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Divercities - rammerne

• Et 7. rammeprogram-projekt
• 4 årigt (2013 – 2017)
• 13 europæiske partnere
• Fokus på mangfoldighed (diversitet) i 

europæiske storbyer
• Centralt for projektet at resultaterne 

forankres i de respektive byer  dvs 
har relevans og anvendelighed
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Byerne bliver stadigt mere komplekse

• Europas (stor)byer bliver mere mangfoldige pga 
indvandring, social differentiering, livsstile, socio-
økonomiske opdelinger oma.

• Byerne har altid være heterogene samfund 
præget af mangfoldighed, men nu synes 
udviklingen at gå i retning af hyper-
mangfoldighed: Etniske, sociale, demografiske 
grupper deler sig yderligere op efter interesser, 
selviscenesættelse, seksualitet osv.



Byernes mangfoldighed er øget gennem de 
seneste årtier; trods mange ensartede 
’objektive’ forhold lever borgerne stadigt 
mere forskelligt afhængigt af interesse, 
livsstil, holdninger etc

Derfor er de klassiske kategorier – etnicitet, 
sociale eller økonomiske forhold ikke fuldt 
dækkende for at beskrive endsige forstå 
befolkningens variation i de hyper-
mangfoldige byer



• Hyperdiversitet indfange og beskrive –
kvalitativt som kvantitativt – forskellige 
former for byernes mangfoldighed. Det 
indebærer

• At forstå mangfoldighed bredere end 
’standard’ begreber som etnicitet eller 
migration kan

• Giver mulighed for at studere variation 
indenfor grupper, der forekommer 
homogene

• Mangfoldighed skal ses i sammenhæng 
med konteksten/ steder



• Mangfoldighed opfattes ofte negativt; der er 
derfor behov for en mentalitetsændring for at se 
muligheder og ikke problemer i den forandring, 
der alligevel ikke kan undgås

• Afsættet: Mangfoldighed er ikke nødvendigvis et 
problem – det kan være et aktiv for de enkelte 
byer

• Mangfoldighed giver virksomheder bredere 
rekrutterings-muligheder, flere måder at se 
problemerne og finde løsninger på dem

• Derfor en opgave at udvikle nye måder at 
fremme positive sider af mangfoldigheden, øge 
den sociale sammenhængskraft på tværs af 
forskellige grupper i samfundet 



Projektets formål

• Klarlægge positive/ negative effekter af 
mangfoldigheden

• Dokumentere (positive) effekter af mangfoldig-
hed i relation til social sammenhængskraft, 
økonomi & erhverv samt social mobilitet

• Analysere og vurdere betydningen af 
eksisterende policies mm ift mangfoldighed

• Øge vidensgrundlaget for beslutningstagere



Hovedfaser

• Begrebsafklaring, metoder samt litteraturoversigt
• Overblik over policies og initiativer i de enkelte 

byer
• Det egentlige feltarbejde – interviews samt 

analyse og opsamling
• Cross-evaluation/ krydsevaluering
• Afrapportering – sikre udbredelse af den opnåede 

viden til relevante aktører mm.



10Følgegruppe 25/10 2013

Bispeparken

Degnegården

Stærevej mv

Udsat byområde (KK). Tre områder på MBBLs liste over udsatte 
boligområder.



11Følgegruppe 25/10 2013

Diversitet: 30 pct. indvandrere og 
efterkommere, høj andel fra ikke-
vestlige lande. Diversitet i 
kulturelle tilbud. Både udsatte 
områder og villakvarterer, både 
gammelt og nyt.



12Følgegruppe 25/10 2013

Dynamisk: Høj til- og fraflytning. 
Arbejdspladser. Kulturelle tilbud. 
Lokale tiltag med fokus på det 
sociale område og på integration.



13Følgegruppe 25/10 2013

Diversitet af politiske tiltag: Udsatte byområder (de gule skyer). 
Udviklingsplan Bispebjerg. Tre områder på MBBLs liste over udsatte 
boligområder. Områdefornyelse. Fleksibel udlejning. Lokale tiltag.



Mangfoldighed er ikke kun et spm om etnicitet –
køn, alder, seksualitet, livsstil.....

Nutidens storbyer præges af flygtigheden, de 
hurtige skift (kendes allerede i de bydele, der er 
præget af unge og studerende, indvandrere og 
flygtninge a la Nørrebro ell NV i KBH), der er 
mindre stabile og mindre rodfæstede kvarterer, 
løsere tilknytning, ”society of flows”

men vi planlægger meget traditionelt – for 
børnefamilier – der formodes at bo permanent



hovedresultater

Mangfoldigheden blomstrer i centrale dele af 
storbyerne

Det er i højere grad storykommunerne 
fremfor staterne, der anerkender og 
arbejder for mangfoldighed som positiv 
ressource

I praksis er det svært at dokumentere de 
positive effekter....



• Etnisk er der tale om begrænset 
interaktion

• Mangfoldighed fungerer på 
arbejdspladserne, men ikke i privatsfæren

• Et åbent spørgsmål om mangfoldighed 
udfordrer fællesskaberne
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