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Udsatte boligområder er kendetegnet ved 
at rumme en stor koncentration af bebo-
ere, der socioøkonomisk er vanskeligere 
stillet end flertallet i vores samfund. Det 
er beboere, der halter bagud i forhold til 
uddannelse, tilknytning til arbejdsmarke-
det og økonomisk rådighed. Disse bolig-
områder, hvor beboerne på forskellig vis 
har ringere livschancer end hovedparten af 
danskerne, er forbundet med samfunds-
økonomiske tab.  

Områdebaserede indsatser har til formål 
at bidrage til løsningen af de problemer, 
der er i de udsatte boligområder. Det sker 
ved at tilføre områderne økonomiske 
midler og omsætte dem til konkrete ak-
tiviteter, der er målrettet netop de lokale 
problemer, som et boligområde står over-
for. Indsatserne bliver givet til afgrænsede 
boligområder, der selv finder ud af, hvordan 
midlerne bedst omsættes til konkrete og 
relevante beboeraktiviteter. Områdebase-

rede indsatser er således forskellige fra 
de typiske individbaserede indsatser på 
socialområdet.

I dette temahæfte undersøger vi, om 
områdebaserede indsatser er i stand til 
at bringe beboere tættere på arbejds-
markedet. Vi foretager en effektmåling 
af Regeringens Byudvalg, der fandt sted i 
perioden 1994-1998, og som er den første 
helhedsorienterede indsats bestående af 
henholdsvis sociale, økonomiske og fysi-
ske indsatser til udsatte boligområder. Vi 
undersøger effekten af denne områdeba-
serede indsats, i forhold til om beboerne 
påbegynder en uddannelse, om deres le-
dighedsgrad falder, og om de kommer i 
ordinær beskæftigelse.

Ud over at måle den samlede effekt af 
indsatsen undersøger vi, hvilke dele af 
programmet der virker på beboernes til-
knytning til arbejdsmarkedet. Er det fx 

udelukkende de sociale indsatser eller 
kombinationen af sociale, fysiske og øko-
nomiske indsatser? 

De resultater, vi opnår på baggrund af ef-
fektmålingerne, kan bidrage til at styrke 
vidensgrundlaget for de boligsociale ind-
satser, der igangsættes i udsatte bolig-
områder. Selvom det boligsociale område 
har ændret sig fra midten af 1990’erne i 
retning af en større grad af professiona-
lisering, målretning af indsatser og doku-
mentation af indsatser, er dna’et i indsat-
serne forblevet det samme. Indsatserne 
udformes fortsat som konkrete aktiviteter 
i boligområder, hvor de dels udfylder huller, 
som de offentlige velfærdsydelser ikke er 
i stand til, dels bygger bro til det ordinære 
velfærdssystem, til arbejdsmarkedet og til 
uddannelsessystemet. 
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– For både mænd og kvinder har de so-
ciale indsatser en effekt i forhold til deres 
ledighedsgrad. De sociale indsatser slår 
igennem i 1996 i forhold til mænds ledig-
hedsgrad og i 1998 i forhold til kvinders 
ledighedsgrad.

– I forhold til at komme i ordinær beskæf-
tigelse har de sociale indsatser en signifi-
kant effekt for mændenes vedkommende, 
mens effekten ikke er signifikant for kvin-
derne. De sociale indsatser slår igennem 
fra 1998.

– De sociale indsatser har en effekt, i for-
hold til at kvinder påbegynder uddannelse. 
De sociale indsatser slår igennem i 1997. 
Denne effekt kan ikke findes for mænd.

Effektmålingen af Regeringens Byudvalg 
dokumenterer, at områdebaserede ind-
satser har gennemslagskraft i forhold til 
de beboere, der bor i udsatte boligområ-
der. Det gælder både mænd og kvinder i 
boligområderne. Dog finder vi forskellige 
effekter for de to køn.

– Blandt arbejdsledige beboere falder ar-
bejdsledigheden med 3 procentpoint for 
mænd og 2 procentpoint for kvinder. Ind-
satsen slår igennem i 1996 for mænd og i 
1997 for kvinder.

– Flere mænd kommer i ordinær beskæf-
tigelse. Den gennemsnitlige stigning for 
mænd i arbejde er 2 procentpoint. For kvin-
der har indsatsen ingen signifikant effekt.

– Flere kvinder påbegynder en uddannelse. 
Der er en indikation af, at byudvalgsindsat-
sen er i stand til at bringe især kvinderne 
ind i uddannelsessystemet.

– Det er de sociale indsatser, der skaber 
effekterne. De sociale indsatser fungerer 
som en investering i beboernes kompeten-
cer og bidrager således til, at beboerne får 
en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hovedresultater



Områdebaserede indsatser har typisk til formål at 
hjælpe beboere i et udsat boligområde med at fi nde 
beskæftigelse, komme i uddannelse samt øge den 
økonomiske velstand. Indsatserne opdeles som regel 
i økonomiske, fysiske og sociale indsatser. Det kan fx 
være støtte til husleje, istandsættelse af udearealer 
og facader eller forskellige aktiviteter som lektiecafe, 
jobsøgningskurser etc. 

Men virker områdeindsatserne, og får de beboerne 
tættere på arbejdsmarkedet? I dette temahæfte fore-
tager vi en eff ektmåling af Regeringens Byudvalg, der 
fandt sted i perioden 1994-1998, og som er den første 
helhedsorienterede indsats bestående af henholdsvis 
sociale, økonomiske og fysiske indsatser til udsatte 
boligområder. Vi undersøger eff ekten af indsatserne, 
i forhold til om beboerne påbegynder en uddannelse, 
om deres ledighedsgrad falder, og om de kommer i 
ordinær beskæftigelse.

Ud over at måle den samlede eff ekt af indsatserne 
undersøger vi, hvilke dele af programmet der virker 
på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Er det 
fx udelukkende de sociale indsatser der virker, eller er 
det kombinationen af sociale, fysiske og økonomiske 
indsatser, som har en eff ekt? 

De resultater, vi opnår på baggrund af eff ektmålinger-
ne, kan bidrage til at styrke vidensgrundlaget for de 
boligsociale indsatser, der igangsættes i udsatte bolig-
områder. Selvom det boligsociale område har ændret 
sig fra midten af 1990’erne i retning af en større grad 
af professionalisering, målretning af indsatser og do-
kumentation af indsatser, er dna’et i indsatserne for-
blevet det samme. Indsatserne udformes fortsat som 
konkrete aktiviteter i boligområder, hvor de dels udfyl-
der huller, som de off entlige velfærdsydelser ikke er i 
stand til, dels bygger bro til det ordinære velfærdssy-
stem, til arbejdsmarkedet og til uddannelsessystemet. 
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