daginstitutioner i udsatte boligområder - Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier 
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet: Niels Rosendal Jensen, Kirsten 
Elisa Petersen og Anne Knude Wind  
Januar 2015 
www.dpu.dk 

Tags: Børn og unge, udsatte boligområder, udsatte borgere. 
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https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-hotspot-slutevaluering-af-hotspotpuljen/
http://www.udenforskabetspris.dk/media/117820/udenforskabetspris_november2015.pdf
http://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-naboskab-i-udsatte-boligomrader/
https://www.cfbu.dk/udgivelser/samarbejde-mellem-skoler-og-helhedsplaner/
http://www.kora.dk/media/3871254/10734_potentiale_udsatte_ledige_tekniskrapport.pdf
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Forskning/SILO/Ebog_-_Daginstitutioner_i_udsatte_boligomraader_-_paedagogisk_udvikling_i_arbejdet_med_udsatte_boern_og_familier_-_feb_2015.pdf


Viden om helbredet i udsatte boligområder i Danmark er sparsom 
Kraks Fond Byforskning: Cecilie Dohlmann Weatherall, Bence Boje-Kovacs, Aske Egsgaars-Pedersen og 
Andres Alstrup  
2015 
www.kraksfondbyforskning.dk  

Tags: Almene boliger, sundhed, udsatte boligområder. 

Ulighed i Danmark - Uligheden er størst på Sjælland 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Sune Enevoldsen Sabiers  
November 2014 
www.ae.dk 

Tags: Social mobilitet. 

Social arv i Danmark - Færre bryder den sociale arv i Danmark 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Mie Dalskov Pihl og Troels Lund Jensen 
September 2014 
www.ae.dk 

Tags: Social mobilitet, uddannelse, beskæftigelse. 

Does Growing Up in a High Crime Neighborhood Affect Youth Criminal Behavior? 
Aarhus Universitet, Department of Economics and Business Economics: Anna Piil Damm og Christian 
Dustmann 
Juni 2014 
www.au.dk 

Tags: Børn og unge, kriminalitet, udsatte borgere. 

Renovering af almene bebyggelser - Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013 
Aalborg Universitet, SBi: Claus Bech-Danielsen, Inge Mette Kirkeby og Søren Ginnerup 
2014 
www.sbi.dk 

Tags: Almene boliger, evaluering, fysiske indsatser. 

Unge, sport og kriminalitet. Undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte 
boligområder 
CFBU: Klavs Odgaard Christensen, Jonas Lindstad, Bence Boje-Kovacs og Frederik Sigurd 
December 2013 
www.cfbu.dk   

Tags: Børn og unge, kriminalitet, udsatte boligområder. 
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http://kraksfondbyforskning.dk/wp-content/uploads/2015/10/Artikel-i-ugeskrift-for-l%C3%A6ger.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_uligheden-er-storst-paa-sjaelland.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_faerre-bryder-den-sociale-arv-i-danmark.pdf
http://pure.au.dk/portal/en/persons/anna-piil-damm(642757de-d0c8-4a08-8952-f3bd2df9096e)/publications/does-growing-up-in-a-high-crime-neighborhood-affect-youth-criminal-behavior(c0339472-ac7c-4343-b314-6d6a5a148971).html
http://www.sbi.dk/boligforhold/boligomrader/renovering-af-almene-bebyggelser/renovering-af-almene-bebyggelser-1
http://viden.sl.dk/media/5580/unge__sport_og_kriminalitet_web.pdf


Boligsociale indsatser og huslejestøtte – Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje 
SFI: Louise Glerup Aner, Anders Høst, Winnie Alim og Anna Amilon 
Rambøll: Ian Kirkedal Nielsen og Christine Lunde Rasmussen 
December 2013 
www.sfi.dk 

Tags: Udlejningsregler, børn og unge, udsatte borgere. 

Nej – flygtninge bliver ikke mere ledige af at bo i et socialt udsat boligområde 
Aarhus Universitet, Institut for Økonomi: Anna Piil Damm 
November 2013 
www.au.dk 

Tags: Udsatte boligområder, beskæftigelse. 

Neighborhood quality and labor market outcomes: Evidence from quasi-random neighborhood assignment 
of immigrants 
Aarhus Universitet, Department of Economics and Business Economics: Anna Piil Damm 
September 2013 
www.au.dk 

Tags: Beskæftigelse, udsatte borgere, integration. 

Beboere i de større almene boligområder – Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse 
Tænketanken Kraka: Esben Anton Schultz og Andreas Højbjerre 
April 2013 
www.kraka.dk 

Tags: Uddannelse, beskæftigelse, almene boliger, udsatte borgere. 

Indsatser i udsatte boligområder - Hvad virker, hvorfor og hvordan? 
Kraks Fond Byforskning: Gunvor Christensen 
2013 
www.kraksfondbyforskning.dk  

Tags: Almene boliger, udsatte boligområder. 

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder 
Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse: Niels Rosendal Jensen, Kirsten 
Elisa Petersen og Anne Knude Wind 
2012 
www.dpu.dk 

Tags: Børn og unge, udsatte borgere, udsatte boligområder. 
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https://www.sfi.dk/publikationer/boligsociale-indsatser-og-huslejestoette-midtvejsevaluering-af-landsbyggefondens-2006-10-pulje-3603/
http://pure.au.dk/portal/da/persons/anna-piil-damm(642757de-d0c8-4a08-8952-f3bd2df9096e)/publications/nej-flygtninge-bliver-ikke-mere-ledige-af-at-bo-i-et-socialt-udsat-boligomraade(3c898d96-8bb2-4e6a-bbc6-b6c06ec93d1d).html
http://pure.au.dk/portal/files/68523715/E_publication.pdf
http://www.kraka.org/sites/default/files/public/endelig_rapport_til_hjemmeside.pdf
http://kraksfondbyforskning.dk/wp-content/uploads/2017/02/Indsatser-i-udsatte-boligomr%C3%A5der_Rapport_august-2013.pdf
http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/e-boeger/SSIP/Rapporter/Ebog_-_Daginstitutionens_betydning_for_udsatte_boern_og_deres_familier_i_ghetto-lignende_boligomraader.pdf


Godt på vej – Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder 
CFBU: Louise Glerup Aner og Jon Toft-Jensen 
Januar 2012 
www.cfbu.dk  

Tags: Børn og unge, beskæftigelse, social mobilitet, udsatte boligområder. 

Udlejningsredskaber i almene boligområder - En analyse af brugen og effekterne af udlejningsredskaber i 
almene boligområder 
SFI: Lise Sand Ellerbæk og Anders Høst  
2012 
www.sfi.dk 

Tags: Almene boliger, udlejningsregler. 

PISA Etnisk 2009 - Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 
Anvendt Kommunal Forskning: Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid 
April 2011 
www.akf.dk 

Tags: Børn og unge, social mobilitet, uddannelse. 

Opgaveudvikling på psykiatriområdet - Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med 
psykiske problemstillinger 
Dansk Sundhedsinstitut: Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard og Eskild Klausen Fredslund  
Januar 2011 
www.bedrepsykiatri.dk 

Tags: Organisering, sundhed. 

Investeringer i tidlige sociale indsatser - Samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte 
børn og unge 
Center for Alternativ Samfundsanalyse: Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen 
November 2010 
www.casa-analyse.dk 

Tags: Børn og unge, sociale indsatser, udsatte borgere. 

Fra udsat boligområde til hel bydel - Sammenfatning 
Programbestyrelsen 
November 2008 
www.nyidanmark.dk 

Tags: Beskæftigelse, udsatte boligområder, udsatte borgere. 
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https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-godt-pa-vej/
https://pure.sfi.dk/ws/files/235977/1205_Udlejningsredskaber.pdf
https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i3670/PISA-Etnisk-2009
http://www.bedrepsykiatri.dk/media/11469/dsi-rapport-2011-psykiatrien.pdf
http://www.casa-analyse.dk/wp-content/uploads/2016/09/2010-Investeringer-i-tidlige-sociale-indsatser.pdf
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/8A10104E-6362-4830-9883-6049E55D6F6B/0/fra_udsat_boligomraade_til_hel_bydel_sammenfatning.pdf


Undersøgelse af til- og fraflytningsmønstre i tre multietniske boligområder 
Aalborg Universitet, SBi: Hans Skifter Andersen  
Januar 2006 
www.sbi.dk 

Tags: Almene boliger, beskæftigelse, integration, udsatte boligområder. 

3. Forskningsoversigter  

Løsninger til udsatte boligområder - Katalog over 33 områdefokuserede indsatser evalueret af  
Center for Boligsocial Udvikling  
CFBU: Nikolaj Avlund  
Juni 2018 
www.cfbu.dk 

Aktiviteter der styrker naboskabet - Kortlægning af international forskning og erfaringer 
CFBU: Louise Glerup Aner, Annelise Murakami og Josefine Elly Bech Hansen  
September 2016  
www.cfbu.dk 

Effektfulde indsatser i boligområder til at øge børns trivsel og forbedre forældres kompetencer - En 
systematisk forskningsoversigt, nr. 4 af 4 
SFI: Line Mehlsen, Rune Christian Holger Jørgensen, Mikkel Giver Kjer og Vibeke Jakobsen 
April 2016 
www.sfi.dk 

Effektfulde indsatser i boligområder til at forbedre børns skolegang og uddannelse og forældres 
arbejdsmarkedsparathed - En systematisk forskningsoversigt, nr. 2 og 3 af 4 
SFI: Mikkel Giver Kjer, Rune Christian Holger Jørgensen, Line Mehlsen og Vibeke Jakobsen 
April 2016 
www.sfi.dk 

Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner 
CFBU: Nana Øland Frederiksen, Kristine Larsen, Anne Maria Foldgast, Maria Juul Riemenschneider og 
Natasja Lund 
Februar 2016 
www.cfbu.dk 

Bakspejlets forskningsoversigt 2016 
Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) 
2016 
www.eva.dk  
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http://www.sbi.dk/boligforhold/boligomrader/undersogelse-af-til-og-fraflytninger-i-tre-multietniske-boligomrader/undersogelse-af-til-og-fraflytningen-i-tre-multietniske-boligomrader
https://www.cfbu.dk/udgivelser/loesninger-til-udsatte-boligomrader/
http://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-aktiviteter-der-styrker-naboskabet/
https://www.sfi.dk/publikationer/effektfulde-indsatser-i-boligomraader-til-at-oege-boerns-trivsel-og-forbedre-foraeldres-kompetencer-11595/
https://www.sfi.dk/publikationer/effektfulde-indsatser-i-boligomraader-til-at-forbedre-boerns-skolegang-og-uddannelse-og-foraeldres-arbejdsmarkedsparathed-11598/
http://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-inspirations-og-videnskatalog-til-nye-helhedsplaner/
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/bakspejlets-forskningsoversigt-2016


Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet - En systematisk forskningsoversigt nr. 1 
af 4 
SFI: Line Mehlsen, Mai Tødsø Jensen, Gunvor Christensen, Anne-Marie Klint Jørgensen og Rikke Eline 
Wendt 
December 2015 
www.sfi.dk
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https://www.sfi.dk/publikationer/effektfulde-indsatser-i-boligomraader-til-forebyggelse-af-kriminalitet-10822/

