


 

Abstract 

 

 

Based on an interactionist approach to fieldwork and qualitative interviews, this thesis            

explores the intersection between physical and social space, and the social work that takes              

place inside the two drug consumption rooms Skyen at Mændenes Hjem and H17 at              

Vesterbro, Copenhagen.  

 

The first part of the analysis focuses on how processes of gentrification, exclusionary             

displacement, and spatial segregation has narrowed down the areas of public space which             

drug users have access to. This has resulted in the centralization of the drug scene in a small                  

area, popular known as “The Golden Triangle”, which contains both drug consumption            

rooms. 

 

The second part of the analysis focuses on the physical appearance of the consumption rooms               

themselves, and how the different constructions support different approaches to social work.            

Through the tools of public, parochial, and private realms provided by Lyn H. Lofland , we               

have found that H17 works the strategy of medicalization while Skyen uses a socialization              

strategy while facilitation the production of parochial and private realms between the staff             

and the users.  
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Kapitel 1: Indledning 

 
“Når man køber en lejlighed til to en halv million, så kan det jo godt være at man 

køber den for kulissen og det er råt og det er hipt at bo på Vesterbro. Men kulissen er 
altså ret levende og den larmer… og den sætter sig også ind i opgangene og den taler 

ikke nødvendigvis pænt” 
 

“Kulissen”, som en opsøgende relationsmedarbejder hos Københavns Kommunes 

Hjemløseenhed her fortæller om, er mellem 600 og 800 stofbrugere som hver dag kommer til 

Vesterbro i København for at købe, sælge eller tage stoffer. For at opkræve og betale penge, for at 

hente gratis ‘værktøj’ og bare for at hænge ud (Mændenes Hjem ¶ Vesterbros stofscene). De 

færreste af dem bor på Vesterbro, men de er der hver dag. Vesterbro har siden 1970’erne huset 

Danmarks største åbne stofscene (Olsen 2010: 40), og siden 2016 har stofscenen huset Nordens 

største stofindtagelsesrum: H17. Parallelt med stofscenens udvikling, er Vesterbro gået igennem en 

massiv byfornyelse som har medført en betydelig udskiftning af beboersammensætningen. Således 

ligger Vesterbro i den gode ende af spektret når det kommer til beskæftigelse, uddannelse og 

indkomst (Larsen & Hansen 2012: 141). Og med den nye beboergruppe kommer hegn, skrå pladser 

og aflåste porte og opgange. Vesterbro er med andre ord et modsætningernes landskab.  

 

Når to så forskellige grupper skal deles om det samme byrum, er det næsten uundgåeligt at 

der opstår en kamp om pladsen. Henrik Gutzon Larsen og Anders Lund Hansen (2012) har lavet i 

Retten til byen taget fat i den problemstilling med en forståelse af, at individuelle rettigheder til 

ejendom og profit vægter mere end andre værdier (s. 132). De mener ikke at ‘retten til byen’ som 

teori har vundet fodfæste i Danmark, men det betyder langt fra at det ikke spiller en rolle i dansk 

sammenhæng. Derimod mener de at: “Upåagtet, men ufortrødent vinder de privilegeredes 

individuelle ret over kollektivets ret - med geografisk og social polarisering som den uafværgelige 

følge.” (s. 138). Denne dynamik ønsker vi at se nærmere på med udgangspunkt i Vesterbro.  

 

H17 på Halmtorvet er ikke det eneste stofindtagelsesrum på indre Vesterbro. Få hundrede 

meter derfra, i den mere end 100 år gamle organisation Mændenes Hjem, ligger 

stofindtagelsesrummet Skyen. Selvom begge rum repræsenterer det samme koncept, et sted hvor 

stofbrugere trygt og sikkert kan tage deres stof, er rummene nærmest så forskellige som de kan 
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blive. Vi er nysgerrige på, om de forskellige fysiske rammer også resulterer i, at det sociale arbejde 

spiller sig forskelligt ud i de to tilbud.  

 

Dette speciale undersøger derfor krydsfeltet mellem fysiske og sociale rum og det sociale arbejde 

som finder sted i de to stofindtagelsesrum på Vesterbro, Skyen på Mændenes Hjem og H17 og på 

baggrund af ovenstående, har vi udviklet følgende problemformulering:  

 

Problemformulering 

 

Hvordan påvirkes hjemløse stofbrugere og sociale tilbud på Vesterbro af fysiske og sociale rum?  

 

For at svare på ovenstående problemformulering har vi udfærdiget følgende underspørgsmål: 

- Hvilken betydning har Vesterbros fysiske byrum anno 2018 for stofbrugernes væren og 

færden på stofscenen? 

- Hvordan spiller de fysiske rammer ind på det sociale arbejdes praksis på henholdsvis 

Mændenes Hjem og H17 

Operationalisering af problemformulering  

Dette projekt tager sine tre teoretiske udgangspunkter i Loïc Wacquants begrebsunivers 

omkring spatial segregering, punishing the poor, og territorialt stigma, Anders Lund Hansens 

forskning indenfor byplanlægning og gentrificering samt Lyn H. Loflands begreber om sted, rum og 

‘realm’. Teorierne udfoldes yderligere i afsnittet Teoretisk ramme. Dataindsamlingen har taget 

udgangspunkt i en forståelse af sociale problemer som kollektivt defineret, og vi har derfor benyttet 

os af forskellige metoder; kvalitative interviews, feltsamtaler og deltagerobservation for at udforske 

problemformuleringens temaer fra forskellige supplerende vinkler. Vi har ladet os inspirere af 

fænomenologiske såvel som interaktionistiske tilgange til dataindsamlingen. Dette beskrives 

nærmere i afsnittet Metode  

     

Vi er opmærksomme på, at problemstillingen er en del af en større, mere omfattende og 

kompliceret kontekst. Vi har derfor udarbejdet følgende model, hvis intention er at illustrere de tre 
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niveauer vi ønsker at belyse i vores analyse; Vesterbro, Den Gyldne Trekant og de to organisationer 

Mændenes Hjem og H17: 

 

   
I modellen er aktørerne i begge organisationer i forbindelse med projektet markeret med L for leder, 

B for bruger og E for etnografer i felten - altså os.  

Denne model vil fungere som et arbejdsredskab igennem opgaven og vil for hvert afsnit løbende 

illustrere den del af niveauet, som det pågældende analyseafsnit tager afsæt i. Dette vil være 

markeret med blåt. De tre niveauer vil i analysen imidlertid være inddelt i to analyseafsnit; ét som 

undersøger byrummet omkring tilbuddene, og som derfor indeholder både Vesterbro og den Gyldne 

Trekant, og et andet som undersøger selve organisationerne.    

 

Målgruppe: 
 

Dette speciales målgruppe er stofbrugere som benytter sig af et eller begge stofindtagelsesrummene 

på Vesterbro. Stofbrugere betegnes her som mennesker med et aktivt stofbrug.  

Organisationsbeskrivelser 

I det følgende afsnit vil vi, baseret på vores observationer og erfaringer, kort præsentere 

henholdsvis Mændenes Hjem og stofindtagelsesrummet H17, som er de to organisationer dette 

projekt primært tager udgangspunkt i.  
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Mændenes Hjem 

 Mændenes Hjem blev oprettet omkring år 1910 af foreningen Mission blandt Hjemløse 

Mænd i København, som hørte under Indre Mission. Institutionen hørte oprindeligt til på 

Eskildsgade, men flyttede i 1960 til de nuværende lokaler på hjørnet af Istedgade og Lille 

Istedgade. 1960 var også året hvor Mændenes Hjem kom på finansloven og dermed fungerede som 

en statsstøttet privat organisation indtil de i 1976 indgik en økonomisk overenskomst med 

Københavns kommune på baggrund af bistandslovens indførsel. Det vil sige, at Mændenes Hjem til 

dags dato er en selvejende institution som finansieres gennem kommunale midler.  

 Brugergruppen hos Mændenes Hjem har inkluderet stofbrugere siden slutningen af 

1960’erne, hvor narkotikaen begyndte at dukke op i de Københavnske gader. Siden år 2000, har 

organisationen udvidet herberget med en række tilbud som for eksempel sygeplejeklinik, 

kontaktsted, kanyleudlevering, Hus Forbi-salg og i 2013 stofindtagelsesrummet Skyen på Istedgade. 

Selv mener de at “Mændenes Hjem bedst betegnes som et bredt funderet socialt og sundhedsfagligt 

tilbud til hjemløse og stofbrugere” (Mændenes Hjem ¶ Historie).  

 Mændenes Hjem har flere afdelinger på Vesterbro, men vi har i dette projekt fokuseret på 

hjørnet mellem Istedgade og Lille Istedgade hvor selve Mændenes Hjem herberg, kontaktsted og 

Skyen er placeret. Der er to indgange til huset; gennem kontaktstedet eller Skyen. Går man ind i 

Skyen ankommer man til et forholdsvist lille ventelokale på ca. 15m2. Der er et skrivebord med 

computer, to bænke, en håndvask, en rulle sølvpapir og en postkasse til ris og ros. Skyen har åbent 

mellem 7:15 og 22:00. Stemningen i rummet er til tider kaotisk med helt op til over 20 mennesker 

på én gang i det lille lokale, især hvert 35. minut, hvor personalet faciliterer udskiftning af pladserne 

i rygerummet såfremt der er kø. Ind imellem skiftene, er der dog typisk mere roligt, og 

medarbejderne i venterummet benytter typisk denne tid til at snakke med brugere som opholder sig 

i venterummet. (‘Bruger’ er det begreb som man på Mændenes Hjem anvender til at beskrive 

målgruppen. Vi vil fremover i projektet anvende dette begreb når vi henviser til Mændenes Hjems 

målgruppe). 

Der er to gule døre i venterummet. Den ene fører til injektionsrummet som er indrettet med 

stålbordplader og stole til ca. ni brugere ad gangen. Den anden dør fører til rygerummet som består 

af fire båse med to siddepladser i hver.  

 Hvis man i stedet går ind gennem døren på hjørnet, kommer man ind i Kontaktstedet som 

ofte bare betegnes som ‘Stuen’. Det er et aflangt lokale med et lille kontor i den ene ende og 

opgangen til herberget i den anden. Langs vinduerne står der først en mobil barskranke, derefter to 
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sæt bænke og borde og bagerst i hjørnet er der en seng og 2-3 madrasser på gulvet. Langs væggen 

til højre ligger kantinen som serverer tre måltider mad alle hverdage, to små borde med to 

siddepladser til hver og allerbagerst et brugertoilet, sygeplejeklinik og et personalekontor. Med lidt 

god vilje er der siddepladser til omkring en 20-25 mennesker. Antallet af besøgende i stuen svinger 

dog fra ingen til omkring 50 alt afhængigt af vejret, tid på dagen, tid på måneden (der er altid 

megen aktivitet omkring ‘pengedag’ - målgruppens og medarbejderes term for dagene omkring den 

1. i hver måned) og tid på året. Der er også altid en del aktivitet udenfor døren på hjørnet af 

Istedgade og Lille Istedgade.  

 

 
            Eget billede, af Mændenes Hjem set fra gadeperspektiv 
 

H17 

H17 er Københavns Kommunes stofindtagelsesrum og ligger i knudepunktet mellem 

Kødbyens moderne byliv og Halmtorvets fortovscaféer på Vesterbro. H17 slog dørene op d. 8. 

august 2016 og er nyeste tiltag fra Københavns Kommunes side i forhold til skadesreduktion på 

stofscenen og er dermed en ny aktør på feltet sammenlignet med Mændenes Hjem og Skyen. Med 

sine omkring 1.000 nyrenoverede kvadratmeter er H17 nordens og måske verdens største 

stofindtagelsesrum. Udefra set har den ombyggede slagtehal beholdt sit rå udseende, kendetegnende 

for den brune del af Kødbyen i området men indenfor gemmer sig et totalrenoveret arkitekttegnet 
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stofindtagelsesrum. Under observationsstudiet fik et par, hvad lignede turister, med deres kameraer 

også forvildet sig ind på matriklen i troen om at de kom ind på et af Københavns mange 

kulturprojekter. Til deres skuffelse gik det op for dem, at det ikke var tilfældet, hvorefter de hurtigt 

kom ud igen. Efterfølgende kunne en af medarbejderne fortælle, at det bestemt ikke var første gang 

der var besøg af vildfarne turister. Denne oplevelse giver et meget godt billede af hvordan H17 ser 

ud i landskabet, som på den måde adskiller sig noget fra Mændenes Hjem. Som vi senere illustrerer 

med nogle af billederne i opgaven skinner det igennem, at det er et ambitiøst kommunalt projekt der 

er sat i søen på Halmtorvet. Det er generelt et hus med meget flotte faciliteter, store lyse lokaler, 

højt til loftet, store glaspartier og automatiske glasdøre, smarte farver på vægge og gulve og alt 

fremgår meget klinisk rent. 

H17 er et døgnåbent stofindtagelsesrum der dog har lukket mellem 07-9.15 grundet 

rengøring. Når man træder ind gennem de automatiske glasdøre, bliver man mødt af to til fire stk. 

personale i en stor reception, hvor der typisk vil stå en til to ansatte bag en skranke. Disse tager 

imod brugerne - eller gæsterne, som de selv kalder dem - som her kan skrive sig på venteliste, 

såfremt der er fyldt op til enten ryge- eller injektionsrum. Brugerne på H17 kan være anonyme og 

behøver dermed ikke at opgive deres rigtige navn eller cpr-nummer. Ofte har gæsterne derfor fundet 

på nogle kaldenavne af kreativ karakter, hvilket fører til at Michael Laudrup, Bubber og Dronning 

Margrethe dagligt bliver skrevet på ventelisten på computeren. H17 har en noget større kapacitet 

sammenlignet med Skyen og er indrettet med tyve rygepladser og otte injektionspladser, hvor der 

altid er sygeplejersker til stede til at kontrollere at stofferne bliver indtaget på en forsvarlig måde og 

kan træde til ved overdosis eller andre uheld. Personalet har overvejende sundhedsfaglig og 

pædagogisk baggrund og det er et krav at der sidder en sygeplejerske inde i injektionsrummet, så de 

hurtigt kan reagere ved f.eks. overdosis. H17’s har til mål at skulle begrænse omfanget af stofindtag 

på Vesterbro i det offentlige rum og give stofbrugere mulighed for at indtage egne medbragte 

stoffer i et trygt og sundhedsforsvarligt rum der indbefatter sundhedspleje og giver mulighed for at 

stofbrugerne kan få skabt kontakt til behandlingssystemet, socialrådgivere eller myndighed efter 

behov (H17 ¶ Om stofindtagelsesrummet H17). 
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  H17 set fra gadeperspektiv 

 

Afgrænsning 

 I det følgende afsnit vil vi tydeliggøre undersøgelsens genstandsfelt og indskrænke det fra 

tematikker, som kunne være centrale men som vi ikke har med i dette speciale. Specialet fokuserer 

på et centralt og forskningsmæssigt underbelyst område og vi ønsker at belyse hvilken indflydelse 

det fysiske byrum har på de hjemløse stofbrugeres livssituation og hvordan de fysiske omgivelser 

også spiller ind i det sociale arbejdes praksis på Vesterbro.  

Undersøgelsen tager afsæt i to organisationer der arbejder med samme målgruppe og begge 

faciliterer et stofindtagelsesrum. Vi er gået åbne og nysgerrige ind til undersøgelsesfeltet for at 

skabe en så virkelighedstro skriftlig fremstilling af situationen på Vesterbro. Vi har været åbne for 

at opdage og inddrage så mange temaer, aktører og teoretiske perspektiver som muligt men fandt 

det nødvendigt at afgrænse vores genstandsfelt for enkelte tematikker og aktører da disse er mange 

og favner bredt.  

Vores speciale undersøger derfor ikke om der er forskel på køn og etnicitet, hverken når vi 

taler med hjemløse stofbrugere eller medarbejdere på Mændenes Hjem og H17. Vi erkender at det 

kunne være en interessant undersøgelse men mener ikke at det spiller nogen stor rolle i forbindelse 

med hvordan fysiske byrum og indretning påvirker deres livssituation, eller det sociale arbejde. Vi 

tager derfor også udgangspunkt i de to organisationers beskrivelse af deres målgruppe ‘bruger’ (hos 
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Mændenes Hjem) og ‘gæst’ (hos H17) der heller ikke skelner mellem køn og etnicitet. Det samme 

vil gøre sig gældende for vores fagprofessionelle informanter.  

Vi er samtidig bevidste om at der findes andre aktører centralt placeret på Vesterbro som vi 

har måtte forbigå der også på forskellig vis arbejder med vores målgruppe som f.eks. Reden, Den 

Runde Firkant, hvor Café Dugnad og Sundhedsrummet er placeret samt lokalpolitiet på Vesterbro. 

Vores bevæggrund for at retfærdiggøre sådan et fravalg af de andre aktører er for det første, foruden 

at være mere pragmatisk baseret, at det forekom os særligt interessant at sammenligne H17 og 

Skyen/Mændenes Hjem, da de begge faciliterer et forholdsvis ensartet stofindtagelsestilbud. For det 

andet repræsenterer de to tilbud noget forskelligt i og med at være et nyt og ambitiøst kommunalt 

stofindtagelsesrum og en mere end 100 år gammel selvejende institution. For det tredje har vi 

gatekeepere i begge organisationer der muliggjorde adgang til disse to organisationer. 

 

Specialets opbygning og læsevejledning 

 Vores speciale er inddelt i seks kapitler som hver har en række underkategorier. Det første 

kapitel indeholder vores introduktion og præsenterer læseren for vores problemfelt, 

problemformulering og en tilhørende operationalisering heraf. Derefter beskriver vi de to 

organisationer Mændenes Hjem og H17, som vi har taget udgangspunkt i og fremstiller en 

afgrænsning af vores problemfelt. Herefter vil vi beskrive emnets relevans for socialt arbejde og 

give en præsentation af os som nysgerrige studerende. Vi vil herefter runde første kapitel af med en 

begrebsafklaring.  

I kapitel to vil vi fremlægge vores kvalitative metodevalg og præsentere vores 

videnskabsteoretiske standpunkt. Dernæst vil vi fremvise vores dataindsamling og præsentere vores 

informanter og runde kapitlet af med etiske overvejelser for udførelsen. 

Tredje kapitel omhandler vores teoretiske ramme, hvor vi vil præsentere læseren for vores 

valg af teoretikere som består af Anders Lund Hansen, Löic Wacquant, Lyn Lofland og Herbert 

Blumer.  

I det fjerde kapitel udfoldes vores analyse, hvor vi indledningsvis præsenterer vores 

analysestrategi. Vi har delt vores analyse op i to analysedele. Den første analysedel tager afsæt i 

Vesterbro og Den Gyldne Trekant og viser hvordan gentrificeringsprocesser har skubbet de 

hjemløse stofbrugere på Vesterbro hen mod mindre arealer omkring særligt to sociale tilbud nemlig 

Mændenes Hjem og H17. Den næste analysedel tager udgangspunkt i de to stofindtagelsesrum 
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Skyen/Mændenes Hjem og H17, hvor vi undersøger hvordan de fysiske indretninger påvirker det 

sociale arbejde der udføres. 

Kapitel fem indeholder en diskussion af, og reflektion over, stofindtagelsesrummenes 

placering, størrelse og funktion.  

Det afrundende kapitel seks vil indeholde en konklusion af de analytiske fund 

Specialet er således opbygget efter nedenstående figur: 
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Læsevejledning i forhold til tegnsætning: 

I vores speciale har vi valgt at benytte kursiveret skrift på flere måder. Når f.eks. gated 

communities, NIMBY (Not in my backyard) eller andre fænomener nævnes vil de stå i kursiv. 
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Teoretiske og metodiske begreber vil også være angivet i kursiv for at fremhæve dem bedre.  

Ligeledes vil titler på bøger og rapporter skrives i kursiv. 

 

Når vi benytter [...] under et interview gælder, at en del af talesekvensen er udtaget og hvor 

vi har vurderet at denne del af en længere sætning eller sekvens ikke er relevant for vores analyse.  

 

Emnets relevans for socialt arbejde 

 I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvorfor vi mener, at dette projekt er relevant for 

socialt arbejde som praksis- og forskningsfelt. 

 Vi har gennem vores erfaring og indsamlede empiri dannet os et - eller måske forstærket 

vores - indtryk af stofscenen på Vesterbro som et område der er stærkt præget af en bred vifte af 

sociale problemer. Som eksempler på disse kan nævnes: fattigdom, ulighed, diskrimination, vold og 

kriminalitet. Alle disse forhold, og bekæmpelsen af dem, er noget det sociale arbejde ifølge Jens 

Guldager & Marianne Skytte (2013: 11) bør have som grundlæggende princip. 

 Helt overordnet tager vi i dette projekt udgangspunkt i den definition af socialt arbejde, som 

International Federation of Social Workers’ (IFSW) og International Association of Schools of 

Social Work’s (IASSW) godkendte på deres generalforsamlinger i juli 2014. Definitionen lyder 

som følger:  

 
“Socialt arbejde er en praksisbaseret profession og en akademisk disciplin, der fremmer 
social forandring og udvikling, social samhørighed, og empowerment og frigørelse af 
mennesker. Principper om social retfærdighed, menneskerettigheder, kollektivt ansvar og 
respekt for forskelligheder er centrale for socialt arbejde. Understøttet af teorier om socialt 
arbejde, samfundsvidenskab, humanistiske fag og oprindelige folks viden, inddrager socialt 
arbejde mennesker og strukturer for at adressere livsudfordringer og for at opnå øget 
trivsel. Ovenstående definition kan blive præciseret på nationalt og/eller regionalt plan.” 
(IFSW 2014) 

 

Når vi læser ovenstående definition er det umiddelbart ikke svært at se hvordan arbejdet 

med hjemløse stofbrugere er relevant for det sociale arbejde. Vi noterer os dog at viden om det 

fysiske rums potentialer og begrænsninger for det sociale arbejde er fuldstændig fraværende i 

definitionen - hvilket vi mener generelt er tilfældet. Med dette projekt håber vi således at kunne 

sætte fokus på et ellers underbelyst område: krydsfeltet mellem fysiske rum og socialt arbejde.  



 

  Side 14 af 87 
 

Hvem er vi 

I det følgende afsnit vil vi forsøge at belyse vores udgangspunkt ved at beskrive vores 

baggrund. Wacquant, som vi vil komme nærmere ind på senere i opgaven, peger på, at man 

forinden enhver analyse bør udføre et “udkast til selvanalyse”. Dette skal forstås som en beskrivelse 

af egne forudsætninger og dermed ‘ståsted’ for udførelse af projektet (2013: IV).  

Disse forhold er medvirkende til, at forme vores dispositioner og påvirke vores valg, fravalg 

og opmærksomhed under projektudførelsen. Eksempelvis kan vores ‘ståsted’ og personlige 

erfaringer betyde, at der er visse ting vi enten bliver særligt opmærksomme på eller modsat overser. 

Vi vil derfor nu kort beskrive de forhold, der har haft en betydning for vores tilgang til specialet. Vi 

er begge uddannede socialrådgivere fra den Internationale/Interkulturelle linje på den daværende 

Professionshøjskolen Metropol. Vi har både gennem vores bacheloruddannelse og på kandidaten i 

Socialt Arbejde ofte arbejdet sammen på opgaver og projekter, og har bl.a. arbejdet sammen på 

vores bachelorprojekt Gadens børn - et feltstudie i avanceret marginalisering i Nicaragua, hvor vi 

indsamlede empiri i Nicaraguas hovedstad, Managuas, slum. 

  

Kapitel 2: Metode 

I dette kapitel vil vi beskrive de metodiske indgangsvinkler som vi har benyttet i vores 

speciale og skildre de bagvedliggende overvejelser vi har haft undervejs i forhold til de metodiske 

valg - og dermed også fravalg - vi traf forinden og under dataindsamlingen for at kunne besvare 

vores problemformulering og dertilhørende underspørgsmål. Som nævnt i afsnittet 

Operationalisering af problemformuleringen, placerer dette projekt sig med sit videnskabsteoretiske 

udgangspunkt mellem socialkonstruktivisme og fænomenologi.  

 Vi er gået så åbent og fordomsfrit til værks som muligt i forbindelse med vores deltagende 

observations-proces, og lægger os derfor op ad den fænomenologiske observationsmetode. Derfor 

lavede Anders de første mange observationer alene, for at danne sig en forståelse af feltet uden de 

baggrundsantagelser som Isabel muligvis deler med aktørerne i feltet (Kristiansen & Krogstrup 

1999:10). Efterfølgende har vi også ladet os inspirere af en mere interaktionistisk tilgang til 

observationen, hvor vi har interesseret os mere for den meningsproduktion der foregår i feltet 

(Järvinen & Mik-Meyer 2005:15). Dette udfoldes yderligere i afsnittet Dataindsamling. 
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Samtidigt tager vi, som i den socialkonstruktivistiske grundopfattelse, udgangspunkt i, at 

vores erkendelse, både før og efter projektets udførelse, er socialt konstrueret. Hverken vi eller 

vores interviewsubjekter har således patent på, hvordan ‘virkeligheden’ ser ud. I stedet konstrueres 

den gennem kollektive definitionsprocesser (Guldager & Skytte 2013: 64).  

Datamaterialet vi har opbygget fra henholdsvis deltagerobservationer, samtaler og 

interviews, har samtidig givet anledning til at vi har kunne forholde udsagnene til hinanden og 

understøtte dem med vores observationer (som vi vil illustrere i analysen). Sagt på en anden måde 

har vi benyttet vores observationer til at forholde os nysgerrigt og kritisk til informanternes udsagn 

og vice versa (Bourdieu & Wacquant 2001: 27).  
 

Dataindsamling 

Følgende primære data er indsamlet under projektudførelsen: 

 

- Semistruktureret interview med afdelingsleder af H17 

Foretaget d. 11/4-2018 kl. 13:00 

- Semistruktureret interview med sundhedfaglig leder på Mændenes Hjem 

Foretaget d. 15/3-2018 kl. 11:00 

- Semistruktureret interview med opsøgende relationsmedarbejder hos Københavns 

Kommunes Hjemløseenhed 

Foretaget d. 16/3-2018 kl. 10:00 

- Semistruktureret interview med beboer på Mændenes Hjem  

Foretaget d. 14/3-2018 kl. 16:00 

 

- Feltnoter: direkte og semistrukturerede deltagerobservationer og oplevelser. 

Foretaget i perioden fra 26/2-2018 til 3/5-2018  

 

Vores adgang (og udgangspunkt / at forske i eget felt) 

 Som tidligere nævnt, har vi meget forskellige udgangspunkt for at arbejde med vores 

forskningsfelt. Isabel er som medarbejder på Mændenes Hjem en del af feltet til daglig. Anders har 
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som udefrakommende umiddelbart ikke noget med feltet at gøre i sin dagligdag. Begge tilgange og 

udgangspunkter har fordele og ulemper.  

 Som medarbejder i feltet har Isabel den fordel, at hun kan bidrage med et såkaldt indefra-

perspektiv. Det vil sige, at hun som en del af feltet har mulighed for at analysere nye observationer 

og udsagn på baggrund af en viden om hvad der eksempelvis er almindeligt, hvad der lægges vægt 

på i feltet, og hvad der er behov for at ‘grave i’ eller få tydeliggjort. Til gengæld kan nærheden til 

feltet og målgruppen også være med til sløre blikket i forhold til at være nysgerrig, og der kan opstå 

fare for, at man læser resultater fra data ind i en allerede etableret tænkemåde. Her kan Anders 

bidrage med et udefra-perspektiv, som har den fordel, at det giver lidt distance. Dét, at Anders ikke 

har nogen tilknytning til Vesterbro giver ham mulighed for at stille sig undrende overfor feltets 

praksisser og doxa, som for Isabel kan virke selvfølgelige og indlysende. Således kan vi hver især 

bidrage med at udfylde videnshuller som den anden er blind på af den ene eller den anden årsag (A. 

Meeuwisse, S. Sunesson, & H. Swärd 2002: 250ff).  

 

Interviews 

 Vi har i dette speciale valgt at benytte primært Nanna Mik-Meyer og Margaretha Järvinens 

skildring af kvalitative metoder i et konstruktivistisk perspektiv fra deres bog “Kvalitative metoder i 

et interaktionistisk perspektiv” samt Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog “Interview”. Disse 

metodiske tilgange har vi begge erfaring med fra tidligere fælles projekter. Vi har erfaret at 

interviewet er et håndværk man som interviewer særligt gennem øvelse i praksis kan dygtiggøre sig 

inden for. Derfor spiller vores interviewfærdigheder indenfor denne praksis også en central rolle i 

forhold til validiteten af vores data som vi senere skal fortolke og analysere ud fra (Kvale & 

Brinkmann 2015: 38). Mik-Meyer og Järvinens bog har bidraget til en interaktionistisk 

bevidstliggørelse af vores egen position i felten og under interviewet forstå at vi som interviewere 

er medproducenter af viden i interaktionen med vores interviewperson. Således kan man inden for 

en interaktionistisk tilgang ikke forstå et interview som en ‘tapning’ af informantens subjektive 

erfaring og mening men derimod snarere som et socialt møde, hvor erfaring bliver fortolket og 

mening bliver skabt (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 30). Kvale og Brinkmanns bog har givet os gode 

refleksioner og har også givet nogle håndgribelige værktøjer - for at tale inden for deres egen 

terminologi - som har været gavnlige forinden og efter interviewet har fundet sted. Som de også 

lægger op til i deres pragmatiske håndværkstilgang har vi ikke anvendt bogen som en minutiøs trin-
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for-trin guide men rettere som en nyttig anvisning og inspirationskilde (Kvale & Brinkmann 2015: 

38).    

 

Forberedelse og overvejelser 

Vi har valgt at gøre brug af en semistruktureret interviewform, hvilket vil sige, at vi har 

forberedt vores interviews, men stadig har været åbne for undervejs at skifte retning alt efter 

informanternes fortællerrytme og struktur. Dette har vi gjort, fordi vi med projektet ønsker at 

undersøge informanternes egne oplevelser, pointer og opfattelser af problemstillingen med henblik 

på at kunne besvare vores problemformulering. Ud fra vores problemformulering udarbejdede vi en 

interviewguide der indeholdt nogle meget overordnede temaer såsom deres baggrund og erfaring i 

miljøet, deres oplevelse af Vesterbros byrum før og nu, hvilken betydning stofindtagelsesrummene 

har haft på byrummet og for stofbrugerne. 

Som det fremgår under afsnittet dataindsamling har vi interviewet i alt fire personer med 

forskellig baggrund og rolle på vores område. Vi har undervejs i processen desværre måtte sande, 

som man så ofte må, når man har fokus på en helt særlig målgruppe, at det ikke har været helt ligetil 

at få det perspektiv vi oprindeligt ønskede. I specialeperiodens spæde opstartsfase, ønskede vi som 

udgangspunkt et udelukkende brugerperspektiv på byfornyelsen af Vesterbro. Det viste sig hurtigt 

at være vanskeligt for os inden for vores tidsramme at finde nødvendige og fornødne informanter 

der har oplevet byfornyelsen af Vesterbro som startede i år 1991. En af årsagerne til det er bl.a. at 

det er et meget barskt liv mange af de mennesker lever og desværre er der derfor heller ikke mange 

af de gamle hjemløse stofbrugere tilbage som kan fortælle om Vesterbro før og efter byfornyelsen. 

Samtidig begyndte vi under feltarbejdet og observationen at interessere os for forskellen på de 

rumlige dimensioner i de to tilbud vi undersøgte, og hvordan det påvirkede måden medarbejderne 

arbejde. Dette førte til en noget anden type af opgave, med ønske om at inddrage og interviewe flere 

af aktørerne der arbejder på feltet såvel som de hjemløse stofbrugere selv. Vi fandt det derfor 

givende at interviewe en repræsentant fra henholdsvis Mændenes Hjem, H17, Hjemløseenheden 

(alle centrale aktører på vores felt) og de hjemløse stofbrugere og kombinere disse med uformelle 

samtaler under vores feltarbejde med medarbejdere og stofbrugere. Vores fokus har været at opnå 

en generel viden omkring deres organisationer og få et indblik i deres perspektiv på området, samt 

hvordan de konkret arbejder med målgruppen.  
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Udførsel 

 Vi har begge deltaget i alle fire interviews. Anders har ageret primær interviewer og Isabel 

har suppleret. Denne fordeling har vi valgt fordi Isabel i forvejen har en relation til de fleste af 

informanterne, og Anders derfor har bedre mulighed for at være nysgerrig og stille de “dumme” 

spørgsmål uden det virker forceret i situationen. Vi har foretaget interviewene hvor informanterne 

selv har foreslået det, hvilket tilfældigvis har været fire forskellige kontorer - to på Mændenes Hjem 

og to på H17. Alle interviews er blevet optaget efter samtykke, og vi har indledt dem med at 

præsentere os selv, vores problemformulering og at vi havde i sinde at anonymisere navne men 

benævne informanterne ved deres arbejdstitel eller som “beboer”. Tre af interviewene forløb uden 

afbrydelser. Det sidste interview, som var med en beboer på Mændenes Hjem, forløb noget mere 

kaotisk i det der for det første var en del støj udenfor kontoret hvilket bevirkede at beboeren flere 

gange for at deltage i de interaktioner der fandt sted på den anden side af døren. For det andet var 

informanten påvirket af heroin under interviewet, men da Isabel gennem sit kendskab til 

informanten ved at dette er en normaltilstand for vedkommende, fandt vi det relevant at gennemføre 

interviewet alligevel.  
 

Efterbehandling 

Vi har valgt at transskribere alle vores interviews. Vi mener det er en vigtig del af 

databearbejdningen, da der gennem denne proces kan opstå ny mening eller viden. Det gør det også 

muligt at gå tilbage til datamaterialet hvis der opstår nye temaer undervejs i analyseprocessen. Vi 

har derudover valgt at re-transskribere de citater og interviewuddrag vi har anvendt i projektet. Her 

har vi for læsevenlighedens skyld valgt at udelade fyldord som “øh” og “altså” samt gentagelser af 

samme ord i en sætning med mindre gentagelsen tillægger sætningen en bestemt vægt.  

 

Databearbejdning 

 Efter transskriptionen har vi benyttet os af en kombination af åben og lukket kodning. Til at 

starte med har vi lavet en åben kodning, hvor vi har gået igennem interviewene afsnit for afsnit for 

at finde ud af hvad de handler om. På den måde bliver koderne til en form for 

meningskondensering, som er begyndelsen på kategorisering af vores data (Lofland et.al. 

2006:201). Derefter har vi foretaget et mere fokuseret, og dermed mere lukket, kodning, hvor vi har 

identificeret analytiske kategorier i vores åbne koder.  
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Præsentation af informanter 

I følgende afsnit vil vi kort redegøre for vores informanters position i feltet på Vesterbro. Da 

vores problemfelt både er interesseret i målgruppens livssituation og det sociale arbejdes værdier 

indbefatter vores informanter både praktikere, der arbejder med målgruppen og målgruppen selv. 

Der er dog en overvægt af informanter som er professionelle i vores felt. Det skyldes for det første 

at kan være svært at planlægge og udføre et decideret interview med målgruppen, da de, for de 

flestes vedkommende, lever en kaotisk tilværelse og enten ikke umiddelbart er interesseret i at sidde 

stille og svare på spørgsmål i en time eller, som det var tilfældet for en af vores interviewpersoner, 

blev anholdt inden vi kunne afholde interviewet. For det andet, er vi interesseret i et professionelt 

syn på det sociale arbejdes praksis, samt hvilken selvopfattelse de undersøgte tilbud har. Derfor har 

vi interviewet en leder fra hvert tilbud, samt en udegående relationsmedarbejder som bevæger sig 

på tværs af tilbuddene på Vesterbro. Vi har valgt at anonymisere vores informanter og præsenterer 

dem ved deres arbejdstitel i stedet for navn, da vi er interesseret i at formidle deres udsagn til 

læseren så denne kan læse og fortolke dem på baggrund af informantens faglige rolle og 

professionelle praksis, og ikke gennem de associationer personnavne kan producere hos læseren 

med hensyn til køn, alder og lignende.  

 

Relationsmedarbejder Hjemløseenheden Københavns Kommune  

 Relationsmedarbejderen fra Hjemløseenheden vi har interviewet er uddannet pædagog og 

har sidenhen læst en kandidat i Socialt Arbejde. Relationsmedarbejderen har arbejdet som social 

vicevært i et bofællesskab for udsatte grønlændere og sidenhen som SKP til misbrugere og hjemløse 

og derefter rykket over i Hjemløseenheden i Københavns Kommune i 2010. Her har hun arbejdet 

siden, med et enkelt års pause, hvor hun har arbejdet med hjemløse unge. Vi finder det relevant at 

interviewe relationsmedarbejderen, da hun som en af de eneste professionelle i kraft af sit arbejde 

bevæger sig i begge tilbud og i byrummet imellem dem.  

 

Sundhedsfaglig leder Mændenes Hjem 

Vores anden informant er sundhedsfaglig leder på Mændenes Hjem og blev uddannet 

sygeplejerske for 26 år siden. Den omtalte har praksiserfaring fra mange forskellige områder lige 

fra arbejde på skadestue, lægeambulance, hjemmesygeplejerske til konsulent i det private. Den 

sundhedsfaglige leder startede på Mændenes Hjem i 2002 i kontaktstedet og har desuden haft en 
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opsøgende sygeplejefunktion på Vesterbro. Da ingen af os har en sundhedsfaglig uddannelse, var 

det væsentligt for os at interviewe en sygeplejerske, da vedkommende kunne give os et perspektiv 

på hvordan det sundhedsfaglige spiller ind i det sociale arbejde med målgruppen.  

 

Beboer i boenheden § 107 på Mændenes Hjem 

Vores tredje interviewperson opholder sig på Mændenes Hjem i boenheden der er en §1071 

boform i Serviceloven. Omtalte italesætter sig selv som narkoman eller misbruger igennem 30-35 

år. For os var det relevant at interviewe beboeren for at få et sammenhængende brugerperspektiv til 

at supplere vores feltsamtaler med.  

 

Afdelingsleder på H17 

Vores sidste interviewperson er afdelingsleder på H17 siden oktober 2017, men startede som 

ordinær ansat forinden. Omtalte er uddannet psykomotorisk terapeut. Lederen har tidligere arbejdet 

i Brøndby Kommune med projekter for flygtninge og indvandrerfamilier og sidenhen torturramte 

familier og kvinder. Hun har desuden arbejdet på Garvergården Krisecenter og efterfølgende på 

Bocentret Sundholmen i 2012 hvorefter omtalte kom til H17 efter dens opstart i 2016. Vi fandt det 

relevant at interviewe afdelingslederen for at få et indblik i arbejdet på H17 samt en forståelse af 

organisationens mål og selvforståelse.   

 

Deltagerobservationer 

  Hvor interviewet som metode er relevant for os fordi vi er interesserede i informanternes 

artikulering af deres oplevede virkelighed og grunde til at de handler som de gør (Kvale & 

Brinkmann 2015: 19), kan observationen bidrage med data om handlinger mens de foregår og med 

fokus på de sociale aktiviteter gennem hvilken vores målgruppe skaber mening i deres verden. 

Dette kan give os et billede af hvilke sociale og fysiske rammer der er for interaktionerne i 

tilbuddene uden den retrospektive konstruktion som ligger i et interview-narrativ (Järvinen & Mik-

Meyer 2005: 151).  

                                                
1 midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer har behov for det (Retsinformation ¶ §107) 
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Forberedelse 

 Vi har, som nævnt tidligere, i planlægningsfasen til vores observationsstudie ladet os 

inspirere af to forskellige tilgange. Den ene er et fænomenologisk blik på forskningsmetodik, 

repræsenteret med Søren Kristiansen og Hanne Katrine Krogstrup. Denne tilgang har vi lænet os op 

ad - især i starten af observationsforløbet - fordi den giver nogle redskaber til at gå meget åbent til 

feltet, idét man antager at menneskets handlinger ikke styres af bagvedliggende, anonyme kræfter, 

men derimod af individuelt meningsindhold (Kristiansen & Krogstrup 1999: 15). 

Observationsstudiet er således en meget konkret metode til at indsamle data om social adfærd i 

målgruppens vanlige, eller naturlige omgivelser.   

Den anden tilgang er en mere interaktionistisk tilgang til observationen, repræsenteret ved 

Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer. Her fokuserer vi mindre på brugernes eget perspektiv 

og livsverden, og mere på hvordan målgruppen og personalet interagerer, og hvordan den sociale og 

fysiske kontekst både skaber rammer for interaktionen (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 100).  

 Vi forberedte os derfor som udgangspunkt på at foretage et deltagende observationsstudie, 

hvor Anders primært udførte den største del af observationerne, da han ikke i forvejen kendte 

målgruppen og miljøet, og dermed mere fordomsfrit kunne observere adfærden og tale med 

brugerne om deres egen fortolkning af tilbuddene. Dette uddyber vi i næste afsnit. Vi har forberedt 

os på en forholdsvist ustruktureret observation. Det vil sige, at vi ikke på forhånd har fastlagt en fast 

ramme for, hvad der skulle observeres. Til gengæld lægger dette op til et kompliceret 

dataindsamlingsforløb, hvor observation og fortolkning sker samtidigt (Kristiansen & Krogstrup 

1999: 58), og undervejs viste vores observationer sig at blive mere fokuserede i forhold til vores 

nuværende problemstilling idet vi begyndte at blive specielt opmærksomme på forskellige former 

for rum og hvordan de påvirkede interaktionerne mellem aktørerne.   

 Det deltagende element i observationsstudiet har udelukkende baseret sig på delvis 

deltagelse i personalets aktiviteter. Dette skyldes for det første, at vi også har været interesseret i det 

sociale arbejdes praksis fra en professionel vinkel og for det andet, at brugernes primære aktivitet i 

H17 og Skyen er indtagelse af narkotika - en aktivitet vi ikke er interesserede i at deltage i, og som 

vi heller ikke vurderede ville gavne udformningen af projektet eller besvarelse af 

problemformuleringen. 

 Med hensyn til valg af observationslokationer, er der flere grunde til, at vi har valgt som vi 

har. For det første har det for os været oplagt at fokusere på Vesterbro og den Gyldne Trekant, da 

det er her stofscenen udfolder sig. Det var H17 og dette område som motiverede os i retningen af 
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vores problemfelt. For det andet forekommer valget af H17 og Skyen/Mændenes Hjem interessant, 

da de umiddelbart er forholdsvis sammenlignelige med hensyn til rumopdeling, funktion og tilbud. 

Der er til gengæld tale om en mere end 100 år gammel, etableret organisation, Mændenes Hjem, på 

den ene side, og på den anden side H17, en forholdsvis nyetableret kommunal institution. Det 

mener vi giver anledning til et spændende komparativt fokus. For det tredje har vi haft gatekeepere i 

begge disse organisationer i og med at Isabel arbejder på Mændenes Hjem og har bekendte som 

kunne sige god for os på H17.  
 

Udførsel 

Vi har under hele dataindhentningen opholdt os en del på Vesterbro, hvor vi ved hjælp af 

forskellige tilgange har observeret det daglige liv, samt de mennesker der lever der. Vi har både 

benyttet os af ‘gå-turen’ som metode, hvor vi har bevæget os rundt på Vesterbro til fods, og vi har 

observeret fra et bestemt sted på Halmtorvet over flere dage for at få en fornemmelse af stedets 

rytme og rutine.  

 

Derudover har vi været så heldige at få lov til at komme når vi har lyst på H17 - på alle 

døgnets timer. Vi fik i forløbets begyndelse udleveret vores egen nøgle til huset, og har derfor under 

hele specialets forløb fuld adgang det, hvilket har givet os en unik mulighed for at observere 

arbejdsgangen og relationerne mellem brugere og medarbejdere, samt brugerne imellem, på alle 

forskellige tidspunkter af døgnet. 

På baggrund af at Isabel arbejder på Mændenes Hjem, og dermed kender størstedelen af 

brugerne, har vi valgt at Anders står for det primære observationsstudie på H17. Dette valgte vi ud 

fra et ønske om at skabe så lidt postyr omkring os som muligt. Denne antagelse viste sig derudover 

at have noget i sig, da vi fik en rundvisning i huset ved første møde på H17, hvor flere brugere 

henvendte sig og spurgte til hvad pokker Isabel nu lavede der.  

Senere i observationsprocessen lod vi os udfordre på, at det nødvendigvis skulle være et 

negativt forhold for vores empiriindsamling og virke i felten, da det derimod ville kunne give noget 

andet datamateriale, eftersom Isabel har en allerede etableret og anden relation til en stor del af 

målgruppen. Dette har bl.a. bidraget til nogle ærlige uformelle samtaler og spørgsmål rettet retur til 

os og særligt Anders, der efter manges overbevisning under processen er blevet set som undercover 

betjent af flere fra målgruppen. Dette kommer bl.a. til udtryk ved at flere fra målgruppen har spurgt 

“Hvad laver du med ham panseren?” og tilsvarende spørgsmål.  
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De første par uger af dataindsamlingen har Anders derfor stået for et observationsstudie på 

H17 på forskellige tider af døgnet, hvorefter Isabel sporadisk også har været til stede i slutningen af 

perioden. Bevæggrunden for at kunne kalde det deltagerobservation ligger i at vi, når der har været 

behov for det, har hjulpet til når der f.eks. skulle skilles “værktøj” ad, fjerne skrald, påpege hvis 

mere end én gik på toilettet (som der er en regel om at der ikke må være) mv. Disse har samtidig 

givet anledning til uformelle samtaler med personale og brugere. 

Her har tilgangen som udgangspunkt været at komme så uvidende og fordomsfri som mulig 

og forsøge at objektivt beskrive alt hvad der foregår på H17 af interaktioner personale imellem, 

mellem personale og brugere og brugere imellem samt de fysiske rammer (rum, belysning etc.) og 

arbejdsgange. Da H17 er et stort hus med forskellige rum (reception, rygerum, fixerum, “chill 

lounge” hvor man kan hænge ud i sin rus, etc.) har vi forsøgt at bevæge sig i alle rum. Samtidig 

med de objektive beskrivelser er der også fundet plads til subjektive beskrivelser som bl.a. 

indeholder stemninger i huset. Der har derfor været benyttet et observationsskema, hvor der løbende 

er blevet noteret dagens observationer og samtaler: 

Efterbehandling 

 Vi har benyttet samme kodningsproces til vores observationsdata som vi har til vores 

interview-transskriptioner. Det er her værd at bemærke at vi har kodet løbende således, at kodning 

og observation har været simultane processer som har påvirket hinanden.  

Etiske overvejelser 

 For os har etiske overvejelser været en del af selve forskningsprocessen helt fra 

begyndelsen. Det gjaldt forberedelsesfasen, hvor vi skulle tage stilling til dét at observere 

mennesker i et så udsat miljø som det er tilfældet med vores målgruppe. Det gjaldt ligeledes selve 

observationsfasen hvor vi blev konfronteret med stofindtag, køb og salg af stoffer, hælervare, 

seksuelle tilnærmelser o. lign. ligesom vi skulle tage stilling til at interviewe et medlem af 

målgruppen mens vedkommende var påvirket af heroin. Sidst, men ikke mindst, har de etiske 

overvejelser også været med igennem vores behandling af datamaterialet, ved anonymisering og 

sløring af eventuelle personfølsomme informationer.  



 

  Side 24 af 87 
 

Kapitel 3: Teoretisk ramme 

I det følgende afsnit vil vi gøre rede for, hvilke teoretiske perspektiver vi har valgt at 

inddrage i vores analyse og hvad vi mener de kan bidrage med. Vi har så vidt muligt oversat de 

teoretiske begreber til dansk. Vi vil derudover præsentere og udfolde vores teoretiske begreber i takt 

med at vi anvender dem undervejs i analysen. Formålet med dette afsnit er således at give et 

overblik over det teoretiske landskab som dette speciale kommer til at bevæge sig indenfor.  

 

For at gøre os i stand til at forklare de strukturelle, politiske og økonomiske processer som 

påvirker hjemløse stofbrugeres ret og plads til at benytte Vesterbros offentlige byrum, har vi 

anvendt Anders Lund Hansen, Ph.d. og professor i Human Geografi på Lund Universitet. Lund 

Hansens forskning funderer sig i geografen David Harveys begrebsunivers, og placerer sig derfor 

indenfor den kritiske analyse af den urbane politik. Vi vil gennem analysen anvende Anders Lund 

Hansens begrebsliggørelser af gentrificering og udelukkende fortrængning (exclusionary 

displacement) til at forklare hvordan vores målgruppe er blevet skubbet ud af Vesterbro, blandt 

andet i forbindelse med byfornyelsen af området.  

 

En anden begrebsramme som vi anvender til at forklare hvordan målgruppen bliver påvirket 

af strukturelle dynamikker er Löic Wacquants teorier omkring avanceret marginalisering og 

Punishing the Poor. Wacquant (f. 1960) er fransk sociolog og har blandt andet specialiseret sig i 

urban sociologi. Han er professor på University of California, Berkeley og var elev og kollega af 

Pierre Bourdieu. Punishing the Poor vil bidrage med et perspektiv på hvordan Københavns 

Kommune kan anvende forskellige strategier til håndtering af problemet omkring stofbrug på 

Vesterbro. Han identificerer tre forskellige strategier: socialisering (socialization), behandling 

(medicalization) og straf (punishment) og vi vil undervejs i vores analyse identificere elementer af 

alle tre i de fysiske og sociale rum på Vesterbro. Vi vil desuden gøre brug af Wacquants begreber 

om laterale nedraknings- og gensidige disanceringslogikker til at begrebsliggøre interaktionerne 

stofbrugerne imellem (Ibid: 243). Derudover anvender vi Wacquants begreber sted (place) og rum 

(space) til at differentiere mellem sikre stabile arenaer og potentielle tomrum (Ibid 2013: 245). 

 

For at få en dybere forståelse af sted og rum som analytiske kategorier har vi valgt at 

inddrage den amerikanske sociolog Lyn Loflands (f. 1937) begrebsunivers. Lofland har bl.a. 
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beskæftiget sig med det moderne og senmoderne byliv, det offentlige rum og de mangeartede 

forbindelser mellem mennesker og rum der folder sig ud der (Lofland 1973, 2006 et al.). 

Lofland har i sine studier udviklet begreberne offentligt (public-), fællesskabs (parochial-) og 

private domæner (private realms). Domænerne er ikke nødvendigvis fysiske, men sociale rum og 

muliggør dermed mere nuancerede beskrivelser af rum og kan analytisk være være behjælpelige til 

at se fysiske rum indeholde elementer af forskellige socialt skabte domæner når vi går på opdagelse 

i Vesterbros gader og ind i de to organisationer Mændenes Hjem og H17 (Lofland 2006: 9-14).  

 
For at gøre os i stand til at forstå og forklare de hjemløse stofbrugeres adfærd på Vesterbro 

har vi fundet det nyttigt at anvende Herbert Blumers (1900-1987) begrebsramme om symbolsk 

interaktionisme. Blumer var elev af Herbert Mead (1863-1931) der videreudviklede hans arbejde. 

Selvom Blumer ikke har beskæftiget sig med fysiske rum som vi her gør, finder vi ham fortsat 

anvendelig, da Lofland har været influeret af Blumers meningsforståelse. Derved kan vi anvende 

Blumers symbolske interaktionisme til at analysere hvilken mening de hjemløse stofbrugere har 

tilskrevet bestemte områder og genstande på Vesterbro som afstedkommer en bestemt adfærd 

(Blumer 1986: 2). 

Kapitel 4: Analyse 

4.1 Analysestrategi 

Gennem kombinationen af metoderne vi har anvendt i dataindsamlingen, har vi tilvejebragt 

et meget varieret og detaljerigt empirisk datamateriale, hvilket vi mener er hensigtsmæssigt når vi 

arbejder med så kompleks et problemfelt som dét, vi har valgt at kaste os over. Vores analyse vil 

således primært være empiridrevet, og tager derfor afsæt i vores indsamlede empiriske materiale i 

form af interviews, uformelle samtaler, feltnoter og billeder. Sidstnævnte skal bidrage til så vidt 

muligt at tage andre med på vores ‘rejse’, lidt efter devisen om at et billede fortæller mere end 

tusind ord. Empirien har guidet os til at analysere bestemte kategorier som offentligt rum, rum vs 

sted, byrum, stofscene m.fl. Vi vil benytte vores teoretiske ramme til at strukturere og 

kontekstualisere empirien, og derfor kommer de førnævnte begreber til at fungere både som 

empiriske fund og som analytiske begreber gennem analysen. 
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Vi vil analysere på tre niveauer, og analysen vil derfor være inddelt herefter. Første del 

indeholder to niveauer som begge er byrum. Først en analyse af Vesterbros byrum i forhold til 

målgruppen og dernæst en analyse af et bestemt område af Vesterbro, Den Gyldne Trekant, hvor 

målgruppen primært færdes. Den sidste analysedel handler om hvordan man i henholdsvis 

Mændenes Hjem og stofindtagelsesrummet H17 forholder sig til fysisk rum i form af rumlig 

indretning, men også hvordan man forholder sig til hinanden samt det omkringliggende byrum.  

 

4.2 Delanalyse 1: Vesterbro 

I det følgende analyseafsnit analyserer vi udviklingen i Vesterbros fysiske byrum herunder hvordan 

det ser ud og bliver brug samt hvilke konsekvenser dette har for målgruppen. De ovenstående 

metoder og datamateriale vil tilsammen udgøre fundamentet for besvarelse af vores 

underspørgsmål: 

 

1. Hvilken betydning har Vesterbros fysiske byrum anno 2018 for stofbrugernes væren og 

færden på stofscenen? 

 

Dette underspørgsmål skal anskues som en slags rammesætning for vores overordnede 

problemstilling med udgangspunkt i, at vi må gå på opdagelse og selv være tilstede i det fysiske 

byrum på Vesterbro for bedre at kunne forstå de hjemløse stofbrugeres livssituation og få et indblik 

i det sociale arbejde der bliver udført i praksis. I nedenstående figur er analyseniveauet vi er på i 

denne analysedel markeret med blåt, hvor det illustrativt fremgår at Vesterbro er rammen for de 

næste analysedele: 
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Mødet med Vesterbro 

Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i nogle af de fysiske forandringer som Vesterbro har 

gennemgået. Dette illustrerer vi via vores egne indtryk af byrummet som det så ud i 

oberservationsperioden, men også hvordan vores informanter oplever omgivelserne. 

 

I startfasen af vores speciale besluttede vi os for at tage ind til Vesterbro og gå nogle ture for 

at få en fornemmelse af Vesterbros byrum, stemningen og miljøet generelt. Til trods for at vi begge 

har boet i København i mange år og Isabel har arbejdet på Mændenes Hjem i halvandet år, har 

ingen af os været bosat på Vesterbro. Ingen af os har derfor vores daglige gang i Vesterbros gader 

og derfor ønskede vi at ‘mærke’ hvordan området så sig ud, på forskellige tider af døgnet, for at få 

et levende indblik i Vesterbro som bydel. Vi starter vores gåtur fra Hovedbanegården og ned til den 

altid travle Reventlowsgade, hvor der som så ofte før står en mindre gruppe stofbrugere samlet i en 

lille gruppering, få meter fra indgangen til Hovedbanegården med deres nettoposer og slidte 

rygsække. De nikker til Isabel i forbifarten mens de nærmere kigger en anelse tøvende og suspekt 

på Anders. Det skal i øvrigt vise sig at være en gennemgående forskel på os i felten, som vi også har 

været inde på tidligere. En svensk kvinde i gruppen trækker en hel hamburgerryg op af hendes pose. 

“Vil du købe den for 50 kroner?” udbryder hun til en af mændene mens hun stikker den frem til 

ham, han ryster afvisende på hovedet, hun bliver ved indtil han råber “Nu må du fandeme fatte jeg 

ikke vil købe dit kød, jeg kan selv stjæle det i Netto”. Tonen går generelt højt og man kan nemt høre 

dem i gaden. Hun tilbyder de andre det samme men de virker ikke interesserede. Hun pakker hurtigt 
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kødet ned igen og går sin vej i retning mod Halmtorvet. På samme side af gaden kommer en 

velfriseret kvinde i et smart outfit med en lille pige ved sin side. Da kvinden ser grupperingen af 

mænd forude tager hun pigen fast i hånden og gestikulere at de skal over på den anden side af 

gaden. De krydser vejen og fortsætter deres færd ligeud (Feltnoter l. 1-9 s.1). Denne observation 

illustrerer meget godt vores umiddelbare møde med Vesterbro og den store kontrast der særligt er 

mellem de forskellige mennesker der færdes og lever der. På nedenstående billede ses noget af 

Reventlowsgade, hvor iagttagelsen udspillede sig tæt ved Hovedbanegården: 

  
Eget billede, af omtalte Reventlowsgade ved Hovedbanegården, hvor der til højre ofte står en gruppe 

stofbrugere 
 

Gentrificering 

Maria Kirkeplads 

I nedenstående interviewuddrag med relationsmedarbejderen eksemplificerer denne sin 

oplevelse af byrummet på Vesterbro og forandringen gennem tiden særligt omkring Maria 

Kirkeplads. Maria Kirkeplads ligger på Istedgade ca. 200 meter fra Hovedbanegården og bliver 

nævnt som et opholdssted stofbrugerne traditionelt set og tidligere benyttede sig flittigt af men en 

totalrenovering af pladsen i 2014 har bl.a. medført skrå lyst granitbelægning ned mod vejen, en stor 

lysende prisme over pladsen og fældning af et 100 år gammelt lindetræ, der stod foran kirken 

(Vesterbro-nyt ¶ 1): 
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Isabel:  [...] i takt med at der heldigvis er åbnet nogle rum for brugerne, så er der 
blevet måske mindre plads til dem på resten af Vesterbro, eller… 
Relationsmedarbejder: Jamen bare se Maria Kirkeplads jo, der er alle flader skrå… 
det er med vilje. 
Isabel: Er det?        
Relationsmedarbejder: Ja, det… fanme med tusind procents sikkerhed det er, fordi 
folk ikke skulle opholde sig derovre. Altså før det blev lavet så sad der jo rigtig mange om 
sommeren, overvejende udenlandske hjemløse ikk’, i store grupper derovre og altså… så 
da det blev renoveret så lur mig om det ikke var med vilje, at alt blev skråt. [...] at man 
tænkte at det skulle ikke være en plads man tog ophold på, så hvis man ser folk så sidder 
de jo også i hjørnerne hvor det er mindst skråt. Det er så klamt… 
Anders:        Det tror jeg også var en ting i medierne for nogle år siden netop fordi der var 
nogle klager over at der var mange der lå på forskellige riste og sådan nogle ting fordi der 
lige kom lidt varme op… så tror jeg at et tiltag var at lave nogle skrå riste ovenpå i stedet 
for… 
Relationsmedarbejder: Ja, alle kældre her har jo fået skrå ned foran, så man ikke kan 
gå ned i skakterne, jeg tror ikke at du finder en kælderskakt mere, eller en trappenedgang 
som ikke er lukket af, det er jo så en ting… det er privat. Rigtig mange elkasser og riste er 
blevet skrå, så man ikke sætter sig på dem. [...] så ja, selvfølgelig, man har ikke lyst til 
hjemløse i byrummet på den måde. (Interview d. 16/3-2018, H17) 

  
 

Når man laver en så drastisk fysisk ændring på et sted hvor folk færdes, risikerer man at den 

mening, stedet tillægges af dem som bruger det, ændres og derved ændres deres måde at agere 

omkring den. Mening er her en oversættelse af Herbert Blumers begreb meaning, og skal ikke 

forstås som synonym med holdning, men anvendes her mere i forstanden betydning. Ifølge Blumer 

handler vi på en bestemt ting på baggrund af den ’mening’ tingen har for os. Meningen opstår 

gennem sociale processer, og håndteres af den enkelte gennem fortolkning (Blumer 1986: 2). Når 

man laver en plads hvor folk plejer at opholde sig på skrå og åben uden ‘skjul’, tillægger man 

pladsen en ny symbolsk mening for dem - nemlig at den er ukomfortabel og ikke indbyder til 

ophold - og derved ændrer de adfærd og holder op med at opholde sig på pladsen. For andre 

beboere i området kunne den symbolisere noget helt andet som for eksempel renlighed, moderne 

arkitektur, fred og ro eller noget helt tredje. Nedenstående billeder illustrerer kirken som den så ud 

før, og den renoverede kirkeplads: 
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      Maria Kirkeplads før renoveringen som gik i gang i 2012 

 

 
     Eget billede, der illustrerer den skrå oplyste kirkeplads og hegn omkring boligforenings  
     gårdareal. 

 

Renoveringen vanskeliggør altså ophold medmindre man opholder sig i hjørnerne, hvor der 

er mindst skråt og synliggør desuden denne gruppe mennesker der før har kunne ‘skjule’ sig på 

kirkepladsen i de tidligere mørkere omgivelser. Denne iagttagelse har vi under vores feltarbejde i 

området ligeledes gjort os, hvor vi kun har set enkelte hjemløse benytte pladsen dog ‘forvist’ til den 

bagerste og yderste kant mellem hegnet og pladsen (Feltnoter l. 10-20 s. 2).  
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Den fysiske såvel som den symbolske forandring af Maria Kirkeplads er et godt eksempel 

på dét Löic Wacquant kalder opløsningen af “sted”. Wacquant skelner, ligesom Lyn Lofland, 

mellem begreberne ”sted” (place) og ”rum” (space). Hvor et ’sted’ hos Wacquant defineres som 

hele og stabile arenaer hvor udsatte mennesker i et område kan føle sig trygge, og som de kan 

identificere sig med, anses ’rum’ for værende et mere eller mindre abstrakt fravær af disse 

symbolske fællesskabsfølelser i et område som derfor kan karakteriseres som et potentielt ’tomrum’ 

(Wacquant 2013: 244ff). Kirkepladsen karakteriserer hvad Lofland ville kalde et ”familiarized 

local”, hvilket vil sige et sted i kraft af at det ligger på dét hun ville kalde deres ”daily route”, altså 

målgruppens daglige rutine eller bevægelsesmønster. Dette vil vi komme nærmere ind på senere i 

analysen. Andre som opholder sig på et sted som kirkepladsen vil som minimum være ”familiar 

strangers”, hvilket bidrager til den hjemlige følelse for stedet (Lofland 2006: 66). Men hvor pladsen 

altså tidligere har ageret sted for Vesterbros marginaliserede eksistenser idét det har været et sted 

hvor de har kunnet være og som de derfor har tillagt positiv mening, har den nu bevæget sig mere i 

retning af rum, da den kan ses som en rumlig fremmedgørelse eller udstødelse af målgruppen, som 

ikke længere kan opholde sig her. Derimod favoriserer denne udvikling en mere velstående 

borgergruppe, som ikke er interesseret i “hjemløse i byrummet”, som relationsmedarbejderen 

formulerer det i citatet. 

 

Udviklingen på Maria Kirkeplads, der fortrænger de hjemløse stofbrugere og samtidig 

begunstiger middel- og den øvre middelklasse, kan ligeledes forklares som et led i dét som Anders 

Lund Hansen identificerer som gentrificering, eller herskabeliggørelse, hvor en socioøkonomisk 

gruppe fra et højere lag presser en lavere socioøkonomisk gruppe ud af et bestemt område (Larsen 

& Hansen 2009: 33ff). Det kom konkret til udtryk i 2004, da der var valg i menighedsrådet Maria 

Sogn. Mariatjenesten har siden 1970 troligt lagt lokaler til en varmestue, som drives af Kirkens 

Korshær. En stor del af beboerne ønskede tjenesten lukket, eller flyttet til et andet sted (Wind-Friis 

2004 ¶ 3). Den opstillede Sognelisten, der var kritisk overfor Mariatjenestens aktiviteter, gik til valg 

på at “genskabe Mariakirken for sognets beboere, og tilføre kirken aktiviteter som alle i bydelen kan 

være stolte af” (Ritzau 2004 ¶ 2). Sognelisten fik fire ud af ni mandater og tabte derfor valget 

knebent men valget afspejler den store splittelse og modstanden til Mariatjenestens aktiviteter og 

stofbrugernes færden omkring Maria Kirkeplads (Wind-Friis 2004 ¶ 2). Sådan et fænomen 

karakteriseres NIMBY-effekten der er et akronym for not in my backyard (ikke i min baghave). 

NIMBYisme kendetegnes f.eks. ved, at samfundet er enige i, at der skal være sociale tilbud for 
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socialt udsatte, så længe det ikke er i nærheden af dem selv (Pacione 2013: 364 & Messel 2005: 36 

& Orbesen ¶ NIMBY-effekt). Maria Kirkeplads står ikke alene som et eksempel på gentrificeringen 

og den spatiale segregering. Mange kælderhalse, som relationsmedarbejderen også beskriver i 

tidligere citat, der tidligere har udgjort et sidste dække for gadens hjemløse, er således også aflåst 

eller decideret afspærret. Det samme gælder stort set samtlige trappeopgange og porte til gårde. 

Dette kan være medvirkende til - mere end tidligere - en skarp adskillelse af den ‘sikre’ inderside af 

fredfyldte gårdarealer og gadens ‘farlige’ yderside; en offentlig yderside der endvidere indskrænkes 

(Lützen 2013). I næste afsnit vil vi tage et nærmere kig på et tidligere åbent gårdareal, som nu er 

lukket inde bag indhegning ved siden af Maria Kirkeplads. 

Gated Community 

I forlængelse af vores interview med relationsmedarbejderen fra Hjemløseenheden, da 

snakken går omkring Maria Kirkeplads forklares, hvordan området omkring pladsen desuden har 

forandret sig: 
 

I: Du tænker på der hvor der er hegn udenom? 
Relationsmedarbejder: Ja, der var ikke hegn før, i gamle dage for syv-otte år siden… 
så der har de lavet gated community. [...] Skræmmende nok. Mariatjenesten er helt specifik 
fordi de søgte om tilladelse og alt muligt til at lave den derovre, så det der portværk der er 
ude det var der ikke før… og det var simpelthen for at undgå stofbrugere der satte sig ind i 
deres [gård], det er jo en kæmpe gård der ligger inde bagved…  
(Interview d. 16/3-2018, H17) 

 
I ovenstående citat fremgår det af relationsmedarbejderen hvordan en boligforening har søgt 

om tilladelse til at opføre et hegn der både fysisk skiller områderne ad, såvel som sender et tydeligt 

signal om at dette er privat område og ikke andre end beboere skal færdes her. Dette fænomen 

kendetegnes bl.a. fra internationale studier i byer og områder og betegnes gated community som 

relationsmedarbejderen også fortæller (Larsen & Hansen 2012: 141 & Blakely, E. & Snyder, M. 

1999). Gated communities opstår bl.a. som følge af en øget bekymring med personlig sikkerhed og 

det at bygge et hegn om sig giver en følelse af sikkerhed. Man kan således forstå gated communities 

som en frygt for de andre, den fremmede, den som er kulturelt forskellig og hvis symbolske og 

virkelige tilstedeværelse er forskellig fra de privilegeredes, i det her tilfælde boligforeningen. Gårde 

og andre aflukkede arealer med porte og hegn kan således betragtes som en dansk udgave af gated 

communities der medfører en indskrænkning af det fysiske sted og offentlige rum de hjemløse 
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stofbrugere tidligere har benyttet. Ifølge Lofland er et rum der bliver tillagt en bestemt emotionel 

betydning et sted. For eksempel kan en trappeopgang have en symbolsk værdi for den hjemløse 

stofbruger i form af tryghed, varme, ro, et sted at sove etc. og udgør derfor for vedkommende mere 

et sted end et rum. Sådanne steder bliver der altså færre af og de hjemløse stofbrugere bliver derfor 

presset ud i rum (Lofland 2006: 64).  

  Flere af de fysiske foranstaltninger der er beskrevet i ovenstående analyseafsnit, kan således 

forstås som et forsøg på at gøre de hjemløse stofbrugere usynlige; ved at fjerne dem fra byrummet 

på lovlig vis og hvad der ikke kan gøres ved kollektive foranstaltninger, kan gøres ved individuelle 

sikkerhedssystemer såsom gated communities. Nedenstående billeder viser det opførte hegn der 

eftertrykkeligt gengiver et os og dem; et gated community i dansk kontekst: 
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 Egne billeder, der illustrerer det omtalte hegn omkring boligforenings gårdareal op ad Maria 

Kirkeplads 
 
 

Udskiftning af beboersammensætning 

Når man i dag bevæger sig langs ad Vesterbros gader, er det svært at få øje på hvordan 

bydelen engang har været et særdeles socialt belastet område med utidssvarende og nedslidte 

bygninger. Vesterbro var i 1989 (inden byfornyelsen) i høj grad bosat af ikke ressourcestærke 

indbyggere hvor ca. 20 procent var arbejdsløse og ca. 24 procent var på overførselsindkomst som 

det fremgår af nedenstående tabel:  

 

Tabel 1: Indre Vesterbro inden byfornyelsen  Indre Vesterbro        København 

 
Kilde: København og SBS (1989)  

 

Set i forhold til det øvrige København var Vesterbro i 1989 betragtet som et ‘tungt’ kvarter som det 

fremgår af tabellen (Larsen & Hansen: 138ff). I dag ser beboersammensætningen på Vesterbro 

markant anderledes ud som tydeliggjort i figuren nedenfor:  
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Tabel 2: Indre Vesterbro efter byfornyelsen 

 
Kilde: Dataudtræk fra Københavns kommune  

 

Som det fremgår når man sammenstiller de to tabeller er der sket en påfaldende ændring af 

beboersammensætningen siden 1989. I kontrast til situationen før byfornyelsen ligger Indre 

Vesterbro nu i den bedre ende af det københavnske gennemsnit både hvad angår tilknytning til 

arbejdsmarkedet, uddannelses- og indkomstniveau. Antallet af indvandrere, der i den politiske 

diskurs ofte betragtes som selvstændigt problem er også faldet (Larsen & Hansen 2012: 141). Disse 

forskellige men også sammenkædede forandringer er med til at skabe og opretholde en relativt 

homogen ‘elite’ beboersammensætning i området. 

Også boligtyperne på har på Indre Vesterbro ændret karakter; kvarteret har oprindeligt været præget 

af lejeboliger snarere end ejerboliger. Indtil 1997 var lejeboliger den dominerende type boliger i 

distriktet men efter 1997 er andelsboliger blevet den dominerende boligtype på Indre Vesterbro 

(Larsen & Hansen 2008: 2443ff). 

Private andelsforeninger udgør, efter byfornyelsen af Vesterbro, over 60 procent af de 

samlede boliger på Vesterbro (Ibid: 2444). Grundtanken bag andelsboliger var oprindeligt tiltænkt 

der skulle sikre billige boliger og undgå spekulation. Denne boligform har også ændret sig markant 

fra tidligere og er fra år 2000 over seksdoblet i pris, hvilket har medført at udsatte grupper og 

særligt vores målgruppe ikke har råd til at købe en andelslejlighed længere (Ibid.). Dette skifte og 

den generelle vækst i boligpriserne medvirker til at der gradvist opstår byrum, hvor kun velhavende 

mennesker har mulighed for at bosætte sig. Dette fænomen er i gentrificeringsdebatten blevet kaldt 

“exclusionary displacement” eller på dansk “udelukkende fortrængning”, som betyder at en gruppe 

der traditionelt har beboet et område ikke længere har råd til at bosætte sig der længere (Larsen G. 

H & Hansen L. A. 2012: 141 & Marcuse, P 1986: 156ff). Den sundhedsfaglige leder fortæller om 

forandringen af beboersammensætningen på Vesterbro: 
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Sundhedsfaglig leder:  Altså Vesterbro har jo fundamentalt ændret sig, så altså jeg 
startede som sygeplejerske herinde, der var der stadig en god del af vores borgere der 
boede på Vesterbro og havde lejligheder på Vesterbro. Det er der jo ikke længere. Og 
det der er - det er jo enormt interessant det der med at vi i virkeligheden har en 
stofscene, vi har et udsatte område som ligger i noget hvor de udsatte faktisk ikke har 
en, på den måde, tilknytning til andet end fordi det er her der bliver handlet stoffer 

 (Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 

 

Som det fremgår af citatet, har den sundhedsfaglige leder erfaret forandringen af Vesterbro 

ved at der tidligere var en god del af deres tilknyttede borgere der havde egen lejlighed på 

Vesterbro. Dette er ikke er tilfældet længere og han beskriver hvordan denne borgergruppe ikke på 

samme måde har en tilknytning til området andet end at stofscenen i stor grad stadig udspiller sig på 

Indre Vesterbro. Vi kan derfor identificere at den udelukkende fortrængning som led i 

gentrificeringen har skubbet mange fra denne borgergruppe ud i forbindelse med huslejestigninger 

og stigningen i andelsboliger (Ibid.). Den bruger vi interviewede beskriver forandringen af 

Vesterbro således:  

 

Beboer i boenheden: Ja, ehm, jamen bare for… mellem fem og otte og ti år, der var 
det ikke unormalt, med op til flere, at bare herfra op til hovedbanen “Ej dig gider jeg 
sgu godt lige og…” og så fik man lige en skilling, og det sker ikke ret tit mere. Men 
inden da dem med flere penge kom til. Der er en ægte vesterbroer som man ikke havde 
set længe. Han vil stoppe op og lige give en tyver. Man kendte jo alles udseende, altså, 
der boede her.  
Anders: Og sådan er det ikke længere? 
Beboer i boenheden:  Tss.. folk med penge, som jeg sagde, jo flere penge jo bedre 
holder de på dem. 

 (Interview d. 14/3-2018, Mændenes Hjem) 

 

Som det kommer til udtryk fra vores interviewede brugers perspektiv, der har færdedes i miljøet på 

Vesterbro i over tredive år, har ændringen af beboersammensætningen haft stor betydning for 

forholdet mellem ham og de øvrige nyere beboere. Således tegnes et billede af at han førhen kendte 

mange af borgerne på Vesterbro og at man ‘kendte jo alles udseende’, hvilket ifølge ham ikke 

præger miljøet længere. Således afspejler tabellerne fra tidligere hvordan beboersammensætningen 

af Vesterbro er blevet mere elitær og der kan være sket en polarisering af de to borgergrupper, et os 

og dem. Med dette menes, at afstanden både fysisk og relationelt mellem den mere velstående 
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borgergruppe, i lejligheder og lukkede gårdhaver, ikke er så disponeret for kontakt med 

borgergruppen på gaden.   

 

Indskrænkning af offentlige rum 

I dette analyseafsnit vil vi komme nærmere ind på nogle af de fysiske foranstaltninger som 

er udført i byrummet på Vesterbro. Dette medfører, at de tidligere offentlige rum som de hjemløse 

stofbrugere kunne anvende nu enten er fjernet eller ændret, så de ikke længere kan benyttes som 

f.eks. sovepladser for målgruppen. Relationsmedarbejderen fortæller om ændringerne af byrummets 

steder: 

 

Relationsmedarbejder: Ja, men det jeg tænker er, at det rammer over hele 
København, altså, metroerne, der er ikke nogen bænke… ude foran Sundholm er der en 
bænk, der har de sat sådan en jernskulptur i midten så man ikke kan sove der. Og det har de 
gjort flere steder, [...] så er det sådan en bogstabel eller et eller andet lort i midten så man 
ikke kan sidde og sove der, altså hvad fanden er det for noget, undskyld… jamen jeg synes 
det er provokerende, altså, fordi det er jo derfor det er lavet, det er ikke lavet fordi nu er det 
hyggeligt at der står en jernskulptur eller en bronzeskulptur og nogle bøger på en bænk, 
altså… og bænke bliver fjernet, så var der en bænk hvor der sad mange, så blev den fjernet, 
det larmede for meget lige der, så fjernede man bænken… eller så laver man 
enmandsbænke… det er sådan nogle det ligner stole. 
(Interview d. 16/3-2018, H17) 

 

 Som det fremgår af citatet er denne udvikling, hvor man direkte indskrænker det offentlige 

rum f.eks. ved fysiske foranstaltninger, altså ikke enestående for Vesterbro. Vi tillader os dog at 

holde blikket mod Vesterbro, hvor vi særligt under vores feltarbejde blev opmærksomme på hvor få 

bænke eller andre gratis siddemuligheder vi stødte på i gadebilledet. Kendetegnet ved de bænke der 

er at finde på gaderne omkring Indre Vesterbro og Halmtorvet er, at de står relativt alene, peger 

udad mod ‘det tomme rum’ (jf. Wacquant) og dermed ikke giver mulighed for at sidde overfor 

hinanden. De inviterer således ikke ligefrem til ophold af hyggelig karakter som nedenstående 

billeder illustrerer: 
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          Eget billede af Halmtorvet, hvor der er placeret enlige bænke der peger ud mod det tomme rum 
 

 Den sundhedsfaglige leder supplerer: 

 
Sundhedsfaglig leder: altså Istedgade er et godt eksempel ikke, da jeg startede 
herinde der var der 50 forskellige sidde-muligheder i Istedgade, i dag er der ikke nogle.  

 

Som det fremgår af citatet er de fleste, hvis ikke alle, af de offentlige siddepladser og 

opholdspladser i dag fjernet fra Istedgade. Dette medfører at stederne på gaden, hvor de hjemløse 

stofbrugere tidligere kunne færdes og opholde sig på langsomt bliver indskrænket eller decideret 

fjernet. Dette kommer f.eks. også til udtryk ved den “hjemløse-sikre-bænk”, hvor man enten har 

gjort bænken kortere, smallere eller har placeret en statue eller armlæn inde på bænken, som 

relationsmedarbejderen beskriver i det forrige citat. Denne nyere tendens - der i øvrigt florerer de 

fleste steder i København nu - forhindrer hjemløse i at benytte bænkene over natten; bænke der i 

forvejen har ageret sidste mulighed for overnatning (Larsen & Hansen 2012: 137 & Davis 2006: 

234ff). Vi kan ud fra dette argumentere for, at bænkene i byrummet for en hjemløs, ikke blot er en 

bænk men er blevet tillagt en symbolsk mening som et sted at sove, en tryg base og de små 

ændringer af bænkene er således et voldsomt indgreb ind i deres hverdag, efterhånden som de bliver 

ændret eller helt fjernet. Ud fra et sådant perspektiv kan det anskues, at de hjemløse stofbrugere 

ikke er ønsket i gadebilledet og at derfor udførligt bliver gjort tiltag der besværliggør det at være i 

forvejen ekstremt udsat. Nedenstående billede illustrerer hvordan en sådan bænk kan tage form: 
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     Eksempel på den “hjemløse-sikre-bænk” der forhindrer hjemløse i at overnatte i busskure 

  

Et fænomen som denne bænk kan muligvis bortforklares med at armlænene skal hjælpe 

ældre med at rejse sig (Lauth 2014 ¶ 18) og lignende, men der er ikke nogen tvivl om, at vores 

målgruppe ikke er blevet tilgodeset ved udformningen af bænken. Aske Wieth-Knudsen, 

underdirektør DSB Produkt, har i forbindelse med bænkene udtalt følgende: ”Vi designer og 

indretter ud fra, at vi skal have tilfredse og trygge kunder. Vores stationer er for rejsende, ikke for 

at man skal sove på dem” (Lauth 2014 ¶ 17). Man er simpelthen ikke interesseret i, at hjemløse skal 

sove på offentlige bænke. Dette kan være et udtryk for den dynamik som Wacquant kalder 

punishing the poor. Wacquant teoretiserer, at samfundet har mindst tre strategier som kan afhjælpe 

forhold som anses for værende uønskede eller truende (Wacquant 2009: xxi). Den første er 

socialisering (socialization). Her kunne man for eksempel bygge flere billige boliger og garantere 

jobs eller indkomst for socialt udsatte. Den anden strategi er behandling (medicalization). Her tager 

man udgangspunkt i, at hjemløshed og stofmisbrug bunder i en individuel patologi, og at løsningen 

på problemet primært vil ligge inden for sundhedsområdet. Denne strategi vil vi se nærmere på 

senere i forhold til arbejdet på stofindtagelsesrummet H17. Den tredje strategi centrerer sig omkring 

straf (penalization), og handler ikke om at forstå baggrunden for eksempelvis hjemløshed eller 

stofbrug. Den stempler i stedet den hjemløse som ‘afviger’ eller ‘kriminel’ og forøger helt praktisk 

at fjerne den hjemløse fra gaden. Strategien udmøntes for eksempel ganske konkret i sidste års 

vedtagelse af den såkaldte ‘Tiggerlov’, hvor hjemløse risikerer 14 dages fængsel ved såkaldt 

‘utryghedsskabende tiggeri’ (Ritzau 2017 ¶ 3). De “hjemløse-sikre” bænke kan dog godt anses for 

et mere moderat udtryk for samme strategi. Når man fysisk umuliggør brugen af bænke som 

sovemulighed for hjemløse, søger man helt at fjerne dem fra gadebilledet uden at forholde sig til, 
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hvor de ellers skal opholde sig. Det samme argument kunne fremføres i forhold til den føromtalte 

skrå kirkeplads.  

Det er, som tidligere nævnt, ikke kun på Vesterbro, at denne spatiale fordrivelse af 

eksempelvis hjemløse stofbrugere finder sted til fordel for andre socioøkonomiske grupper. Men 

lige præcis på Vesterbro er der imidlertid andre aktører som tegner et billede af, at lokalområdet 

faktisk forsøger at rumme denne målgruppe. I interviewuddraget nedenfor, uddyber 

relationsmedarbejderen i Hjemløseenheden disse modsatrettede tendenser:  

 

Relationsmedarbejder: Som følge af hele den her byfornyelse er der også sket en 
markant udskiftning i beboergruppen eller beboersammensætningen på Vesterbro, oplever 
du, at det har haft en betydning ift hvordan brugerne her bliver set på? 
Relationsmedarbejder: Jeg tror, at der er to fraktioner i det her, der er dem der går 
ind i det sociale arbejde og er skide bekymrede og rigtig gerne vil ske en forandring som 
bl.a. Dugnad det er baseret på, det er lokale kræfter ikk’, det er jo også lokale kræfter der 
har startet stofindtagelsesrummene op i virkeligheden, Fixelancen, da den kørte i starten 
ikk’. Så jeg tror der er dét segment og så er der dem der synes det er skide irriterende, at de 
skal lege New York og så larmer det, altså, så jeg tror lidt det er de to poler der er imellem, 
ehm, og der er nogle der synes der skal gøres rigtig meget og prøver med alle mulige gode 
kræfter at starte alt muligt op og så er der den der bare synes det er… for irriterende at der 
ligger kanyleaffald i opgangene og hvad det nu kan være ikk’, eller på legepladsen og alle 
de her ting… 
(Interview d. 16/3-2018, H17) 
 
Som det fremgår af citatet, er der altså også en stærk vilje i lokalområdet til at hjælpe vores 

målgruppe. Det kommer blandt andet til udtryk ved at flere af de sociale tilbud er startet som 

frivillige lokale initiativer, heriblandt Café Dugnad og Fixelancen, som var startskuddet til kampen 

om at få indført officielle fixerum på Vesterbro. Derudover har Vesterbro en helt speciel lokal 

politipatrulje som gå runder navnet “Blå Bus”. De fleste af betjentene i Blå Bus har flere års 

erfaring med gadeplansarbejde på Vesterbro, og har en god relation til mange brugere i Vesterbros 

stofmiljø (Scharling 2015 ¶ Det nye Vesterbro). Nedenfor fortæller den sundhedsfaglige leder på 

Mændenes Hjem, hvor stor betydning lokalpatruljen har for det sociale arbejdes betingelser:  

 

Sundhedsfaglig leder:  Lokalpolitiet har sindssygt stor betydning for, at det her det 
foregår. [...]Jeg har aldrig nogensinde i al den tid jeg har arbejdet herinde følt mig usikker i 
at gå rundt og være opsøgende medarbejder på Vesterbro. Og det er fordi vi har det 
lokalpoliti som vi har. Vi har et lokalpoliti som har hele tiden været med til at have fokus på, 
f.eks., så en af de ting der gør, at stofindtagelsesrummet overhovedet kan eksistere på 
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Vesterbro, det er at vi har en visitationsfri zone. [...] Og det er rent sådan politisk og 
lovgivningsmæssigt og sådan noget, der er det jo et helt fundament for at vi kan arbejde i 
fred og ro, og at vi kan arbejde på den måde vi arbejder. Og vi har et meget, meget, meget 
tæt samarbejde med lokalpolitiet i forhold til at hjælpe med at løse opgaver, men også i 
forhold til at have en dialog med de her borgere, og samarbejdspartnerne. [...] dét at 
lokalpolitiet er her og lokalpolitiet samarbejder med os, de modarbejder os ikke. Det er man 
ikke vant til, stort set nogen andre steder i verden. 

 (Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 
 

Som den sundhedsfaglige leder nævner ovenfor, har man fra Københavns Kommunes side 

valgt at indføre en såkaldt straffri zone på indre Vesterbro. Det vil sige, at der er et område, som 

blandt andet indbefatter både Halmtorvet, Istedgade og Københavns Hovedbanegård, hvor brugere 

gerne må bære rundt på stoffer ‘til eget forbrug’ (Christiansen & Rebouh 2017). Nedenfor ses en 

illustration af den straffrie zones geografiske område:  

 

 
        Kilde: Danmarks Radio v. Christiansen & Rebouh 2017 

 

 Man kan altså ikke umiddelbart tale om et sort/hvidt billede af et Vesterbro som et område, 

hvor de hjemløse stofbrugere udsættes for nådesløs forfølgelse som levende eksempler på 
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Wacquants Punishing the Poor. Dét at sociale tilbud som Mændenes Hjem og Reden samt 

fixerummene på H17 og Skyen overhovedet eksisterer, kan i sig selv også ses som en anerkendelse 

af, at der skal være plads til hjemløse stofbrugere og andre udsatte mennesker på Vesterbro. Der 

foregår altså to modsatrettede processer på Vesterbro samtidigt. På den ene side åbner man steder 

for denne målgruppe hvor man forsøger at opfylde deres behov. På den anden side afskærmes de 

gennem gentrificeringsprocesser fra at opholde sig i det offentlige rum omkring tilbuddene.  

Halmtorvet 

Feltarbejdet på H17 ledte desuden til flere interessante mindre og uformelle samtaler. Her 

svarede en af gæsterne, der dagligt var at finde på H17, som stod og fik sig en smøg ved indgangen 

til spørgsmålet om hvad han synes om Halmtorvet:  

 

Feltsamtale med gæst på H17: Jeg forstår det sgu ikke. Det er kedeligt og ligner en 
parkeringsplads. Jamen prøv at se man? Hvorfor skal det hele være så gråt og øde? Man 
har ikke lyst til at sidde der [Halmtorvet] (Feltnote l. 14-20 s. 8) 

 

Som citatet afslører, er den hjemløse stofbruger ikke begejstret for det arkitektoniske udtryk 

Halmtorvet giver. Torvet opfattes som en øde og grå plads og kan fortolkes som et (tom)rum hvor 

man ikke har lyst til at opholde sig og som oftest benyttes når man skal fra et sted til et andet 

(Wacquant 2013: 244). Halmtorvet er i denne forbindelse hvad Lofland ville kalde meningsløs for 

gæsten og kan derfor ikke karakteriseres som et sted for ham, da det ikke er tillagt nogle emotioner 

(Lofland 2006: 64). Vi har under vores feltarbejde talt med flere gæster og ansatte på H17 der 

udtrykker at Vesterbro er blevet kedeligt og udtryksløst. Halmtorvet fylder relativt meget af 

Vesterbros areal og er derfor en oplagt plads der kunne være indbydende og gæstfri for alle men det 

virker ikke som intentionen. Derimod skal man ind på en af de mange caféer eller restauranter der 

ligger langs pladsen for at opholde sig. Den sundhedsfaglige leder på Mændenes Hjem fortæller om 

forandringen af Vesterbro: 

 

Anders: Så man kan måske tale om at det ikke rigtigt er kommet især den her 
målgruppe til gode? Forandringen af byrummet her i Vesterbro eller hvordan?  
Sundhedsfaglig leder:  Jamen jeg tror, altså, det er jo et rigtigt godt spørgsmål, altså, 
fordi når man spørger dem, så synes jeg de nogle gange får sagt, at de prøver at lave 
byrum for alle. Jeg tror min oplevelse er, at København laver byrum for den type 
borgere der bor i byen. Og så kan man sige, jamen det giver jo meget god mening, men 
det giver jo ikke god mening for mig, fordi det er alle mulige andre borgere der 
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opholder sig i byrummene. Altså Vesterbro i min forstand er jo blevet ligeså fin på 
mange måder som Østerbro, ikke? Og røvsyg. Hvis du spørger mig er der blevet 
hammer kedeligt. [...] Halmtorvet.. øhm, det er jo fuldstændig dødt. Totalt dødt. Der er 
ikke nogle former for liv, der er ikke nogle former for, altså det er ikke integreret på 
Vesterbro på nogle måder som noget der indeholder noget liv, (...) 
(Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 
 

Som det fremgår af ovenstående citat har den sundhedsfaglige leder den opfattelse at byrummet 

ikke bliver formet, eller bliver tiltænkt for den borgergruppe der nødvendigvis anvender byrummet. 

Det bevirker, at det offentlige byrum særligt på Halmtorvet ikke fordrer til liv eller ophold og gør 

stedet ‘totalt dødt’, som det beskrives af vores informant. Halmtorvet kan således være et udtryk for 

et rum, et tomt rum som ikke lægger op til sociale interaktioner eller ophold (Wacquant 2013: 244). 

Inden byfornyelsen lå der på Halmtorvet mellem Helgolandsgade og Colbjørnsensgade en bunker 

beklædt af græs, buske og træer, som mange stofbrugere dagligt anvendte til at tage deres stoffer, 

søge ly ved og socialisere sig med andre mennesker (Olsen 2010: 41). Den sundhedsfaglige leder 

fortæller om forandringen i det område:  

 

Sundhedsfaglig leder: Det der i dag er Halmtorvet, det var jo kæmpestore bunkere. 
Der var sådan nogle bakker med træer på som var fem meter høje og sådan noget i den 
dur, og der sad der jo rigtig mange af vores brugere og indtog stoffer.  
(Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 

 

I perioden mellem 2001-2003 blev dette område jævnet med jorden til fordel for renoveringen af 

torvet og i dag er stedet omkring den øvre del af Halmtorvet ikke muligt at befærde sig omkring, 

som følge af metroudvidelsen i Stampesgade (Olsen 2010: 41). Nedenstående billede viser det 

beskrevne forhenværende parkområde med bunkere, hvor mange stofbrugere opholdt sig:  

 



 

  Side 44 af 87 
 

 
Egen illlustration af det tidligere parkområde ved Halmtorvet  

 

Hvis vi, ligesom i afsnittet om Maria Kirkeplads, anvender Blumers symbolske 

interaktionisme kan vi til Halmtorvet tildele, at det tidligere havde en bestemt positiv symbolsk 

mening for de hjemløse stofbrugere i og med at de dagligt opholdt sig på dette areal og indtog deres 

stoffer. Forandringen af Halmtorvet har medført en ny symbolsk mening for dem, hvilket medfører 

at de ikke kan, eller har lyst til, at opholde sig på Halmtorvet længere. Som det kom til udtryk i 

vores feltsamtale med en stofbruger associerer han nu Halmtorvet med en grå og øde 

parkeringsplads som han ikke ønsker at sidde på. For andre borgere og erhvervsdrivende f.eks. 

caféer i området, kan renoveringen være et tiltrængt ‘kvalitetsløft’ af området og de kan have 

tilkendt forandringen en anden mere positiv ladet mening ved at der f.eks. fremstår mere rent, 

moderne, åbent og indbydende for kunder etc. (Blumer 1986: 2). Dette kan forstås som endnu et 

konkret eksempel på hvordan et kulturelt velkendt sted indflettet i delte følelser og meninger som 

de hjemløse stofbrugere frit kunne anvende, identificere sig med og føle sig “hjemme” i, er bevæget 

sig i en retning af et rum, der fremmedgør og opløser tilknytningen til det tidligere velkendte sted 

for de hjemløse stofbrugere (Wacquant 2013: 244ff). 

Nedenstående billeder viser Halmtorvet en eftermiddag på en solskinsdag og illustrerer hvordan 

torvet ikke bliver benyttet til ophold: 
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      Eget billede, af en mennesketom Halmtorvet en solskinsrig eftermiddag 

 

Kommercialisering af offentlige rum 

Flere af de informanter vi har talt med har bemærket en tendens til stadig flere åbnede 

caféer, restauranter og smarte barer der primært er målrettet samme gruppe mennesker - de mere 

privilegerede. På flere af de caféer vi kiggede forbi i området under feltarbejdet var det ikke 

ualmindeligt at en kaffe (afhængig af slags og størrelse) kostede mellem 30-50 kr., en relativt 

ordinær sandwich op til 100 kr. og samme prisleje for en almindelig salat med kylling og æg. For 

majoriteten kan det virke ganske naturligt, måske endda ligefrem som en beskeden sum men særligt 

for vores målgruppe, er det ikke bare et snuptag i lommen. Pointen er desuden heller ikke 

prissætningen, om den er høj eller lav men at den bliver påkrævet før at man kan benytte byrummet 

og hér opstår ekskluderingen af særligt udsatte grupper. Under vores interview med stofbrugeren på 

Mændenes Hjem fortæller informanten om hans finansielle forbrug til stoffer: 

 
Anders:   Hvor mange penge bruger du så på stoffer om måneden vil du skyde 
på? Eller bare dagligt... Måske er det mere overskueligt.. 
Beboer i boenheden § 107: I gennemsnit? 365.000 kr om året. I snit.. 1000 om 
dagen. Så er der nogle dage hvor jeg bruger mindre og nogle dage hvor den kører 
højere. (Interview d. 14/3-2018, Mændenes Hjem) 
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Som det fremgår af citatet, er det altså en anseelig udgift at være stofbruger og de stofbrugere vi har 

talt med under vores feltarbejde har nævnt daglige beløb mellem 800-5000 kr. på stoffer. Vi 

kommer nærmere ind på hvilke stoffer der præger stofscenen i dag og dets betydning i næste 

analysedel. Det siger sig selv at langt størstedelen af stofbrugerne, når det er beløb i den 

størrelsesorden, ikke har de økonomiske ressourcer på legitim vis til at financierer deres stofforbrug 

hvorfor de altid er på ‘pengejagt’ og på kreativ vis er nødsaget til at skaffe sig økonomisk kapital til 

næste fix. Derfor er der heller ikke penge til f.eks. café- eller restaurantbesøg da en stor del af deres 

tilværelse omhandler næste fix. Som vi kommer vil komme ind på i de næste citater er der også 

andre problematikker i de mange nyåbnede caféer og restauranter der præger byrummet. Den 

sundhedsfaglige leder fortæller om hvad han synes kendetegner byrummet: 

 

Sundhedsfaglig leder: Der er ikke nogle bænke, der er jo ikke nogle offentlige bænke, 
der er ikke nogen steder du kan slå dig ned, der er caféer og sådan noget der har fået 
lov at lave serveringsområder, men det er jo ikke et offentligt tilgængeligt byrum. Det er 
jo et produktions-byrum. (Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 

 

Der er dermed en risiko for at livet på gaden bliver forholdsvis ensporet og ikke mindst 

ekskluderende for den gruppe mennesker som ikke tilhører den målgruppe som f.eks. caféerne 

efterspørger. Næste udtalelse der fandt sted i forlængelse af samtalen med den hjemløse indikerer 

samtidig at caféerne med udeservering kan finde på at håndhæve det homogene byrum ud over 

deres serveringsareal: 

 

Feltsamtale med gæst på H17: Jeg har flere gange oplevet at der er kommet en tjener 
fra en af caféerne og sagt, at jeg generede hans kunder. Det skete for min ven i går. Men 
jeg sad bare der, på bænken derovre. Jeg skulle ikke engang fixe for jeg havde ingen 
penge. (Feltnoter l. 21-26 s. 8) 

 

Ovenstående citat afslører at en direkte ekskludering af denne person og hans ven fra det 

offentlige rum af en caféejer der mener, at han har været til gene for hans café og hans besøgende. 

Dette er på mange måder tankevækkende og det tydeliggør ikke mindst hvordan det fælles rum 

bliver indskrænket også på mere illegitim vis. Samtidig kan det være med til at tillægge torvet og 

den bænk han sad på den mening (jf. Blumer) at han ikke er velkommen her af det øvrige klientel. 

Det kan til også bevirke at de omkringliggende caféer for denne bruger har den symbolske mening 

at man som stofbruger er uønsket sådanne steder. 



 

  Side 47 af 87 
 

Man kan i forlængelse heraf derfor tale om at byrummet og dets fysiske udformning spiller 

en afgørende rolle når vi kigger på ekskludering af i forvejen marginaliserede borgergrupper. 

Konkret kommer det til udtryk når stadig større dele af det offentlige rum ikke er tilgængeligt for 

alle, hvilket afspejler sig i at man er nødsaget til at være betalende gæst for at benytte borde, stole 

osv. der optager plads på fortove og pladser rundt om i byrummet. Kravet om at man skal købe 

noget for at opholde sig et sted kombineret med prissætningen, som tidligere nævnt, er her et udtryk 

for nogle formelle grænser. Samtidigt understøttes disse af en mere symbolsk markering om ikke at 

være velkommen det sted der udstøder de hjemløse stofbrugere til rum (Lofland 2006: 64). Lofland 

påpeger videre, hvordan steder der er domineret af personlige relationer (private domæner) for 

eksempel børnefamilier, som der er kommet væsentligt flere af på Vesterbro (Larsen & Hansen 

2009: 34 & Wind-Friis 2004 ¶ 3), kan virke afskrækkende at betræde, når man er alene eller i en 

mindre gruppe (Lofland 2006: 12-14). Således kan samspillet mellem formelle grænser og mere 

symbolske og sociale markeringer afskrække stofbrugerne i at benytte caféerne og restauranterne. 

Nedenstående billede illustrerer hvordan et helt fortov langs Halmtorvet er indtaget af hyggelige 

udendørs caféarealer, som flittigt bliver besøgt i modsætning til det offentlige tomme rum på 

pladsen: 

 
  Eget billede, der illustrerer et kommercialiseret fortov langs Halmtorvet 

 
Dette kan ses som et eksempel på dét flere geografer og sociologer ville kalde 

Commodification, oversat til dansk kommercialisering af offentlige rum (Larsen & Hansen 2008: 

2441 & Clark 2005: 256). I Loflands studie omkring dette fænomen beskriver hun 

kommercialisering således: “Commodification transforms an item with use value into an item with 
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exchange value” (Lofland 2002: 1). Det betyder, at offentlige rum og de relationer, der finder sted 

her indenfor begynder at blive set som noget der kan handles med som f.eks. caféers 

udeserveringsområder på ovenstående billede er et udtryk for. Således transformeres et tidligere 

offentligt fortov eller plads til et privat kommercialiseret område. 

Nedenstående billede illustrerer hvordan en café på Halmtorvet anvender et større areal af torvet til 

udeservering og dermed kommercialiserer og privatiserer et tidligere offentligt område som dermed 

ekskluderer flere mennesker fra netop dette sted:  

 

 
       Eget billede, der illustrerer hvordan en Café på højre side har udvidet tilbuddet til en større del af 
Halmtorvet og dermed privatiserer og kommercialiserer offentlige rum 
 

 
I det ovenstående har vi analyseret, hvorledes vores målgruppe generelt på Vesterbro har 

været ramt af gentrificeringsprocesser og spatial segregering. Alligevel indeholder Vesterbro en 

relativt stor stofscene - den er bare koncentreret på et lille område. Det kaldes populært Vesterbro’s 

Gyldne Trekant, og de sociale tilbud som karakteriserer området og er med til at strukturere 

stofbrugernes færden og brug af det.  

Den Gyldne Trekant 

Vi vil i det følgende kigge nærmere på Den Gyldne Trekant, som begge vores sociale tilbud ligger 

indenfor. Området er illustreret i modellen nedenfor.  
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Som nævnt i indledningen, indeholder Vesterbro Danmarks største åbne stofscene. På et 

areal på omkring en kvadratkilometer færdes et par tusinde stofbrugere hver måned (Olsen 2010: 

36). Tidligere færdedes brugerne på hele arealet mellem Ingerslevsgade, Vesterbrogade, 

Gasværksvej og Reventlowsgade ved hovedbanen. Selvom stofscenen ikke er eller har en 

permanent fast definerbar størrelse, er den koncentreret og struktureret omkring bestemte faste 

geografiske knudepunkter. I dag finder man derfor primært den københavnske stofscene i et 

trekantet område mellem Mændenes Hjem, Halmtorvet, herunder Stofindtagelsesrummet H17 og 

Københavns Hovedbanegård, som også kaldes Pillebørsen eller Pillecentralen i stofmiljøet. Dette 

er området som populært kaldes Den Gyldne Trekant, og som er illustreret på kortet nedenfor. 

Trekanten har i øvrigt ikke fået sit navn af ingenting. Området er angiveligt, og ganske passende, 

navngivet efter et bjergområde i Sydøstasien, hvor Thailand, Laos og Myanmar mødes. Området er 

kendt som The Golden Triangle, da det siden starten af 1900 tallet har været kendt for produktion 

og salg af opium (Ivarsson ¶ Den Gyldne Trekant). 
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        Egen illustration af Den Gyldne Trekant  
 

For flere af stofbrugerne på Vesterbro, foregår størstedelen af deres liv, færden og sociale 

interaktioner indenfor netop denne ramme, og den geografiske placering af sociale tilbud målrettet 

denne gruppe er således med til at strukturere deres hverdag, bevægelsesmønstre, og deres færden i 

og brug af Vesterbro.  
 

Beboer i boenheden: Jeg kommer ikke lige ud. Bare lige ved de fem runde huse 
derovre ved Vesterport - dem var jeg først ovre og kigge på da de stod der med glas og 
facade…  
Isabel: Fordi så er du bare her omkring? 
Beboer i boenheden: Jaa.. eller ovre på hovedbanen og Forchhammersvej2 
Anders: Sådan meget lokalt her, i området… på Vesterbro… 
Beboer i boenheden: Ja. altså det her, det er mit… 
Isabel: Det er dit hood…  
Beboer i boenheden: Vesterbro, det er mit. Jeg går også bare over gaden som det 
passer mig, undtagen cykler, dem tager jeg hensyn til - de skal træde for at komme 
igang. (Interview d. 14/3-2018, Mændenes Hjem) 

 
                                                
2 Specialinstitutionen Forchhammersvej er et pleje- behandlings- og botilbud for stofafhængige borgere med 
helbredsmæssige problemer (). 
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Stofbrugere som frekventerer Den Gyldne Trekant til hverdag kommer sjældent uden for 

stofscenen. Brugeren i ovenstående interviewuddrag er beboer på Mændenes Hjems boenhed, og 

opholder sig derfor af gode grunde på Vesterbro hver eneste dag, men selv brugere som bor andre 

steder i København, Danmark, eller endda fra andre lande, har under vores feltstudie givet udtryk 

for at bruge flere timer eller, i perioder, flere dage ad gangen i stofmiljøet. Det kan skyldes flere 

forskellige ting.  

For det første indeholder stofindtagelsesrummene nogle praktiske funktioner som tiltrækker 

målgruppen, nemlig udlevering af nyt ‘værktøj’ (pumper, kanyler, kogekar, spritservietter mv.), 

som er essentielt for stofindtaget. Nedenstående billede illustrerer nogle af de ofte anvendte 

‘værktøjer’: 

 

 
     Eget billede: kogekar, kanyle, ‘mixebæger’, spritserviet og saltvand til fortyndning.  
 

Derudover tilbyder rummene både sikkerhed i form af sygeplejefagligt personale samt en 

form for privatliv under selve stofindtaget. Der er selvfølgelig både personale og andre brugere til 

stede, men om ikke andet, er man afskærmet fra offentligheden. Samtidigt er offentligheden også 

afskærmet fra at skulle forholde sig til brugerne i øjeblikket for selve stofindtaget. Det vil vi komme 

nærmere ind på i afsnittet Diskussion.  

For det andet er en stor del af narkotikahandlen også centreret omkring disse geografiske 

knudepunker. Grundet regler og politikker på både Mændenes Hjem og H17, må der ikke 
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forhandles narkotika på nogle af tilbuddenes grund. Derfor kan man ofte observere diverse handler i 

tilbuddenes umiddelbare omgivelser.  

For det tredje er der siden årtusindskiftet sket et skifte i stofscenen således, at kokainen har 

overtaget heroinens plads som det mest brugte stof i narkomiljøet (Mændenes Hjem ¶ Vesterbros 

Stofscene). Det store forbrug af kokain i miljøet skaber nogle helt andre problematikker end 

heroinen gav anledning til. I nedenstående citat forklarer den sundhedsfaglige leder fra Mændenes 

Hjem hvordan kokainens effekt adskiller sig fra heroinens: 

 
Sundhedsfaglig leder:  Kokain er ikke en downer, det er en upper. Men 
problemet er også, at effekten af kokain er jo meget kortvarig. Typisk er det jo 25-30 sek 
og så har du sådan en lidt bedre effekt af det i 20 minutter, måske en time hvis alt går 
vel, og så er du egentlig klar til at skulle tage et nyt indtag. Og udfordringen ved det, 
det er at du skal også tage kokain, i stedet for at tage 4 gange i døgnet, så skal du op og 
tage det 18-20 gange, og det vil sige der skal samles væsentlig mange flere penge ind.  

(Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 
 
 Som det fremgår af citatet, kræver et dagligt forbrug af kokain, at man indtager stoffet 

relativt ofte for at undgå abstinenser. Som konsekvens heraf, skal man også købe mere og tiere, og 

det medvirker til at holde brugerne tæt på narkohandlen. Da kokain derudover er et 

centralstimulerende stof (Rindom 2016 ¶ Kokain) - og en såkaldt ‘upper’ - holder et kokainforbrug 

således også brugerne oppe, nogle gange i flere dage, og de kommer derfor til at fremstå mere og 

mere kaotiske. Som relationsmedarbejderen i Hjemløseenheden bemærkede:  
 

Relationsmedarbejder: fem dage på coke, så er man sendt afsted ikk’ og kan agere 

rigtig psykotisk og være voldsom og umulig - og når folk så får sovet, så er der ikke 

noget. (Interview d. 16/3-2018, H17) 

 

Vi spurgte herefter ind til, om manglen på søvn muligvis kunne hænge sammen med den 

kendsgerning, at brugerne ikke længere bor på Vesterbro grundet de processer, vi har analyseret i 

analysedel 1 og om det kunne gøre miljøet mindre kaotisk, hvis brugerne havde muligheder for at 

gå hjem i seng i nærheden. Til det svarede hun:  

 

Relationsmedarbejder: Det ved jeg sgu ikk’, om de ikke ville være lige så væltede 
stadigvæk… altså man kan sige folk der bor på Mændenes hjem, er jo på Vesterbro, de 
bliver også væk på vej over til Sundhedsrummet. Så det ved jeg ikke om har noget at 
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skulle have sagt, jeg tænker, hvis noget skal have en betydning for det så tror jeg det er 
skifte i stoffet - kokain, som gør at man skal jagte hele tiden for at føle sig rask. 
  
Anders: Ja okay, fordi det har en kortere levetid havde jeg nær sagt… 

 
Relationsmedarbejder: Ja, man skal helst ryge hver halve time ikk’, for at have det 
godt. Så det tror jeg nærmere er det at man hele tiden er på pengejagt, så hvis der 
opstår en mulighed på vej over Halmtorvet, så frem for at få lavet, altså få skiftet sit 
bind på sit skinnebenssår så går man med den i stedet for ikk’... fordi det er mere 
aktuelt, eller det er mere presserende lige her og nu, og så kan man kigge på benet i 
næste uge… sat på spidsen. Så jeg tror nærmere, at det er dét. 
(Interview d. 16/3-2018, H17) 

 

En anden konsekvens af det stigende kokainforbrug på stofscenen er altså, at brugergruppen 

har ændret adfærd. Da kokain er et centralstimulerende stof som beskrevet tidligere bliver de mere 

kaotiske og er konstant i bevægelser for at skaffe penge eller stoffer. 

 
For det fjerde har brugernes færden i den Gyldne Trekant, og i særdeleshed i de sociale 

tilbud også en social dimension. Under feltarbejdet blev det hurtigt tydeligt, at mange af 

stofbrugerne kender hinanden indgående på kryds og tværs. Vi har blandt andet observeret hvordan 

mange af stofbrugerne færdes sammen, når de går fra det ene tilbud til det andet, hvordan de 

krammer hinanden når de mødes og hænger ud i mindre grupperinger særligt i området lige uden 

for H17 og Mændenes Hjem. Flere af grupperingerne har karakter af familielignende eller tætte 

venneforhold, flere har også et mere intime forhold. Vi mener at have identificeret, igennem vores 

observationer, at de to tilbud er mere end essentielle for deres stofindtag men i lige så høj grad 

agerer sted for deres sociale liv. På rampen ude foran H17, eller ved døren ind til Mændenes Hjem 

udspiller der således i vores oversættelse af Loflands terminologi ofte et privat domæne, hvor den 

dominerende relationelle form kan karakteriseres som af mere intim karakter i et fysisk rum 

(Lofland 2006: 14). Vi kan derved identificere, at stofbrugerne opretter det Lofland kalder små 

private ”bobler” ude foran tilbuddene i et hav af mere offentlige domæner (Ibid: 12). Disse steder er 

derfor essentielle emotionelle knudepunkter for deres sociale liv og fungerer som sikre territorier, 

særligt eftersom mange af deres tidligere steder er blevet fjernet eller har ændret form (Ibid: 64).  

For flere styrkes de sociale bånd blandt målgruppens medlemmer yderligere af, at sociale 

bånd til venner og familie udenfor miljøet ofte svækkes med tiden. På H17 fortæller en af gæsterne, 

at hun ikke længere har kontakt til sin familie i Tyskland som følge af at hun blev afhængig af 
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heroin. Familien kunne ikke acceptere det og slog hånden af hende. Hun flyttede herefter til 

Danmark, hvor hun havde en bror der gerne ville tale med hende. Det lykkedes hendes at blive 

clean indtil for fem år siden, hvor hun efter egen udtalelse ‘faldt i igen’. Hun fortæller, at forholdet 

til broren herefter også er blevet dårligere og de ses nu kun meget sjældent når hun ‘er helt fucked’ 

økonomisk (Feltnote l. 19-29 s. 6). Mange af de stofbrugere vi har været i kontakt med har fortalt 

lignende historier. Deres primære netværk er i stofmiljøet blandt andre stofbrugere og ansatte i 

miljøet.  

 En af effekterne af, at målgruppen er så personligt forbundne til dette lille geografiske 

område er, at selve området, og tilbuddene i det, associeres med bestemte værdier fordi det 

tillægges en bestemt mening. For målgruppen kunne det være venskab, sikkerhed eller genkendelse. 

For deres familie eller venner udenfor miljøet kunne det omvendt være misbrug, vold og ulykke. 

Det vil sige, at selve det fysiske område bærer en form for stigma, hvilket reflekteres på de 

mennesker som færdes i det. Dette fænomen refererer Wacquant til som territorialt stigma 

(Wacquant 2013: 241). Isabel så dette komme til udtryk på Mændenes Hjem, hvor en bruger kom 

ind i Skyen for at benytte stofindtagelsesrummet. Inden han går ind siger han til personalet i 

venterummet: “Hvis min mor ringer og spørger efter mig, så skal I ikke sige at I har set mig. Jeg 

ringer til hende senere, men hun skal ikke vide jeg er på Vesterbro” (Feltnote l. 6-11 s. 19). Det er 

værd at bemærke at brugerens mor her i citatet ikke blot skal være uvidende om, at hendes søn 

opholder sig i stofindtagelsesrummet. Hun må ikke vide at han opholder sig på Vesterbro i det hele 

taget. Vi fortolker dette som et tegn på, at selve det at opholde sig i området ‘Vesterbro’ er en 

miskrediterende egenskab i sig selv. Ifølge Wacquant er en måde at håndtere dette stigma på, at 

skubbe det videre til en “ansigtsløs, dæmoniseret anden” (Ibid: 243).  

Under vores feltarbejde oplevede denne strategi blive brugt flere gange. Et eksempel kunne 

være en formiddag på H17, hvor der opstod et stort skænderi to stofbrugere imellem. En mand af 

somalisk oprindelse havde efter sigende lånt 250 kr. af en etnisk dansk kvinde som nu krævede dem 

tilbage. Stemningen blev meget voldsom men ingen af de ansatte greb ind. I stedet måtte andre 

tilstedeværende stofbrugere trække de to fra hinanden og følge kvinden ud som flere gange råbte at 

man aldrig kunne stole på ‘den slags’ (Feltnote l. 15-23 s. 9). Man kunne muligvis argumentere for, 

at kvinden med “den slags” kunne referere til diverse karakteristika; det kunne være en mand, en 

dealer, en jyde eller noget helt fjerde. I situationen tolkede vi det dog som at hun refererede til hans 

etniske herkomst. Meningen er dog klarere i nedenstående interviewuddrag med beboeren på 

Mændenes Hjem omkring hvad der har ændret sig i stofmiljøet i forhold til tidligere:  
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Beboer i boenheden: Det var et helt andet miljø, altså, et helt andet miljø. 
Dengang... det var slet ikke så... Der var ingen perkere på det tidspunkt. Jamen man 
hjalp hinanden noget mere, altså, der var mere... Jamen det var heller ikke perkerne der 
styrede det ligesom det er de prøver i dag. Nu er det sådan en større flok der er begyndt 
her. (Interview d. 14/3-2018, Mændenes Hjem) 

 
 I det ovenstående er det tydeligt, at interviewpersonen foretager dét som Wacquant kalder 

lateral nedrakning (Ibid.). Han skubber stigmaet til siden og tillægger i dette tilfælde folk med 

anden etnisk herkomst end dansk de miskrediterende egenskaber som forbindes med stofmiljøet. Vi 

har i løbet af empiriindsamlingen observeret den laterale nedrakning foregår mellem flere grupper i 

miljøet og bliver således til en gensidig distanceringslogik, hvor skældsord som ‘luder’, ‘perker’ og 

‘junkie’ bliver hyppigt brugt til at beskrive andre grupper end ens egen. Nedenstående citat fra en 

feltsamtale med en gæst på H17 er et andet godt eksempel:  

 
Gæst på H17: Jeg kan godt lide personalet, både her og på Mændenes Hjem. Jeg 
synes de er søde og høflige og taler pænt og arbejder hårdt. Men jeg kan ikke lide 
brugerne. Jeg synes de ikke er høflige og de stjæler og slås og taler meget grimt til 
personalet. Jeg er ikke junkie, jeg ryger bare lidt coke nogle gange - jeg hygger mig. 
(Feltnote l. 11-26 s. 17) 
 

 I dette tilfælde tager gæsten helt afstand fra andre gæster og brugere på H17. Han tillægger 

dem voldelig og uhøflig adfærd og distancerer sig derved fra dem. Ligeledes tager han afstand fra 

brugere der injicerer deres stof og som er afhængige ved at benytte ordet ‘junkie’. På trods af denne 

gensidige distancering fra andre grupper som hører til målgruppen og opholder sig i miljøet, vender 

de gang på gang tilbage til Den Gyldne Trekant hvor de færdes sammen dagligt. 

Placering af tilbud  

 
Placeringen af det sociale tilbud på Vesterbro er langt fra tilfældig. Det er for så vidt heller 

ikke tilfældigt, at stofscenen ligger på Vesterbro. I de fleste større byer i Europa, er den åbne 

stofscene nemlig løst placeret i nærheden af Hovedbanegården. Mændenes Hjem har ligget på 

Vesterbro siden før narkotika for alvor indtog Københavns gader, og begyndte naturligt at 

beskæftige sig med stofbrugere i takt med at antallet af dem steg, da man her i forvejen arbejdede 

med alkoholisme og hjemløshed. Placeringen af H17 har til gengæld været genstand for en del 

debat op til åbningen i august 2016. Man skulle med placeringen både tage hensyn til, at 
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stofindtagelsesrummet skulle være placeret tæt på stofscenen, men samtidigt også til beboerne i 

området: 

  

Afdelingsleder på H17: i rigtig mange storbyer der er det sådan at stofscenen er 
omkring en hovedbanegård ikk’, stofbrugerne er her, det er også deres by og man flytter 
ikke Hovedbanegården. Så hvor lægger man stofindtagelsesrum? Jamen det bliver 
selvfølgelig der hvor brugerne er, eller behovet er. Men det er jo ikke det samme som at 
man nu ikke også kan tage hensyn til de beboere som lever et andet liv samtidig med og 
derfor valgte man den her placering, fordi den var tilpas central men den var alligevel 
også i en vis afstand til almindelig beboelse… og byer ændrer sig. 
(Interview d. 11/4-2018, H17) 

 
Under vores feltarbejde har vi iagttaget hvordan H17’s faciliteter med enkelte undtagelser altid har 

været fyldt i både ryge og injektionsrum, både om morgenen, i dagtimerne og om aftenen. Det 

medfører at gæsterne på H17 ofte skal vente på at komme ind og indtage deres medbragte stof. Der 

er ikke lavet undersøgelser der påviser om der er kommet flere stofbrugere til på Vesterbro efter 

åbningen af H17 men der er en generel opfattelse af at det har tiltrukket flere. 

Relationsmedarbejderen fortæller, at hun tror der er kommet flere stofbrugere til: 

 
Anders: Hvad har åbningen af H17 haft af betydning for Vesterbro?  
Relationsmedarbejder: Der er kommet flere stofbrugere til, tror jeg, ikk’ (...)  
(Interview d. 16/3-2018, H17) 

 
Hvorvidt der reelt er kommet flere stofbrugere til Vesterbro som flere beboere og andre kritiske 

røster har været bange for er uvist men vi kan konstatere, at der ofte er proppet på Mændenes Hjem 

og på H17 (Jellestad 2016 ¶ 26 & Lorenzen 2015 ¶ 10). Afdelingslederen på H17 forklarer hvad 

hun tror H17 har haft af betydning for området: 

 

Anders:  Hvad tror du, åbningen af H17 har betydet for socialt arbejde her på 
Vesterbro, eller for scenen, målgruppen om man vil, her på Vesterbro? 
 
Afdelingsleder på H17: Jeg tror… jeg tænker, det skal jo deles op men noget af det 
åbenlyst har betydet det er at man har flyttet en del af den gruppe af brugere der, altså 
den del, de brugere kun havde Skyen og Fixelancen før, det er jo klart, at de er nu 
blevet flyttet, nogle af dem er blevet flyttet lidt væk fra Lille Istedgade, Istedgade, det 
stykke foran Skyen og Mændenes Hjem ikk’. De er blevet flyttet lidt væk, kan man sige, 
og herover i stedet for. 
(Interview d. 11/4-2018, H17) 
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Vi kan derfor med lidt større sikkerhed sige at trafikken har ændret form i Den Gyldne Trekant som 

følge af placeringen af H17. Det har medført markant flere stofbrugere i området omkring Kødbyen, 

som vi vil komme nærmere ind på i næste afsnit. 

‘Trafik’ i området  

Dét, at tilbuddene ligger så tæt på hinanden og har stort set samme brugergruppe bevirker, at 

der er utrolig meget trafik mellem tilbuddene. Vi observerede under feltarbejdet at brugerne ofte 

bevæger sig fra det ene tilbud til det andet og tilbage igen, enten fordi der er lang venteliste eller 

fordi de leder efter nogle bestemte venner, bekendte eller handlende. Den massive trafik mellem 

tilbuddene efter H17 er åbnet, de førnævnte regler mod handel inde i selve tilbuddene, samt 

tidsbestemte karantæner ved overtrædelse af tilbuddenes regler giver anledning til, at en stor del af 

stofscenens aktiviteter er at finde udendørs på gaden samt inde i den brune Kødby. 

Relationsmedarbejderen forklarer nedenfor den øgede trafik:  

 

Relationsmedarbejder: så kom H17, sidste år, så nu trækker de ned i Kødbyen, og det 
er jo dem der har larmet rigtig meget det seneste stykke tid ikk’. Og det rammer lige 
pludselig Halmtorvet en en helt anden måde, fordi placeringen har noget, altså, det betyder 
jo noget for hvor folk går hen. Før var der sådan en lige linje tværs over Halmtorvet ved 
Station City og over til Dugnad og tilbage igen. Nu går de så også bagom og over til H17, 
så nu er det sådan en trekant bevægelse.. det betyder larmen trænger længere og længere 
ud, (...) så trækker folk jo ud i Kødbyen, altså, fordi så kan man godt lige sidde ude og så 
kan man have bål på ramperne og sådan noget. 
(Interview d. 16/3-2018, H17) 

 
Den “larm” som relationsmedarbejderen nævner ovenfor refererer bl.a. til, at de 

erhvervsdrivende i området har skrevet et åbent klagebrev til overborgmester Frank Jensen 

angående generne som man mener åbningen af H17 har medført (Møller 2017 ¶ 1 & Ramberg et al. 

2017). Da man åbnede H17 fjernede kommunen faktisk nogle af gadeplansarbejderne fra Vesterbro, 

heriblandt ovenstående interviewperson. Vedkommende forklarer nedenfor, hvordan to 

medarbejdere kom tilbage på Vesterbros gader:  

 

Relationsmedarbejder: vi blev stoppet fordi man mente at man skulle reducere 
indsatserne herinde og så opnummerede man rusmiddelbehandlingen med to fremskudte 
behandlere. Så vi har været væk et år og vi kom tilbage igen i Oktober måned. Lidt over et 
år har vi været væk ikk’, og grunden til at vi kom tilbage, det var fordi der var larm fra 
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naboerne. Det var ikke fordi der var nogle der synes det var irriterende at brugerne ikke fik 
den hjælp de skulle have. Altså… på intet tidspunkt har det været nævnt, at der har været et 
behov for at brugerne fik noget mere støtte, der måske var bredere end den man får når man 
snakker rusmiddelbehandling.  
(Interview d. 16/3-2018, H17) 
 

 Der har altså ifølge ovenstående interviewuddrag været tale om, at man fra kommunens side 

fjernede medarbejdere fra en relationel, opsøgende gadeplansindsats for til gengæld at flytte disse 

medarbejdere til rusmiddelbehandling samt at drive et udvidet sundhedstilbud i en pædagogisk 

ramme, som man hos H17 anser sig sig selv for at være. Man kan her argumentere for, at man fra 

kommunens side har anvendt den strategi som Löic Wacquant kalder for behandling hvor man altså 

primært ser et stof(mis)brug som en patologi og en individuel sundheds-problematik, hvor en 

skadesreducerende indsats kan lede til den endelige løsning: behandling (Wacquant 2009: xxi). 

Denne strategi stillede dog ikke naboerne tilfredse, da de oplevede en stigning i stofrelateret affald 

og indbrud, hvilket førte til det føromtalte klagebrev. Og man reagerede altså fra kommunen ved at 

skifte strategi i retning mod socialisering, og sende de to medarbejdere tilbage til Vesterbros gader 

som ‘relationsmedarbejdere’.  

Opsamling:  

I ovenstående kapitel har vi gennem analyse og fortolkning af vores empiriske fund svaret 

på nedenstående spørgsmål: 

 

- Hvilken betydning har Vesterbros fysiske byrum anno 2018 for stofbrugernes væren og 

færden på stofscenen? 

 

Ved hjælp af vores empiriske nedslagspunkter på henholdsvis Maria Kirkeplads og 

Halmtorvet har vi vist hvordan fysiske forandringer, gentrificering samt kommercialisering af det 

offentlige rum danner udgangspunkt for en spatial segregering. Dette kombineret med gatede 

communities og færre eller ‘hjemløse-sikrede’ bænke resulterer i, at hjemløse stofbrugere har færre 

muligheder for at opholde sig i Vesterbros offentlige rum. Dette har medført, at de hjemløse 

stofbrugeres færden er koncentreret inde for et bestemt lille fysisk område kaldet Den Gyldne 

Trekant, hvor flere af de sociale tilbud er placeret. Heriblandt de to stofindtagelsesrum som vi i 

følgende kapitel vil stille skarpt på i en komparativ analyse. 
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4.3 Delanalyse 2: Stofscenen og det sociale arbejdes praksis 

 
I det følgende analyseafsnit vil vi fokusere på de to sociale og sundhedsfaglige indsatser 

som altså udgør to af ‘hjørnerne’ i den Gyldne Trekant, og derfor er knudepunkter på stofscenen. I 

modellen nedenfor er organisationerne som er genstand for analyse i dette afsnit markeret med blåt:  

 
 
Vi vil altså undersøge hvordan organisationerne hver især er indrettet rent fysisk, og hvilken 

indflydelse dette kan have på det sociale arbejde, og derved svare på følgende arbejdsspørgsmål:  

 

- Hvordan spiller de fysiske rammer ind på det sociale arbejdes praksis på henholdsvis 

Mændenes Hjem og H17? 

 

Organisationernes fysiske rum 

I det følgende afsnit vil vi forsøge at redegøre for henholdsvis H17 og Skyens fysiske 

indretning med det formål, at man som læser får en fornemmelse for stedernes rumlige dimension. 

Afsnittet skal efterfølgende agere rammesættende reference for en analyse af, hvordan disse 

forskellige fysiske rum influerer og spiller sammen med det sociale arbejde som foregår i praksis i 

tilbuddene. 
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Venterum 

Når man træder ind i de to venterum på henholdsvis Skyen og H17, står de i skarp kontrast 

til hinanden. På H17 træder man ind fra automatiske glasskydedøre til en stor rektangulær 

reception. Der er der højt til loftet, hvide vægge, rene blanke blå gulve med store glaspartier der går 

langs den ene side hvor rygerummene er placeret. På den modsatte side af lokalet er der to toiletter 

med hver sin dør, og en lampe ovenover der indikerer med grøn når det er ledigt, og rød når der er 

optaget. Ved siden af toiletterne er der installeret et håndvaskareal med blanke kliniske overflader 

og tilhørende sæbe- og desinfektionsmiddel. Ved siden af dette er der et lille indhak i væggen hvor 

der står en række værktøjer, kondomer o. lign. i en kurv til fri afbenyttelse. Ved siden af ligger 

injektionsrummet som er forbundet med to døre. Midt i lokalet står en skranke med en computer og 

en telefon og der befinder sig typisk mellem tre til fire ansatte. De er ofte fysisk placeret i lokalet 

således at to står bag skranken, en står ‘vagt’ ved døren til rygerummet og en sidder placeret i et 

indhak i væggen og gør værktøj klar. De er altid beklædt med en sort T-shirt, eller trøje hvis det er 

køligere, med hvide H17 bogstaver på bryst og ryg. Computeren benyttes af personalet som “tjek 

ind” system af gæsterne. Proceduren er enkel; gæsten kommer ind og oplyser om han/hun skal 

benytte injektions- eller rygerum og herefter har man 45 minutter til at injicerer eller 35 minutter til 

at ryge sit medbragte stof, herefter er der ‘holdskifte’. På skranken er der altid sat rødt saftevand 

frem og revet staniolpapir til fri afbenyttelse som gæsterne benytter til at ryge med. I loftet er et 

stort ovenlysvindue, der giver et naturligt lysindfald kombineret med flere lamper der kan dæmpes 

og justeres efter behov. Lamperne er fastsat på nogle bærende stolper, hvor fire af dem går ned i 

lokalet og fungerer som “hvilepæle” for gæsterne.  

I Skyen træder man ind af en traditionel glasdør til en lille entré der fører videre til 

venterummet som er omtrent 15 kvm. På venstre side står et skrivebord med en plante og en 

computer som de ansatte ligeledes skriver brugerne ind i på en venteliste. Der er oftest mellem to til 

tre ansatte fordelt forskellige steder i rummet eller ude foran afhængig af antal besøgende. Ved 

siden af skrivebordet er et vindue med tonede ruder som ofte står åbent når det er godt vejr og på 

væggene er der ophængt billeder, malerier, en julelyskæde og en postkasse til ris og ros. Der er to 

bænke som bliver benyttet af både brugere såvel som ansatte og en håndvask ved siden af den 

gul/røde indgangsdør til injektionsrummet. I rummet står her, ligesom i H17, et bord med en 

computer til indskrivning. Her står det dog i et hjørne og vendt ind mod væggen. Gulvene er belagt 

med brune fliser der medvirker til at lokalet sammenlignet med H17 fremstår mere mørkt. 

Nedenstående billede illustrerer de to tilbuds venterum: 
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Billeder af H17’s reception 
 

 
Egne billeder af Skyens venterum 
 

Ryge og injektionsrum 

Ryge- og injektionsrummet er også forskellige i de to tilbud. For det første er H17s 

rygekapaciteter en del større. De har kapacitet til ca. 20 rygere, hvor Skyen kan rumme otte ad 

gangen. For det andet er kabinerne i Skyen mindre, væggene er mærkede, har vægmalerier og 

dørene er gule. På H17 er der ligesom i receptionen meget plads, højt til loftet med hvide vægge og 

kabiner af glas med aluminiumsborde i hver kabine. I injektionsrummet er det i begge tilbud et 

krav, at der sidder minimum én sygeplejerske som holder opsyn med de injicerende stofbrugere. 

Der kan i begge rum være mellem otte til ni stofindtagende personer i injektionsrummene. 

Billederne nedenfor illustrerer forskellen på de to rygerum:   
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Billeder af henholdsvis H17 og Skyens rygerum. 
 

 
Billeder af henholdsvis H17 og Skyens injektionsrum. 
 

Afslapningsrum 

Foruden stofindtagelsesrum har begge tilbud også hver deres form for afslapningsrum, når 

man har indtaget sit stof. Under vores feltarbejde på H17 har rummet ikke været anvendt af mange 

gæster og ofte har rummet været aflåst. I slutningen af vores feltarbejde blev der placeret en række 

sækkestole som gæsterne kunne ligge i, hvor der tidligere var nogle enkelte bænke. Rummet er stort 

og lyst med et større ovenlysvindue i loftet og et akvarie langs væggen. Her er der også installeret 

en håndvask og ved siden af vasken går der en dør ind til en fodterapeut som kommer ca. to gange 

om ugen. 

I Skyen kan man, når man har indtaget sit stof, gå ind på Mændenes Hjem gennem en dør 

for enden af lokalet. Her træder man ind på kontaktstedet, hvor de øvrige brugere af Mændenes 

Hjem befinder sig. Lokalet er rektangulært og som beskrevet i organisationsbeskrivelsen ligger der 

et lille kontor på et par kvadratmeter når man træder ind fra Skyen og opgangen til herberget i 

modsatte ende. Gulvene er brune og væggene har mange forskellige mærker og farver der vidner 
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om mange års brug. Væggene er dekoreret med billeder og egne lavede skilte hvor der f.eks. står 

“Ikke et værested men et sted man kan være”, “Home Sweet Home”, “Dette sted er for alle” og på 

en stor tavle ved siden af kantinen står der “Velkommen” med et stort hjerte skrevet i rødt kridt og 

under det står dagens morgen-, frokost og aftensmenu. Langs vinduerne står der en bar med nogle 

bænke og borde der ser slidte ud. Her sidder ofte en del brugere og snakker og spiser maden fra den 

indbyggede kantine i lokalet. Ved siden af kantinen er der to mindre borde med tilhørende 

siddepladser der hyppigt bliver benyttet af brugere såvel som ansatte til en snak. I alt er der ca. 

siddepladser til 25 personer. På gulvet er der i det ene hjørne lagt fem madrasser som brugerne 

ligger på når de er trætte eller dårlige. I lokalet er der typisk mellem tre til fire ansatte der figurerer 

rundt og hjælper brugerne efter behov. 

 

Det sociale arbejde 
 

I det følgende afsnit vil vi at analysere H17 og dernæst Mændenes Hjems tilgange til det sociale 

arbejde med deres gæster og brugere samt hvordan dette hænger sammen med organisationernes 

fysiske indretning.  

H17  
 

Som det fremgår i afsnittet om organisationsbeskrivelser er H17 en relativt nystartet 

organisation som åbnede august 2016. Under vores første og indledende møde med 

afdelingslederen fik vi en rundvisning i huset, hvor lederen fortalte os, at de satte stor pris på 

udefrakommende studerende der kunne kaste lys over deres arbejde. Lederen fortalte: ‘jeg kan 

simpelthen ikke se, idéen med ikke at invitere ind, jeg kan simpelthen ikke se det’. Vi fik 

efterfølgende udleveret nøgle og fri adgang til huset i alle døgnets timer på betingelse af, at vi 

informerede dem om når vi var til stede. Under rundvisningen fortalte lederen, at de siden åbningen 

løbende har ændret praksis, hvis det ikke fungerede hensigtsmæssigt og at de ‘prøver sig lidt frem’. 

Lederen eksemplificerede det med indretningen af lokalerne, hvor det tidligere var sådan at ind- og 

udgang var placeret forskellige steder i huset der skulle give et naturligt flow og skulle modvirke 

karambolage af gæsterne. Gæsterne anvendte dog altid indgangen også som udgang, da denne lå 

tættere på ryge- og injektionsrummet og de måtte indse at gæsterne ikke anvendte den arkitekt-

tænkte ind- og udgang efter hensigten. 
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Under et senere interview med afdelingslederen spurgte vi ind til deres opfattelse af egen 

position som aktør på Vesterbro. Den daglige leder italesætter organisationen som:  

 

Afdelingsleder: Det er et udvidet sundhedstilbud. Det vi jo siger, det er, at vi er et 
sundhedstilbud i en pædagogisk ramme. Men vi er jo også et sundhedstilbud under 
Socialforvaltningen, eller i, ikke under, i Socialforvaltningen i Københavns kommune 

(Interview d. 11/4-2018, H17) 
 
Ønsker man detaljeret information omkring H17 på Københavns Kommunes hjemmeside finder 

man et lille faneblad der i begrænset omfang beskriver at deres opgave er at være et ‘trygt og 

sundhedsforsvarligt rum’ der desuden skal ‘begrænse omfanget af stofindtag i det offentlige rum på 

Vesterbro. Stofindtagelsesrummet sikrer sådan både tryghed og sikkerhed for stofbrugerne, beboere 

og erhvervsdrivende i lokalområdet’ (Københavns Kommune ¶ 2).  

Som det fremgår af ovenstående, er denne rolle og selvforståelse markant forskellig fra 

Mændenes Hjem, idet H17 grundlæggende identificerer sig selv som et sundhedstilbud med et 

mindre fokus på det relationelle og socialfaglighed, på trods af at de to organisationer faciliterer et 

tilsvarende stofindtagelsestilbud. Kigger vi tilbage på den tidligere beskrevne fysiske indretning af 

H17, kan man argumentere for, at deres indretning af kliniske, lyse og store lokaler kan associeres 

med bestemte ikke-hjemlige, institutions- og hospitalslignende emotioner. Relationsmedarbejderen 

giver i nedenstående citat hendes betragtning af H17: 

 

Relationsmedarbejder: Det er et andet rum at gå ind i som er meget Hovedbanegård-
agtigt, der er ikke nogen steder du kan sidde ned. Der er to vindueskarme hvor du kan 
sidde ned, så du kan heller ikke rigtig få ro når du står og venter derude, så det gør 
også at man hele tiden flimrer og går ind og ud af dørene og sådan noget… Så måske er 
der lidt mere kaos herovre i brugergruppen for der er sådan lidt mere rum for det. 
(Interview d. 16/3-2018, H17) 

 

Man kan ud fra ovenstående citat forstå at relationsmedarbejderen associerer H17 med at være en 

Hovedbanegård. Dels fordi der ikke rigtig er nogle steder man kan sidde og hænge ud som tilfører 

en masse ind og ud ad dørene aktivitet og ‘kaos’ og dels fordi stedet fysisk kan rumme så mange 

stofbrugere der træder ind i holdskifte. Som konsekvens af at H17 ikke i samme omfang har 

muliggjort at stofbrugerne kan sidde og opholde sig i receptionen med de ansatte, og samtidig kan 

rumme så mange stofbrugere i ryge- og injektionsrummet, kan vi argumentere for, at H17 

repræsenterer et sted der i nogen grad vanskeliggør at udgøre privat domæne relation ansatte og 
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gæster imellem men i højere grad tilskynder til et offentligt og til dels fælleskabs domæne. For det 

første fordi H17 kan indeholde betydeligt flere gæster samtidig på trods af samme normering i 

ansatte. For det andet fordi den fysiske indretning af H17 ikke understøtter mulighed for 

relationsdannelse idet medarbejderne ikke har mulighed for at interagere med stofbrugerne på 

samme tætte relationelle vis som hos Mændenes Hjem. Som vi har været inde på i afsnittet 

Teoretisk ramme, består offentlige domæner ifølge Lofland af mennesker fremmede for hinanden 

eller som “kender” hinanden ved en ikke-personlig identitetskategori. På H17 kan vi med Loflands 

begrebsapparat beskrive relationen der udøves som ansat-gæst eller ansat-stofbruger (Lofland 2006: 

9). Det kommer også til udtryk ved at de ansatte på H17 som tidligere beskrevet bærer samme 

‘uniform’, en sort T-shirt med hvide H17 bogstaver. Denne ‘uniform’ adskiller sig fra på Mændenes 

Hjem, hvor de er iført deres civile tøj. Uniformen, mener vi, understøtter deres selvopfattelse som et 

sundhedstilbud og markerer medarbejdernes tilhørsforhold eller position og giver derfor en tydelig 

skelnen mellem ansat og gæst (Ibid.). Netop anvendelsen af ordet ‘gæst’ til deres målgruppe fandt 

vi interessant og spurgte derfor afdelingslederen om baggrunden for det:  

  

Anders: Et af de ord jeg bemærkede første gang vi mødtes det var at I bruger ordet 
‘gæster’, hvad for nogle overvejelser har I omkring ordet af gæster? 
 
Afdelingsleder: Ja, gæster… inden H17 åbnede og da vi var en flok nyansatte der var, 
vi havde sådan en eller to intro uger hvor vi lavede alt muligt, der kan jeg huske vi 
snakkede meget om, hvad hedder de… er det brugere, er det borgere, er det patienter? 
Er det… hvad er det for noget.. [...] og så kan jeg huske at vi talte meget om det [ordet 
gæst] fordi hvad forventer man af en gæst, hvad er en gæst for en størrelse men det er 
jo en der er på besøg et sted og hvad forventer man så af en der er på besøg og hvordan 
er det nu med brugere og hvordan taler vi om, [...] vi landede på gæster. Ja, og jeg kan 
simpelthen ikke huske alle de forskellige overvejelser der var i forbindelse med det men 
det var det vi landede på. (Interview d. 11/4-2018, H17) 

 

Slår man ordet ‘gæst’ op i den danske ordbog defineres ordet som “en person der er på besøg i en 

anden persons hjem, fx til en fest el. i en anden anledning, uanmeldt el. efter invitation”. Vi 

erkender, at ordet gæst kan fortolkes i vidt omfang men på baggrund af ovenstående og egne 

observationer, leder det os dog til at associere ordet ‘gæst’ med en bestemt ønsket adfærd på H17.  

Denne indebærer, at gæsterne ikke skal føle sig for godt hjemme og at der er forskel på 

tilhørsforholdet og positionen ansat og gæst imellem. Således mener vi, at H17 distancerer sig fra 

Mændenes Hjems ‘bruger’-begreb, som vi vil komme nærmere ind på i deres analyseafsnit. 
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Under vores feltarbejde har vi nysgerrigt spurgt afdelingsleder og medarbejdere ind til 

hvordan de selv opfatter deres arbejde og om det er socialt arbejde. Det har været svært at finde 

frem til en entydig definition af deres arbejde fra de forskellige informanter. Flere af medarbejderne 

har givet udtryk for at de ikke udfører socialt arbejde men derimod sundhedsfagligt arbejde og 

skaber rammer for et sikkert stofindtag. Spørger man nærmere ind til hvorfor det ikke er socialt 

arbejde har vi flere gange hørt at der ‘desværre ikke er tid til at indgå i dybere relationer med 

gæsterne’ og at deres arbejde af og til kan ‘ligestilles med en dørmand’ og derfor har flere af 

medarbejderne haft udfordringer ved at se deres praksis indgå i socialfagligt arbejde. Flere af 

medarbejderne har under maden i frokoststuen fortalt, at der har været stor personaleudskiftning på 

de lidt over to år H17 har eksisteret. De forklarer det bl.a. med at deres tidligere kolleger ikke har 

kunne indfinde sig i den praksis der udføres på H17 og at arbejdet for mange ikke levede op til 

deres forventning. I nedenstående citat udfolder afdelingslederen deres syn på det sociale arbejde: 

 

Afdelingsleder på H17: (...) selve det at udføre socialtfagligt, forstået som det der 
handler om at sagsbehandle, at skrive.. på herberger laver man opholdsplaner og på 
bosteder laver man opholdsplaner og andre steder laver man handleplaner.. den type af 
socialt arbejde ligger ikke i huset her. Er ikke en del af opgaven men det er en del af 
opgaven at sørge for at kunne henvise og samarbejde tæt med de instanser som har den 
del af opgaven ikk’. (Interview d. 11/4-2018, H17) 

 

Denne definition af socialt arbejde adskiller sig markant fra vores definition af socialt arbejde som 

vi har taget udgangspunkt i jf. afsnittet om ‘Emnets relevans for socialt arbejde’. Den adskiller sig i 

øvrigt også for den definition de har på Mændenes Hjem som vi vil folde ud i afsnittet om dem. 

Relationsmedarbejderen tilføjer i nedenstående citat, hvordan vedkommende opfatter arbejdet på 

H17: 

 

Relationsmedarbejder: Mit indtryk er at dem der er ansat her har ikke tid til at lave 
socialt arbejde, de er presset på at holde øje med lister og døre og… at der ikke er 
nogen der smutter ind steder hvor de ikke skal være og hvad der sker ude på rampen 
[...] jeg tror meget at de tænker de er et sted hvor man skal injicere og gå sin vej igen 

(Interview d. 16/3-2018, H17) 
 

Som det kommer til udtryk i ovenstående citat er der travlt på H17 bl.a. som følge af at de 

rummer så mange gæster samtidig. Det medfører, at de ansatte har rigtig mange gæster som de skal 

holde tilsyn med og fordelt på rigtig mange kvadratmeter. Som relationsmedarbejderen forklarer og 
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som vi under vores feltarbejde ligeledes har erfaret, har de ansatte på H17 rigtig mange praktiske 

arbejdsopgaver der tit foregår i kaotiske rum med rigtig mange pressede mennesker. Opgaverne 

består bl.a. i at holde tilsyn i både ryge- og injektionsrum, reception og rampe, skrive gæster ind på 

venteliste, holde styr på hvornår næste hold skal ind, ‘holde øje med at der ikke er nogen der 

smutter ind steder hvor de ikke skal være’, tjekke toiletterne efter hvert 5. minut, udlevering af 

værktøj, saftevand, rydde op og gøre rent for blot at nævne de hyppigste arbejdsopgaver vi har 

identificeret. Vi mener derfor at have erfaret, at de ansatte på H17 sjældent sætter sig ned i længere 

tid og taler med en enkelt gæst. Ofte har vi oplevet, at der har været op imod 60-70 gæster fordelt i 

forskellige rum på omtrent 500 kvadratmeter - og fire medarbejdere. Vi oplevede dog flere gange at 

medarbejderne gjorde en dyd ud af, så vidt muligt, at sætte sig ned i vindueskarmen med en enkelt 

gæst og spørge til hvordan det går med benet i dag eller lignende. 

 
Isabel var på forhånd bekendt med at man på H17 arbejdede ud fra tilgangen ‘low arousal’ 

og vi var nysgerrige på at høre nærmere om denne praksis. Under vores feltarbejde fik vi rig 

mulighed for at opleve denne tilgang i praksis. En eftermiddag, hvor vi begge observerede i 

receptionen blev stemningen intens og det resulterede i at en gæst kastede en kaffekande tværs over 

lokalet mod en af de andre gæster. Medarbejderne reagerede ved at samle kanden op, tage noget 

papir og tørre op på gulvet uden at sige et ord (Feltnoter l. 14-16 s. 16). Denne observation bed 

Isabel særligt mærke i, da situationen var blevet håndteret anderledes på Mændenes Hjem. Dette vil 

vi komme ind på i næste afsnit hos Mændenes Hjem. Afdelingslederen uddyber i nedenstående 

interview uddrag:  

 
Anders: Okay… kan du fortælle lidt om hele den her low arousal tilgang, hvordan er 
den kommet ind og hvorfor er det blevet den måde I arbejder på? 
 
Afdelingsleder på H17:  det er så det nye sort eller det er dét man taler rigtig 
meget om lige for tiden og forsøger alle mulige steder, hvor man har med mennesker at 
gøre hvis adfærd afviger markant fra andre mennesker i hvert fald når de er sammen 
mange, ikk’ [...] vi kunne bare godt tænke os at se hvad sker hvis man har en 
opmærksomhed, i virkeligheden måske ikke så meget på gæsten, men på hvordan agerer 
jeg som fagprofessionel ude i det her felt og hvad sker der egentlig i mig når jeg møder 
en som har enormt travlt f.eks. alle de her ting omkring affektsmitte, ville vi bare gerne 
sige, det kører vi.. det prøver vi af her og ser hvad der sker. [...] det der med lidt mindre 
fokus på gæsternes adfærd fordi gæsternes adfærd er som den er og lidt mere fokus på 
personalets, vores adfærd, i mødet med gæsterne. [...] det må altid være den 
professionelles ansvar, hvordan en konflikt f.eks. skal udvikle sig og aldrig brugerne, 
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patientens, gæstens ansvar. Det har også noget at gøre med hvordan man agerer og 
hvordan man reagerer på fornærmelse eller noget andet. 

(Interview d. 11/4-2018, H17) 
 

Ovenstående citat belyser meget godt den situation vi oplevede med kaffekanden, hvor 

medarbejderne ikke greb ind eller korrigerede gæsten. Under vores feltarbejde har vi af flere 

omgange oplevet lignende situationer og skænderier gæsterne imellem, hvor ingen af 

medarbejderne har grebet ind men i stedet har ringet efter politiet, hvis en situation er eskaleret. Den 

passive handlemåde vi har observeret kan forstås som en strategi til ikke at optrappe konflikter. Der 

er således ikke så meget fokus på gæsternes adfærd ‘fordi gæsternes adfærd er som den er’. Det ser 

vi som et udtryk for at det ikke er H17’s hensigt at påvirke og udvikle gæsternes adfærd. Under 

feltarbejdet faldt Isabel i snak med en af gæsterne og hans ven ude foran på rampen, som hun 

kender fra sit arbejde på Mændenes Hjem. Vedkommende fortæller om hans oplevelse af H17: 

 
Gæst på H17: Jeg kommer næsten ikke her. Her er altid nogen [gæster] der kommer 
og blander sig, eller slås eller råber, og politiet er her 10-20 gange om dagen, så man 
bliver helt aaaah i hovedet. Dem som er her [medarbejderne], de kan ikke finde ud af at 
være sådan [tramper i jorden] sige nej.. de løber bare sådan [skinger stemme mens han 
holder en fiktiv telefon] ”hjælp mig, hjælp mig, politi”  
 
Isabel:  Okay… Hvad synes du ellers om det, der er jo stort og flot? 
 
Gæst på H17: Ja men folk kan ikke finde ud af det. F.eks. før kunne man ligge 
dernede og slappe af, men så ryger folk og slås, og så nu har de låst døren, så ikke 
mange kan sove der. 
 
Isabel:   Men er det ikke næsten de samme mennesker der kommer her, som 
på Mændenes Hjem? 
 
Gæst på H17: Jo, men problemet er, at de bliver dårligere og dårligere. De kommer 
ind og har det fint, men så efter 3 måneder herinde er de helt fucked. De tager for 
mange stoffer og kan ikke styre det, så tager man skade i hovedet. Men sådan nogle som 
min ven her, han kan godt styre det, så det er kun fordi der kommer sådan nogle som 
ham, at jeg kan holde ud at være her.  
(Feltnoter l. 3-26 s. 19) 

 

Som det fremgår af samtalen er gæstens oplevelse at medarbejderne ikke håndterer 

konflikter ved at gå ind i dem men i stedet ringer efter politiet. Vi forstår gæstens udtalelser således, 

at han oplever det som vi har identificeret som low arousal tilgangen i praksis. Forskelligt fra 
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konflikthåndteringen på Mændenes Hjem benytter de ansatte på H17 sig af én overordnet tilgang i 

form af low arousal og håndterer således ikke konflikter ved at bringe deres personlige relation til 

gæsterne i spil i konflikthåndteringen. Gæstens oplevelse er, at medarbejdernes passivitet skaber 

flere konflikter der medfører at politiet ofte må tilkaldes. Vi mener, at håndteringen af konflikter på 

H17 desuden understøttes af den rumlige indretning, som vi har beskrevet i tidligere afsnit, der 

vanskeliggør at medarbejderne kan trække en gæst - eller flere - til side for en stund og bedre skabe 

et privat domæne og lytte til gæstens frustrationer. Det er vigtigt for os at understrege at vi oplevede 

medarbejderne gør hvad de kan inden for de rammer for at skabe mere private- og fælleskabs- 

domæner f.eks. ved at gå ud og ryge en smøg med gæsterne. Men som beskrevet har medarbejderne 

et stort areal og mange gæster at holde tilsyn med som vanskeliggør relationsdannelse.  

Som vi har beskrevet tidligere bærer H17’s medarbejdere uniform på arbejdet der kan 

associeres til andre arbejdsstillinger der traditionelt ikke vægter relationen højest f.eks. politibetjent, 

soldat, sygeplejerske på et hospital, stewardesse etc. Vi mener således, at uniformen på H17 kan 

fortolkes som et symbol på et bestemt - og ikke nødvendigvis lige - relationsforhold som bevirker, 

at der vil opstå en ‘naturlig’ ansat-gæst relation (Lofland 2006: 9). Samtidig kan uniformen også 

symbolisere en ens og lige behandling upåagtet hvem der er på arbejde som kan skabe et trygt og 

sikkert rum for de hjemløse stofbrugere. Netop behandling er her centralt og kan forklares som en 

strategi og fører os tilbage til Wacquants stats-, eller her, kommunale strategi for at udbedre et 

socialt problem som vi har identificeret H17 er et udtryk for (Wacquant 2009: xxi).  

I ovenstående samtale er det tydeligt at gæsten distancerer sig fra de andre stofbrugere der 

efter gæstens egen udtalelse ikke kan styre det og som derfor tager ‘skade i hovedet’ og er ‘helt 

fucked’. Således foretager stofbrugeren også en lateral nedrakning af denne gruppe som tager flere 

stoffer end han gør (Wacquant 2013: 243). Derimod tillægger gæsten ikke sin ven denne 

distanceringslogik og beskriver hvordan han kun ‘kan holde ud at være her’ fordi der ‘kommer 

sådan nogle som ham’, således har H17 også en social dimension som vi har beskrevet i afsnittet 

‘Den Gyldne Trekant’. 

I vores første møde med H17 fik vi en fornemmelse af en hospitalsinstitution og associerede 

det til et supersygehus der ofte er kædet sammen med en centralisering af sundheds- og 

velfærdssopgaver. ‘H17’ navnet, som er en forkortelse for Halmtorvet 17, mener vi, understøtter 

vores hospitals associationer og har - noget anderledes fra Mændenes Hjem og Skyen - mere 

karakter af en afdeling på et hospital. De store, lyse og hospitalslignende lokaler tilfører samtidig 
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feltet noget som Mændenes Hjem ikke kan i deres mindre og mørkere lokaler. Således som det 

fremkommer af nedenstående feltsamtale: 

 

Anders: Må jeg spørge hvor tit du kommer her? 
 
Gæst på H17: Det er forskelligt, nogle gange flere gange dagligt.. andre gange kan 
der gå nogle dage.  
 
Anders: Af de to stofindtagelsesrum [Skyen og H17], hvilket foretrækker du så? 
 
Gæst: Jeg kommer mest her, jeg kan godt lide rygerummet. Det virker mere rent og 
man kommer hurtigt til. Så ved jeg også at der bliver holdt øje fra den anden side [af 
glasruden]. Jeg fixer ikke… så jeg kender ikke så meget til det andet rum. Hvad synes 
du om det? 
 
Anders: Mig? Jeg synes det er flot. Det ligner et moderne hospital 
 
Gæst: Hehe.. du har ret. Jeg kan godt li’ det. 
(Feltnoter l. 11-26 s. 5) 

 

Mændenes Hjem 

  

Som det fremgår i afsnittet Organisationsbeskrivelse er Mændenes Hjem en organisation der 

har eksisteret i over hundrede år. Hvor H17, som nævnt ovenfor, løbende udvikler sin 

organisationskultur, metode og udseende, er Mændenes Hjem som organisation mere etableret. 

Selvom Skyen er relativt ny i forhold til flere af Mændenes Hjems andre tilbud, hører den altså til 

en organisation som italesætter sig selv som havende en meget defineret rolle, værdigrundlag, 

vision og mission. Det fremgår blandt andet af Mændenes Hjemmeside, som i øvrigt er væsentligt 

mere omfattende end H17s. På siden kan man blandt meget andet finde organisationen mission, 

vision og værdier. Missionen og visionerne lyder således:  

 

Det er Mændenes Hjems mission at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får 

mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til 

et mangfoldigt samfund (Mændenes Hjem ¶ Mission, Vision & Værdier)  

 

Visioner: 

- Mændenes Hjem ønsker at være med til at forebygge hjemløshed og udstødelse. 
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- Mændenes Hjem vil, gennem samarbejde og oplysning, arbejde for forståelse for 

hjemløses og udsattes situation, og for at sikre tilstrækkelige ressourcer til arbejdet 

på boformen og de øvrige nødvendige bo og behandlingstilbud. 

- Mændenes Hjem ønsker til stadighed at kunne udvikle sine tilbud til gavn for 

hjemløse og udsatte mennesker, gennem inddragelse, dialog og samarbejde. 

(Mændenes Hjem ¶ Mission, Vision & Værdier) 

 

 Udover mission og visioner, kan man på siden lære, at grundværdierne i Mændenes Hjems 

arbejde er ‘det gode’, ‘individets unikhed’ og ‘lighed’ samt ‘at være et hjem’ og ‘at være en slags 

professionelle venner for brugerne (Ibid.). Det er interessant for os, at på trods af at Mændenes 

Hjems primære målgruppe er hjemløse stofbrugere, er stoffer eller narkotika ikke på noget 

tidspunkt nævnt i organisationens værdigrundlag. Det kan vidne om, at man i denne organisation 

ikke opfatter sig selv som et specialiseret behandlingssted men derimod som et holistisk tilbud, hvor 

det primære fokus ikke ligger på stoffer men på menneskets ressourcer, unikhed og alt det ‘bagved’. 

I navnet ‘Mændenes Hjem’ knytter sig også anderledes fra H17 konnotationer i en retning af at 

være et hjem, eller et trygt sted man kan være og opholde sig. Vores observationer af indretningen 

på Mændenes Hjem underbygge denne konnotation og associering til mere hjemlige rammer der 

fordrer socialt arbejde der grundlæggende bygger på relationsdannelse. Vi mener desuden at 

Mændenes Hjems betegnelse ‘bruger’ i forlængelse heraf kan opfattes som et mere ligebyrdigt 

forhold mellem ansat og bruger der understøtter deres tidligere beskrevne værdier og vision (Ibid).  

 I Wacquants begrebsunivers benytter Mændenes Hjem således ikke behandlingsstrategien 

men fokuserer i stedet på socialisering. Man ser altså her ikke på patologien i et stofbrug som det 

centrale problem, og tilgangen til at hjælpe målgruppen er derfor ikke nødvendigvis primært 

sundhedsfaglig, men mere helhedsorienteret.  

Sundhedsfaglig leder: Altså mit yndlingseksempel er, at vi havde for.. ja det er efterhånden 
ved at være nogle år siden.. en borger som ind i vore tilbud hvor hans arm var brækket - var 
knækket midt over, ikke? Så da han kom ind, så hang den sådan i en vinkel på 90 grader. 
[...] Det er jo klart, det fylder jo mig med opmærksomhed når jeg ser sådan noget, fordi det 
tænker jeg, der er en klar sundhedsfaglig problemstilling som vi skulle håndtere. Men det 
var sådan set ikke borgerens vigtigste, interesse. Hans vigtigste interesse var, at han ikke 
havde fået sin kontanthjælp, så før at jeg ligesom kunne få lov at tage fat i den del med 
armen, så skulle han ligesom have landet sin kontanthjælp. Så vi brugte lige en time på at få 
socialrådgiveren til at tage fat i hans system så vi ligesom fik rettet hans kontanthjælp og da 
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den ligesom var på plads, så kunne vi begynde at snakke om armen. Og det siger noget om 
hvor kaotisk de lever, det siger noget om hvor mange stoffer de tager, men det siger også 
meget om at de er jo ikke helt uden ressourcer de her mennesker. Det er ret 
ressourcekrævende at gå rundt med en brækket arm. 
(Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 

Skyens arbejde går på ‘tre ben’. Det ene svarer helt til H17, nemlig at begrænse stofindtag i 

det offentlige rum på Vesterbro, og på den måde skabe øget tryghed for både brugere, andre 

beboere og erhvervsdrivende i området. Det andet ‘ben’ ligger sig også tæt op ad H17, nemlig at 

tilbyde rådgivning, vejledning og akut behandling for at sikre et så trygt stofindtag som muligt. Her 

adskiller Skyen sig dog ved både at lægge vægt på sundhedsfaglig og socialfaglig vejledning og 

rådgivning. Det tredje ben adskiller sig helt fra H17s erklærede arbejde ved at lægge vægt på, at 

medarbejderne skal skabe relationer til borgerne. I dette henseende skinner det stærkt igennem, at 

Skyen er en del af Mændenes Hjems organisation (Mændenes Hjem ¶ Stofindtagelsesrum). Den 

sundhedsfaglige leder forklarer nedenfor, hvilken betydning relationsarbejdet har på det daglige 

arbejde i Mændenes Hjem: 

Sundhedsfalig leder:  [...] relationsarbejdet er alfa-omega for at kunne fungere og 
det tager ca de der 8-9 måneder for en sygeplejerske at komme til at fungere sådan 
nogenlunde funktionelt herinde fordi det er den tid det tager for brugerne i virkeligheden at 
lære os at kende og finde ud af hvad vi er for nogle størrelser og ligesom have skabt en 
relation som gør, at de vil åbne op i forhold til de her sundhedsfaglige problemstillinger, 
ikke? (Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 

I lederens optik er det altså afgørende for at komme til at fungere som medarbejder på 

Mændenes Hjem, at man arbejder med relationer til borgerne. Kombineret med Mændenes Hjems 

grundlæggende værdier som at ville agere professionelle venner til borgerne samt ønsket om at 

være et hjem, kan man argumentere for, at Mændenes Hjems selvopfattelse lægger op til, at deres 

fysiske rum skal associeres med bestemte hjemlige, venskabelige emotioner og derfor skal agere 

steder for brugerne og at de skal udgøre fællesskabsdomæner eller endda private domæner for 

brugerne (Lofland 2006: 10). Det vil også sige, at det ikke er nok, at brugerne ‘kender’ personalet 

ud fra en professionel identitetskategori og omvendt, så man udelukkende indgår i en personale-

bruger interaktion (Ibid: 9). Skyens fysiske indretning underbygger muligheden for at skabe disse 

relationer og dermed private domæner. For det første er der siddepladser hele vejen rundt i 

venterummet som både personalet og brugere benytter på lige fod. Dertil er personalet ikke placeret 
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bag et skrivebord eller en skranke, som i H17, men inde i samme fysiske rum og grænser som 

brugerne. Dermed skabes et fælles symbolsk rum, hvor man opholder sig på lige fod. Personalet og 

brugerne sidder her side om side mens brugerne venter på at det bliver deres tur og engang imellem 

kommer brugere og sætter sig for at tage en snak med personalet selvom de ønsker at komme til i 

stofindtagelsesrummene. Skyens venterum kan derfor opfattes som et sted, da rummet er tilknyttet 

mening gennem de relationer og interaktioner det fysiske rum understøtter. Relationsarbejdet er 

også afgørende for, hvordan man løser konflikter på Mændenes Hjem. Den sundhedsfaglige leder 

uddyber:  

Sundhedsfaglig leder: Altså her, jeg vil sige, jeg har altid tænkt arbejdet på MH at det 
handler om én ting og det er relationsarbejde. Fordi vi har jo også altid haft den tilgang i 
forhold til f.eks. konflikter, at en måde at konflikthåndtere handler jo også om relationer. 
Jeg kan håndtere på én måde når jeg har en relation til en borger, og jeg bliver nødt til at 
konflikthåndtere på en helt anden måde når jeg ikke har en relation. Og der er ingen tvivl 
om, at der er mange konflikter, og de fleste konflikter handler jo ikke om mig eller er 
målrettet mig, men det kan godt i situationen opleves som om at det bliver målrettet mig 
fordi at frustrationen er så stærk, så det at møde en som er i stand til at rumme ens 
frustrationer kan betyde rigtig meget for det at være til stede, altså at kunne være her i det 
hele taget. Og det er vi i stand til her. At gå ind og møde borgeren og rumme nogle af de her 
frustrationer, det gør rigtig meget ved relationsarbejde, men det gør også rigtig meget ved 
at hjælpe de her borgere når der opstår konflikter eller et eller andet. Så relationsarbejdet 
er alfa-omega i ligegyldigt hvad vi ser på i det her hus [Mændenes Hjem].  
(Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 
 

 Netop tilgangen til konflikthåndtering er et punkt, hvor Mændenes Hjem adskiller sig fra 

H17. Hvor man på H17, som beskrevet ovenfor, har en ensartet tilgang til konflikter i form af ‘Low 

arousal’-tilgangen, har Mændenes Hjem en mere individuel tilgang som altså også er baseret på 

relationerne mellem personalet og brugerne, hvor man anerkender at de ansatte har forskellige 

relationer til forskellige brugere. Dette fokus på individuelle relationer understøttes også af den 

rumlige indretning på Mændenes Hjem, hvor der er mange muligheder for at personalet kan sætte 

sig ned sammen med en frustreret bruger og lytte til dem og på den måde skabe et privat domæne 

for en tid. På den måde faciliterer det fysiske rum at medarbejderne på et mere abstrakt niveau kan 

‘rumme’ brugernes frustrationer, som den sundhedsfaglige leder udtrykker det i citatet ovenfor.  

 Rummelighed er til gengæld ikke ensbetydende med, at brugerne får frit lejde og at 

medarbejderne skal stå model til enhver adfærd. Den sundhedsfaglige leder forklarer, i 
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nedenstående interviewuddrag, at det er et vigtigt instrument at anvende sin relation og netop gå ind 

i konflikter på dette felt: 

  

Sundhedsfaglig leder: Vi skal ikke korporligt gå ind i konflikter, men vi skal bruge de 
pædagogiske værktøjer der er til stede i forhold til at arbejde med at få en kontakt og så 
via kontakten kunne tale eller italesætte at det her det skal foregå på en anden måde 
[...] eller kan vi stoppe det eller kan vi dæmpe det, eller kan vi aflede det på en eller 
anden måde. Men jeg tror det er vigtigt for mig at sige at jeg tror det handler rigtig 
meget om medarbejdernes trivsel at have en fornemmelse af at når der opstår konflikter 
at så har jeg nogle handlemuligheder som ikke kun hedder at trække mig, fordi hvis du 
trækker dig fra konflikter og går væk fra konflikter, så er der sådan en moderne 
psykologisk konsensus på, at det slider dig ikke. Det tror jeg ikke på i det her felt fordi 
denne her form for konflikter vi har er af sådan karakter at de påvirker dig uanset om 
du er i dem eller ikke er i dem. Og der sker det med os mennesker at når vi bliver 
påvirkede af noget og vi ikke handler på det, så gør det noget andet ved os rent 
psykologisk. (Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 

 
Som det fremgår af citatet, er det den sundhedsfaglige leders erfaring, at konflikterne inden for det 

her område er af en sådan karakter, at man som medarbejder får det dårligt, hvis man ikke handler i 

en given situation. Denne tilgang er væsentligt forskellig fra H17, hvor vi som tidligere beskrevet, 

oplevede hvordan medarbejderne reagerede på en kaffekande der blev smidt tværs over rummet, 

ved at gå hen og samle den op og gøre rent. Fortolket ud fra den sundhedsfaglige leders citat, ville 

man på Mændenes Hjem bruge de pædagogiske værktøjer som er til stede til at trække en bruger til 

side og anvende den individuelle relation til at få italesat at den kritisable adfærd skal foregå på en 

anden måde fremfor at lade den ‘passere’. 

Det individuelle relationelle fokus kommer også til udtryk ved, at personalet ikke bærer 

uniform. Hvor medarbejderne på H17 bærer ens T-shirt, bærer medarbejderne på Mændenes Hjem 

deres eget tøj når de er på arbejde. Ligesom vi mener at uniformen på H17 har en stor symbolsk 

værdi og præger en særlig arbejdspraksis mod mere fælles- og offentlige domæner mener vi modsat 

at medarbejderne på Mændenes Hjem i deres private tøj afspejler og understøtter en form for mere 

privat domæne der bevirker at brugerne kender medarbejderne ud fra en mere personlig 

identitetskategori til trods for at de faciliterer omtrent samme tilbud (Lofland 2006: 9-10).  

Den sundhedsfaglige leder uddyber i nedenstående interviewuddrag hvordan det sygepleje- 

og socialfaglige på Mændenes Hjem betegnes som sammenhørende og uadskillige: 
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Isabel: Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på hvordan det sygeplejefaglige passer 
ind i det sociale arbejde [på Mændenes Hjem]? 
 
Sundhedsfalig leder: Der er ingen sygeplejersker der arbejder på Mændenes Hjem 
som ikke arbejder socialfagligt. Sygeplejersker der er her, har den socialfaglige del med 
inde i deres sundhedsfaglige del. [...] de to er fuldstændig koblet, du kan ikke skille de 
ting ad, du kan ikke sige at det her er ren sundhedsfagligt. Sådan fungerer det ikke, 
fordi, hvis du gør det, så har du ikke øje for målgruppen, og så går det galt. 
Målgruppen er der hvor, altså, det er igen for at vende tilbage til den med 
relationsarbejdet opstår der hvor brugerens ønske og behov er. Det er der jeg møder 
ham, for det er deri at relationen opstår. Så er det socialfagligt, kan det jo godt være at 
han starter samtalen op med mig og jeg finder ud af, at det her er en for stor opgave for 
mig, jeg skal have koblet ham.. jeg brobygger ham til en socialrådgiver eller en 
pædagog der kan begynde at arbejde med den her opgave. Men jeg slipper ikke 
nødvendigvis opgaven forstået på den måde, at jeg følger den jo til dørs, jeg bevarer 
informationen omkring hvor langt når du og hvor er vi henne med det, fordi næste gang 
vi mødes, så kan det godt være det stadig er det vi snakker om [...] fordi det er det der 
gør at relationen bevæger sig over i at jeg kan noget andet med borgeren. Og i 
virkeligheden så er min erfaring også at rigtig mange af pædagogerne og 
socialrådgiverne der er hernede, de arbejder jo også sundhedsfagligt fordi det opstår i 
samtalerne. De sidder så og tænker, jamen det ved jeg ikke så meget om - jeg brobygger 
ind til det sundhedsfaglige. Men de holder ikke op med at have snakken om [...] hvad 
blev det til sundhedsfagligt fordi… og det er det der er hele synergien i det her, det er 
tværfagligheden, du kan ikke lave et system som vores uden de skaber tværfaglighed 
fordi de her borgere, du bliver nødt til at møde dem der hvor de er og hvad de kommer 
med. Det er hele præmissen for, tror jeg, at vi kan lykkes med de opgaver vi lykkes med, 
det er min personlige holdning. (Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 

 
Som det fremgår af citatet mener den sundhedsfaglige leder ikke at de det sygepleje- og 

socialfaglige kan skilles ad uden at man mister knudepunktet for det hele; brugeren. Således forstår 

vi, at der i Mændenes Hjems forståelse af det sociale arbejde tages udgangspunkt i det hele 

menneske og at der opereres med et mere holistisk blik som vi har identificeret tidligere, der ikke 

har specialiseret sig i en udelukkende behandlingsstrategi men nærmere socialiseringstrategi jf. 

Wacquant. Vi kan således også tolke at deres sociale arbejdsforståelse lægger sig tæt op ad den 

tidligere beskrevne IFSW’s definition af socialt arbejde der ønsker at fremme social forandring og 

udvikling. De relationelle forhold med medarbejderne på Mændenes Hjem der brobygger 

tværfagligt fra sundheds- til socialfagligt til pædagogisk personale og følge brugerne ‘til dørs’ 

adskiller sig således fra H17’s tilbud. Som den sundhedsfaglige leder er inde på, er det netop i 
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tværfagligheden, der også er muliggjort i den fysiske indretning, såvel som i medarbejdergruppen af 

Mændenes Hjem, at der skabes en synergi omkring brugeren der kan skabe forandring for denne. 

 

Opsamling: 
I ovenstående kapitel har vi gennem analyse og fortolkning af vores empiriske fund svaret 

på nedenstående spørgsmål: 

 

- Hvordan spiller de fysiske rammer ind på det sociale arbejdes praksis på henholdsvis 

Mændenes Hjem og H17 
 

I denne analysedel har vi ved hjælp af vores empiriske nedslagspunkter på først H17 og dernæst 

Mændenes Hjem vist hvordan den fysiske indretning af deres organisationer er med til at 

rammesætte og fordre forskellige tilgange til socialt arbejde.  

På H17 har vi identificeret at den fysiske indretning såvel som et lille antal ansatte der skal 

holde tilsyn til et stort areal vanskeliggør relationsarbejde og dermed at medarbejderne kan danne 

tætte relationer (private- og fællesskabs domæner) med deres gæster. H17 er tiltænkt primært som 

et sundhedsfagligt tilbud og derfor er indretningen tilsvarende et hospital. 

 

På Mændenes Hjem har vi identificeret en organisation der tager udgangspunkt i en holistisk 

betragtningsvinkel til deres brugere og som kendetegnes ved en socialiseringsstrategi, hvor det 

sociale arbejde især kendetegnes ved et stærkt fokus på det relationelle. Dette samtidig funderet i 

tværfagligt arbejde mellem sundheds-, socialtfagligt og pædagogisk personale. Dette understøttes af 

den fysiske ‘hjemlige’ indretning der eksisterer på Mændenes Hjem. 

Kapitel 5: Diskussion 

Som nævnt tidligere, har placeringen af H17 været genstand for heftig debat - og er det 

fortsat den dag i dag. Inden åbningen opponerede mange mod både placeringen og størrelsen af det 

nye stofindtagelsesrum. Én af kritikerne var, og er fortsat, Michael Lodberg Olsen, social 

iværksætter og initiativtager til Fixelancen - Danmarks første fixerum:  
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"Hvorfor må stofbrugerne ude i Nordvest ikke have lige så fede forhold som 

stofbrugerne på Vesterbro? Og hvorfor skal vi fyre alle pengene af på én, kæmpestor 

fixefabrik? Når man tænker i stort, tænker man mindre i mennesker. Vil man bare have 

folk væk fra gaden, eller vil man noget andet og mere med fixerummene? Alle 

erfaringer peger på, at de intime steder gør større gavn i forhold til arbejdet med at få 

folk ud af afhængighed" (Michael Lodberg Olsen i Jellestad 2016 ¶ 26). 

 

I citatet opsummerer Michael Lodberg Olsen tre af de store kritikpunkter som har været 

genstand for debatten omkring H17: Placeringen, størrelsen og funktionen. Vi vil i det følgende 

diskutere disse tre fokusområder.  

Argumentet for at placere H17 på Vesterbro var og er stadig at aflaste der hvor behovet er 

størst. Vesterbro har som Danmarks største åbne stofscene givetvis været en oplagt kandidat til at 

rumme et stofindtagelsesrum. Den sundhedsfaglige leder på Mændenes Hjem giver også udtryk for, 

at kapaciteten i Skyen ikke svarede til behovet på Vesterbro: 

 

Sundhedsfaglig leder: Og det var jo meget tydeligt meget hurtigt at der slet ikke var pladser 
nok. [...] Og det er klart at der blev man jo nødt til at kigge på at jamen vi skal have gjort 
noget ved kapaciteten og det vidste de godt fra starten af, så man gik jo i gang med at 
projektere at der blev lavet et større stofindtagelsesrum også, udover os, ikke? Og der er jo 
en synergieffekt i at det ikke er ét sted, men at det er flere steder i forhold til hvis folk tér sig 
åndssvagt eller har brug for at få en luftetur eller.. også i forhold til det der med, jamen 
gider jeg glo på den der sidder og har vagten i dag, nej det gider jeg ikke, nå men så går jeg 
et andet sted hen og tager mine stoffer og sådan.. så det kan noget, det er der slet, slet ingen 
tvivl om, og jeg tror at det er vigtigt, at man har flere forskellige stofindtagelsesrum.  
(Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem)  
 
Så på den ene side kan man argumentere for, at der var behov for at aflaste Skyen som det 

eneste stofindtagelsesrum og samtidig skabte dette flere muligheder for borgerne, at de nu kan 

vælge hvilket tilbud de ønsker at benytte. Som vi allerede har været inde på i analysen har de to 

tilbud også meget forskellige rumlige udtryk og tilgange til det professionelle arbejde, hvilket kan 

appellere til forskellige brugere. På den anden side kan man argumentere for, at man ved at placere 

endnu et stofindtagelsesrum på Vesterbro, og tilmed Nordens største, medvirker til at centrere den 

Københavnske stofscene i endnu højere grad omkring Vesterbro, og derved tiltrække endnu flere 

stofbrugere til området. I stedet burde man, ifølge Michael Lodberg Olsen, åbne flere små 
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stofindtagelsesrum rundt omkring i andre dele af København, hvor antallet af stofrelaterede 

dødsfald er højere end på Vesterbro (Jellestad 2015). 

Samtidig har åbningen af H17, som vi har vist i analysen, resulteret i en spredning af selve 

stofscenen på Vesterbro og hvad den ellers medfører af gener i form af støj, salg og stofrelateret 

affald (brugte kanyler, sølvpapir og rygeglas). Især sidstnævnte har været genstand for debat, blandt 

andet i form af det åbne brev som erhvervsdrivende i Kødbyen sendte til overborgmester Frank 

Jensen i september 2017. Her argumenterede man for, at der var sket en markant stigning af affald 

og indbrud i Kødbyen efter H17 åbnede, og man efterlyste en opsøgende indsats fra 

Hjemløseenheden, som kommunen ellers havde fjernet. Brevet resulterede da også i, at 

relationsmedarbejderne vendte tilbage til gadeplansarbejdet på Vesterbro, som vi har været inde på i 

analysen. Alligevel fortæller Relationsmedarbejderen fra Hjemløseenheden, at der stadig er mere 

stofrelateret affald i Kødbyen end der har været:  

 

Relationsmedarbejder Hjemløseenheden: for to år siden fandt vi stort set ikke 
kanyleaffald i Kødbyen, det gør vi nu… og det er jo igen arkitekturen der betyder noget for 
hvordan folk bevæger sig, så nu bevæger folk sig herud når der er lukket eller hvis de hvis 
de så lige får en times luftetur eller hvad faen det hedder karantæne, så er det herude de 
bevæger sig, så derfor kommer kanyleaffaldet herud. Eller hvis man er for presset inde i 
rygerummet, eller i fixerummet så går man jo selvfølgelig ud i nærområdet for at indtage 
sine stoffer… (Interview d. 16/3-2018, H17) 
 

På den anden side kan klagerne over stofrelateret affald også have noget at gøre med, at 

beboere og erhvervsdrivende på Vesterbro har glemt hvor slemt det stod til inden 

stofindtagelsesrummene åbnede, som den sundhedsfaglige leder på Mændenes Hjem forklarer: 

 

Sundhedsfaglig leder: det virker enormt voldsomt på Vesterbro at det her [stofaffaldet] 
dukker op igen. Og det er jo der hvor jeg siger, at der er sådan en kollektiv forglemmelse i 
at det er jo peanuts af… peanuts, peanuts, peanuts af hvad vi har været i. Og dermed ikke 
sagt at det ikke er rigtigt, det har bare noget at gøre med at det har stor betydning for 
nærmiljøet, for nærmiljøet har en forventning om, at der ikke er stofrelateret affald på 
Vesterbro. Det er simpelthen blevet en del af den konsensus der er i at bo på Vesterbro, 
jamen der er ikke det her stofrelaterede affald - længere. Og det er jo sådan set godt, men 
det stiller nogle store krav i forhold til hvordan vi skal løse de her opgaver, ikke? 
(Interview d. 15/3-2018, Mændenes Hjem) 
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Det andet kritikpunkt Michael Lodberg Olsen bringer på banen i sit citat, er spørgsmålet om 

størrelsen på H17. Københavns Kommune er ikke sene til at bryste sig af, at H17 er ‘Nordens 

største fixerum’. Det er imidlertid ikke alle der er begejstrede for den store størrelse. Blandt 

kritikere som Michael Lodberg omtales H17 således ofte som en ‘fixefabrik’ eller et 

‘prestigeprojekt’, da man hellere havde set de penge kommunen har brugt på H17 spredt ud på flere 

mindre fixerum. Både fordi man da ville kunne hjælpe stofbrugere i andre dele af byen, men også 

fordi man kan argumentere for, som vi blandt andet har gjort i analysen og som Michael Lodberg 

også gør i citatet, at mindre fysiske rum er mere intime og kan føre til bedre relationer. På den 

anden side kan man argumentere for, at der har manglet kapacitet på Vesterbro inden H17 åbnede, 

og vi har ikke under vores observationer oplevet, at der er for mange pladser i 

stofindtagelsesrummene på Vesterbro til, at målgruppen kan fylde dem ud. Det er muligt at en del af 

brugerne ville frekventere Vesterbro mindre hvis de havde mulighed for at benytte 

stofindtagelsesrum i eksempelvis Nordvest eller på Amager, men som vi har beskrevet i analysen, 

vil stofscenen i en storby oftest være knyttet til hovedbanegården. Derfor skulle man sandsynligvis 

alligevel bruge mest kapacitet på dette område.  

 

 Det tredje kritikpunkt Michael Lodberg Olsen berører i sit citat når han siger: “Vil man bare 

have folk væk fra gaden, eller vil man noget andet og mere med fixerummene?” er tilbuddenes 

funktion. Her taler han ind i noget som vi også har gjort os tanker om i forbindelse med vores 

feltarbejde i Den Gyldne Trekant. Når man gør det offentlige rum i et geografisk område 

utilgængeligt for vores målgruppe, som vi har vist i vores analyse, og samtidigt åbner rum som 

Skyen og H17 indenfor det selvsamme område, hvor de kan indtage deres stoffer, kan det forstås 

som et udtryk for en slags “omvendt gated communities”. Hvor gatede communities bliver bygget 

for at holde målgruppen ude - og derved forviser dem til det offentlige rum -  er disse rum bygget 

for at holde målgruppen og deres aktiviteter inde, så det ikke forstyrrer de nye segmenter som er 

flyttet ind på Vesterbro. Der er ingen tvivl om, at stofindtagelsesrummene giver målgruppen et mere 

værdigt, sikkert og trygt stofindtag. Der skal heller ikke herske tvivl om, at de frivillige kræfter i 

civilsamfundet som har arbejdet i mange år for at få stofindtagelsesrum på dagsordenen har haft 

målgruppens bedste for øje. Men når man etablerer Nordens største fixerum midt i en stofscene på 

knapt en kvadratkilometer kan man spørge sig selv om dette tiltag skyldtes et oprigtigt ønske om at 

hjælpe stofbrugere, eller om det i virkeligheden handler om at tilgodese utilfredse beboere og 
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erhvervsdrivende på Vesterbro. Det samme kan man sige om relationsmedarbejdernes 

tilbagevenden til Vesterbros gader:  

 

Relationsmedarbejder: hvis jeg skal være rigtig sur og rigtig pessimistisk så bliver 
indsatserne jo ikke lavet for at man skal… at det er godt for brugerne at de er et bestemt 
sted, det handler jo rigtig meget om at de skal væk, altså, så indsatsen er der jo for at vi skal 
skadesreducere så folk larmer mindre eller kommer væk fra Vesterbro 
(Interview d. 16/3-2018, H17) 

 

Kapitel 6: Konklusion 

I følgende afsnit vil vi konkludere på vores analytiske fund, som vi har fremført gennem 

projektet med henblik på at besvare vores problemformulering. Vores overordnede 

problemformulering lød: 

 

Hvordan påvirkes hjemløse stofbrugere og sociale tilbud på Vesterbro af fysiske og sociale rum?  

 

For at anskueliggøre denne udarbejdede vi to underspørgsmål der kunne rammesætte vores analyse 

i to dele. Det første underspørgsmål lyder: 

 

• Hvilken betydning har Vesterbros fysiske byrum anno 2018 for stofbrugernes væren og 

færden på stofscenen? 

 

I vores første analysedel fandt vi gennem en analyse af Vesterbros fysiske byrum frem til, at 

stofbrugere på Vesterbro udsættes for spatial segregering ved, at det offentlige rum der er 

tilgængeligt for dem indskrænkes, og de forvises til potentielle tomrum. Dette fænomen skyldes til 

dels en omfattende byfornyelse som siden starten af 1990’erne har resulteret i gentrificering og 

exclusionary displacement og at flere af deres traditionelle steder er blevet ændret eller helt fjernet.  

På baggrund af Blumers teori omkring symbolsk interaktionisme forstår vi, at stofbrugerne 

har tillagt særlige områder og fysiske genstande i Vesterbros byrum en bestemt symbolsk mening 

som de handler ud fra. Vi har ved at slå ned på konkrete empiriske eksempler som Maria Kirkeplads 

og Halmtorvet vist, hvordan steder som har været tillagt en positiv og social mening hvor 

stofbrugerne kunne ‘skjule’ sig og hænge ud med hinanden er blevet forvandlet til tomrum gennem 
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blandt andet renovering og kommercialisering af det offentlige rum. Det ovenstående har resulteret 

i, at stofscenen er blevet centreret omkring de sociale tilbud imellem hvilke stofbrugerne konstant er 

i bevægelse, og tilbuddene samt Hovedbanegården danner således Den Gyldne Trekant hvor 

målgruppen færdes dagligt i tilbuddene, hvilket vi har fokuseret på i Analysedel 2, hvor vi søgte 

svar på følgende spørgsmål:  

 

• Hvordan spiller de fysiske rammer ind på det sociale arbejdes praksis på henholdsvis 

Mændenes Hjem og H17 

 

For at svare på ovenstående spørgsmål har vi ved hjælp af Loflands domæner og Wacquants 

skelnen mellem strategier til løsning af sociale problemer som stofbrug, har vi undersøgt de fysiske 

rammer på henholdsvis H17 og Mændenes Hjem med henblik på at analysere det sociale arbejdes 

praksis i samspil med dem. Vi har fundet, at rammerne på H17 med de store lokaler, uniformer og 

sterile omgivelser stemmer overens med, at tilbuddet identificerer sig som et sundhedstilbud i en 

pædagogisk ramme. Med ratioen af medarbejdere til brugere og kvadratmeter, er der sjældent 

mulighed for at skabe private og fællesskabs-domæner gennem decideret pædagogisk og socialt 

arbejde, og tilbuddet taler derfor ind i en behandlingsstrategi. Mændenes Hjem og Skyens fysiske 

rum med vægmalerier og siddepladser inviterer til en mere interaktionistisk og relationel kontakt 

mellem brugerne og personalet med udgangspunkt i en holistisk forståelse af brugerens 

problematikker. Tilbuddet taler derfor mere ind i socialiserings-strategien. Vi har ydermere fundet, 

at disse karakteristika stemmer overens med hvordan lederne i hver organisation italesætter 

organisationernes rolle. 

 

Ikke desto mindre supplerer de to tilbud hinanden godt idet de er så forskellige. Skyen ville ikke 

have kapacitet nok til at dække behovet på Vesterbro uden H17, og ville formentlig ikke have tid til 

at udføre det relationelle arbejde de er i stand til nu, hvis de var de eneste der tilbød adgang til 

stofindtagelsesrum. Derudover har stofbrugerne nu med H17 et valg mellem tilbud, og man har en 

anden mulighed hvis man af den en eller anden grund ikke kan opholde sig i et af tilbuddene. 

Samtidigt kan man argumentere for, at åbningen af H17 på Vesterbro har tiltrukket endnu flere 

stofbrugere til området og derved medvirker til at centralisere Københavns stofscene, hvilket har 

resulteret i, at generne fra stofscenen har spredt sig ud til områder af Vesterbro hvor de ikke har 

mærket til det før. 
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