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1 Baggrund for følgeevalueringen 

Det er første gang i dansk boligpolitisk historie, at der gennemføres et så omfattende indgreb 
i den almene boligsektor, som der gøres med Parallelsamfundsaftalen. I en international sam-
menhæng er der også tale om et markant indgreb. Det overordnede samfundsmæssige formål 
med Parallelsamfundsaftalen er, at der ikke eksisterer ghettoer i 2030 (”Ét Danmark uden pa-
rallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”, Regeringen, marts 2018). Det betyder, at de eksiste-
rende 15 hårde ghettoer ikke længere er ghettoer i 2030, men det betyder også, at der heller 
ikke må være opstået nye ghettoer i andre boligområder. 

Siden 2010 har siddende regeringer årligt udarbejdet ghettolister med henblik på at identificere 
almene boligområder, hvor der er en beboersammensætning, der fra politisk side er vurderet 
problematisk. Fra og med 2018 er en ghetto defineret som et alment boligområde med mindst 
1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 
50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:  

 Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller 
uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år. 

 Andelen af beboere, dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om eu-
foriserende stoffer, udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit 
over de seneste 2 år. 

 Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 
60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 

 Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eks-
klusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoind-
komst for samme gruppe i regionen. 

Såfremt et boligområde har stået på ghettolisten i 5 år, er det med ghettolisten i 2018 klassifi-
ceret som værende en hård ghetto. I 2018 blev der identificeret 15 hårde ghettoer, og den 
siddende regering (bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) for-
handlede i maj 2018 en række aftaler på plads for at finde en løsning på forekomsten af ghet-
toer. Aftalerne er i daglig tale kendt som Parallelsamfundsaftalen. Parallelsamfundsaftalen be-
står bl.a. af en række initiativer på boligområdet, herunder kriteriet om, at der maksimalt må 
være 40 pct. familieboliger i de hårde ghettoer, når vi når til 2030, obligatorisk fleksibel udlej-
ning og stop for kommunale anvisninger af ydelsesmodtagere samt stop for indflytning af 
dømte personer. Endvidere indeholder Parallelsamfundsaftalen er række delaftaler om bl.a. 
bedre fordeling i dagtilbud i udsatte boligområder, obligatorisk læringstilbud for 1-årige bosat i 
udsatte boligområder, styrket forældreansvar og mulighed for bortfald af børnecheck ved for 
højt ulovligt fravær i folkeskolerne, obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn bosat i udsatte 
boligområder og muligheder for sanktioner over for skoler, der udviser dårlige resultater.  

Den overordnede politiske målsætning med Parallelsamfundsaftalen er Ingen ghettoer i 2030. 
Målsætningen med de fysiske og udlejningsmæssige redskaber er Blandede by- og bolig-
områder, og målsætningen for de sociale redskaber Øgede livschancer. 
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2 Evaluering af omdannelse 

Landsbyggefonden finansierer en følgeevaluering af omdannelsen af de 15 hårde ghettoer. 
Evalueringen har to spor. Det ene spor handler om de fysiske forandringer og udføres af for-
skerne fra SBi/BUILD. Det andet spor handler om de sociale forandringer, omdannelsen med-
fører, og udføres af forskerne fra VIVE.  

I det følgende beskrives de to spor. 

2.1 Den fysiske følgeevaluering 

Følgeevalueringens fysiske spor har fokus på de fysiske omdannelser, der i perioden 2019-
2028 gennemføres i de 15 udsatte boligområder. Der vil i særlig grad blive stillet skarpt på de 
bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere boligområderne med 
omgivende bykvarterer og på at stabilisere de udsatte boligområder ved at ændre deres bebo-
ersammensætning. De bystrategiske indsatser vil blive vurderet i lyset af og i samspil med 
miljøforbedringer og renoveringer af mere traditionel karakter. De overordnede forsknings-
spørgsmål er:  

 Hvordan og i hvilket omfang ændrer de fysiske forandringer livet i boligområderne? 
 Kobles boligområderne fysisk og socialt tættere sammen med omgivende bykvarterer? 
 Påvirker de planlagte forandringer boligområdernes omdømme?  

Som led i evalueringen vil det blive vurderet, hvilke typer af fysiske indsatser der har den største 
virkning, og hvordan de forskellige former for fysiske forandringer spiller sammen. I den forbin-
delse vil der også være fokus på sammenhænge (eller manglende sammenhænge) mellem 
fysiske og boligsociale indsatser, og der vil i den forbindelse blive udvekslet resultater med 
følgeevalueringens sociale spor.  

2.1.1 Fokuspunkter 
De planlagte undersøgelser vil som beskrevet have særligt fokus på indsatser af bystrategisk 
karakter. Fokusområder vil bl.a. være:  

Ny infrastruktur – veje, stiforbindelser og kollektiv trafik: Fungerer de nye trafikforbindelser, 
som de var tiltænkt, og skaber de den ønskede tryghed i boligområderne? Hvordan oplever 
beboerne de nye trafikforbindelser? Hvor mange brugere fra den omkringliggende by kommer 
reelt ind i området – og har deres færdsel i området en betydning for deres syn på det udsatte 
boligområde?  

Nye destinationer: Her vil der være fokus på nye arbejdspladser og på faciliteter og attraktioner, 
der bl.a. har til formål at trække nye brugere ind i de udsatte boligområder. I hvilket omfang 
sker det reelt, og i hvilket omfang blander de sig i givet fald med områdets beboere? Hvordan 
oplever de eksterne brugere det omdannede område? Og hvordan oplever eksisterende be-
boere, at omgivelserne inviteres ind som nye brugere af området?  

Eksisterende ressourcer/funktioner: Hvordan er eksisterende ressourcer i og omkring de ud-
satte boligområder blevet bragt i spil og udnyttet i forbindelse med de fysiske omdannelser? 
Hvad betyder den fysiske omdannelse for fastholdelsen af disse? 
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Nye boligtyper og ejerformer samt ommærkning af eksisterende almene boliger: Følgeevalue-
ringen vil have et særligt fokus på betydningen af nye ejerformer og boligtyper. Hvem er de 
nye beboere, og hvordan udspilles boliglivet i de nye boliger i relation til boliglivet i de oprinde-
lige boligblokke? Fører det til konflikter, og hvordan løses de i givet fald? Sker der en reel 
udveksling mellem oprindelige og nye beboere, og hvor er i givet fald de reelle mødesteder? 

Frasalg og nedrivning: Hvad medfører frasalg af boliger, byggeretter og grundarealer, og hvil-
ket samarbejde og partnerskab opstår der mellem de private investorer, kommuner og bolig-
selskaber? Hvilke fysiske og rumlige konsekvenser har nedrivning og nedskalering af bolig-
blokke, og hvordan opleves det af nye og oprindelige beboere? 

2.1.2 Metoder 
Den fysiske evaluering vil følge udviklingen i de 15 udsatte boligområder ved at gennemføre 
ensartede undersøgelser med 2-3 års mellemrum i en periode på 10 år. De samme undersø-
gelser vil således blive gennemført fire gange, og på den baggrund vil virkningerne af de gen-
nemførte renoveringer og omdannelser blive kortlagt løbende. Samtidig vil evalueringen kunne 
spille ind med viden til omdannelser af andre udsatte boligområder. 

Undersøgelserne i de 15 områder vil bestå af følgende delundersøgelser:  

1. Kortlægning af fysiske omdannelser: Indledningsvist vil der blive skabt et overblik over 
gennemførte og planlagte fysiske forandringer samt en kortlægning af tidspunktet for 
deres gennemførelse. Herunder skal det kortlægges, hvad formålet er med de planlagte 
indsatser, og hvordan de eventuelt tænkes sammen med sociale indsatser og organi-
satoriske forandringer. Endelig vil der blive skabt overblik over de involverede parter i 
projektet. 

2. Fotoregistrering: På udvalgte steder i bydelen gennemføres fotoregistrering. Disse re-
gistreringer gennemføres samme sted over den 10-årige periode og giver dermed et 
illustrativt og dokumentarisk bidrag til formidlingen af de fysiske omdannelsers rumlige 
og oplevelsesmæssige effekter.  

3. Medieanalyse: Der gennemføres medieanalyser, der kortlægger omfanget og karakte-
ren af omtaler af de 15 udsatte boligområder i henholdsvis lokale, regionale og lands-
dækkende medier. Medieanalyserne gennemføres fire gange i perioden for hver af de 
15 boligområder. Hver analyse dækker et års medieomtale. 

4. Interview med nøglepersoner: Der gennemføres interview med omdannelsernes nøgle-
aktører. Fokus i interviewene er indledningsvist baggrunden og formålet med indsat-
serne og vil i de senere evalueringsrunder i højere grad være på erfaringer og strategi-
ske anbefalinger.  

5. Bylivsregistreringer: I 8 af de 15 boligområder gennemføres bylivsregistreringer, der 
kortlægger bevægelses- og brugsmønstre i områderne. Dermed vil det blive kortlagt, 
hvilke ændrede brugsmønstre, de bystrategiske indsatser medfører – hvilke trafik-
strømme, hvilke aktiviteter og hvilke mødesteder udvikles med de fysiske forandringer? 
Registreringerne optegnes på kort, der dels viser, hvordan området benyttes af bebo-
erne, dels hvad der får eksterne brugere til at begive sig ind i området. Med ensartede 
kortlægninger gennem en 10-årig periode vil markante forandringer blive synliggjort. 

6. Spørgeskemaundersøgelse: Som led i bylivsregistreringerne laves spørgeskemaunder-
søgelser blandt de 8 boligområders beboere og brugere. Spørgeskemaundersøgel-
serne har fokus på oplevelsen af de fysiske forandringer og på trygheden i områderne. 
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Undersøgelsen skal endvidere afdække ændrede opfattelser og holdninger til områ-
derne over tid. Endelig skal de give svar på, hvilke funktioner der trækker eksterne bru-
gere ind i bydelene. 

7. Kvalitative interview: Kvalitative interview gennemføres med både nye og oprindelige 
beboere samt med eksterne brugere af bydelen. De beboere og brugere, der deltager i 
de kvalitative interview, vil blive udvalgt gennem walk-along interview og gennem spør-
geskemaundersøgelsen, hvor der afslutningsvist spørges ind til, om vi må kontakte 
dem. Der udvælges interviewpersoner, der repræsenterer en forskellighed af alder, køn 
og etnicitet. De kvalitative interview har til formål at give forklaringer på de forhold, der 
registreres i spørgeskemaer og i bylivsregistreringer.  

8. Observation i forbindelse med møder og lignende: I forbindelse med afgørende møder 
(borgermøder, beboermøder, møder mellem projektets forskellige interessenter og an-
dre møder, hvor vigtige beslutninger drøftes og besluttes) deltager en forsker for at ob-
servere diskurser, barrierer og udfordringer.  

9. Effekt på det lokale boligmarked: Gennem data om lokale huspriser og interview med 
lokale ejendomsmæglere vurderes omdannelsernes indvirkning på boligmarkedet i om-
kringliggende boligområder. Skabes der merværdi, som også kan ses i fx stigning i hus-
priserne i nærområdet? 

2.2 Den sociale følgeevaluering 

Formålet med den sociale evaluering af udviklingen i de 15 hårde ghettoområder i sammen-
hæng med Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2019-26-midlerne er, at: 

 tilvejebringe viden om udviklingen i de 15 hårde ghettoområder, udviklingen for områ-
dernes beboere og om udviklingen i den øvrige almene sektor 

 understøtte forandringsprocessen i de 15 hårde ghettoer. 

Evalueringen skal undersøge og understøtte forandringer med fokus på fire genstandsfelter: 

1. De 15 hårde ghettoer (områdeperspektiv) 
2. De beboere, der bor i de 15 hårde ghettoer (individperspektiv) 
3. De beboere, der fraflytter de 15 hårde ghettoer (individperspektiv) 
4. De øvrige almene boligområder (områdeperspektiv). 

Evalueringen skal bidrage med viden om: 

 de forandringer og virkninger, som tiltagene i de hårde ghettoområder bidrager til, her-
under sammenhængen mellem sociale, udlejningsmæssige og fysiske redskaber 

 de boligsociale indsatsers organisatoriske og aktivitetsnære bidrag  
 sammenhængen mellem udviklingen i de 15 hårde ghettoområder og den øvrige al-

mene boligsektor.  

Evalueringen igangsættes i 2020 og afsluttes i 2028. Der forventes en afrapportering af base-
line i 2021/22, en midtvejsrapport i 2024/25 og en endelig afrapportering i 2028/29. 
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2.2.1 Genstandsfelt 1: De 15 hårde ghettoer 
I dette genstandsfelt undersøger vi forandringer og virkninger af de implementerede fysiske, 
udlejningsmæssige og sociale redskaber for de 15 områder, herunder de boligsociale indsat-
sers bidrag i processen. Det gør vi ved at undersøge følgende spørgsmål: 

1. Hvordan ændrer beboersammensætningen sig i perioden målt på relevante indikatorer? 
2. Hvordan udvikler områdernes attraktion og tryghed sig? 
3. Hvordan udvikler områdernes velfærds- og servicetilbud sig, med særligt fokus på sko-

ler, daginstitutioner og politi? Hvad er de boligsociale indsatsers bidrag? 
4. Hvilke redskaber/tiltag bringer relevante parter i de 15 områder i spil i forandringspro-

cessen organisatorisk og indsatsmæssigt? 
5. Hvordan implementeres tiltagene? Og hvordan spiller sociale, fysiske og udlejnings-

mæssige redskaber sammen? Hvad er de boligsociale indsatsers bidrag i processen? 

For at undersøge, hvordan forandringen fra en hård ghetto til et blandet boligområde skabes, 
er det afgørende at analysere udviklingen i beboersammensætningen, udviklingen i områder-
nes tryghed og attraktion samt udviklingen i velfærdsinstitutionerne. Ligeledes er det afgørende 
for at forstå udviklingen at analysere, hvordan de sociale, fysiske og udlejningsmæssige red-
skaber er kombineret med hinanden, og hvordan de implementeres, herunder hvordan de bo-
ligsociale helhedsplaner virker ind i forandringerne. Herved kan der opnås viden om, hvorvidt 
nogle kombinationer eller vægtninger af de tre typer af redskaber fungerer bedre eller mindre 
godt i forhold til målene med Parallelsamfundsaftalen. Der opnås også viden om, hvorvidt der 
er forhold i implementeringen, organiseringen og samarbejdsrelationerne, der driver udviklin-
gen godt på vej, og om der er barrierer, der omvendt bremser eller forhindrer forandringen. Det 
er i den sammenhæng væsentligt at få viden om, hvordan de boligsociale indsatser spiller 
sammen med implementeringen, så implementeringen af redskaberne understøttes, og de bo-
ligsociale indsatser styrkes. Vi har fokus på, hvilke elementer der er afgørende for en helheds-
orienteret implementering af redskaberne, så der genereres synergieffekter for alle involverede 
parter og skabes ejerskab hos beboerne.  

2.2.2 Genstandsfelt 2: Beboere, der bor i de 15 hårde ghettoer 
I dette genstandsfelt er fokus på de beboere, der bor i de 15 områder, og det, som undersøges, 
er: 

1. Hvordan beboernes – både tilflyttere og eksisterende – socioøkonomiske status, trivsel 
og livschancer bliver påvirket af de fysiske, udlejningsmæssige og sociale redskaber, 
og hvordan den boligsociale indsats bidrager til forandringen.  

2. Hvordan boligorganisationer og kommuner løfter til- og fraflytningsopgaven, herunder 
evaluere, hvad det boligsociale bidrag består i? 

Vi evaluerer, hvordan beboerne udvikler sig i forhold til deres socioøkonomiske status, trivsel og 
livschancer, og hvordan den boligsociale indsats bidrager til udviklingen. En bagvedliggende an-
tagelse er, at tilflyttere, fordi de i udgangspunktet har en bedre socioøkonomisk status og bedre 
livschancer, vil kunne have en afsmittende virkning på eksisterende beboere, der måtte have en 
lavere socioøkonomisk status og ringere livschancer (også kendt som naboskabseffekter, eller 
”neighbourhood effects”). Denne antagelse kan vi ikke teste under dette genstandsfelt, men vi vil 
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kunne monitorere udviklingen og undersøge, om der eksempelvis sker en tilnærmelse af de ek-
sisterende beboere til tilflytterne, fx med hensyn til socioøkonomisk status. 

Vi undersøger udviklingen for beboerne på individniveau i samtlige 15 hårde ghettoer og sam-
menligner udviklingen med den for beboerne i øvrige udsatte boligområder, i den øvrige al-
mene sektor samt i befolkningen som helhed. Det er som altid vigtigt at holde den udvikling, 
man analyserer, op imod de generelle udviklinger i samfundet.  

2.2.3 Genstandsfelt 3: Beboere, der fraflytter de 15 hårde ghettoer 
Dette genstandsfelt har fokus på de borgere, der flytter fra de 15 områder. De fraflyttede bor-
gere er som nævnt tidligere ligeså vigtige at følge og analysere som de, der bliver boende i 
ghettoområderne. Dette gælder både i forhold til målsætningerne på områdeniveau om ingen 
ghettoer i 2030 og blandede by-og boligområder samt i forhold til målsætningen om øgede 
livschancer på individniveau. Hvis en konsekvens af Parallelsamfundsaftalen er, at der opstår 
nye ghettoer andre steder, ville vi samfundsmæssigt set være lige vidt. Tilsvarende vil det være 
uhensigtsmæssigt, hvis de fraflyttede beboeres livschancer bliver forringet af fraflytningerne – 
fx fordi deres muligheder for at få de nødvendige understøttende indsatser bliver forringede. 
Det er derfor vigtigt at tilvejebringe viden om, hvordan det går de fraflyttede beboere, når de 
flytter ud af de hårde ghettoområder.  

Vi vil undersøge følgende spørgsmål: 

1. I hvor høj grad sker fraflytningerne som et planlagt led i den fysiske omdannelse og i 
hvor høj grad af andre årsager? 

2. Hvilke socioøkonomiske mønstre kan identificeres blandt fraflyttede beboere? 
3. Påvirkes de fraflyttedes socioøkonomiske status, trivsel og livschancer? Og på hvilken 

måde påvirkes de? 
4. Hvordan arbejder boligorganisationer og kommuner i modtagerområderne, herunder 

hvordan påvirkes beboernes muligheder for at få ’en understøttende indsats’? 

Vi evaluerer, hvor beboerne flytter hen, og hvilke implikationer det har for deres socioøkono-
miske status, trivsel og livschancer. Dette kan give viden om, hvorvidt Parallelsamfundsaftalen 
bidrager til at reducere social udsathed, eller om aftalen blot flytter rundt på eller evt. forværrer 
social udsathed.  

2.2.4 Genstandsfelt 4: Øvrige almene boligområder 
I dette genstandsfelt vil vi derfor undersøge følgende spørgsmål: 

1. Hvor flytter/flyttes beboere fra de hårde ghettoer hen? 
2. Hvordan påvirker fraflytningerne beboersammensætningen i den almene sektor som 

helhed? 

Vi evaluerer, hvor beboerne flytter hen, og hvilke implikationer det har for resten af sektoren. 
Ved at følge udviklingen tæt over årene i perioden vil vi kunne monitorere, om afviklingen af de 
15 hårde ghettoer er på rette spor, samt om fraflytningerne risikerer at skabe ghettoer andre 
steder. Dette spor vil også kunne give viden om, hvorvidt forekomsten af rumlig udsathed sti-
ger; ser vi eksempelvis flere udsatte boligområder, når der ikke længere er nogen forekomst 
af hårde ghettoer (vandsengseffekten)? 
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2.2.5 Datakilder 
For at gennemføre de forskellige analyser i genstandsfelterne 1-4 benytter vi/benyttes en lang 
række forskellige data. Data skal både kunne bruges til at identificere forandringer og virkninger 
samt samarbejde, organisering og udvikling. Vi integrerer dataindsamlingen på tværs af de 
forskellige genstandsfelter med henblik på at opnå synergieffekter samt for at minimere byrden 
for boligområderne i forbindelse med tilvejebringelse af dén del af data, der skal trækkes di-
rekte fra boligorganisationerne.  

2.2.5.1 Registerdata 
Det er nødvendigt at kunne sammenligne de boligområder, der har en udviklingsplan, med 
resten af det almene boligmarked for at kunne kontrollere for generelle udviklingstrends med 
en høj grad af statistisk sikkerhed. Derfor etablerer vi en database fra registerdata, der inde-
holder samtlige lejere i Danmark. Der udtrækkes registeroplysninger for perioden 1.1.1994-
1.1.2030. Registeroplysningerne udtrækkes således, at databasen indeholder oplysninger om 
personer for hele perioden 1994-2030, selvom nogle af personerne kun har været lejere i en 
mindre del af perioden. Dermed er det muligt at anvende databasen til analyser af flytninger 
og til at følge personer, efter at de er flyttet fra et boligområde med en boligsocial indsats. 

2.2.5.2 Boligorganisationsdata til brug i kvantitative analyser 
For at kunne undersøge attraktivitet og fraflytninger er der brug for at indsamle data fra bolig-
organisationerne om følgende oplysninger løbende igennem hele perioden; dvs. som minimum 
tilbage til 1.1.2018: 

 Ventelister (antal på venteliste) 
 Tomgang før udlejning i forhold til fleksible kriterier 
 Fraflytninger (hvem flytter hvornår og hvorhen) og om en fraflytning er tvungen (dvs. er 

en genhusning) eller frivillig (dvs. husstanden finder selv en ny bolig)  
 Kontaktoplysninger på fraflyttede husstande. 

Derudover vil vi ved baseline indsamle oplysninger fra boligorganisationerne/områderne om, 
hvorvidt man allerede var gået i gang med fysiske omdannelser, fx nedrivninger og frasalg, 
som har startet større fraflytninger før initiativerne i udviklingsplanerne som følge af Parallel-
samfundsaftalen. 

2.2.5.3 Survey-data 
Der anvendes fire survey-datasæt i følgeevalueringen: 

 Livsmestrings-survey blandt børn og unge  
 Trygheds- og trivsels-surveyet (som også gennemføres i forbindelse med Landsbygge-

fondens 2015-18 midler) 
 Et elektronisk survey af trivslen hos de beboere, der er fraflyttet de 8 udvalgte områder 
 Rigspolitiets tryghedsmålinger.  

2.2.5.4 Data fra den fysiske evaluering 
Data om de fysiske tiltag inddrages fra SBi/BUILDS fysiske evaluering. 
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2.2.5.5 Kvalitative data 
De kvalitative analyser er nødvendige i forhold til at forstå mekanismerne i forandringsproces-
serne i ghettoområderne, herunder navnlig de sociale og organisatoriske omdannelsesproces-
ser, og for at få dybdegående viden om beboernes oplevelser af forandringsprocesserne. 

Der foretages kvalitative interview med alle de typer af lokale aktører, der er involveret i foran-
dringer i de 8 områder, dvs. beboere, afdelingsbestyrelser, projektledere, forretningsførere, 
forvaltningsmedarbejdere, de boligsociale bestyrelser, kommunale medarbejdere, private de-
velopere mv.  
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3 Formidling 

Formidling af viden er en hjørnesten i både det fysiske og sociale spor i evalueringen. Viden 
fra de to spor vil løbende blive offentliggjort: Hvilke forandringer og virkninger har de fysiske, 
udlejningsmæssige og sociale redskaber medført, og hvordan har de boligsociale indsatsers 
organisatoriske og aktivitetsnære aktiviteter været et bidrag til omdannelsen? 

Formidlingen af evalueringens delresultater og konklusioner sker på mange måder. 

 Det fysiske spor i evalueringen bidrager med delrapporter for hvert enkelt boligområde, 
hvor udviklingen i de fysiske tiltag følges tæt. Der kommer fire delrapporter for hvert 
område frem til 2029. Det fysiske spor resulterer også i tværgående rapporter undervejs 
samt en afsluttende rapport. 

 Det sociale spor bidrager med tre afrapporteringer, der på tværs af områderne viser 
fremdriften i forhold til at nå målene i 2030. Der kommer en baselinerapport (2021/22, 
en midtvejsrapport (2024/25) og en afsluttende rapport (2028/29). 

Derudover gennemføres der dialogmøder, hvor formålet er at understøtte forandringsproces-
serne bedst muligt og få den oparbejdede viden bedst mulig i spil i de 15 udvalgte områder. 
Dialogmøderne afholdes årligt af SBi/BUILD, og VIVE deltager tre gange i evalueringsperioden.  
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4 Evalueringsteam 

4.1 Den fysiske følgeevaluering 

BUILD/AAU har sammensat et evalueringsteam, der ledes af Claus Bech-Danielsen. 

Claus Bech-Danielsen 
Professor, arkitekt m.a.a., ph.d. 

 

Projektleder og overordnet kontaktperson for den fy-
siske evaluering. 

Deltager i rumlige analyser og feltstudier i alle 15 bo-
ligområder. Ankermand for aktionslæringssporet og 
for publicering på tværs af områderne. 

Marie Stender  
Seniorforsker, antropolog, ph.d. 

 

Projektmedarbejder 

Er ansvarlig for feltstudier i Gellerupparken, Bispe-
haven, Mjølnerparken og Finlandsparken. Tovhol-
der på metodeudvikling.  

Mette Mechlenborg 
Seniorforsker, cand.mag., ph.d. 

 

Projektmedarbejder 

Er ansvarlig for feltstudier i Motalavej, Taastrup-
gaard, Tingbjerg og Vollsmose. Tovholder på medie-
analyser. 

Lene Wiell Nordberg 
Forsker, arkitekt, ph.d. 

 

Projektmedarbejder 

Ansvarlig for feltstudier og rumlige analyser i Ager-
vang, Gadehavegård, Munkebo, Ringparken, Skov-
parken/Skovvej, Stengaardsvej og Sundparken. 

Rikke Borg Sundstrup 
Videnskabelig assistent, cand.soc. 

 

Projektmedarbejder 

Står for feltstudier i Agervang, Gadehavegård, Mun-
kebo, Ringparken, Skovparken/Skovvej, Sten-
gaardsvej og Sundparken. 
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4.2 Den sociale følgeevaluering 

VIVE har sammensat et evalueringsteam, der ledes af Gunvor Christensen. 

Gunvor Christensen 
Chefanalytiker, cand.scient.soc., ph.d. 

. 

Projektleder og overordnet kontaktperson for 
evalueringen. 

Er primært på den kvantitative del af det syste-
matiske spor samt er med til at facilitere akti-
onslæringssporet. 

Mette Lunde Christensen 
Seniorforsker, cand.scient.oecon., ph.d. 

 

Projektmedarbejder 

Er primært på den kvantitative del af det syste-
matiske spor samt er med til at facilitere akti-
onslæringssporet. 

Ulf Hjelmar 
Projektchef, mag.art., ph.d. 

 

Projektmedarbejder 

Er primært på den kvalitative del af det syste-
matiske spor samt er med til at facilitere akti-
onslæringssporet. 

Helle Hygum Espersen 
Chefanalytiker, cand.mag. i litteraturvi-
denskab, master i socialt entreprenør-
skab 

 

Projektmedarbejder 

Er primært på den kvalitative del af det syste-
matiske spor samt er med til at facilitere akti-
onslæringssporet. 

 
denfysiske 
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