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Forord  
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ikke kunne skaffe selv. Stor tak til mine interviewpersoner for deres deltagelse i undersøgelsen. 

 

En kæmpe tak til min specialevejleder, Søren Peter Olesen, for sin kompetente vejledning, støtte og 

forståelse. 

 

Sidst men ikke mindst en stor tak til Ella Sofie Samberg, som trods travle juledage, har læst 
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English summary 
Title: ”The physical environment is actually creating misery for the individual as the individual is 

influenced by it – for that reason you have to do something about the physical environment also” – 

A qualitative case study of the potential of the physical overall plan for Gellerup in relation to the 

solution of social problems.  

 

Aim: to produce insight and understanding of the potential of the physical overall plan for Gellerup 

in relation to the solution of social problems and the role the physical overall plan for Gellerup 

playing in relation to social work – illustrated by two similar but different interviews taken from 

Aarhus municipality and Gellerup.  

 

Method: The method is composed of a case study with a phenomenological hermeneutical 

approach. Data collection was carried out by the qualitative interview.  

 

Conclusion: The potential of the physical overall plan for Gellerup in relation to the solution of 

local problems is evident in that it contains a spreading logic as a way of to spread social problems. 

With this spreading of social problems, hope is, to create a more balanced social structure in the 

area. This balanced social structure must be created through changes to the physical conditions in 

the area and aims to create role models for children and young people in the area. Intention is 

therefore to remove the conditions for social learning. After removing the demarcation, which 

creates a divide between Gellerup and the society, the social learning will take place in a different 

way, and people with low social capital can be drawn in a different direction with a different effect 

than the present. Making this radical physical improvement of Gellerup aims to attract people who 

possess high social capital for the benefit of the area as well as residents, including children and 

young people growing up in the area.  

 

 

 

 

 

 

 



 Samsam Elmi  Specialerapport  Aalborg Universitet 2012    

5 
 

Indhold 
Forord ................................................................................................................................................................ 3 

English summary ................................................................................................................................................ 4 

Kapitel 1 – indledning ........................................................................................................................................ 7 

1.0 Indledning ................................................................................................................................................ 7 

Kapitel 2 – problemstilling & kontekst .............................................................................................................. 9 

2.0 De almene boligområder – den samfundsmæssige relevans .................................................................. 9 

2.1 Lokalsamfundsarbejde........................................................................................................................... 10 

2.2 Idehistorisk blik på lokalsamfundsarbejde ............................................................................................ 11 

2.3 Community Work .................................................................................................................................. 12 

2.4 Boligsocialt arbejde ............................................................................................................................... 12 

2.5 Boligsocial indsats .................................................................................................................................. 13 

2.6 Det boligsociale initiativ ........................................................................................................................ 13 

2.7 Boligpolitiske initiativer ......................................................................................................................... 14 

2.7.0 Byudvalget ...................................................................................................................................... 14 

2.7.1 Kvarterløft ....................................................................................................................................... 14 

 ............................................................................................................................................................ 15 

2.7.2 Byer for Alle .................................................................................................................................... 15 

2.7.3 Helhedsorienteret byfornyelse ....................................................................................................... 16 

2.7.4 Urbanprogrammet .......................................................................................................................... 16 

2.7.5 indførte udlejningsregler i almene boliger ..................................................................................... 16 

2.8 Den almene boligsektors størrelse ........................................................................................................ 17 

2.9 Almene boligers rolle i løsningen af boligsociale opgaver .................................................................... 18 

2.10 Sammenhæng mellem det fysiske og det sociale ............................................................................... 18 

2.10.1 Det særlige ved almene bebyggelser ........................................................................................... 19 

2.11 Ny boligsocial erkendelse .................................................................................................................... 20 

2.11.0 Strategi mod ghettoisering– øget fokus på det fysiske forhold ................................................... 20 

2.11.1 Boligaftalen 2010 - et paradigmeskift .......................................................................................... 21 

2.12 Afgrænsning af genstandsfelt – Hvorfor Gellerup? ............................................................................. 21 

2.12.0 De konkrete elementer i Helhedsplanen ...................................................................................... 23 

2.13 Hvad er udfordringen i Gellerup? ........................................................................................................ 25 

2.14 Hvad har man gjort? ............................................................................................................................ 27 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Sammy/Skrivebord/SPECIALET.docx%23_Toc344409598


 Samsam Elmi  Specialerapport  Aalborg Universitet 2012    

6 
 

Kapitel 3 – definition af ghettobegrebet ......................................................................................................... 28 

3.0 Definition af ghettobegrebet – hvad er en ghetto? .............................................................................. 28 

Kapitel 4 - Specialets design & metodologi ..................................................................................................... 32 

4.0 Undersøgelsesdesign – Gellerup som en case ...................................................................................... 32 

4.1 Videnskabsteoretisk positionering– ontologiske og epistemologiske antagelser ................................ 33 

4.2 Valg af dataindsamlingsmetode ............................................................................................................ 34 

4.3 Valg af interviewform ............................................................................................................................ 35 

4.4 Opbygning af interviewguide ................................................................................................................ 36 

4.5 Valg af informanter ................................................................................................................................ 37 

4.6 Etableringen af kontakt til informanter ................................................................................................. 37 

4.7 Afviklingen af interviews ....................................................................................................................... 37 

4.8 Transskription af interviews .................................................................................................................. 38 

Kapitel 5 – analysestrategi & teori .................................................................................................................. 38 

5.0 Analysestrategi ...................................................................................................................................... 38 

5.1 Specialets teoretiske ramme ................................................................................................................. 39 

5.2 Valg af teori ........................................................................................................................................... 40 

5.2.0 Social kapital ................................................................................................................................... 40 

5.3 Behaviorisme - menneskelig adfærd og social læring ....................................................................... 45 

5.4 Territorial stigmatisering ................................................................................................................... 46 

Kapitel 6 – præstation af informanter, analysestruktur samt analyse ............................................................ 49 

6.0 Præstation af informanter ..................................................................................................................... 49 

6.1 Analysestruktur ..................................................................................................................................... 50 

6.2 Analyse .................................................................................................................................................. 50 

6.2.0 Blikket til Gellerup – selvforståelsesniveau .................................................................................... 50 

6.3 Kritisk commonsense-niveau ............................................................................................................. 52 

6.4 Teoretisk fortolkningsniveau ............................................................................................................. 52 

6.5 Nødvendigheden af den fysiske Helhedsplan (selvforståelsesniveau) .............................................. 58 

6.5.0 kritisk commonsense-niveau .......................................................................................................... 60 

6.6 Samspillet mellem den fysiske Helhedsplan og den sociale indsats – selvforståelsesniveau ........... 60 

6.6.0 Kritisk commonsense-niveau .......................................................................................................... 63 

6.6.1 teoretisk fortolkning ....................................................................................................................... 64 

7.0 Konklusion ................................................................................................................................................. 65 

Kapitel 8 – Litteraturliste ................................................................................................................................. 66 



 Samsam Elmi  Specialerapport  Aalborg Universitet 2012    

7 
 

8.0 Artikler, Bøger & Rapporter ................................................................................................................... 66 

7.1 Politiske aftaler: ..................................................................................................................................... 67 

7.2 Diverse: .................................................................................................................................................. 68 

 

Kapitel 1 – indledning  
A city is a place where a small boy, as he walks through it, may see something 

that will tell him what he wants to do his whole life” 

- Louis Kahn (1901-1974) 

1.0 Indledning 

I Danmark findes der en række boligområder som grundet de problemer og udfordringer de har i 

form af blandt andet høje kriminalitetsrater, ringe arbejdsmarkedets tilknytning, fattigdom, 

manglende integration af etniske minoriteter, dårlig image, er blevet en fast del af det danske 

medielandskab –ofte i unuancerede fremstillinger. Disse byområder bliver diskuteret hyppigt i 

samfundsdebatten både politisk, økonomisk, socialt, kulturelt og etnisk, og på grund af netop 

problemerne i disse boligområder, benyttes ofte termer som ”udsatte boligområder”, ”problemramte 

boligområder”, ”parallelsamfund”, ”ghettoer” etc.  En simpel søgning i søgemaskinen Google giver 

følgende resultater for disse betegnelser; Ghettoer (178.000 resultater), parallelsamfund (30.400 

resultater), problemramte boligområder (11.800 resultater) og udsatte boligområder (79.200 

resultater). Disse resultater fra denne simple søgning giver indblik i hvilket omfang disse 

betegnelser for bestemte boligområder i Danmark er brugt. Ligeledes kan disse resultater fra 

søgemaskinen Google indikere at disse byområder er et emne, der er i fokus. Ét af disse 

boligområder er Gellerupparken i Aarhus; Danmarks største og et af de mest kendte almene 

boligområder i Danmark. Jeg har således i dette speciale sat mig for at undersøge, hvilke potentialer 

der er i den fysiske Helhedsplan for Gellerup i forhold til løsningen af problemer af sociale 

karakter.  

 

Specialet er inspireret af mit praktikophold i HotSpotcentret i Aarhus kommune i perioden 

september-december 2011. Hér var min hovedopgave at udvikle et evalueringskoncept for et 

kriminalpræventivt renoveringsbehov. Hensigten med dette evalueringskoncept var, at det skulle 

bruges bydækkende i forbindelse med vurderingen af hvilke indsatser, der skal iværksættes i de 

såkaldte udsatte boligområder. Det var således et koncept, hvis formål var at bringe ny viden om 
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potentialet for kriminalpræventive renoveringer i et givent boligområde.  Der var dermed 

udelukkende fokus på de fysiske forhold i evalueringskonceptet, hvor antagelsen var, at det sociale 

problem, nemlig kriminalitet, kan forebygges gennem ændringer af de fysiske forhold, idet man 

formodede at de fysiske forhold i nærmiljøet i sig selv ikke kan skabe kriminalitet, men derimod, at 

den måde boligblokke, veje og stier er placeret i forhold til hinanden kan skabe oplagte rammer for 

en kriminel handling. På den måde så man selve boligområdet som enten fremmende eller 

hæmmende på kriminalitet – dvs. som en generator for kriminalitet. Man satte således området i 

centrum frem for individet i forhold til den sociale indsats. Det mere teoretiske argument for 

udviklingen af og potentialet for dette evalueringskoncept, jeg skulle til at udvikle, byggede på 

kriminalitetsteorierne Routine Activity Theory og Rational Choice Theories, hvilke var teorier jeg 

havde tidligere arbejdet med under mit studie. I disse teorier opfattes kriminelle og potentielle 

kriminelle som rationelle aktører, der foretager rationelle kalkulationer i forhold til fordele og 

ulemper ved forskellige handlingsalternativer. Det betyder, at den kriminelle anses for at være en 

rationel aktør. der foretager en såkaldt opdagelsesrisikovurdering ”Hvor stor er muligheden for at 

jeg kan blive opdaget ved at begå denne kriminelle handling?” (Robert Lilly m.fl. 2007). 

 

Til udviklingen af evalueringsskemaet blev bistand fra Det kriminalpræventive Råd og andre 

eksperter, blandt andet den lokale politichef, givet og inddraget som input til evalueringsskemaet. 

Både Det kriminalpræventive Råd og de andre eksperter understregede i mere eller mindre grad, at 

de fysiske forhold i udsatte boligområder er en del af problemet som de udsatte boligområder døjer 

med, og at man, som led i den sociale indsats, skal lave fysiske forbedringer i forhold til for alvor at 

kunne give et løft til disse områder. Dette vækkede min interesse, da det påpegede at det fysiske 

bliver brugt som komponent i det sociale arbejde, i dette tilfælde det boligsociale arbejde. Jeg har 

derfor med forundring begyndt at stille spørgsmålstegn ved denne fremgangsmåde – kan man 

virkelig løse sociale problemer ved hjælp af fysiske forbedringer? Og hvis nu svaret er ja, hvilke 

typer af sociale problemer kan man så løse ved disse? Hvordan italesættes samspillet mellem den 

sociale og den fysiske indsats? Selve logikken i det tidligere beskrevet evalueringskoncept var 

inspireret fra processen omkring Helhedsplanen for Gellerup og jeg har således med de nævnte 

spørgsmål i baghovedet besluttet at gøre Gellerup til mit undersøgelsesfelt, idet Gellerup var brugt 

som model, og derfor var Gellerup det sociale laboratorium jeg skulle gå til i forhold til min 

erkendelsesinteresse. 
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Således blev jeg inspireret til dette speciale, hvori jeg vil undersøge potentialet af den fysiske 

Helhedsplan for Gellerup i forhold til sociale problemer. Interessefeltet for specialet er således det 

boligsociale arbejde.  

Kapitel 2 – problemstilling & kontekst 

2.0 De almene boligområder – den samfundsmæssige relevans 

Ifølge forskningen vokser forskellighederne i det danske samfund og befolkningen deles mere og 

mere op end tidligere. Det er forskelle i indkomst, uddannelse, den sociale situation og etnicitet der 

deler befolkningen op og termer som ”Det opdelte Danmark” og ”over-Danmark-under-Danmark” 

tages i anvendelse. Særligt er der i den offentlige debat ofte fokus på den geografiske og 

boligmæssige adskillelse; teser som, at de højtlønnede ikke bor i de samme områder som de 

lavtlønnede, at de højtuddannede ikke bor i de samme boligkvarterer som dem med kort eller ingen 

uddannelse, at dem på arbejdsmarkedet ikke bor det samme sted som dem udenfor, og at etniske 

danskere ikke bor i de samme områder som nydanskere har optaget mange, herunder forskere og 

politikere (Rockwool Fonden 2006).  

Forskellen er især stor mellem majoritetsbefolkningen og de etniske minoriteter – de etniske 

minoriteter skiller sig ud i forhold til boligmæssig adskillelse, hvor de ofte bor for sig selv i 

boligkvarterer, der betegnes i medieverdenen som ”ghettoer”. Ghettoproblematikkerne skal således 

ses i lyset af den stigende indvandring Danmark har oplevet i 1980’erne og frem. Ud af Danmarks 

5,6 mio. indbyggere i 1. januar 2011 var 562.517 personer indvandrere og efterkommere – dvs. 10,1 

pct. af den samlede befolkning har anden etniske baggrund end dansk (statistik årbog 2011). I 

relation til boligmæssig adskillelse har undersøgelser vist, at borgere med indvandrere og 

efterkommere baggrund ofte bor sammen og fortrækker at bo i samme boligkvarter (ønsket om at 

bo nær venner, familie og landsmænd) (jf. Skifter Andersen SBi 2006:12, Skifter Andersen SBi 

2006:17).    

 

I den nedenstående tabel
1
 ses det, at den almene boligsektor har overrepræsentation af etniske 

minoriteter. 53,6 procent af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande bor i den almene 

sektor, indvandrere og efterkommere fra vestlige lande gælder det 16,1 procent og for etniske 

danskere er tallet 13,7 % der bor i den almene sektor. 

                                                           
1
 Taget fra rapporten ”Tal og fakta om integration” 2010, udgivet af Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og 

Integration. 
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Mere generelt er de almene boligområder præget af problemer relatereret til børn og unge, hærværk 

og kriminalitet, utryghed, mange beboere med en ringe arbejdsmarkedets tilknytning, høj 

flyttefrekvens, nedslidning af boligerne, tomme lejligheder, dårligt omdømme samt manglende 

integration af etniske minoriteter og på den baggrund er de almene boligområder kommet i fokus. 

Problemerne i de almene boligområder har således vakt politisk bekymring, som har udmøntet sig i 

en række boligpolitiske initiativer i form af udlejningsregler, boligaftaler, støtteprogrammer etc. 

som har sigtet mod at vende den negative udvikling i de udsatte boligområder. Inden jeg 

præsenterer disse boligpolitiske initiativer, som er iværksæt gennem de sidste 10 år for at vende den 

negative udvikling i udsatte boligområder, vil jeg gerne begrebsdefinere det boligsociale arbejde, 

herunder fremlægge for læseren specialets opfattelse af det boligsociale arbejde. Afsnittet indledes 

med historisk rids over hvor, arbejdsformen lokalsamfundsarbejde, som det boligsociale arbejde 

såvel teoretisk som praksis er beslægtet med, kommer fra og ligeledes principperne i denne måde at 

arbejde med problemløsning på i forhold til menneskelige forhold.  

2.1 Lokalsamfundsarbejde 
Arbejdsformen, lokalsamfundsarbejde, er inspireret fra England og USA, der begge har en lang 

tradition for ’community work’, ’community development’, ’social organization’, og ’community 

action’ – som alle er arbejdsformer og metoder inden for dét der i Danmark kaldes for 

lokalsamfundsarbejde, lokalsamfundsudvikling samt lokalsamfundsorganisering og lokalt 

aktionsarbejde (Posborg 2009:200, Payne 2006:268-269). Det er omkring 1970 

lokalsamfundsarbejde, som arbejdsform, finder indpas i Danmark, introduceret af samfundskritiske 
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og politisk engagerede socialrådgivere, som så lokalsamfundsarbejde som en arbejdsform, der 

rummede nye muligheder. Disse socialrådgiveres m.fl. ambition var at forbedre de 

samfundsmæssige vilkår til gavn for de dårligst stillede grupper (Posborg 2009:199), og mente at 

lokalsamfundsarbejde gav dem muligheden for at komme i kontakt med lokale borgere, netværk og 

grupper og ligeledes i fællesskab med lokalsamfundet mente de, at de kunne skabe engagement om 

at identificere fælles behov, vanskeligheder og mulige løsninger (Posborg 2009:199). 

Lokalsamfundsarbejde er ikke så udbredt i sit omfang som det individorienterede arbejde, men 

siden hen er lokalsamfundsarbejde blevet fremmet af sociale udviklingspuljer og statsfinansierede 

midler til byudvikling og på denne måde har lokalsamfundsarbejde fundet større fodfæste i socialt 

arbejde (Posborg 2009:199).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Community work  

2.2 Idehistorisk blik på lokalsamfundsarbejde 
Idehistorisk er lokalsamfundsarbejde blevet etableret som arbejdsform af settlementbevægelsen i 

England i slutningen af 1800-tallet. Det var hér det første settlement, Toynbee Hall, blev oprettet i 

London i 1884 opfundet af den unge økonom Arnold Toynbee (Posborg 2009:199). Toynbee kritiserede 

den brede middelklasse for at tilbyde de fattige barmhjertighed frem for retfærdighed.  I stedet ville 

Toynbee gerne have at de fattige fik muligheden for at uddanne sig. Hans forslag var således, at 

universiteterne skulle slå sig ned (settle down) i underprivilegerede byområder og tilbyde undervisning 

og studiekredse, og omvendt kunne universitetslærerne få indblik i livet i disse områder og dermed de 

fattiges levevilkår (Posborg 2009:200). Dog nåede Toynbee ikke at se denne ide bliver realiseret, da 

han døde i 1883 i en alder af 30 år (ibid.).  

Ideerne fra settlement-tankegangen levede videre på trods af Toynbees død og blev hurtig spredt i 

resten af England og andre dele af verden, herunder USA hvor den amerikanske pioner og 

nobelprismodtager Jane Addams m.fl. efter besøg i Toynbee Hall i London i 1888 grundlagde Hull 

House i Chicago. Det grundlæggende princip i Hull House’s arbejde med de fattige var, at de fattige 

borgere skulle mødes som ligeværdige mennesker og ikke som ofre (Posborg 2009:201). Hull House 

tog sig af hjemløse kvinder og børn samt organiserede folkekøkkener, børnepasning, og lavede 

undersøgelser om sundhedsforholdene på fabrikkerne i området. Herudover udførte Hull House 

fortalerarbejde for de fattige og udsatte og således kæmpede Hull House grundlæggende for 

forbedringen af de svages sociale rettigheder i det amerikanske samfund og på denne måde formåede 

Hull House at forene det praktiske sociale arbejde med det politiske arbejde for sociale rettigheder og 

for radikal social forandring i det amerikanske samfund. Hull House bevægelsen, og særligt Jane 

Addams har opnået anerkendelse i akademiske kredse, herunder universitet i Chicago. I dag ses Jane 

Addams som kilden til faget Socialt Arbejde (Posborg 2009:201). 
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2.3 Community Work  

Som nævnt tidligere er community work overvejende britisk praksis og er introduceret i England i 

1959 af Eileen Younghusband. I Danmark forstås begrebet bredt og dækker over 

lokalsamfundsarbejde, socialt miljøarbejde og boligsocialt arbejde (Posborg 2009:200). 

2.4 Boligsocialt arbejde 

Som beskrevet indledningsvist er interessefeltet for dette speciale det boligsociale arbejde, og kan 

yderligere opdeles i overnævnte praksisområder. Der er således grundlæggende idealer og 

målsætninger i det boligsociale arbejde og ligeledes forskellige tilgange samt metoder i forhold til 

boligområdet og dets beboere. Yderligere kan man i det boligsocialt arbejde overordnet skelne 

imellem en subjektiv tilgang (individniveau) og en objektiv tilgang (gruppeniveau). Hovedformålet 

med den subjektive tilgang i det boligsociale arbejde er, at give den enkelte beboer bedre 

livskvalitet gennem hjælp til selvhjælp. I den objektive dimension i det boligsociale fokuseres på at 

give beboerne bedre rammebetingelser og således tager man fx udgangspunkt i området i stedet for 

individet (Andersen & Elm Larsen 2004). Helhedsplanen for Gellerup, som er omdrejningspunktet 

for specialet, falder ind under den objektive dimension idet man fokuserer på området frem for det 

enkelte individ. Analytisk skelnes tilmed imellem en henholdsvis horisontal og vertikal 

empowerment i det boligsociale arbejde, der ligeledes indikerer forskellige idealer og målsætninger 

det boligsociale arbejde praktiseres efter (Andersen & Elm Larsen 2004:191):  

 Den horisontale empowerment dimension handler om, at skabe og styrke handlekraftige 

netværk mellem aktører på samme niveau, eksempelvis i et boligområde.  

 Den vertikale empowerment dimension drejer om, at grupper og hele lokalsamfundet styrkes 

i forhold til magtcentre og handlesammenhænge på højere niveauer i samfundet, fx den 

nationale lovgivning, administrative eller kommunens politiske prioriteringer, eller i forhold 

til overordnede temaer og politiske programmer. Gennem denne tilgang skal man i det 

boligsociale arbejde styrke de lokale aktørers magtposition og således arbejde opad i forhold 

til professionelle og systemerne. 

 

Endvidere ser specialet boligsocialt arbejde som aktør i socialt arbejde og dermed samlede 

betegnelse for socialt arbejde i et boligområde/lokalsamfund. I specialets optik er et 

boligområde/lokalsamfund et afgrænset geografisk område, som en fysisk såvel som en social 

organisation, som er bygget op omkring de mennesker, der bruger, bor og arbejder i området. 

Forskning inden for boligsocialt arbejde viser, at boligområdet, som er omdrejningspunkt for 
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boligsocialt arbejde og dermed den boligsociale indsats, findes godt nok som en fysisk enhed, men 

ikke som en social enhed. Det betyder, at man ikke kan afgrænse boligområdet socialt som man kan 

fysisk. Det vil sige, at boligområdet rummer en række forskellige fællesskaber, synlige og usynlige 

og organiserede såvel som uorganiserede. Fællesskaber, som går på kryds og tværs af boligområdet, 

og som kan strække sig langt udover de fysiske afgrænser, som boligområdet sætter (Wright 

Nielsen & Uggerhøj 1998:42). Der kan være særlige problemstillinger tilknyttet til dette, hvis man 

antager at boligområdet som social ramme udgør grundlaget for den boligsociale indsats, men disse 

er ikke relevante for nærværende speciale idet jeg har fokus på fysisk forbedringer i forhold til 

løsningen af sociale problemer og dermed har fokus på området frem for beboerne, fællesskaber og 

netværksdannelser i området. I specialet udgør boligområdet således som fysisk enhed grundlaget 

for den boligsociale indsats. 

2.5 Boligsocial indsats  
I rapporten ’Samarbejde og strategier – en undersøgelse af boligsocial indsats’ (1998) beskrives den 

boligsociale indsats som et felt, der er præget af konflikter og interessemodsætninger aktørerne 

imellem. De tre hovedaktører i den boligsociale felt er boligselskabet, kommunen og beboerne 

(Wright Nielsen & Uggerhøj 1998:14). Det er således de tre parter som definerer og udformer den 

samlede boligsociale indsats. Imidlertid har de tre parter forskellige roller i forhold til den 

boligsociale indsats. Kommunen, som den ene part af de tre parter, har traditionelt taget sig 

løsningen af sociale problemer i boligområderne, herunder peges det på i den nævnte rapport, at 

kommunen har et særligt ansvar for indsatsformer der retter sig imod udsatte grupper, integration af 

etniske minoriteter, beskæftigelse og aktivering af beboerne samt etablering af fritidsaktiviteter 

(Wright Nielsen & Uggerhøj 1998:16). Boligselskabet har stået for opførelsen, udlejningen og 

vedligeholdelsen af boliger, og det er af forholdsvis ny dato, at boligselskabet er blevet inddraget i 

løsningen af opgaver inden for det boligsociale område (Wright Nielsen & Uggerhøj 1998:34). 

Beboerne, som er sidste part af de tre parter, er de mennesker, som bor i boligområdet og som den 

boligsociale indsats retter sig imod (ibid.).  

2.6 Det boligsociale initiativ  

De tre omtalte parter, nemlig boligselskabet, kommunen og beboerne, repræsenterer grupper, 

institutioner og organisationer, der kan have vidt forskellige interesser og mål med at deltage i det 

boligsociale initiativ (Wright Nielsen & Uggerhøj 1998:14). I en sådan samarbejdsrelation mellem 

forskellige aktører med forskellige interesser, og hvor udsynet til feltet og dets problemer muligvis 

er uensartet, opstår der centrale problemstillinger såsom; hvem der skal definere boligområdets 
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problemer og behov og hvem der skal definere den boligsociale indsats (Wright Nielsen & 

Uggerhøj 1998:23). I dette speciale udgør Helhedsplanen for Gellerup et boligsocialt initiativ, som 

sigter efter at rette op på områdets problemer ved hjælp af radikale fysiske omdannelser af området. 

Helhedsplanen har således været igennem den samme proces, hvor de tre hovedaktører, nemlig 

Brabrand boligforening, Aarhus Kommune og beboerne, skulle blive enige om, boligområdets 

problemer og behov samt indholdet af Helhedsplanen. Der ligger således en omfattende proces 

forud for Helhedsplanen som den ser ud i dag. Den proces har jeg i dette speciale fravalgt at 

inddrage, da jeg ikke har fokus på aktørernes forskellige perspektiver på Helhedsplanen, men 

derimod har fokus på, hvilken rolle den fysiske Helhedsplan spiller i forhold til den boligsociale 

indsats i Gellerup. 

 

I det følgende afsnit vil jeg gerne opsummere de boligpolitiske initiativer, der er indført igennem de 

sidste 10 år med henblik på at afhjælpe sociale problemer samt at skabe en mere afbalancereret 

beboersammensætning i et af landets meste udsatte boligområder.  

2.7 Boligpolitiske initiativer 

2.7.0 Byudvalget 

I 1993 nedsatte Nyrup-regeringen et Byudvalg bestående af repræsentanter fra flere ministerier med 

det formål at kortlægge problemerne i de udsatte boligområder og derigennem igangsætte en ny 

positiv udvikling i disse områder. Byudvalget formulerede 30-punkts handlingsplan der fokuserede 

på de socioøkonomiske såvel som de fysiske problemer i de belastede boligområder og har således 

udmøntet sig i en række tiltag af indsatser i henholdsvis tre hovedområder, nemlig sociale 

aktiviteter, ansættelse af beboerrådgivere og fysisk renovering af bebyggelserne for at tiltrække 

ressourcestærke familier. Byudvalg-indsatsen løb over to omgange på en samlet levetid på 10 år 

(1993-2003). 

2.7.1 Kvarterløft 

Som en led i Byudvalg-indsatsen blev Kvarterløft-projekterne igangsat af Byudvalget med henblik 

på en helhedsorienteret byfornyelse i geografiske afgrænsede byområder. Kvarterløftprogrammerne 

havde mere lokal forandring sigt i form af borgerinddragelse hvor det enkelte projekt løb over 7 års 

periode.  
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Tidslinje over indsatsen i udsatte boligområde2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Byer for Alle 

Projektet ”Byer-for-Alle” var målrettet mod almene boligområder med høj andel af etniske 

minoriteter og var en videreførelse af Byudvalg-indsatsen. Med ”Byer-for-Alle”-indsatsen ville man 

igangsætte indsatser der kunne fungere modeller for fremtidige indsatser og de udvalgte byområder 

                                                           
2
 Tidslinjen er taget fra rapporten ”Fra udsat boligområde til hel bydel” (2008).  



 Samsam Elmi  Specialerapport  Aalborg Universitet 2012    

16 
 

var således i henholdsvis Randers, Karlebo, København, Ishøj og Høje-Taastrup. Det overordnede 

formål med programmet var at sikre positiv udvikling i de udsatte boligområder igennem forbedring 

af beskæftigelse og lokal velfærd. Projektet løb fra 2002 frem til ultimo 2006. 

2.7.3 Helhedsorienteret byfornyelse  

”Helhedsorienterede byfornyelse” programmerne blev affødt af byfornyelsesloven og i sit 

projektdesign sammentænkte det sociale, kulturelle og fysiske og sammenspillet mellem disse 

faktorer. Indsatsen var målrettet geografiske afgrænsede byområder, hvor i alt 72 byområder blev 

omfattet af indsatsen. Med sin helhedsorienterede tilgang lignede Helhedsorienteret byfornyelse-

indsatsen kvarterløft-projekterne og løb over 5 års periode (1998-2003).  

2.7.4 Urbanprogrammet 

I perioden 2002-2007 har Aarhus kommune gennemført et såkaldt urbanprogram i Aarhus Vestby 

bestående af Gellerup, Hasle og Herredsvang. Urbanprogrammet havde til hensigt at vende den 

negative udvikling i almene boligområder i Aarhus Vestby og var i fællesskab finansieret af EU’s 

regionalfond og Aarhus kommune. Indsatsen fokuserede på tre hovedområder; 1) Kompetencer og 

job, 2) styrkelse af sociale og organisatoriske ressourcer og 3) integration gennem frihed og kultur. 

Urbanprogrammet blev i alt til 69 projekter. 

 

Yderligere har man igennem de sidste 10 år fra politiske hold prøvet at påvirke beboermønstret i 

udsatte boligområder ved at indføre en række såkaldte udlejningsredskaber, der har til formål at 

give kommuner og boligorganisationer muligheden for at ændre såvel som at forebygge den 

ensidige beboersammensætning i udsatte boligområder. Følgende regler
3
 er indført og er fast 

praksis (jf. Ghettoen tilbage til samfundet, boligaftalen 2010, Den almene boligsektors fremtid, SFI 

2008).  

2.7.5 indførte udlejningsregler i almene boliger  

Kommunal anvisningsret
4
 – anvisningsretten til den almene boligsektor er kommunernes primær 

instrument til løsningen af sociale problemer. Via anvisningsretten har kommunerne anvisningsret 

til en andel af de samtlige ledige boliger i de almene boligafdelinger, hvortil denne bruges til at 

                                                           
3
 Hovedparten af udlejningsreglerne er kommet til i forbindelse med Ghetto-strategien ”Ghettoen tilbage til 

samfundet”.  
4
 Ifølge SFI rapporten ”Udlejningsredskaber i almene boligområder – en analyse af brugen og effekten af 

udlejningsredskaber i almene boligområder” er kommunal anvisning den meste benyttede af samtlige 
udlejningsregler, og således benyttes i 62 procent af de samtlige undersøgte 1.140 boligafdelinger samt benyttes i 53 
procent af de 70 undersøgte kommuner.  
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skaffe bolig til borgere med akut bolig behov samt ressourcesvage borgere, som ikke kan selv 

skaffe sig bolig på grund af deres socioøkonomiske forhold (ibid.). 

 

Fleksibel udlejning – indført den 3. juni 2000 og giver kommuner og boligorganisationer mulighed 

for at aftale udlejning efter særlige kriterier, hvor ressourcestærke borgere såsom pendlere med 

beskæftigelse i kommunen, unge studerende etc. sikres adgang til udsatte boligområder i form af 

fortrinsret i 90 procent af de ledige boliger, der ikke er omfattet af kommunal anvisning – i Ghetto-

strategien samt boligaftalen fra 2010 er reglen om fleksibel udlejning justeret og således udvidet til 

at gælde for100 procent af de ledige boliger.  

 

Beboermaksimum – trådte i kraft 3. juni 2000 og giver muligheden for at det enkelte lejemål ikke 

kan lejes ud eller bebos af flere end to personer pr. beboelsesrum.  

 

Kombineret udlejning – trådte i kraft den 1. juli 2005 og giver retten til at afvise en bestemt 

gruppe (personer på kontanthjælp etc.) i boligafdelinger med høj andel af personer uden for 

arbejdsmarkedet. Dog skal disse gives tilbud om en anden passende bolig.  

Tomme boliger – giver mulighed for at lade boliger står ledig op til 12 mdr.  

 

Flyttehjælp – indført 1. juni 2006 og giver kommunen mulighed for at give økonomisk tilskud ved 

flytning for at fremme fraflytning fra et område.  

 

Offentlig annoncering – indført i 2010 og giver muligheden for at annoncere op 50 procent af de 

ledige boliger i en boligafdeling med henblik på at få ressourcestærke ind i de ’problemramte’ 

boligafdelinger uden om den almindelige venteliste.  

2.8 Den almene boligsektors størrelse  

Størrelsesmæssigt består den almene sektor af 771 boligorganisationer, fordelt på 7.909 afdelinger 

med i alt 541.500 boliger og udgør 20 procent af den samlede boligmasse. De almene boliger drives 

på nonprofit grundlag – dvs. ingen tjener ved huslejen etc. (jf. Den almene boligsektors fremtid 

2006, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
5
 ). Endvidere dækker begrebet ”almene boliger” 

over tre forskellige boligtyper, nemlig almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene 

ældreboliger, hvor familieboliger udgør den største gruppe af almene boliger (ibid.) i nærværende 

                                                           
5
 http://www.mbbl.dk/bolig/almene-boliger-0  lokaliseret den 31. maj 2012   

http://www.mbbl.dk/bolig/almene-boliger-0
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specialerapport er familieboliger i fokus og de dertil tilknyttede boligsociale problemer. 

Begrundelsen for at beskæftige sig med familieboliger frem for ungdomsboliger og ældreboliger er 

sket af den simple grund, at flere videnskabelige undersøgelser har peget på, at de bymæssige 

sociale problemer er koncentreret i bestemte typer af boliger, nemlig etagebyggeri som almene 

familieboliger netop eksisterer i form af. 

2.9 Almene boligers rolle i løsningen af boligsociale opgaver  

Den almene boligsektor spiller en afgørende rolle i løsningen af de boligsociale opgaver i Danmark 

og boligformen adskiller sig derfor fra det øvrige boligmarked ved at boligformen er tilgængelig for 

alle, uanset indkomstforhold, likviditet og netværk (jf. Den almene boligsektors fremtid 2006). 

Sektorens primær målgruppe er den ”mindrebemidlede” del af befolkningen, og således er der lave 

transaktionsomkostninger forbundet med at flytte set i forhold til det øvrige boligmarked (ibid.) På 

grund af dette er almene boliger den eneste boligform, hvor der tages hensyn til de boligsøgendes 

behov ved udlejning. Der er tale om borgere med forskellige behov f.eks. børnefamilier, borger med 

akut boligbehov på grund af social begivenhed såsom skilsmisseramte og/eller borgere der er blevet 

ufrivillig hjemløse, unge og ældre (ibid.).  

Den sociale og centrale rolle boligsektoren har i forhold til resten af boligmarkedet understreges da 

også den faktiske beboersammensætning i sektoren; beboere i beskæftigelse og selvstændige er 

stærkt underrepræsenterede, mens personer uden for arbejdsmarkedet er stærkt overrepræsenterede i 

den almene sektor (jf. Den almene boligsektors fremtid 2006, Skifter Andersen SBi 2006:02, Skifter 

Andersen SBi 2006:12, Rockwool Fonden 2006).  

2.10 Sammenhæng mellem det fysiske og det sociale  

I Danmark har man på diskursivt plan erkendte, at der er tætte sammenhæng mellem fysiske forhold 

og det sociale liv (jf.Den almene boligsektors fremtid 2006). Det er en erkendelse af, at der er en 

kausalsammenhæng mellem ophobninger af sociale problemer på den ene side og bestemte typer af 

byggeri, nemlig etagebyggeri set i lyset af at stort set ingen af de såkaldte ”Ghettoområder” og 

”Ghettolignende boligafdelinger” findes i lavt byggeri jf. nedenstående tabel
6
. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Tabellen er taget fra rapporten ”Den almene boligsektors fremtid” 2006 
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Antal almene boliger i ghettolignende afdelinger fordelt på boligtyper (2005).  

 

De udsatte boligområder kan yderligere opdeles i to typer 1) Ældre og slidte arbejderkvarterer, som 

består af blandet byggeri og en blanding af ejerformer, og med en høj tæthed i bebyggelsen og 2) 

almene bebyggelser fra 1960’erne og 1970’erne (redig. Neils Bjørn 2008:5-9).  

2.10.1 Det særlige ved almene bebyggelser 

Den økonomiske vækst i 1960’erne sammenholdt med overgangen til urbaniserede samfund på 

grund af folk flyttede fra land til by i håb om et bedre liv har ført med sig stor boligmangel, og hvor 

at imødekomme dette behov er hovedparten af de almene boliger opført i denne periode. Hele 85 

procent af de almene boliger er opført som betonbyggeri i perioden 1965-1979 jf. nedenstående 

tabel
7
.  

Antal almene boliger i ghettoområder og ghettolignende afdelinger fordelt på opførelsesperioder (2005).  

 

Masseproduktionen af almene boliger havde bl.a. til hensigt at løse et boligmæssigt socialt problem; 

arbejdere og fattige leverede i dårlige boligforhold som havde ført med sig sygdomsepidemier og 

generelt dårlige forhold i bykernerne. Grundet dette opstod der en bestemt arkitektur-retning inden 

for arkitekturfaget, nemlig modernistisk idealistisk arkitektur hvis ambition var ar skabe sunde – og 

gode boligforhold for netop at løse datidens overnævnte sociale problem. Hovedparten af landets 

                                                           
7
 Tabellen er taget fra rapporten ”Den almene boligsektors fremtid” 2006 
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almene boliger er således bygget i datidens herskende modernistisk idealistisk arkitektur og de 

dertil tilhørende principper; det grundlæggende menneskesyn var, at mennesket er godt af natur og 

at gode mennesker selvfølgelig ikke generer hinanden. Boligblokkene blev således placeret i et 

landskab, typisk i parallele rækker og adskilt af områder med græs, og særskilt zoner til parkering 

og eventuelt indkøb (redig. Neils Bjørn 2008:11).  

 

Det blev dog ikke sådan som datidens idealistiske arkitekter forestillede sig – de sociale problemer 

meldte sig kort tid efter de almene boligområder blev opført i form af koncentration af de 

ressourcesvage hustande, arbejdsløshed, kriminalitet, nedslidning af byggeri etc. Der har siden hen 

investeret massivt ind i form af hav af boligsociale projekter og indsatser i de udsatte almene 

boligområder for at vende den negative spiral i disse områder. Men på trods af den massive indsats i 

de almene boliger er problemerne stadig store og grundet dette er der sket et holdningsskift i forhold 

til det boligsociale arbejde. Dette er i fokus i det følgende afsnit.  

2.11 Ny boligsocial erkendelse 
Øget fokus på ghettoproblematikker har resulteret i en ny boligsocial erkendelse, hvor man fra 

politisk hold erkende at alene en social – og beskæftigelsesindsats ikke vende den negative 

udvikling i de udsatte almene boligområder og at man derfor skal ændre de fysiske forhold før den 

sociale indsats kan virke optimalt. I denne sammenhæng har den tidligere VKO-regering iværksat 

en række initiativer samlet under titlen ”Ghettoen tilbage til samfundet – et opgør med 

parallelsamfund i Danmark” der har til formål at forvandle ”ghettoområder” til attraktive bydele 

samt at forhindre at nye opstår. 

2.11.0 Strategi mod ghettoisering– øget fokus på det fysiske forhold  

I strategien ”Ghettoen tilbage til samfundet – et opgør med parallelsamfund i Danmark” er der 

formulereret fem fokus punkter, som i specialets optik, har ændret radikalt måden man tænker 

boligsocialt arbejde på i Danmark og de fem punkter er følgende:  

 Mere attraktive boligområder, der bryder isolationen 

 Bedre balance i beboersammensætningen 

 Styrket indsats for børn og unge 

 Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser 

 Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet 

For at gøre de almene boligområder mere attraktive for ressourcestærke skal der foretages, ifølge 

denne strategi mod ghettoisering, strategisk nedrivning af boligblokke og for at opnå denne 
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målsætning er der afsat en halv mia. kr. i landbyggefonden i 2011-2014 til nedrivninger i udsatte 

boligområder og ligeledes oprettes en pulje på 150 mio. kr. årligt, der har til formål, som led i en 

godkendt helhedsplan, at give økonomisk støtte til fysiske forbedringer, der sigter på at integrere 

udsatte boligområder med det omkringliggende bysamfund (jf. Ghettoen tilbage til samfundet). 

2.11.1 Boligaftalen 2010 - et paradigmeskift  

Det boligsociale paradigmeskift i specialets optik er fastlagt gennem boligaftalen fra 2010
8
, som er 

en boligaftale indgået mellem den nu tidligere VK- regering, Danske Folkeparti og Radikale 

Venstre. Ifølge boligaftalen er følgende målsætningerne (jf. boligaftalen 2010): 

 Antallet af ghettoer skal reduceres med en fjerdedel ved boligaftalens udløb i 2016 og være 

mindst halveret i løbet af de kommende 10 år.  

 Ghettoområder skal forandres socialt og fysisk med henblik på at gøre disse attraktive 

bydele såvel som integreret i det øvrige samfund 

 Radikalt opgør med boligblok-arkitekturen ved nedrivning af strategisk udvalgte boliger for 

at skabe plads til nye boligformer, nye trafikforbindelser og erhvervsarealer for at opnå 

bedre integration og sammenhæng med resten af byen 

 Salg af blokke og grunde – blandede ejeformer såsom en kombination af almene 

udlejningsboliger med både ejerboliger, private udlejningsboliger og andelsboliger kan 

bidrage til en mere balanceret beboersammensætning i udsatte boligområder. 

2.12 Afgrænsning af genstandsfelt – Hvorfor Gellerup?  
Boligpolitikken som er formidlet igennem ”Ghettoen tilbage til samfundet” og boligaftalen fra 2010 

kan direkte aflæses i ”Helhedsplanen for Gellerup”, som er en helhedsplan for et af de mest kendte 

udsatte boligområder i Danmark, nemlig Gellerupparken i Aarhus. Planen er udarbejdet af Aarhus 

kommune i samarbejde med Brabrand Boligforening og er vedtaget december 2007 af Aarhus byråd 

som den første af sin slags i Danmark. Den første, fordi det er første gang i Danmark, hvor man 

iværksætter boligsociale projekter af den karakter, hvor man sammentænker arkitektur og 

mennesker. Det er erkendelsen, at komplekse sociale problemer alene ikke kan løses ved sociale 

indsatser men at man skal gennemføre gennemgribende fysisk omdannelse af et alment 

boligområde før sociale indsatser i området kan virke. I planen er dette formuleret således:  

 

                                                           
8
 I boligaftalen 2011 er den nuværende S-R-SF regering tilsluttet sig boligaftalen af den 8. november 2010 

http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/boligaftale_2011_0.pdf  lokaliseret 
den 31. maj 2012.  

http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/boligaftale_2011_0.pdf
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”Områdets monofunktionalitet og fysiske udtryk kombineret med beboernes ringe tilknytning til 

arbejdsmarkedet og gennemgående lave indkomster, de mange børn uden støttende forbilleder, en 

nettotilflytning af folk udenfor arbejdsmarkedet og med lave indkomster samt et dårligt omdømme 

medfører en risiko for, at området udvikler sig til et afsondret parallel-samfund i forhold til det 

øvrige Århus. Det er udfordringen. Målet med denne helhedsplan, er at hindre, at dette sker” 

(Helhedsplanen for Gellerup). 

 

Videre hedder det:  

”Som det første sted i landet er visionen, at gennemføre en massiv fysisk omdannelse af et stort 

alment boligområde. Den fysiske omdannelse vil bl.a. omfatte etableringen af en bygade med 

kontor- og erhvervsfaciliteter fra City Vest til Bazar Vest, etablering af nye kvarterer og 

boligformer i området, udflytning af kommunale arbejdspladser osv.” (ibid.) 

 

Og længere ned:  

”Helhedsplanen er i sit omfang og ambitionsniveau at sammenligne med planen for De Bynære 

Havnearealer og vil, som projektet på havnen, give bysamfundet Århus et nyt enestående byområde 

til gavn for hele byen” (ibid.).  
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2.12.0 De konkrete elementer i Helhedsplanen  

I dette afsnit vil jeg gerne præsentere de konkrete fysiske omdannelser man gerne vil indføre i 

Gellerupområdet. 

 

Fremtidige Gellerup & Toveshøj
9
 

Dispositionsplanen, som er godkendt både af Aarhus byråd og Brabrand Boligforening, indeholder 

radikale fysiske omdannelser af områderne Gellerup og Toveshøj, hvorom specialets koncentrer sig 

om det første. 

En kvalitativ forandring er selve essensen i helhedsplanen for Gellerupparken. En etablering af 

ankre i lokalområdet er en del af hovedpunkterne for dette. Ankrene kan indeholde funktioner 

såsom handel, sport, kultur eller kontor. Disse ankre har også til opgave at besidde en 

tiltrækningskraft; de er til for at tiltrække folk fra alle højder af byen og regionen og således åbner 

området op for omverdenen, hvor princippet ’folk skal kunne have grund til at komme til området’ 

gør sig gældende. Helt konkret vil man lave følgende fysiske omdannelser: 

 Etablering af en bygade (bygaden) fra City Vest til Bazar Vest 

 Etablering af en indre ringgade (Loopet) og nye gennemgående sidegader 

 Etablering af 1000 arbejdspladser i området 
                                                           
9
kilde: Dispositionsplan – kan læses her i sin helhed 

http://gis.aarhus.dk/lokalplaner/pdf/aarhus/pdf/lokplan.150/disp_Gellerup.pdf  lokaliseret den 2. december 2012.  

http://gis.aarhus.dk/lokalplaner/pdf/aarhus/pdf/lokplan.150/disp_Gellerup.pdf
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 Kvarterdannelser 

 Edwin Rahrs vej kvarteret  

 Gudrunsvejkvarteret 

  Etablering af bypark samt områder med en blanding af bolig, erhverv og institution 

.  

2.12.0.1 Nedskrivning, omdannelse og salg 

 

 

Som beskrevet tidligere indeholder Helhedsplanen gennemgribende fysiske ændringer i den 

eksisterende bebyggelse i form af nedrivning, omdannelse og salg. Som det fremgår af overstående 

figurtegning skal der i Gellerup rives 3 blokke ned – A11, A12 og A14. Blokkene skal erstattes af 

ny bebyggelse i form af et bygningskompleks med et højhus, en portal med markant arkitektoniske 

signalværdi og kontorbygning med 1.000 kommunale og private arbejdspladser. De to blokke, 

nemlig A9 og A10, skal omdannes og i stedet vil man etablere en ungdomsby med henblik på at 

skabe nye fællesskaber og netværk for områdets unge samt bygge bro mellem byens erhvervsliv og 
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uddannelser. Blokket (A13) skal sælges og således skal bane vejen for salget af boliger med det 

formål at omstrukturere ejeformen i området. 

 

Der er således med ”Ghettoen tilbage til samfundet”- strategien, boligaftalerne (2010, 2011) 

sammenholdt med Helhedsplanen for Gellerup sket et paradigmeskift; fysiske forbedringer i udsatte 

boligområder for at afhjælpe sociale problemer er en ny tænkning inden for boligsocialt arbejde i 

Danmark, hvorpå man tænker arkitektur og mennesker sammen som løsningen på sociale problemer 

i udsatte boligområder. Denne tænkemåde har fundet indpas i det boligsociale arbejde i Aarhus 

kommune som et af de første steder i Danmark jævnfør helhedsplanen for Gellerup, hvor man vil 

lave radikale fysiske forbedringer med henblik på at afhjælpe sociale problemer. 

 

2.13 Hvad er udfordringen i Gellerup?  
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I Aarhus kommune har man udviklet et boligsocialt monitoreringssystem (BoSocData), hvor man, 

på baggrund af en række indikatorer, måler på de sociale problemer i Gellerup samt omfanget 

heraf.. Overstående tabel giver indblik i situationen i Gellerup i forhold til den almene sektor. Af 

tabellen fremgår det at gruppen af beboer med etnisk minoritetsbaggrund er overpræsenteret i 

området og udgør 87,5 procent af samtlige beboere i Gellerup. Samtidig er arbejdsløsheden udbredt 

i området, hvor voksne i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet udgør 51,5 procent. 

Området er også karakteriseret ved høj andel af børn og unge under 18 år (20,1 procent). Denne 

høje andel af børn og unge er midlertidig ikke problematisk i sig selv; problemet opstår når man 

sammenholder dette med indikatorerne 1)  børn med økonomisk friplads i daginstutuon/SFO (15,7 

procent), som indirekte er udrtyk for de børn der vokser op i fattige familier,  og 2) 

ungdomskriminalitet (4,2 procent), der udtryk for de unge der begår kriminalitet, herunder hærværk.  

 

Desuden dækker betegenlsen ”voksne undefor arbejdsmarkedet” over en række grupper på offentlig 

forsørgelse i form af kontanthjælp, starthjælp sovel som introduktionsydelse , forrevalidering, 

revalideringsydelse og førtidspention. Omfanget af den enekelte gruppe fremgår af nedenstående 

tabel. 
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Som tidligere beskrevet er de socialt belastede boligområder præget af høje fraflytningsprocenter. I 

relation til Gellerupområdet viser nedenstående tabel hvor lang tid de beboere, som de seneste år 

har fraflyttet Gellerup, herunder Toveshøj, har boet i området inden de flyttede ud. 

 

 

Af tabellen fremgår at det især er de første 3 år, hvor fraflytningsprocenten er højest. I forhold til 

Gellerup er flytningsmønstret således at flere arbejdsløse flytter ind end der flytter ud jf. bilag 1. (se 

side)   

2.14 Hvad har man gjort?  
I Gellerup er der gjort meget på det boligsociale område i forhold til at vende den udvikling jf. 

tabeller og den negative spiral som området er kommet ind i. I 2000 har Aarhus kommune valgt at 

intensivere indsatsen i bydelen yderligere og Aarhus kommune har således søgte EU’s regionalfond 

om ca. 40 mio. kroner i støtte fra det europæiske Urbanprogram (urbanprogrammet 2007).  Aarhus 

kommune har selv skaffet 46 mio. kroner til medfinansiering. Ved programmets afslutning var det 

samlede forbrug på 120 mio. kroner. Som tidligere beskrevet (se afsnit) blev urbanprogrammet til i 

alt 69 projekter; der blev ydet rådgivning til etablering af mere end 100 virksomheder nye 

virksomheder, der førte til at mange familier blev selvforsørgende. Unge blev hjulpet i gang med 

uddannelse og ligeledes områdets mange børn og unge fik fritids – og aktivitetstilbud som de ellers 

ikke havde adgang til. Urbanprogrammet var empowerment-orienteret i sin tilgang og havde fokus 

på borgerinddragelse. På trods af urbanprogrammets positive effekt på beboerne i Gellerupområdet, 
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har man efterfølgende valgt at gå en anden vej i forhold til løsningen af sociale problemer i området 

set i lyset af vedtagelsen af den fysiske Helhedsplan for Gellerup og der er således sket det jeg her 

benævner, fokusskift fra individ til område i forhold til det boligsociale arbejde i Gellerup.  

 

Med det overstående i mente, vil jeg således gerne undersøge:  

 

Hvilke potentialer er der i den fysiske Helhedsplan for Gellerup i forhold til 

løsningen af sociale problemer, og hvilken rolle spiller Helhedsplanen i forhold til 

den sociale indsats?  

 

Formålet med problemformuleringen er at undersøge, hvilke potentialer der er i den fysiske 

Helhedsplan for Gellerup i forhold til problemer af sociale karakter samt hvilken rolle 

Helhedsplanen spiller i forhold til den sociale indsats. Med dette forventes, at skabe indsigt i og 

forståelse af denne ny metode, nemlig Helhedsplanen, i forhold til det boligsociale arbejde. Det 

boligsocialt arbejdes rolle i problemformuleringen bliver hermed lokalsamfundsudvikling samt 

metodeudvikling i forhold til det boligsociale arbejde.  

 

Endvidere skal det understreges, at specialet ikke har undersøgt den sociale indsats i Gellerup samt 

hvordan den sociale indsats hænger sammen med den fysiske Helhedsplan. I specialet fokuserer jeg 

udelukkende på den fysiske Helhedsplan, herunder hvilke potentialer der er i den i forhold til 

løsningen af lokale problemer samt hvilken rolle Helhedsplanen spiller i forhold til den sociale 

indsats. 

 

I det næste kapitel defineres ghettobegrebet, hvilket er et centralt begreb i specialet.  

Kapitel 3 – definition af ghettobegrebet 

3.0 Definition af ghettobegrebet – hvad er en ghetto? 
Som tidligere beskrevet findes der en række boligområder i Danmark og som på grund af de særlige 

udfordringer og problemer de har, bliver betegnet som ’ghettoer’, herunder Gellerup som udgår 

specialets fokus.  I dette afsnit vil jeg således gerne definere ghetto-begrebet med henblik på 
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afklaringen af specialets opfattelse af ghettobegrebet i forhold til de såkaldte danske ’ghettoer’, 

herunder Gellerup. 

I boligaftalen fra 2010
10

 indgået mellem den tidligere VKO-regering og Det Radikale Venstre er det 

blevet muligt at udpege almene boligområder til den såkaldte ’ghettoliste’. Listen opdateres den 1. 

oktober hvert år. Ifølge den nye ghettoliste (offentliggjort 1. oktober 2012) er der 33 ’ghettoer’ i 

Danmark. Kriterierne for at et alment boligområde kan betegnes for en ’ghetto’ og dermed kan 

komme på ’ghettolisten’ er lovbestemt og lyder som følgende:   

Definitionen af et ghettoområde i almenloven, § 61 a (vedtaget dec. 2010)  

§ 61 a. Ved et ghettoområde forstås en fysisk sammenhængende almen boligafdeling, hvor der bor 

mindst 1.000 beboere, og som opfylder mindst to af følgende kriterier: 

1) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct. 

2) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. 

3) Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 

10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de 

seneste 4 år. 

Kilde: retsinformation.dk
11

  

 

Det er således ud fra disse tre kriterier, at det afgøres, hvorvidt et givent boligområde kan komme 

på ’ghettolisten’. Det er især det etniske kriterium om, at Andelen af indvandrere og efterkommere 

fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct., der har været og stadig er omdiskuteret i 

samfundsdebatten.  Det handler om, at det etniske kriterium ikke er udtryk for etnificering af 

problemerne i de udsatte almene boligområder; det vil sige at man forklarer problemerne ud fra 

beboernes etnicitet, hvilken kan fagligt set være uhensigtsmæssigt og direkte misvisende at kalde 

disse områder ’ghettoer’, udelukkende fordi beboerne med indvandrer og efterkommere fra ikke-

vestlige lande udgør over 50 procent. Jeg har derfor fundet det nødvendigt at inddrage den 

sociologiske definition af ghettobegrebet som findes hos den franske sociologi professor Loïc 

Wacquant: 

 

                                                           
10

 Boligaftalen 2010 http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2010/BA10.pdf  lokaliseret den 9. oktober 2012  
11

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136430  lokaliseret den 9. oktober 2012  

http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2010/BA10.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136430
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Uanset om selve betegnelsen ’ghetto’ stammer fra det italienske giudecca, borghetto, ghetto eller 

det tyske gitter eller den talmudiske hebraiske get, henviser begrebet ’ghetto’ i sin oprindelige form 

til tvungne opholdssteder, herunder bydele for jøder (Wacquant 2011:6). Den jødiske ghetto var 

således helt afskåret fra resten af datidens bysamfund og hvor det jødiske folk levede livet adskilt 

fra omkringliggende samfund (ibid.).  

Ifølge Wacquant er ’ghettoen’ i sin klassisk form kendetegnet ved følgende fire elementer:  

 Stigmatisering 

 Begrænsning  

 Rumlig indeslutning  

 Institutionel parallelitet 

Den mere præcise definition af ghettoen lyder som følgende: ”en ghetto er en etnisk set homogen 

enklave, der indeholder alle medlemmerne af en underordnet kategori og dens institutioner, og 

herved forhindres de i at sprede sig vilkårligt i byen” (Wacquant 2008:3). 

 

Af overstående citat ses det, at en ’ghetto’ skal opfylde to betingelser, nemlig 1) etnisk homogenitet 

og 2) beboerne er tvunget til at bo der (top-down). I relation til de danske såkaldte ’ghettoer’ kan 

ingen af disse opfylde de to betingelser, da alle de udsatte boligområder i Danmark er etniske 

blandede og derfor findes der ikke ét boligområde inkl. Gellerup, der kun er beboet af én 

etnicitetsgruppe. Med hensyn til den anden betingelse er der heller ikke tale om tvang i forhold til 

beboerne i de udsatte boligområder, herunder Gellerup fra landets politiske og religiøse grupper 

som var tilfældet med den jødiske ghetto i middelalderens Europa (Wacquant 2011).  

Yderligere mener Wacquant, at alle ghettoer er segregerede, men ikke alle segregerede områder er 

ghettoer (Wacquant 2011). Et eksempel herpå kan være mange af de (rige) segregerede bydele, 

herunder de såkaldte ’gated communities’ i Europa og USA, som er ensformige med hensyn til 

velstand, indkomst, erhverv og meget ofte etnicitet (ibid.), men alligevel ikke kan betegnes som 

’ghettoer’ i Wacquant’s optik begrundet at segregeringen i dem er frivillig - i modsætning til den 

jødiske ghetto, hvor segregeringen var påtvunget. Boligsegregering er nemlig nødvendig, men ikke 

en tilstrækkelig betingelse i forhold til at tale om ghettoiseringen; for at man kan tale om en ghetto, 

skal der først en (påtvunget) fysisk afsondring til samt en række institutioner, der gør det muligt for 

områdets beboer at leve livet indenfor og dermed være adskilt fra det omkringliggende samfund.  
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Udover den jødiske ghetto skelner Wacquant i sin definition af ghettoen yderligere mellem to 

former for ghetto, nemlig det amerikanske ’sorte bælte’ og det franske ’røde bælte’. Den sorte 

ghetto (sorte bælte) er ikke længere eksisterende, til gengæld er der opstået en ny form for ghetto, 

nemlig hyperghettoen (Wacquant 2008:2). Ifølge Wacquant må man ikke forveksle de to former for 

ghettoer; i Wacquant’s optik var den sorte, kollektive ghetto en parallel-verden ’en sort by i den 

hvide by’, som fungerede som et reservoir af ufaglært arbejdskraft (Wacquant 2008:3). Den jødiske 

ghetto havde en økonomisk funktion i form af långiver etc., hvilket understreger, at der ikke er et 

naturligt lighedstegn mellem ghettoen og fattigdom. Hyperghettoen er derimod kendetegnet ved 

ikke at have nogen økonomisk funktion og den er frataget sine kollektive organiseringer, som er 

blevet erstattet med statslige institutioner af social kontrol (Wacquant 2008:3). Wacquant definerer 

hyperghettoen således:  

 

”Hyperghettoen er et råt monument over ren eksklusion, et opbevaringssted for de stigmatiserede 

og overflødige dele af det sorte proletariat: de arbejdsløse, bistandsmodtagerne, de kriminelle og 

deltagerne i den blomstrende ”sorte” økonomi” (Wacquant 2008:3).  

 

Heroverfor står den europæiske, herunder franske udgave af ghettoen, nemlig den franske banlieu. 

Ifølge Wacquant er det en fuldstændig forkert opfattelse blandt medier og politikker at kalde de 

franske udsatte boligområder for ’ghettoer’ idet han mener, at ’de tidligere arbejderkvarterer har 

undergået en proces af gradvis opløsning, der i realiteten har ført dem længere væk fra ghettoen’ 

(Wacquant 2008:3). Jævnfør ovenstående ghetto-definition er ghettoen i sin oprindelige form etnisk 

homogen; en betingelse som nutidens Europæiske såkaldte ’ghettoer’ ikke kan opfylde, idet der bor 

mange forskellige nationaliteter i dem og således er det modsatte af ghettoen, nemlig etnisk 

heterogen. På grund af dette mener Wacquant, at de europæiske ’ghettoer´, herunder de franske 

banlieu’er er blevet det modsatte af ghettoen, nemlig anti-ghettoer (Wacquant 2008). I relation til 

Gellerup, som udgør specialets undersøgelsesfelt, er jeg af den opfattelse, at Gellerup ikke kan 

betegnes som en ghetto, da Gellerup hverken er etniske homogen eller beboerne bor der på grund af 

tvang (politisk eller religiøst). I stedet er i dette speciale af den opfattelse, at Gellerup er et udsat 

boligområde.  
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Kapitel 4 - Specialets design & metodologi  

4.0 Undersøgelsesdesign – Gellerup som en case  
Som tidligere beskrevet er der en række udsatte boligområder (33 på landsplan), som har særlige 

problemer og udfordringer og som man gennem det boligsociale arbejde forsørge at løse. Imidlertid 

ligger disse boligområder ikke alene i forskellige geografiske beliggenheder rundt om landet, men 

de har også forskellige typer af problemer og udfordringer. Dog er der flere faktorer eller fællestræk 

der går ind jf. det overstående (se afsnit).  

 

Da jeg med denne undersøgelse vil gerne begribe potentialet af den fysiske Helhedsplan for 

Gellerup i forhold til sociale problemer med henblik på at opnå en dybde forståelse af herom, er 

Gellerup det eneste sted jeg kunne rette mit blik set i lyset af den unikke fysiske Helhedsplan for 

Gellerup forstået på den måde at planen er den første af sin slags i Danmark (se afsnit). På grund af 

denne særlige interesse for Gellerup har det været et natuligt valg, på grund af min 

problemstillingens karakter og dens kontekst, at vælge det kvalitative casestudie som 

undersøgelsesdesign og således som en fremgangsmåde i forhold til hele tilgangen til specialet. 

Casestudiet som forskningsstrategi er relevant at anvende, når man som forsker antager, enten som 

epistemologisk eller analytisk præmis, at der er sammenhæng mellem det sociale fænomen, der 

undersøges, og den kontekst, hvori fænomenet udfolder sig (Antoft & Salomon 2007:6). Der er 

således en god sammenhæng mellem min problemstilling og valget af casestudie som en 

forskningsstrategi i forhold til fremgangsmåden til specialet. Casen er midlertidig forstås som en 

analytisk og social konstruktion, hvilket indebærer en hypotese om, at casen repræsenterer et unikt 

fænomen, nemlig Helhedsplanen for Gellerup (Antoft & Salomonsen 2007:31). Desuden er det 

kendetegnende for casestudiet at være kontekstafhængig i betydningen, at en case ikke kan studeres 

som et isoleret fænomen, idet casestudiet forudsætter forståelse for den kontekst, hvori casen 

udspiller sig (ibid.). Grundet dette, er det nødvendigt at indsamle empiri bestående af en 

kombination af eksisterende data vedrørende Gellerup samt den fysiske Helhedsplan og den 

samfundsmæssige kontekst, jævnfør de foregående kapitler.  

Formålet med dette casestudie er at skabe ny empirisk viden omkring potentialet af den fysiske 

Helhedsplan for Gellerup i forhold til sociale problemer, hvor casen kategoriseres som ateoretiske. 

Endvidere sker behandlingen af det empiriske materiale (kvalitative interviews) på et teoretisk 

funderet grundlag, hvorved casen yderligere kan kategoriseres som teorifortolkende. I det 

teorifortolkende casestudium anvendes forskellige teorier i relation til casen med henblik på at opnå 
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en fyldestgørende forståelse af materialet ved at anvende forskellige teoretiske tilgange i forhold til 

casen. Det teoretiske fundament, der ligger til grund for fortolkningen af empiriske materiale, er 

udvalgt ud fra teoriernes evne til at forklare samt fortolke det empiriske materiale ud fra et større 

samfundsmæssigt perspektiv (Antoft & Salomonsen 2007:38-41).  

4.1 Videnskabsteoretisk positionering– ontologiske og epistemologiske 

antagelser 
Dette afsnit præsenterer den videnskabsteoretiske position jeg har valgt for nærværende speciale og 

skal således forstås i forhold til den videns beskaffenhed, hvorom jeg søger. I nærværende speciale 

har valgt jeg fænomenologien og hermeneutikken, som afsæt for min undersøgelses 

videnskabsteoretisk ontologiske og epistemologiske antagelser. 

 

Ifølge sociologen Wax Weber skal forskningen ideelt set være værdifri og i Webers optik skal man 

således i den videnskabelig forskning skelne mellem er og bør, hvorom man skal koncentrere sig 

om førstnævnte (Gilje & Grimen 2002) Hermed betragtes normativ forskning som ikke-

videnskabeligt ifølge Weber (ibid.). Trods dette erkender Weber, at idealet om værdifri forskning 

aldrig kan opnås, idet forskeren altid vil trods sin stræben efter at være objektiv være influeret af sin 

samtid og de tanker, der gør sig gældende i samfundet. Det vil sige, at selve valget af et 

forskningstema er determineret af hvad der i samfundet menes at kunne bedrives forskning om 

(Gilje & Grimen 2002). På samme måde er værdifri forskning ikke muligt ifølge hermeneutikken, 

idet hermeneutikerne mener, at det er ikke muligt som forsker at lægge sine fordomme og for-

forståelser fra sig og gå helt neutralt til genstandsfeltet. I dette speciale har jeg heller ikke været 

forudsætningsløs, idet jeg har 1) valgt emnet på grund af dets aktualitet og 2) ud fra min praktik i 

Aarhus kommune. Mit genstandsfelt er som tidligere beskrevet det boligsociale arbejde i Gellerup 

og mere specifikt potentialet af Helhedsplanen for Gellerup i forhold til sociale problemer. Den 

hermeneutiske tilgang er optaget af at forstå dele i forhold til helheder (Jørgensen 2008), hvilken er 

helt i tråd med min problemstilling om potentialet af fysiske forbedringer i forhold til løsningen af 

sociale problemer i Gellerup. Imidlertid er dette et menneskeligt socialt fænomen og i forhold til 

den hermeneutiske forståelse tilskrives et socialt fænomen ikke en ontologisk objektiv 

sandhedsværdi, idet hermeneutikerne er af den opfattelse, at der ikke findes en absolut virkelighed 

og dermed en sandhed der kan afdækkes som den er via metodelære (Jørgensen 2008). Sandheden 

er noget der opstår i meningsdannelsen og således vægtlægger hermeneutikken fortolkning af 

menneskers handlinger og en søgen af meningen bag handlingerne som det centrale for den 
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menneskelige erkendelse (ibid.). i relation til mit interviewdesign såvel som interviewsituationen 

(se afsnit) har jeg dog stræbt efter den fænomenologiske ’sandhed’. Fænomenologi betyder ”læren 

om fænomenerne” eller ”det, der viser sig”. Det vil sige, et fænomen er noget, der kommer til syne 

eller viser sig for menneskets bevidsthed. I relation til dette speciale er jeg som tidligere beskrevet, 

blevet inspireret til den fysiske Helhedsplanen for Gellerup gennem min praktik i Aarhus kommune 

og således har dette fænomen så at sige ”vist sig” for min bevidsthed, hvorefter jeg sat mig for at 

undersøge potentialet af fysiske forbedringer i forhold til sociale problemer.  

 

Fænomenologien interesser sig for at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver 

og beskrive verden, som den opleves af aktørerne baseret på den grundantagelse, at den vigtige 

virkelighed er den, mennesker oplever/ogeller opfatter; det vil sige, fænomenologerne er af den 

opfattelse, at det enkelte individs oplevelser af et givet fænomen eller en given problemstilling er 

sande, fordi de danner baggrund for vedkommendes handlinger (Jørgensen 2008:125). Formålet 

med fænomenologien er således, at få en forståelse af handlingens motiv, intention og mening for at 

være i stand til at forstå og tolke andre menneskers handlinger/adfærd. Derfor har det været et ønske 

i dette speciale at få en forståelse af potentialet af den fysiske Helhedsplan i forhold til sociale 

problemer.  Det er især hvilken rolle den fysiske Helhedsplan spiller i forhold til den sociale indsats 

der er i fokus.  

Jeg har således i denne rapport haft en åben og undersøgende tilgang til feltet, hvor jeg på forhånd 

ikke har fastlåst mig en bestemt forståelse af tingenes tilstand. Af den grund har jeg, efter den 

fænomenologiske ideal, efterstræbt at sætte min forhåndsværende viden eller i hermeneutikken for-

forståelser i ’parentes’ med henblik på at opnå en forudsætningsløs af beskrivelse af det jeg har 

erfaret gennem de to kvalitative interviews som denne rapport bygger på. På denne måde har jeg i 

interviewsituationen forholdt mig ’disinteresseret’ på samme måde som naturvidenskabsmanden er 

’disinteresseret’ når han observerer den sociale verden (Tradition & Fornyelse). Denne omtalte 

’parentes’ bemærket er dog et analytisk ideal, som kan efterstræbes, men er helt uopnåeligt idet der 

altid vil være selvfølgeligheder, som ikke forsvinder, og som kan forårsage blinde plette i udsynet 

til forskningsfeltet (Tradition & Fornyelse).  

4.2 Valg af dataindsamlingsmetode   

I dette speciale er empiri fremskaffet ved hjælp af kvalitative interviews. Dette valg begrundes 

midlertidig med metodens evne til at give fyldige og omfattende informationer om, hvordan 

informanter forstår erfaringer og begivenheder i deres liv (Thagaard 2004). Det kvalitative 
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interview tager udgangspunkt i informanternes eget perspektiv og subjektive skildringer i form af 

erfaringer, tanker samt følelser.  De data, der indsamles gennem interviewmetoden er således 

præget af informanternes erfaring med og forståelse af det, han/hun har oplevet (Thagaard 

2004:86).  

Ved at anvende denne metodeform får jeg adgang til de udvalgte informanternes erfaringer med og 

oplevelser af det boligsociale arbejde i Gellerup og i særlig grad potentialet af den fysiske 

Helhedsplan i forhold til løsningen af problemer af sociale karakter i området. Endvidere er 

mængden af data, som indsamles gennem denne metode, vurderes at være velegnet i forhold til 

empiriens rolle specialet set i lyset af at empirien er styrende i forhold til specialet.  

 

Yderligere diskuteres der imidlertid i det videnskabelige miljø hvorledes man kan forstå den viden, 

der er fremskaffet ved interviewmetoden. I denne sammenhæng har jeg i dette speciale lagt mig op 

af Thagaards forståelse af interviewdata, som hun præsenterer i bogen Systematik og indlevelse. 

Nedenstående citat illustrerer denne position.  

 

”Interviewdata opfattes her som beskrivelser af hændelser i informantens liv. I den forstand 

repræsenterer interviewsituationen den ’ydre’ verden. Men samtidig ses interviewdata som en 

afspejling af, hvordan informanten forstår sine egne erfaringer, og hvordan han eller hun opfatter 

forskeren” (Thagaard 2004:86).  

 

Som det fremgår af ovenstående citat beskriver Thagaard sin forståelse af interviewdata som en 

mellemposition imellem to yderligheder. I Thagaards optik er den viden, der kommer ud af det 

kvalitative interview både konstrueret i interviewsituationen samt er udtryk for en tilnærmelsesvis 

beskrivelse af informantens oplevelser af virkeligheden.  

4.3 Valg af interviewform 

Selve udformningen af et kvalitativt interview kan foregå på mange måder ifølge Thagaard. Det 

kvalitative interview kan i sin metodeform bevæge sig mellem to yderpunkter; man kan enten 

udforme det kvalitative interview som meget struktureret i sin form, hvor spørgsmålene samt deres 

rækkefølge er fastlagt på forhånd (Thagaard 2004:87), eller man kan have den uformelle eller 

begrænset strukturering der giver informanten mulighed for at drage nye temaer ind i løbet af 

interviewet (Thagaard 2004:87). I nærværende speciale har jeg valgt en mellemposition mellem 

disse to yderpunkter, nemlig det kvalitative forskningsinterview. Denne interviewform anviser en 
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delvis struktureret metodisk tilgang, hvor kun de temaer forskeren udforsker, er fastlagt på forhånd, 

men at der er stor fleksibilitet i rækkefølgen (Thagaard 2004:87-88). Det kvalitative 

forskningsinterview er således en samtale mellem forskeren og informanten, som er styret af de 

temaer forskeren på forhånd har udarbejdet og ønsker at skaffe sig information om (Thagaard 

2004:88). Denne fleksibilitet bidrager til at knytte spørgsmålene den enkelte informants 

forudsætninger og således kan informanten bringe temaer op der ikke indgår forskerens dagsorden, 

men hvilke forskeren skal være åben over for (Thagaard 2004:88). I dette speciale har jeg benyttet 

mig af dette interviewdesign (det kvalitative forskningsinterview) og således har forud for 

interviewerne udarbejdet de temaer jeg ønskede at skaffe information om. Til gengæld har jeg været 

åben for grundet min metodiske tilgang at informanterne bringer nye temaer op som jeg ikke fra 

starten har tænkt – en mulighed som informanterne har benyttet sig af ved at tage nye temaer op i 

løbet af interviewet. Af den grund er resultaterne fra interviewerne ikke sammenlignelige da 

informanterne har taget forskellige temaer op og at jeg undervejs i interviewerne har stillet 

opfølgende spørgsmål til de forskellige temaer informanterne har taget op. 

4.4 Opbygning af interviewguide 
Jeg har som nævnt valgt en delvis struktureret metodisk tilgang, hvor jeg på forhånd har udarbejdet 

temaer som jeg ønskede om at anskaffe mig viden om. Dette forudsatte at jeg skulle udarbejde en 

interviewguide, hvori disse temaer fremgår. Interviewguiden er således bygget op omkring 4 temaer 

som er følgende:  

(Tema 1) Generelle informationer – dette tema er medtaget på grund af at faktuelle oplysninger 

såsom informantens uddannelsesmæssige baggrund, hvad informanten tidligere har arbejdet med og 

hvilke arbejdsområder samt informantens erfaring med boligsociale i de udsatte boligområder, er en 

formel måde at starte interviewet på der er samtidig er tænkt som ”isbryder” der lede hen til det 

næste tema.  

(Tema 2) Boligsociale indsatser – dette temaer er medtaget for at få indblik i informantens egne 

beskrivelser af den boligsociale indsats, hvilke mennesker informanten møder og hvem der er 

omfattet af den boligsociale indsats, og mere generelt hvilke problemer/ogeller udfordringer samt 

løsningsmodeller informanten ser. 

(Tema 3) Gellerupparken – dette tema er medtaget da dette tema er omdrejningspunktet for hele 

specialet. Her blev informanten spurgt ind til hvilke specifikke udfordringer/ogeller problemtikker 

der er i Gellerup samt de eksisterende indsatser. Under dette tema blev informanten også spurgt ind 

til hvordan informanten mener, at fysiske indsatser (Helhedsplanen for Gellerup) kan løse de sociale 
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problemer og til sidst men ikke mindst informantens syn på samspillet mellem sociale og fysiske 

indsatser.  

(Tema 4) Afslutning – dette tema er medtaget med henblik på at afslutte interviewet. Hér blev 

informanten stillet opfølgende spørgsmål noteret undervejs og informanten fik samtidig mulighed 

for at komme med tilføjelser, hvis han/hun havde noget vedkommende ikke fik sagt eller kom i tank 

om undervejs i løbet af interviewet. 

4.5 Valg af informanter  
Særlig viden og indsigt i det boligsociale arbejde i Gellerup og ikke mindst særlig viden om 

sammenhængen mellem den fysiske indsats (Helhedsplanen for Gellerup) og den sociale indsats har 

i specialet været et afgørende selektionskriterium i forhold til udvælgelsen af informanter.  

Endvidere har det været et selektionskriterium i forhold til udvælgelsesprocessen af informanter at 

disse skulle være ansat i Aarhus kommune og Brabrand Boligforening da disse er de to lokale 

hovedaktører i forhold til det boligsociale arbejde i Gellerup. Specialets analyse og ligeledes 

efterfølgende resultater bygger således på to kvalitative interviews med informanter inden for 

allerede nævnt målgruppe.  

4.6 Etableringen af kontakt til informanter 
Det er gennem Aarhus kommune og det netværk jeg har fået i min praktikperiode jeg har fundet de 

to informanter. I praksis har det foregået således at jeg skrev til de to informanter per mail. I mailen 

skrev jeg om formålet med specialet, mit fokus i forhold til specialeemnet etc. De har valgt at 

bidrage til mit speciale og efterfølgende har jeg skrevet til dem for at aftale selve afviklingen af 

interviewene. I processen har der været en enkel informant der faldt fra på grund af travlhed fra 

vedkommendes side.   

4.7 Afviklingen af interviews 

Jeg har gennemført to enkelinterviews, det ene interview i den ene informants kontor, det andet i 

den anden informants Lejlighed.  Det første interview har 62:01 minutters varighed og det andet 

interview har 63:26 minutters varighed. Rent teknisk blev interviewene optaget på en diktafon. 

Endvidere har jeg i interviewsituationen fulgt Kvale og Brinkmanns råd om at signalere naivitet og 

nysgerrighed med henblik på at opnå omfattende beskrivelser og fortællinger fra informanterne 

(Kvale & Brinkmann 2009).  
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4.8 Transskription af interviews  

Efter hvert interview afvikling lyttede jeg det flere gange igennem og hvert interview blev derefter 

transskriberet så ordret som muligt med henblik på at have en kontrolenhed til validering af den 

efterfølgende analyse, men også for at være så tro mod informanternes udtrykte meninger og 

udsagn som muligt. De steder, hvor der var dårlig lydkvalitet eller det var svært at høre hvad den 

pågældende informant sagde, har jeg markeret med ’utydelig’. Jeg er således opmærksom på, at 

dette forringer reliabiliteten af interviewudskrifterne. Endvidere er informanternes navne i 

udskrifterne ændret af hensyn til deres anonymitet. For at synliggøre interviewelementer, som er 

svære at overføre til skrift såsom smil, er stemningen anført i interviewene ved at angive, at der 

eksempelvis bliver smilet eller grinet.  

Kapitel 5 – analysestrategi & teori  

5.0 Analysestrategi 
I specialet anvendes meningskondensering og meningsfortolkning som analysemetoder. Specialets 

metodiske fremgangsmåde (afsnit) og ligeledes videnskabsteoretisk positionering (jf afsnit) har 

været afgørende faktor i forhold til valget af disse analysemetoder. Helt i tråd med anvendte 

analysemetoder vil jeg ligeledes i analysen inddrage Kvales tre fortoldningsniveauer. Disse 

fortolkningsniveauer kalder Kvale for selvforståelse, kritisk commonsense-forståelse og teoretisk 

forståelse og medfører forskellige former for analyse.  

 

Selvforståelsesniveau: i dette analysetrin forholder jeg mig til informanternes egen forståelse af 

den fysiske Helhedsplan for Gellerup i forhold til sociale problemer i området – en forståelse som 

jeg forsørger at få greb om og således formulerer i egne termer. Tillige skal dette analysetrin ses i 

sammenhæng med analysemetoden meningskondensering. Denne analysemetode 

(meningskondensering) har i denne sammenhæng et fænomenologisk udgangspunkt og har til 

formål at fremme en forståelse af informanternes egen forståelse af den fysiske Helhedsplan for 

Gellerup i forhold til løsningen af problemer af sociale karakter. Endvidere indebærer 

analysemetoden, meningskondensering, at empirien (kvalitative interviews) gennemlæses med 

henblik på at inddele dem i relevante betydningsenheder ud fra undersøgelses specifikke formål. På 

denne måde trækkes det meningsbærende i datamaterialet frem og informanternes udsagn 

kondenseres til korte og mere præcise formuleringer. I dette analysetrin sker fortolkningen på 
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baggrund af den interviewedes egen forståelse af det oplevede og erfarede, og informanten er 

således i dette analyseniveau den valideringskompetente (Kvale & Brinkmann 2009, husk sidetal). 

 

Kritisk commonsense-niveau: informanternes formuleringer sættes i dette niveau i en bredere 

forståelsesramme, og på denne måde rækkes formuleringerne ud over informanternes selvforståelse. 

Med dette forstås, at jeg anvender min forforståelse med henblik på at bringe nye perspektiver til 

forståelsen af det sagte. Jeg holder mig således kritisk overfor det, der er blevet sagt ved for 

eksempel at rette blikket mod informanterne, herunder hvad der kan være af mulige årsager til, 

hvorfor de ser forskelligt på Gellerupområdet, dets problemer og løsninger.  

  

Teoretisk forståelsesniveau: i dette niveau sættes valgte temaer (betydningsenheder) i en teoretisk 

forståelsesramme med henblik på teorifortolkning af datamaterialet. Informanternes udsagn bliver 

således fortolket i en teoretisk ramme og i denne sammenhæng bliver analysemetoden 

meningsfortolkning central. Denne analysemetode kan yderligere knyttes til hermeneutikken, og 

med dette hermeneutiske udgangspunkt muliggør metoden en dybere forståelse af informantens 

udtrykte meninger. På dette analyseniveau er den valideringskompetente således undertegnede idet 

informanternes udsagn sættes i et begrebssystem (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

I specialet anvendes således selvforståelsesniveauet (meningskondensering), kritisk commonsense-

niveauet og det teoretiske forståelsesniveau (meningsfortolkning) som primær analysemetoder der 

tilsammen bidrager til synliggørelsen såvel som struktureringen af analysen samt at der i analysen 

inddrages forskellige fortolkningsniveauer med tilhørende valideringskomponenter.  

5.1 Specialets teoretiske ramme  
Formålet med dette kapitel er, at redegøre for specialets teoretiske ramme, som er valgt ud fra det 

empiriske materiale (kvalitativ interviews) nærværende speciale bygger på.  Kapitlet indeholder 

således en præsentation af de teorier, som danner basis for de begreber, der i analysen bruges som 

analyseredskaber.  Endvidere er det fast praksis inden for det videnskabelige miljø, at forskeren 

forholder sig til de anvendte teoriers anvendelighed i forhold til den enkelte genstandsfelt, herunder 

problemstilling. I dette speciale er jeg induktiv i min tilgang til specialets genstandsfelt såvel som 

problemstilling, og derfor har empirien så at sige fortalt mig, hvilke teorier der skal inddrages i 

specialet og dermed har den største forklaringskraft.  Derfor forholder jeg mig ikke i dette kapitel til 

anvendeligheden af disse teorier i forhold til min problemstilling idet disse teorier er udvalgt på 
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baggrund af deres anvendelighed i forhold til det empiriske materiale og deraf den efterfølgende 

analyse.   

5.2 Valg af teori  
I dette speciale har jeg som førnævnt valgt teori ud fra empirien.  Det vil sige, at jeg, som beskrevet 

i metodeafsnittet, har en induktiv tilgang i forhold til forholdet mellem empiri og teori, hvor 

empirien er styrende i forhold til specialet. Argumentationen for at sætte teoriafsnittet før analysen, 

selvom teorien er tilstedekommet og valgt ud fra empirien, er at give læseren blik i disse teorier, 

heri indholdet af dem med henblik på at give læseren bedre forudsætninger i forhold til præmisserne 

i disse teorier. De teorier som står tydeligste i empirien og dermed i beskrivelserne såvel som i 

argumentationerne, er den sociologiske teori om social kapitel, behaviorismen herunder stimulus-

respons-teorien af John B. Watson, Social læringsteori af Bandura og til sidst begrebet territorial 

stigmatisering formuleret af Lîoc Wacquant. Præsentation af disse teorier kommer i den rækkefølge 

de er nævnt i. Det empiriske argument for at anvende den enkelte teori præsenteres i et selvstændigt 

afsnit efter gennemgangen af den enkelte teori  

5.2.0 Social kapital   

Flere teoretikere har skrevet om begrebet social kapital, og af den grund findes der derfor 

forskellige tilgange til begrebet. Dog er der tre klassiske perspektiver på social kapital præsenteret 

ved henholdsvis Pierre Bourdieu, James S. Coleman og Robert Putnam, som man i det 

videnskabelige miljø tager udgangspunkt i, i forhold til begrebet social kapital. 

5.2.1 Pierre Bourdieu og Social kapital 

Pierre Bourdieu regnes for at være en af de første sociologiske teoretikere, der anvender begrebet 

social kapital. Han definerer begrebet således: 

“Social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a 

group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of 

mutual acquaintance and recognition” (Bourdieu, i:Bourdieu & Wacquant 1992:119).  

 

På dansk definerer Morten Ejrnæs begrebet social kapital på følgende måde:  

”Social kapital er summen af de eksisterende eller potentielle ressourcer, den enkelte eller gruppen 

har rådighed over i kraft af et netværk af stabile relationer” (Ejrnæs 2008:60). 

 

Social kapital henviser således til alle de sociale kontakter, som individet har adgang til i den 

sociale struktur. Bourdieu var interesseret i måder, hvorpå samfundet bliver reproduceret og 
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ligeledes hvordan den herskende klasse bibeholder dens samfundsmæssige position. Og for 

Bourdieu kunne dette ikke forklares alene ud fra økonomien. Derfor har Bourdieu formuleret hans 

begreber om kapitalformer (økonomisk kapital, kulturel kapital, social kapital og symbolsk kapital) 

med det formål at påvise social ulighed i samfundet, herunder hvorledes social ulighed bliver 

reproduceret i samfundet. Bourdieu har således et pessimistisk perspektiv på social kapital idet han 

vægtlægger manglende social mobilitet i samfundet, hvor sådan set budskabet med hans begreb om 

social kapital er ’det er ikke hvad du ved, men hvem du kender’. Præmissen med social kapital i 

Bourdieus optik er således, har man først adgang til bestemt netværk, det være sig et netværk der er 

rig på social kapital og omvendt, kan det medføre, at man bliver associeret med dette netværk.   

5.2.2 James Coleman og Social kapital  

Coleman har en anden tilgang til begrebet social kapital end Bourdieu, hvor Bourdieu fokuserede 

mere på den sociale kapitals rolle i dominansformer i samfundet, var Coleman optaget af den 

sociale kapitals værdi for alle sociale grupper i samfundet, herunder de marginaliserede (Coleman 

1988).  

I Colemans forståelse er social kapital noget relationelt og dermed noget der opstår i sociale 

relationer (Coleman 1988). Det vil sige, at social kapital i Colemans optik ikke har en selvstændig 

eksistens, men er noget, der formes inden for de sociale relationer. Social kapital i Colemans 

forståelse er derfor ikke noget, der er naturgiven, men noget der opstår og ligger i selve strukturen i 

de sociale relationer, som individet indgår i (Coleman 1988).  

Endvidere mener Coleman, at social kapital kun kan opstå, hvis der i den sociale struktur eksisterer 

grundlæggende principper om tillid, gensidig forpligtelse og normer for menneskelig handling. 

Forudsætningen for dannelsen af en sådan social struktur er midlertidig fælles investering fra de 

involverede i forhold til den pågældende sociale struktur. En høj grad af tillid og gensidig 

forpligtelse er således i Colemans optik en form for social kapital, der kan medvirke til at gruppen 

kunne opnå sine mål. 

Inden for den samme sociale struktur eksisterer der flere former for social kapital. Disse former for 

social kapital kalder Coleman for forpligtelser, forventninger og pålidelighed (Coleman 1998:102-

103).  

 

5.2.2.0 Forpligtelser, forventninger og pålidelighed 

Forpligtelser, forventninger og pålidelighed betegner Coleman som en form for social kapital, og 

som eksisterer i en social struktur. I den sociale struktur mener Coleman, at der sker en form for 
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konstant gaveudveksling mellem de forskellige aktører. Gaveudvekslingen betegner Coleman som 

en vekselvirkning af tjenester og gentjenester imellem de enkelte individer i gruppen:  

 

”If A does something for B and trusts B to reciprocate in the future, this establishes an expectation 

in A and an obligation on the part of B. This obligation can be conceived as a credit slip held by A 

for performance by B. If A holds a large number of these credit slips, for a number of persons, with 

whom A has relations, then the analogy to financial capital is direct. These credit slips constitute 

large body of a credit that A can call in if necessary –unless, of course, the placement of trust has 

been unwise, and these are bad debts that will not be repaid” (Coleman 1988:102).  

 

 Af overstående citat ses det, at hvis person A har udført en tjeneste for person B, ligger der en 

forventning hos A, om at B på et senere tidspunkt vil gengælde denne tjeneste. Der ligger altså en 

forpligtelse hos B. For at denne konstante gaveudveksling kan forekomme i en social struktur, skal 

den pågældende være pålideligt. Dette forudsætter, at der er en troværdighed i det sociale miljø, der 

betyder at den enkelte kan stole på at tjenesten bliver gengældt. Sociale kapital i denne form er 

kendetegnet ved en forbundethed i gruppen i form af gensidige forpligtelser og forventninger 

(ibid.).  

5.2.2.1 Informationskilder  

Informationsoverførelser via sociale relationer, er i Colemans optik en anden form for social kapital 

i. Informationer i Colemans forståelse, er viden, der giver grundlag for at handle i en bestemt 

retning: ”An important form of social capital is the potential for information that inheres in social 

relations. Information is important in providing a basis for action” (Coleman 1998:104).  

 Denne type af information, mener Coleman, kan både være dyrt og tidskrævende at få adgang til 

uden for den sociale struktur, som man er en del af. Et eksempel herpå kan være et tip om en ledig 

stilling etc.. Der er således tale om en form for let tilgængelig viden, der eksisterer inden for den 

sociale struktur, og som hos Coleman udgør en form for social kapital (Coleman 1998).   

5.2.2.2 Normer og effektiver sanktioner 

Coleman opererer med flere former for social kapital. Normer og sanktioner betegner Coleman 

ligeledes som en form for social kapital. I denne sammenhæng beskriver Coleman normen om, at 

individets handlinger bliver styres i forhold til kollektivets interesse og ikke kun i forhold til 

individets egeninteresser. I Colemans forståelse er denne norm vigtigt og afgørende både for den 

sociale struktur, men også for samfundet som helhed. Denne norm holder individet fra at handle 
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egoistisk, hvilket i Colemans optik styrker kollektivet. Normer har således en positiv funktion, da 

fællesskabet bliver styrket, hvilket også kommer individet til gavn. Et eksempel herpå er, at hvis der 

i en social struktur hersker en norm om, at det er godt at arbejde eller uddanne sig og man samtidig 

efterlever disse normer, kan det resultere i social støtte, status og ære (Coleman 1988:104-105). 

5.2.3 Robert Putnam og Social kapital  

Putnams social kapital begreb bygger videre på Colemans arbejde med social kapital (Hegedahl & 

Rosenmeier 2007:25). Putnams version af social kapital bygger på en grundlæggende tanke om, at 

sociale netværk har en selvstændig stor værdi for et samfund. Social kapital i form af klare normer, 

tillid og gensidighed opstår i forbindelsen mellem mennesker. Den sociale kapital er med til at lette 

koordinering og samhandlen mellem mennesker i socialt et netværk. Denne koordinering og 

samhandlen skaber ifølge Putnam et mere effektivt samfund. Et samfund med en høj grad af social 

kapital er derfor et effektivt samfund, og social kapital bliver derfor et vigtigt socioøkonomisk 

element for et samfund (Hegedahl & Rosenmeier 2007:27). 

 

I Putnams forståelse kan social kapital enten have en afgrænsende karakter eller en brobyggende 

karakter. Et socialt netværk kan således producere to forskellige former for social kapital. Den 

afgrænsende sociale kapital produceres i et socialt netværk med stærkt socialt bånd mellem 

medlemmerne. Sådant socialt netværk er kendetegnet ved en høj grad af loyalitet og gensidighed 

over for fællesskabet. Den generelle indstilling i gruppen er indadvendt imod fællesskabet og 

således skaber gruppen en fælles identitet. Et eksempel herpå kan være en religiøs eller etnisk 

gruppe nævner Putnam. I Putnams optik kan et sådant socialt netværk i højere grad isolere sig i 

forhold til det omkringliggende samfund. Det positive aspekt ved den afgrænsende sociale kapital, 

er, at den interne stærke loyalitet kan føre til, at gruppens medlemmer oplever en stærk social og 

psykologisk støtte. Den negative side af den afgrænsende sociale kapital er, til dels dens 

ekskluderende karakter i forhold til resten af samfundet, og til dels den mulige sociale kontrol. En 

social kontrol, som muligvis kan begrænse medlemmernes handlemuligheder (Hegedahl & 

Rosenmeier 2007:29-30). 

Den anden form for social kapital Putnam opererer med er, som førnævnt den brobyggende sociale 

kapital. Sociale fællesskaber, der indeholder den brobyggende form for social kapital, er 

medlemmerne indbyrdes ligestillet. Det vil sige, at der ses bort fra eventuelle sociale skel 

medlemmerne imellem. I et sådant socialt netværk er medlemmerne socialt set afbalanceret og 
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dermed er netværket broget. Dette skal forstås således, at medlemmerne har forskellige 

socioøkonomiske baggrund.  

Sociale netværk der indeholder brobyggende social kapital har et socialt bånd af svag karakter 

sammenlignet med sociale netværk med afgrænsende social kapital, hvor det sociale bånd 

medlemmerne imellem er stærk og solidt. Begge bånd betegner Putnam som vigtige for det enkelte 

individ idet både det stærke og svage sociale bånd kan være meget nyttige i forhold til at få del i ny 

information og derved nye handlemuligheder. (Hegedahl & Rosenmeier 2007:30).  

Putnam skelner mellem den afgrænsende sociale kapitals funktion og den brobyggende kapitals 

funktion på følgende måde. Den afgrænsende sociale kapital hjælper den enkelte med at klare dagen 

og vejen, mens den brobyggende sociale kapital hjælper vedkommende med at komme frem i 

verden. Herudover mener Putnam, at de to former for social kapital sameksisterer i den samme 

sociale struktur. Den ene form for social kapital udelukker ikke den anden og dermed er det ikke i et 

enten/eller forhold overfor hinanden (Hegedahl & Rosenmeier 2007:30-31). 

5.2.3.0 Baggrund for anvendelse af social kapital 

Jeg vil i dette afsnit argumentere for baggrunden for anvendelsen af begrebet social kapital, 

herunder de forskellige udgaver af begrebet præsenteret ovenfor. Det betyder, at jeg her 

argumenterer for hvilke elementer fra empirimaterialet, der har ført mig på sporet af begrebet social 

kapital samt de forskellige forståelser af begrebet (jf. det overstående). 

 

I interviewet påpeger Mads, at individet, herunder de unge (i Gellerup) har mangel på positive 

forbilleder i form af folk, der har uddannelse eller arbejde, og siger at man bliver ligesom dem, idet 

der ikke er nogen der kan vise én vejen (Mads 2012). Dette kan fortolkes således, at de sociale 

relationer i Gellerup ikke indeholder værdi i form af uddannelse eller arbejde, der kan komme det 

enkelte individ til gavn. Indirekte siges, at på grund af de sociale relationer og dermed den sociale 

struktur det enkelte individ indgår i, så få individet svært ved at få en uddannelse eller arbejde. På 

teoretisk plan kan dette forstås og fortolkes ud fra begrebet social kapital. Det er således disse 

elementer i det empiriske materiale der har gjort begrebet social kapital interessante og relevante i 

forhold til specialets inddragelse af begrebet social kapital.  

 

Endvidere udtaler Mads at individet bliver ’trukket ned af området’. Netop dette udsagn danner 

bagrunden for at jeg i specialet har inddraget Bourdieus forståelse af social kapital. I Bourdieus 

optik kan individet. alt efter værdien af de sociale relationer individet indgår i, bevæge sig op 
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gennem hierarkiet. Også Colemans udgave af social kapital findes at være til stede i det empiriske 

materiale idet Mads giver udtryk for at Helhedsplanen bygger på en spredningslogik, hvor man 

gerne sprede de sociale problemer ud. Med denne spredning af sociale problemer, forklarer Mads i 

interviewet, at hensigten er at skabe en social afbalanceret struktur i området, hvor man så at sige 

blive ’trukket op af området’ fremfor at blive ’trukket ned af området’, hvilken er i 

overensstemmelse med Colemans forståelse af social kapital som noget relationelt og dermed noget 

der opstår i sociale relationer.  

 

I forhold til Putnams forståelse af sociale kapital kan der udledes af det empiriske materiale 

tilstedeværelsen af den afgrænsende sociale kapital. Mads fokuserer på det negative aspekt af den 

afgrænsende sociale kapital ved at påpege, at Gellerupområdet fysisk som socialt er afskåret fra 

resten af samfundet samt at området er præget af en stærk naboskabseffekt idet man vælger 

Gellerup til, ifølge Mads, fordi man gerne vil bo sammen med nogen der ligner én selv. Marianne til 

gengæld fokuserer på det positive aspekt af den afgrænsende sociale kapital. Hun pointerer, at der 

er fordele ved at bo i Gellerup hvis man er social udsat idet man er sammen med nogen der er i 

samme situation som én selv og at man på denne måde kan få støtte socialt som psykologisk ved at 

bo i området og med folk der har forudsætningerne for at forstå én bedre.  

5.3 Behaviorisme - menneskelig adfærd og social læring 

Et andet teoretisk perspektiv, som skinner igennem i det empiriske materiale, er behaviorismen. 

Generelt er behaviorismen en teoriretning inden for psykologien, der studerer dyrs såvel som 

menneskers adfærd, hvori den helt centrale grundidé i behaviorismen er, at al adfærd er indlært. Det 

vil sige, at adfærd er noget der udelukkende er bestemt af ydre påvirkninger. I denne sammenhæng 

har den amerikanske psykolog John B. Watson, som regnes for at være grundlæggeren af 

behaviorismen, formuleret en simpel stimuli-respons model omhandlende menneskelige adfærd og 

menneskelig vaner, hvor Watson argumenterede for gennem stimuli-respons modellen, at bestemte 

stimuli (påvirkninger) udløser bestemte respons (reaktioner) eller bestemt adfærd. Denne 

indlæringsform kaldte Watson for betinget. Han mente således, at mennesket udelukkende formes 

udefra og at der ikke er noget at udvikle indefra. Med andre ord er mennesket, ifølge Watson, et 

produkt af dets omgivelser.  

 

En anden grundlæggende indlæringsform findes hos B.F. Skinner, som er en anden central figur 

inden for behaviorismen. Skinner var optaget af adfærdens konsekvenser og ligeledes hvordan 
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konsekvenserne virker tilbage på adfærden. Det er således den kontekst, adfærd optræder i, og den 

effekt, adfærd har på omgivelserne Skinner var optaget af. Dette kaldte Skinner for operant 

betingning. Med den operant betingning opererer Skinner med et belønning-straf system, der siger 

at et menneskets adfærd styres af, hvilke konsekvenser adfærden får. Det vil sige, at hvis adfærden 

bliver belønnet, så forstærkes den. Omvendt hvis adfærden resulterer i straf, så svækkes den eller 

udelukkes (aflæres). For at modificere adfærden må man således foretage en analyse af den 

kontekst, adfærden opstår i. 

 

Derudover er der, inden for social indlæringsteori i den behavioristiske tradition, en tredje 

indlæringsform, nemlig læring via imitation og er formuleret af Albert Bandura. Bandures teori, 

som kaldes model-indlæring, betoner at mennesker lærer fra hinanden via observation og imitation, 

dvs. at efterligne andre og gøre, som de har gjort. 

 

I forhold til den behavioristiske forståelse består mennesket således grundlæggende af de ting, 

mennesket lærer via betingning, belønning og straf og ved at iagttage andres adfærd og de 

situationer, den finder sted i.  

5.3.0 Baggrund for anvendelse af Behaviorismen  

I interviewet beskriver Mads hvordan den sociale læring finder sted, i forhold til hvorledes den 

menneskelige adfærd er påvirket af ydre faktorer. Han fortæller at ens negative omgangskreds 

bevirker i at man tilegner sig negative værdier, hvor der kan drages en direkte parallel til John B. 

Watsons stimuli-respons model, hvorved bestemte stimuli, ifølge Watson, udløser ligeledes 

bestemte respons. Mads betoner gennem interviewet hvordan mennesket bliver opdraget i miljø, 

omgivelser og sociale relationer, hvilken er i overensstemmelse med behaviorismen.  

 

Yderligere kommer det frem i interviewet, hvis individet omgås med andre af lav social status og 

placering i samfundet eksempelvis i form af mangel på uddannelse, er det pågældende individ mere 

tilbøjelig overfor at spejle sig i denne sociale struktur individet er en del af. Dette kan knyttes til 

Albert Banduras model-indlærings teori, hvorved teorien betoner at mennesker – i forhold til den 

sociale læring – lærer fra hinanden igennem observation og imitation.  

5.4 Territorial stigmatisering 

Det sidste teoretiske perspektiv, som det empiriske materiale kan forstås og fortolkes ud fra, er 

begrebet om territorial stigmatisering formuleret af Wacquant. Selve stigmabegrebet, som 
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Wacquant selv trækker på, stammer fra sociologen Erwing Goffmans mikro-sociologiske 

begrebsapparat og betegner personer, der bliver stemplet som afvigende (Wacquant 2007, 2008).  

Stigmatiseringsbegrebet henviser således til en proces, hvor individer hvis tilstand, karaktertræk og 

opførsel stemples som afvigere fra det ’normale’. På samme måde mener Wacquant at bestemte 

bydele bliver stemplede af både den brede samfundsdebat og medierne som ’farlige’, 

’problematiske’, ’lovløse’ etc. steder og gjort symbol for ’byens dårligdomme’; 

 

”I alle avancerede samfund, findes der et antal af byområder, der er blevet gjort til nationale 

symboler som er synonyme med alle byens dårligdomme” (Wacquant 2008:5). 

 

Denne stigmatiseringsform, er ifølge Wacquant, ’en direkte konsekvens af afro-amerikanernes 

svækkede position i det politiske felt i USA og af arbejderklassens ditto i Europa’ (Wacquant 

2008:5). I Wacquant’s forståelse miskrediterer den territorielle stigmatisering beboerne i 

underprivilegerede boligområder og mener samtidig at den territorielle nedgørelse er ’endnu en 

barriere oven i de stigmatiseringer der i forvejen følger af fattigdom og etnicitet’ (Wacquant 

2008:5). 

Med sit begreb om territoriel stigmatisering påpeger Wacquant ikke kun de mulige konsekvenser af 

omverdenens syn på sådanne byområder såsom fordomme og diskrimination fra ’outsidere’ heri 

blandt arbejdsgivere, men han argumenterer også for, at stemplingen også har konsekvenser for 

beboernes selvforståelse og selvværd og for beboernes såvel som områdernes sociale bånd 

(beboernes sociale relationer). Ifølge Wacquant kommer beboerne til at overtage omverdenens 

dømmende blik på deres område, og som konsekvens heraf lægger beboerne afstand til området de 

bor i ved at trække sig ind i familiens privatsfære, som værn mod byen og flytte fra området så snart 

de får muligheden for at gøre det (Wacquant 2008:5). Endvidere udvikler beboerne en form for 

ubevidst interesse for at distancere sig fra deres område for at undgå, at det territorielle stigma 

smitter af på deres sociale identitet (Qvotrup Jensen & Christensen 2012:33, Wacquant 2008:5). 

Denne afstandstagen til stedet man bor, kommer til udtryk i form af ytringer såsom at man er på 

kort ophold og at man ellers ikke hører til stedet. En anden måde at håndtere det territorielle stigma 

på, kan være markering af interne skillelinje i området; eksempelvis ved at udtale, at den opgang, 

gade eller blok, hvor man selv bor er et ordentligt sted, mens dem ovre i den anden blok, gade eller 

opgang er moralsk korrumperede mennesker og at de derfor som i sidste instans egentlig er årsagen 

til det territorielle stigma (Qvotrup Jensen & Christensen 2012:33). 
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Det territorielle stigma underminerer ifølge Wacquant, den lokale kapacitet der er nødvendig for 

kollektiv identitet med udgangspunkt i området og ligeledes undermineres kapaciteten for kollektiv 

handlen blandt beboerne (Wacquant 2008:5).  

 

Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen (2012) sætter imidlertid spørgsmålstegn ved 

begrebet territorial stigmatiserings overførbarhed til dansk by-sammenhæng i lyset af INTERLOC-

projektet, der er en forholdsvis ny sociologisk undersøgelse af hverdagsliv, tilhørsforhold og 

identitet med særlig fokus på samspillet mellem etnicitet, køn og klasse i bydelen Aalborg Øst 

(Qvotrup Jensen & Christensen 2012). Særligt har projektet undersøgt virkningen af det territorielle 

stigma og de to forskere konkluderer således i det nævnte artikel, at ’den forståelse af kulturel og 

social dominans, som Wacquant’s begreb om territorialt stigma rummer, kan problematiseres i en 

dansk by-sammenhæng. Ikke fordi der ikke findes områder, som er stemplet og stigmatiseret, men 

snarere fordi stemplingen ikke nødvendigvis har den virkning, man kunne forvente ud fra 

Wacquant’s teori’ (Qvotrup Jensen & Christensen 2012:32).  

5.4.0 Baggrund for anvendelse af territorialt stigma  

Når jeg alligevel vælger Wacquant’s begreb om territorialt stigma som forståelses – og 

fortolkningsramme i forhold det empiriske materiale, som danner basis for specialet og dets 

resultater, er det fordi området, fortæller Marianne, er stigmatiseret på grund af området er bygget 

af beton. Endvidere fortæller Marianne om, det dårlige image området har og i denne sammenhæng 

fortæller Marianne om, et tv program fra 1978 som hun har deltaget i, og hvor der, i forbindelse 

med udsendelsen af programmet, citeres en mand der siger: ”Jeg vil hellere have min højre arm 

rykket af end at bo i Gellerupparken”. Marianne tilføjer og fortæller om en anden hændelse, nemlig 

at der var en forside på Stiftstidende i 1973 der hed ’Gellerupparken ender som slum’. Marianne 

opsummerer dette i nedenstående citat:  

 

”Så længe har man haft de her historier omkring det her område, så det har ikke noget med at gøre 

at der bor tyrkere eller indvandrer eller noget. Det er simpelthen det her med beton” (Marianne 

2012:18). 

 

Også Mads fortæller yderligere om, at området ikke er attraktivt og at folk vælger at flytte fra 

området lige så snart de kan.  
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Kapitel 6 – præstation af informanter, analysestruktur samt analyse  

6.0 Præstation af informanter  
Dette afsnit præsenterer en beskrivelse af informanterne som min analyse bygger på. Formålet er, at 

læseren får indblik i informanternes baggrund og funktioner i forhold til vurdering af 

informanternes egnethed i relation til specialets kontekst.  

 

Baggrunden for min analyse er to kvalitative interviews med to informanter som begge arbejder 

inden for det boligsociale arbejde i Gellerup. De to informanter bliver præsenteret i den rækkefølge, 

de er blevet interviewet.  

 

Mads – er uddannet økonom (cand.oecon.). Han er ansat i Aarhus kommune og har arbejdet i 

kommunen sammenlagt i 8 år. I slutningen af 2006 er Mads blevet tilknyttet til det indledende 

arbejde inden Helhedsplanen for Gellerup og det var så hér Mads for alvor kom ind i det 

boligsociale område. I starten af 2007 har daværende Direktør i det boligsociale område i Aarhus 

kommune besluttet, at der skulle ske noget nyt i Gellerup og man har besluttet at lave 

Helhedsplanen for Gellerup og hér spillede Mads en væsentlig rolle i forhold til udarbejdelsen af 

Helhedsplanen for Gellerup, hvor han har arbejdet med det i lidt over 3 år til planen blev vedtaget. I 

dag har Mads en ledende funktion i forhold til det boligsociale område, herunder Gellerup.  

 

Marianne – er uddannet journalist i 1996 og i modsætning til Mads, er Marianne opvokset i 

Gellerup. Marianne valgte at blive journalist, da hun følte sig provokeret af mediernes fremstilling 

af Gellerup, hvor hun var vokset op. I en kort periode (3 år) flytter Marianne ud af Gellerup, men 

efterfølgende kom hun hurtig tilbage til Gellerup. Til at starte med arbejdede Marianne som 

frivillig, men i 2003 blev hun fast ansat i socialforvaltningen og blev således involveret i det 

boligsociale arbejde på professionel plan. Som ung var Marianne involveret i boligforeningsarbejde, 

hvor hun som frivillig sad i arbejdsbestyrelsen i to år, men så da hun kom tilbage til Gellerup, blev 

hun igen involveret i det samme arbejde i forhold til arbejdsbestyrelsen, hvor hun har været 

formand de sidste 3-4 år i afdelingsbestyrelsen. I denne sammenhæng blev Marianne ligesom Mads 

involveret i udarbejdelsen af Helhedsplanen for Gellerup. Udover at være ansat i kommunen, være 

frivillig i det boligsociale arbejde, er Marianne også ansat i Brabrand Boligforening, hvor hun er 

ansat og laver boligsocialt arbejde. 
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6.1 Analysestruktur  

I analysen anvendes den i kapitel 5, afsnit 5.0, præsenterede analysestrategi. Analysen er 

struktureret efter de mest betydningsfulde temaer i det empiriske materiale, og disse temaer er: 

Blikket til Gellerup, nødvendigheden af den fysiske helhedsplan og samspillet mellem den fysiske 

Helhedsplan og den sociale indsats. 

6.2 Analyse  

6.2.0 Blikket til Gellerup – selvforståelsesniveau 

Mads beskriver Gellerup, sammen med Vollsmose, som det meste fremmelige eksempel på 

1970’ernes byplanlægning og den ånd der lå i det, nemlig at man ville bygge nye bydele med 

henblik på at løse datidens boligmæssige problemer (Mads 2012:4). Mads forklarer i interviewet, at 

man har løst det boligmæssige problem dengang ved at bygge eksempelvis Gellerup, men har skabt 

andre problemer.  Ifølge Mads består disse problemer i, at man placerede Gellerup i et område, 

således at Gellerupområdet er fysisk afgrænset fra resten af byen samtidig med at bygningerne er 

ensformige og ligeledes ejeformen er ens. De folk, der levede i elendige boligforhold i bykernerne 

flyttede ind og fik boligerne i Gellerup, og Mads fremhæver samtidig at det var middelklassen der 

startede med at bo i Gellerup.  Mads mener, at det er to forhold, der er skyld i Gellerups problemer i 

dag; den ene årsag er, at samfundet på det sociale plan har udviklet sig i relativ kort tid og man blev 

rigere og rigere og i takt med folk fik flere penge mellem hænderne flyttede folk ud, idet folk ikke 

ville bo til leje, når de i stedet kunne eje. Dette formulerer Mads således:  

”(..) Samfundet har udviklet sig meget, meget kraftigt på den sociale side man er blevet meget, 

meget rigere lige pludselig og alle dem der boede, har den samme drøm som alle andre. Man vil 

gerne have sit eget hus” (Mads 2012:5).  

Den anden årsag er, at Danmark i samme periode fik stor tilstrømning af flygtninge fra krigszoner, 

og hvor man valgte at placerede dem i Gellerup og andre lignende afdelinger. Det var de meste 

udsatte man tog og således placerede dem blandt andet i Gellerup (Mads 2012:5). Disse to faktorer 

sammenholdt med områdets afgrænsethed fra resten af byen mener Mads, har skabt fundamentet for 

områdets problemer i dag ”(..) så man i de her områder havde to ting samtidig, en social og etnisk 

segregering og det sammen med boligområdernes fysik altså den her afgrænsethed fra resten af 

byen, har jo skabt et fantastisk fundament for segregering eller parallelsamfundsdannelse er det 

rigtige ord, fordi det er både en social og etnisk segregering” (Mads 2012:5).  
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6.2.1 ’Boligområdet er blevet en ghetto’ 

Overstående citat ses det, at Mads opfatter Gellerup som et socialt og etnisk segregeret område og 

samtidig kalder det for ’parallelsamfundsdannelse’ da han både mener, at Gellerup er social 

segregeret forstået på dem måde at det kun er social udsatte der bor i området, men også etnisk 

segregeret område da der er en overrepræsentation af indvandrere og flygtninge (Mads 2012:5). 

Mads ser Gellerup som en ghetto efter amerikansk forbillede og dette italesætter Mads således:  

 

” (..) det er blevet en institution altså boligområdet er blevet en ghetto om man vil (..) og det skal 

man selvfølgelig passe på med at bruge, men der er i hvert fald skabt nogen dynamikker, der gør at 

der er de her to klassiske ghettoeffekter vi kender fra den amerikanske litteratur med, at der er en 

stærk naboskabseffekt altså man kan sige dem der søger til de her områder, de gør det jo, fordi de 

kan bo sammen med nogen, der minder om dem selv socialt og etnisk, og det er jo naturligt. Det gør 

etniske danskere også når man flytter til udlandet, så det kan man ikke bebrejde folk og det gør man 

jo, fordi man kan udnytte den her positive effekt af man bor sammen med nogen man kender” 

(Mads 2012:5).  

6.2.2 ’Det er ikke området der er dårligt’  

I modsætning til Mads, bor og er Marianne opvokset i Gellerup og ligeledes i sit professionelle liv 

arbejder hun i Gellerup, hvilket gør at hun har et anderledes syn på området end Mads. I interviewet 

fortæller Marianne, at hun arbejder på en konference omhandlende hvilket ord man bruger om et 

område, hvor boligministeren deltager. Herudover er Marianne også medlem af et landsdækkende 

netværk, som er imod ghettobegrebet: ”Vi har lavet sådant et netværk alle os, der bliver kaldt 

ghettoer i Danmark, hvor vi gerne vil ikke kaldes ghettoer” (Marianne 2012:10). Dette indikerer, at 

Marianne har en anden position end Mads i forhold til blikket på Gellerup og dermed områdets 

problemer og dets løsninger. For Mads udgør det største problem i Gellerup, områdets afgrænsethed 

fra resten af byen samt de helt grundlæggende arkitektoniske forhold i området. Derfor vægtlægger 

Mads områdets bygningsmæssige design i forhold til de sociale problemer. Til forskel fra dette 

mener Marianne, at ’svineri og svineri i opgangene ’ (Marianne 2012:5) udgør det største problem i 

Gellerup og at området ellers ikke er så slemt, som hun udtrykker det, men at det er affald, snavs og 

svineri i området og i opgangene der er gør området til ’slum’ og ’udsat boligområde’ (Marianne 

2012:5). I Mariannes optik er det ikke efter eget udsagn området der er ’dårligt’, men derimod er 

det de mennesker der bor i området, der har det dårligt: 
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”Vi er jo ikke skrækkelige eller syge eller dårlige jo, der er en masse mennesker der har det dårligt 

herude, men hvis de ikke boede i Gellerup ville de stadigvæk have det dårligt, så det er ikke 

området, der er dårligt, det er nogen af dem, der bor her, der har det dårligt” (Marianne 2012:5). I 

forlængelse heraf mener Marianne, at området rent faktisk er et pænt og vedligeholdt område 

bortset fra affald, svineri samt snavs i opgangene.  

6.3 Kritisk commonsense-niveau 

 Den overstående analyse viser, at de to informanter positionere sig forskelligt i forhold til de 

mekanismer, der udløser problemerne i Gellerup. Deres forskellige positioner kan umiddelbart 

forstås ud fra deres forskellige baggrund og stillinger. Mads er som før anført ansat i Aarhus 

kommune, hvor han har en ledende funktion i det boligsociale område i Aarhus. Kommunen er 

imidlertid en del af staten, hvor man har lavet en fælles strategi (jf. strategien Ghettoen tilbage til 

samfundet og boligaftalen 2010) for at vende udviklingen i udsatte boligområder, herunder 

Gellerup. Dette sammenholdt med Mads’ lederfunktion kan være en forklarende faktor i forhold til 

de ting, han udtrykker gennem analysen fra selvforståelsesniveauet. Mads’ problematisering af 

området, herunder de fysiske forhold i området som værende årsagen til områdets problemer kan 

således sættes i relief og dermed kan forstås ud fra, at han er ansat ved kommunen og har en 

lederstilling.  

Marianne til gengæld er både ansat i Aarhus kommune og i Brabrand Boligforening, og hun har 

stort set boet i Gellerup hele hendes liv (jf. præsentation af informanter). Dette kan imidlertid være 

en forklarende faktor i forhold til hendes anderledes position end Mads, hvad angår hvilke 

mekanismer der udløser problemerne i Gellerup. Som det fremgår af den overstående analyse 

problematiserer Marianne ikke i samme grad som Mads de fysiske forhold i området. Endvidere 

bruger Marianne vendinger som ’vi der bor her’, hvilken indikerer at Marianne, selvom hun 

arbejder i området som professionel, opfatter sig selv som beboer i området. Det nære tilhørsforhold 

til området, sammenlignet med Mads, kan bevirke at Marianne har svært ved at distancere sig fra 

området, set i lyset af at hun bor og er opvokset i Gellerup. 

6.4 Teoretisk fortolkningsniveau  

Som nævnt indledningsvist er Mads’ udgangspunkt, at man skal gøre noget ved de fysiske forhold i 

området førend den sociale indsats i området kan virke optimalt. Dette argumenterer Mads for på 

følgende måde:  

”(..) hvis vi ikke gøre et eller andet, jamen så vil de børn, der vokser op i Gellerup, de vil have en 

lang, lang større sandsynlighed for at blive kriminelle, arbejdsløse, socialt udsatte (..) og de gør det 
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fordi de vokser op i et boligområde, hvor de vokser op sammen med nogen, der er det og det er jo, 

synes jeg, en strukturel rammebetingelse for det gode liv, som man som samfund ikke kan tillade sig 

at lade nogen vokse op i, fordi man jo forsømmer sit ansvar som samfund (..)” (Mads 2012:5). 

Af citatet ses det, at de børn der vokser op i Gellerup har større chance for at ende i kriminalitet, 

blive arbejdsløse og dermed socialt udsatte af den grund, at de bor og vokser op i et område, hvor 

der bor kriminelle, arbejdsløse, socialt udsatte etc. I netop dette citat pointeres den fysiske 

Helhedsplans eksistensberettigelse forstået på den måde, at de planlagte forbedringer af de fysiske 

forhold i Gellerup set i lyset af Helhedsplanen er sat i verden for at forhindre, de børn der vokser op 

i Gellerup i at blive kriminelle, arbejdsløse etc. og samtidig for at skabe bedre rammebetingelser 

samt gode forbilleder for disse børn. Rammebetingelser, som ikke kan skabes ved den sociale 

indsats idet der er tale om, som Mads udtrykker det, ’en strukturel rammebetingelse for det gode 

liv’.  

 

 

I Interviewet betoner Mads således betydningen af det sociale miljø:  

Eksempel 1:  ”(..) fordi, inden for fysisk en fysik der er afgrænset fra resten af 

samfundet og kun omgås andre som er kriminelle som ikke har noget 

arbejde som ikke har nogen uddannelse og på den måde så indgår man 

nogle sociale relationer der gør man får nogen forkerte værdier og man 

på den måde bliver man opdraget til mere kriminalitet (..)” (Mads 

2012:13). 

 

Eksempel 2: ”hvis man kun omgås andre der er socialt udsat og måske kriminelle der 

er ikke positive forbillede i form af folk, der arbejder eller har en bil 

fordi de ikke har stjålet den, nu er det selvfølgelig karikeret, men det er 

den ekstreme variant, ikke også, jamen, så bliver man ligesom dem” 

(Mads 2012:5).  

 

I overstående citater er der en direkte forbindelse til den behavioristiske forståelse af menneskelig 

adfærd. I begge citater beskriver Mads, hvordan den sociale læring finder sted, i forhold til 

hvorledes den menneskelige adfærd er påvirket af ydre faktorer. I eksempel 1 fortæller Mads, at ens 

negative omgangskreds bevirker til at man tilegner sig negative værdier. Her kan der drages en 
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direkte parallel til John B. Watsons stimuli-respons model, hvorved bestemte stimuli udløser 

bestemte respons. Mads’ sprogbrug betoner i høj grad hvorledes mennesket bliver opdraget i 

gennem miljø, omgivelser og sociale relationer. Afgrænsning fra resten af samfundet beskrives som 

værende en determinerende faktor, da det lægger grund til fremtidens muligheder og valg, som skal 

tages af det enkelte individ. Hvis individet deraf omgås i samspil med andre af lav social status og 

placering i samfundet eksempelvis i form af mangel på uddannelse, er den pågældende individ mere 

tilbøjelig til at spejle sig i den ovenstående, beskrevne adfærd. Albert Banduras model-indlærings 

teori er implicit anvendt i eksempel 1, hvorved teorien betoner at mennesker – i forhold til den 

sociale læring – lærer fra hinanden igennem observation og imitation. På samme linje er eksempel 1 

overordnet og som en helhed en brik, som passer ind i Watsons teoretiske univers. Et univers, der 

eksplicit udtrykker, at mennesket er et produkt af dets omgivelser.  

 

Eksempel 2 indbefatter behaviorismens mange facetter. Eksemplet skildrer dennes teoriretnings 

grundide, nemlig at al adfærd er indlært, og ens adfærd er derfor afhængigt af ydre påvirkninger. 

Som et modstykke til eksempel 1 er sammenspillet med andre ikke beskrevet som værende en 

opdragelse, endvidere smelter ens væren i forhold til de ydre påvirkninger – i dette eksempel ses 

folk – og man bliver som dem. 

 

”(..) som sociologisk forstand der er ikke nogen kvantitativ forskel på fængslet og ghettoen når 

ghettoen er blevet så meget ghetto, at dem der bor der, de vokser op der og får børn uden at forlade 

området” (Mads 2012:13).  

 

I dette citat gør Mads brug af en sammenligning, hvorved han sammenligner fængslet med 

ghettoen. Ingen kvantitativ forskel finder sted, siger han. På et realplan hvori lingvistikken danner 

forståelsen, ses helhedsbilledet; at ghettoen er som et fængsel, da den indeholder eks-kriminelle, 

spirende bandeledere og lommetyve. Dog, på et mere symbolsk plan, kan dette karikeres 

anderledes. Ghettoen er som et fængsel, da der ingen forudsætning for en bedre dag i morgen finder 

sted. Social mobilitet er begrænset - hvis ikke umuligt - fordi man bor i et område, hvori beboerne 

har mangel på uddannelse, er kontanthjælpsmodtagere og er arbejdsløse. De er de svage grupper i 

samfundet. Man er bosat i et område, hvori man har mangel på kilder af motivation og inspiration. 

Denne proces beskriver Mads således: 
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”(..) og hvordan er det, at det er at bo et sådant boligområde. Jamen det er præcis det samme. Man 

bor afgrænset fra resten af verden, man er altså.. Man er både fysisk afgrænset, men man er også 

socialt afgrænset og dem man omgås og er venner med, jamen de der er enten kriminelle eller 

kommer fra familier, der er enten arbejdsløse eller ingen uddannelser osv. osv. Og det er derudfra 

præcis samme uheldig sociale.. altså socialiseringen udspringer som den gør i et fængsel, og der er 

selvfølgelig grader af forskelle ikke også, men det er derfor, at jeg mener, at man er nødt til at gøre 

noget ved fysikken også” (Mads 2012:13). 

 

Den overstående analyse af betydningen af det sociale miljø kan ligeledes forstås og fortolkes ud fra 

begrebet social kapital. De overstående citater (eksempel 1 & eksempel 2) lægger op til, at beboerne 

i Gellerupområdet har mangel på normer om arbejde og uddannelse. Hos Coleman udgør normer 

imidlertid en form for social kapital. Endvidere kan det, som beskrevet i teoriafsnittet (se afsnit), 

resultere i social støtte, status og ære ifølge Coleman, hvis der i en social struktur hersker en norm 

om, at det er godt at arbejde eller uddanne sig og man samtidig efterlever disse normer. I den 

sociale struktur i Gellerup hersker der ikke normer om arbejde og uddannelse, tværtimod ifølge 

Mads, og dette kan forstås som manglende social kapital i Gellerup i forhold til Colemans 

forståelse.   

 

Derudover kan Mads’ påpegning af manglende kilder på motivation og inspiration i 

Gellerupområdet inviterer til begrebet social kapital i Bourdieus forståelse. I nedenstående citat kan 

der således drages direkte parallel til Bourdieus begreb om social kapital (se afsnit): 

 

”(..)hvis man er social udsat, jamen så bliver man trukket ned af området og man gør det mere end 

man er trukket op af den anden effekt (..)” (Mads 2012:5). 

 

I dette citat ses det, at social udsatte bliver trukket ned af området og at de gør det mere end de er 

trukket op af den anden effekt (hvis de pågældende beboere boede i et ressourcestærkt 

boligområde). Med udsagnet ’trukket ned af området’ ses en reference til Bourdieus social kapital 

begreb. I Bourdieus forståelse er individet et produkt af dets sociale relationer, og individets 

fremtidsmuligheder afhænger i højere grad af graden af social kapital, der findes i den pågældende 

sociale struktur. Helt i tråd med dette udtrykker Mads, at Gellerupområdet har lav grad af social 

kapital og at man derfor bliver ’trukket ned af området’. Mads opfattelse af Gellerupområdet kan 
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også forstås ud fra Putnams forståelse af social kapital. I overstående beskrivelse 

(selvforståelsesniveau) såvel som denne analyse (fortolkningsniveau) fremgår det at 

Gellerupområdet fysisk som socialt, ifølge Mads, er afskåret fra resten af samfundet. I forlængelse 

heraf påpeger Mads at området er præget af en stærk naboskabseffekt, idet man vælger Gellerup til, 

fordi man gerne vil bo sammen med nogen, der ligner én selv. Disse empiriske iagttagelser peger i 

retning af tilstedeværelsen af en afgrænsende social kapital (se afsnit) i Gellerup. Den afgrænsende 

sociale kapital produceres, ifølge Putnam, i et socialt netværk med stærkt socialt bånd mellem 

medlemmerne. I Putnams optik er sådant sociale netværk er kendetegnet ved en høj grad af loyalitet 

og gensidighed overfor fællesskabet. Den generelle indstilling i gruppen er indadvendt imod 

fællesskabet og således skaber gruppen en fælles identitet (naboskabseffekten). Sociale netværk af 

denne karakter kan, ifølge Putnam, i højere grad blive isoleret i forhold til det omkringliggende 

samfund. Ligeledes har den afgrænsende sociale kapital, der bliver produceret i et sådant socialt 

netværk en ekskluderende karakter i forhold til resten af samfundet. Mads fremhæver således (jf. 

det overstående) hvordan Gellerup fysisk som socialt er isoleret og dermed ekskluderet i forhold til 

det omkringliggende samfund. 

 

Mens Mads fokuserer på den negative side af den afgrænsende sociale kapital i Gellerupområdet, er 

Marianne optaget af den positive side ved denne. Hun formulerer dette således:  

 

Eksempel 1:  ”(..) er det bedre, at de bor sammen her og have det dårligt eller skal de 

spredes, fordi for nogen kan det jo godt være bedre, at man er sammen 

med nogen altså” (Marianne 2012:10).  

 

Eksempel 2:  (..) der er også meget støtte i det, altså i at man er sammen. Det kan 

også være rigtig, rigtig hårdt at bo ude i samfundet og skal hele tiden 

konfronteres med, hvad der er nu af negativ omtale eller sådan noget i 

medierne (..) så der kan være nogen plusser, der kan være nogen 

minusser ved det (..) (Marianne 2012:11). 

 

Af citaterne ses det, at der er fordele ved at bo i Gellerup, hvis man er social udsat, idet man er 

sammen med nogen, der er i samme situation som én selv og på denne måde kan man få støtte 

socialt som psykologisk ved at bo i området og med folk, der har forudsætningerne for at forstå én 
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bedre. Dette harmonerer godt med Putnams forståelse af den afgrænsende sociale kapital idet det 

positive aspekt ved den afgrænsende sociale kapital, er i Putnams optik, at den interne stærke 

loyalitet kan føre til, at gruppens medlemmer oplever en stærk social og psykologisk støtte.  I 

forhold til de negative ting ved at bo i Gellerupområdet (eksempel 2), siger Marianne ’der er også 

mange negative ting herude’, og i denne forbindelse fremhæver hun sladder som det mest 

problematiske i området:   

 ”(..) nu kender jeg både somaliere og arabere, som jeg synes, især i den arabiske kultur, der er 

rigtig, rigtig meget med sladder og holde folk nede og al sådan noget ikke? Der tror jeg, det kan 

være en ulempe for nogen at være herude (..)” (Marianne 2012:11).  

 

Hér beskriver Marianne den sociale kontrol der findes i Gellerup, og den sociale kontrol i Putnams 

forståelse betegner det negative aspekt af den afgrænsende sociale kapital. Et yderligere negativt 

aspekt ved Gellerupområdet er, ifølge Marianne, områdets arkitektoniske design. Selv om Marianne 

så at sige ikke mener at Gellerupområdet ’fejler’ noget, men derimod mener at det er beboerne der 

er omdrejningspunkt for problemerne i området, er hun overbevidst om at problemerne der er 

knyttet til området, herunder områdets dårlige omdømme, i høje grad skyldes områdets 

arkitektoniske design. Hun pointerer, at områdets dårlige omdømme udelukkende skyldes at 

området er bygget af beton og afviser at det dårlige omdømme intet har med områdets 

overpræsentation af borgere med indvandrerbaggrund at gøre. For at understrege dette fortæller 

Marianne om et tv program fra 1978 som hun har deltaget i, og hvor der, i forbindelse med 

udsendelsen af programmet, citeres en mand der siger: ”Jeg vil hellere have min højre arm rykket af 

end at bo i Gellerupparken”. Marianne tilføjer og fortæller om en anden hændelse, nemlig at der var 

en forside på Stiftstidende i 1973 der hed ’Gellerupparken ender som slum’. I forlængelse heraf kan 

Mariannes fremhævelse af disse hændelser indikere, at Gellerupområdet er et stigmatiseret område 

og at stigmatiseringen går langt tilbage i historien samt at stigmatiseringen yderligere skyldes som 

førnævnt det simple faktum at området er bygget af beton. I denne sammenhæng siger Marianne:  

”Så længe har man haft de her historier omkring det her område, så det har ikke noget med at gøre 

at der bor tyrkere eller indvandrer eller noget. Det er simpelthen det her med beton” (Marianne 

2012:18).  

På en teoretisk sammenhæng kan dette fortolkes ud fra Wacquant’s begreb om territoriel 

stigmatisering. Ifølge Wacquant bliver bestemte bydele stemplede af både den brede samfundsdebat 

og er negativ fremstillet i medierne. Udefra set bliver disse bydele derfor set ilde til og bliver 
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associeret med dårligdom. Præcis som de hændelser Marianne beretter om. yderligere kan Mads’s 

beskrivelse af området som ikke attraktivt, og at folk derfor flytter fra området lige så snart de kan, 

påpeger tilstedeværelsen af det territorielle stigma.  

 

Marianne overtager dog ikke omverdenens dømmende blik på området, på hendes område:  

 

”(..) Jeg har ikke kunne tænke mig at bo andre steder. Jeg kan rigtig godt lide at bo her, og 

selvfølgelig folk herude har jo problemer ligesom man har alle mulige andre steder, men man 

sagtens bo her uden at have andre problemer end andre steder i Danmark altså så er det så 

ligesom, at fordi jeg bor på xxx vej men ikke over xxx vej så har jeg større problem (..)” (Marianne 

2012:11).  

 

Dette er midlertidig i overensstemmelse med Sune Qvotrup Jensens og Ann-Dorte Christensens 

(2012) konklusioner om, at stemplingen ikke nødvendigvis har den virkning, man kunne forvente 

ud fra Wacquant’s teori’ (Qvotrup Jensen & Christensen 2012:32).  

6.5 Nødvendigheden af den fysiske Helhedsplan (selvforståelsesniveau)  

I interviewet zoomer Marianne ind på de helt grundlæggende fysiske udfordringer i Gellerup og 

dermed giver hun samtidig et mere nuanceret billede af grunden til folk enten ikke vil flytte ind i 

Gellerup eller flytter fra Gellerup. Samtidig argumenterer hun for, hvorfor den fysiske Helhedsplan 

er nødvendig at lave.  

 

 Der er to helt grundlæggende udfordringer (udfordringer brugt her som problemer) i Gellerup 

ifølge Marianne. Det ene problematik består i at nogle af lejlighederne er nedslidte og af den grund 

vil folk ikke flytte ind i disse lejligheder. Den anden udfordring er, at man i Gellerup ikke har de 

rigtige udbud af lejlighedsstørrelser; der er ikke lejligheder mellem 42 kvadratmeter og 101 

kvadratmeter og dette gør at de folk der vil bo i andre lejlighedsstørrelser bliver nødt til at flytte fra 

området til fordel for andre boligafdelinger der har lejligheder, der passer til deres behov. Som 

eksempler herpå beretter Marianne om kvinder (tre), hvis børn er flyttet hjemmefra og som var 

blevet afdelingsformand førhen og som kunne lide at bo i Gellerup, men var blevet nødt til at flytte 

fra Gellerup, da de ikke kunne finde lejligheder, der passede til deres behov. På den måde har 

området, påpeger Marianne, mistet ressourcer, fordi man ikke har haft de rigtige udbud af 

lejligheder. Hun pointerer, at Helhedsplanen indeholder elementer, der har til hensigt at løse dette 
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problem i form af såvel nedlæggelse af nogle af de mindre lejligheder samt ombygning af 

lejligheder med henblik på at få andre størrelser.  

 

Disse grundlæggende fysiske udfordringer, nemlig nedslidte lejligheder og mangel på rigtig udbud 

af lejlighedsstørrelser, har gjort at man i Gellerup er begyndt at have tomme lejligheder. Dét har 

haft, forklarer Marianne, nogle økonomiske konsekvenser i form af leje tab og på grund af leje tab 

har huslejen steget, idet man skal betale for de tomme lejligheder. Endvidere hvor de lejligheder der 

stod tomme på grund af nedslidning, kunne man (Brabrand Boligforening) ikke søge penge fra 

Landbyggefonden til at sætte disse lejligheder i stand indvendigt. I interviewet forklarer Marianne, 

at dette problem ligeledes er løst via Helhedsplanen idet Brabrand Boligforening, på grund af 

Helhedsplanen, har fået lov af Folketinget til at sælge jord og ligeledes beholder pengene til at, som 

Marianne udtrykker, ’lave vores ting her i Gellerup’ uden at huslejen stiger (Marianne 2012:17). 

Hun pointerer, at pengene fra jordsalget blandt andet går til at sætte de lejligheder i stand, som de 

beboere hvis blokke skal rives ned ifølge Helhedsplanen, får tilbud om at flytte ind i i stedet for, 

således at lejlighederne bliver sat i stand inden de flytter i dem; blandt andet med maling, nyt gulv, 

nye døre, loft etc.  

”Og de (beboerne) kommer ikke til at få husleje stigning på grund af det, så på den måde får vi sat 

nogle af vores lejligheder i stand, uden man skal stige husleje og vi får lavet nogle lejligheder der 

er pænere, så vi kan leje dem ud” (Marianne 2012:17).  

 

Af citatet ses det at Helhedsplanen har nogle klare fordele og således er med til at hjælpe med nogle 

grundlæggende fysiske udfordringer i Gellerupområdet. Marianne pointerer, at havde man ikke 

vedtaget Helhedsplanen, ville disse udfordringer stadigvæk være der. Det formulerer hun således:  

 

”(..) hvis vi havde sagt nej til helhedsplanen, så kunne man have sagt, så havde vi ikke fået lov til at 

sælge det der jord, så havde vi ikke fået de der penge, så havde vi stadig haft en masse grimme 

lejligheder som vi ikke kunne leje ud, også til næste år så vil der være husleje tab også skulle 

huslejen stige. Der er en hel masse herude, som ikke har ret mange penge. På et eller andet 

tidspunkt, hvis du ikke har din husleje, så må du jo flytte, også er det jo også det, at man taber på 

dem, der ikke kan betale husleje, fordi så er de så fattige, også betaler de ikke husleje. Så det er 

virkelig en ond cirkel, man kan komme i (..)” (Marianne 2012:17). 
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 Selv om Marianne så at sige ikke mener, at Gellerupområdet ’fejler’ noget, men derimod mener at 

det er beboerne, der er omdrejningspunkt for problemerne i området, er hun overbevist om, at 

problemerne der knyttet til området, herunder områdets dårlige omdømme, i høj grad skyldes 

områdets arkitektoniske design. Hun pointerer, at Gellerupområdet har dårligt omdømme på grund 

af området bygningsmæssig udseende.  

 6.5.0 kritisk commonsense-niveau 

I den foregående analyse kommer det frem at grunden til at folk enten ikke vil flytte ind til Gellerup 

eller flytter fra Gellerup ofte skyldes nogle grundlæggende fysiske forhold i området såsom 

nedslidte lejligheder og mangel på passende lejlighedsstørrelser. Dette udfordrer midlertidig 

argumenterne om at folk flytter fra Gellerup fordi området ikke er attraktivt. Endvidere viser 

analysen at Helhedsplanen er med til at til hjælpe på nogle grundlæggende fysiske udfordringer i 

området med konsekvenser for det sociale liv og som i informanternes opfattelse, ikke kan løses ved 

hjælp af den sociale indsats. 

 

I overstående analyse er der således argumenteret for nødvendigheden af Helhedsplanen for 

Gellerupområdet i forhold til sociale problemer. Et centralt spørgsmål i denne sammenhæng og 

ligeledes i forhold til specialets erkendelsesinteresse er, hvorledes samspillet er mellem den fysiske 

og den sociale indsats. Sagt på en anden måde; hvilken rolle Helhedsplanen for Gellerup spiller i 

den sociale indsats i forhold til løsningen af de sociale problemer i Gellerup. Jeg vil således i 

nedenstående afsnit analysere mig frem til de to informanters syn herom.  

6.6 Samspillet mellem den fysiske Helhedsplan og den sociale indsats – selvforståelsesniveau  

Begge informanter er enige i og giver udtryk for, at den fysiske Helhedsplan for Gellerup er et 

supplement til den sociale indsats og at den fysiske Helhedsplan i sig selv ikke kan løse 

problemerne i Gellerup og derfor ikke kan stå alene:  

 

Mads:  ”det er vigtigt at forstå at Gellerup Helhedsplanen, den er der jo som 

supplement til den boligsociale indsats” (Mads 2012:6). 

 

Marianne:  ”(..) hvis der ikke er fulgt alt andet med, så er det fuldstændig lige 

meget. Det hænger meget sammen med man også får alle de sociale 

indsatser ved siden af. Man får sat fokus på job og uddannelse og 

sundhedstilstanden og al sådan noget (..) (Marianne 2012:9). 
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Mads specificerer endvidere på hvilken måde Helhedsplanen for Gellerup supplerer den sociale 

indsats i forhold til løsningerne af lokale problemer. Nedenstående citater illustrerer dette:  

 

Eksempel 1: ”Man er nødt til at gøre et eller andet. Altså vi kan bare ikke læne os 

tilbage, og så sige: ’nåh okay, det er okay at der er en bydel der 

brænder en gang om ugen og politiet ikke kan komme der eller 

brandvæsnet’. Tænk på dem der bor der, som ikke er med til at lave den 

her ballade, hvis de falder om af et hjerteanfald og så kan ambulancen 

ikke komme og henter dem. Det er jo ikke i orden, og det problem skal vi 

gøre et eller andet ved og vi kan ikke løse det med social indsats. Det 

kan vi ikke. Det er umuligt” (Mads 2012:12).  

 

Eksempel 2: ”(..) Så kan det ikke hjælpe noget, at vi laver ny kæmpe social indsats, 

fordi det virker ikke, og når jeg siger det så kategorisk at det ikke virker, 

så er det fordi, at jeg både mener, at det ikke virker ligeså godt for 

individet, og at det heller ikke virker, slet ikke for boligområdet (..) 

(Mads 2012:7).  

 

I Eksempel 1 argumenterer Mads for, at det er umuligt at løse problemerne i området med kun en 

social indsats og det er herigennem at den fysiske Helhedsplan har sin berettigelse, fordi man 

antager, som det fremgår af eksempel 1, at der er noget, der ikke kan løses ved hjælp af den sociale 

indsats. Det nytter heller ikke noget, ifølge eksempel 2, at intensivere den sociale indsats på grund 

af a) at den sociale indsats grundlæggende ikke løser det enkelte individets problemer og b) at den 

slet ikke virker i forhold til løsningen af områdets problemer. I denne sammenhæng kan man stille 

sig selv det spørgsmål, hvordan Helhedsplanen helt konkret vil løse det beskrevne problem? 

Helhedsplanen løser problemet, ifølge Mads, ved at sprede de sociale problemer. Med dette forstås, 

at Helhedsplanen indeholder en spredningslogik, og denne spredningslogik beskriver Mads således:  

 

Eksempel 1: ”(..) vi er der, hvor der er en hel masse social udsatte, så man kan sige 

at vi jo kan ikke løse alles problemer på én gang. Så er det sådan 

nogen.. så er der en enkel succes på livlinjen ikke også, og så når der 
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flytter en ny ind så, jamen, så fortsætter institutionen med at 

internaliserer de her værdier og adfærd som er problematisk” (Mads 

2012:6). 

 

Eksempel 2: ”(..) Vi vil gerne prøve at sprede de sociale problemer, fordi så vil en 

plus en ikke lige med tre, men kun to” (..) (Mads 2012:13). 

 

Eksempel 3: ”Logikken er at prøve at ændre på de fysiske rammebetingelser, sådan 

så at den sociale indsats på et eller andet tidspunkt forhåbentlig kan løse 

det for flertallet ikke også” (Mads 2012:6).  

 

Eksempel 4: (..) Man ved også fra forskning, at selvom den her forstærkede sociale 

indsats virker for det enkelte individ og vedkommende flytter så ud, så 

virker det ikke ligeså godt for det enkelte individ, som hvis det individ 

havde boet et andet sted og modtaget den samme hjælp (..) (Mads 

2012:7). 

 

Af eksempel 1 fremgår det at man ikke kan løse alles problemer på én gang, og netop derfor vil man 

(eksempel 2) gerne sprede problemerne ved hjælp af Helhedsplanen (eksempel 4). I eksempel 4 ses 

det, at Mads trækker på forskningen med henblik på at kvalificere sit argument i forhold til hvorfor 

det er god ide at sprede problemer af sociale karakter. Undersøgelsen, som Mads her trækker på, er 

lavet af Andreas Enghoff (2006)
12

 og er udgivet af AKF
13

. Andreas Enghoff (2007) opsummerer 

konklusionerne i denne undersøgelse; flygtninge, som er bosat uden for ghettoområderne
14

, kommer 

hurtige i arbejde og dermed bliver selvforsørgende sammenlignet med flygtninge, der bor i 

ghettoområderne. For de flygtninge, der finder selvforsørgelse og som bor i ghettoområderne, 

gælder det, at de er længere tid om at opnå selvforsørgelse ifølge undersøgelsen. Endvidere viser 

undersøgelsen også, at flygtninge generelt har svært ved at være selvforsørgende, hvad enten de er 

                                                           
12

 Andreas Enghoff er cand.oecon. fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet med indvandreres 

integration på arbejdsmarkedet og årsagssammenhængen mellem indvandreres valg af bopæl og 

opnåelse af selvforsørgelse.  
13

 AKF (Anvendt kommunalForskning) leverer praksisnær forskning til landets kommuner og 

regioner.   
14

 Dette er undersøgelsens eget sprogbrug og ikke specialets.  
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bosat i et ghettoområde eller ej. På baggrund af denne undersøgelse konkluderer Enghoff (2007) at 

man ikke kan:  

 

 ”betragte flygtninges bosættelse i ghettoområder som et springbræt til det danske arbejdsmarked, 

men nok snarere en integrationsfælde. Der kan derfor være god fornuft i at støtte flygtningene i at 

bosætte sig uden for ghettoerne” (Enghoff 2007,i AKF nyt nr. 1).  

 

Marianne er til gengæld uenig i, at man skal rive blokke ned for at opnå ønskede effekt og for at 

lave sociale forandringer i området. Hun formulerer dette på følgende måde:  

 

Eksempel 1:  ”(..) Jeg synes, det er forkert at man river blokker ned (..)” (Marianne 

2012:9).  

 

Eksempel 2:  ”(..) Jeg synes ikke argumenteret for at rive blokke ned sådan set holder, 

fordi man sagtens kunne lave de her forandringer uden at rive blokkerne 

ned (..)”  (Marianne 2012:9). 

 

Selvom Marianne er imod blok nedrivninger, synes hun grundlæggende godt om ideen om at åbne 

området:  

 

”(..)jeg synes om, ideen om at åbne området og få folk udefra ind i området og skabe nogen fysiske 

forandringer (..)” (Marianne 2012:9).   

6.6.0 Kritisk commonsense-niveau   

Som illustreret oven for er både Mads og Marianne grundlæggende enig i, at Helhedsplanen 

supplerer den sociale indsats i området. Til gengæld ser de radikalt forskelligt på hvilken måde 

Helhedsplanen skal supplere den sociale indsats. Som det fremgår af den overstående analyse er 

Mads’ udgangspunkt, at den fysiske Helhedsplan er helt nødvendig for at den sociale indsats 

overhovedet kan have en effekt. For Marianne er Helhedsplanen blot en supplering i forhold til den 

sociale indsats. Endvidere er hun grundlæggende uenig i, at blokke skal rives ned. Imidlertid kan 

dette sættes i relief af, Mariannes grundlæggende syn på området som et pænt og vedligeholdt 

område, og dette indikerer at hun ikke ser behovet for at rive blokke ned. Mads til gengæld mener, 

at denne radikale fysisk omdannelse af området er en nødvendighed, og yderligere kan hans 
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position ses i sammenhæng med, at Mads er uddannet økonom og har en lederstilling. Hvilken kan 

gøre, at Mads i højere grad tænker økonomisk i forhold til, hvordan man på bedste vis kan afhjælpe 

de sociale problemer i området på den billigste mulige måde.  

 

Selvom Mads er overbevidste om, at den fysiske Helhedsplan er den helt rigtige måde i forhold til 

løsningen af problemerne i Gellerup, er han forsigtig med at sige, hvad den præcise effekt af 

Helhedsplanen kommer til at være og kalder Helhedsplanen for et eksperiment:  

 

”(..) det der bliver spændende at se, det bliver jo, det kan være at det så bliver 2,95 procent i stedet 

for hele byen ikke også? Altså på den måde er det jo et eksperiment. Vi har ikke gjort det før. Vi ved 

jo ikke, om det virker (..)” (Mads 2012:13). 

 

I denne sammenhæng blev Mads stillet et spørgsmål om, man har, i forbindelse med udarbejdelsen 

af Helhedsplanen, overvurderet betydningen af det fysiske og til det spørgsmål svarer Mads således:  

 

 ”(..) det kan det være, at man har overvurderet betydningen af det fysiske, men vi er nødt til at gøre 

et eller andet fordi, vi kan se at det skrider, og hvis ikke vi gør noget så ender vi med franske eller 

parisiske eller londonske tilstande ikke også? Og det er jo ikke acceptabelt at have den slags 

tilstande i et samfund (..) (Mads 2012:14). 

 

Af dette citat kan det udledes at Helhedsplanen også har et forebyggende sigt.  

6.6.1 teoretisk fortolkning 

Som det fremgår af den foregående analyse, bygger Helhedsplanen på en spredningslogik, hvor 

man gerne spreder de sociale problemer ud. Med denne spredning af sociale problemer er det 

hensigten at skabe en social afbalanceret struktur i området, hvor man så at sige blive ’trukket op af 

området’ frem for at blive ’trukket ned af området’. På teoretisk plan indbefatter dette Colemans 

forståelse af social kapital som noget relationelt og dermed noget der opstår i sociale relationer 

(Coleman 1988). I Colemans optik har social kapital en selvstændig eksistens, men er noget der 

formes indenfor de sociale relationer. Social kapital i Colemans forståelse er derfor ikke noget, der 

er naturgiven, men noget der opstår og ligger i selve strukturen i de sociale relationer, som individet 

indgår i (Coleman 1988).  
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7.0 Konklusion 
Dette speciale har haft til hensigt at skabe indsigt i og forståelse af hvilke potentialer der er i den 

fysiske Helhedsplan for Gellerup i forhold til løsningen af sociale problemer samt hvilken rolle 

Helhedsplanen spiller i forhold til den sociale indsats i Gellerup. Jeg vil således, med udgangspunkt 

i overstående analyse, forsøge at svare på specialets problemformulering.  

 

Hvilke potentialer er der i den fysiske Helhedsplan for Gellerup i forhold til løsningen af 

sociale problemer, og hvilken rolle spiller Helhedsplanen i forhold til den sociale indsats? 

 

Potentialet af den fysiske Helhedsplan for Gellerup i forhold til løsningen af lokale problemer ligger 

tydeligt i at den indeholder en spredningslogik, hvor man gerne vil sprede de sociale problemer. 

Med denne spredning af sociale problemer ønsker man at skabe en mere afbalanceret social struktur 

i området. Denne afbalancerede sociale struktur skal skabes gennem ændringer af de fysiske 

rammebetingelser i området og har til formål at skabe rollemodeller for især børn og unge i 

området. Man vil således gerne fjerne forudsætningerne for den sociale læring. Efter man har fjernet 

afgrænsningen, som skaber en skel mellem Gellerup fra samfundet, kan den sociale læring foregå 

på en anderledes måde, og folk med lav social kapital kan trækkes i en anden retning med 

anderledes effekt end den nuværende. Man forstiller sig, at man, efter man har fået lavet denne 

radikale fysiske forbedring af Gellerup, kan tiltrække folk i besiddelse af høj social kapital til gavn 

for området såvel som beboerne, herunder børn og unge der vokser op i området. Derudover har 

Helhedsplanen en forbyggende sigt i forhold til sociale problemer.   

 

Endvidere løser Helhedsplanen nogle grundlæggende fysiske udfordringer i området med 

konsekvenser for det sociale liv i form af nedslidte lejligheder og mangel på lejlighedsstørrelser.  

 

Yderligere kan jeg drage den konklusion at Helhedsplanen har en supplerende rolle i forhold til den 

sociale indsats. Og at Helhedsplanen ingen effekt har hvis man samtidig ikke sætter fokus på den 

sociale indsats.  
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http://mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/boligaftale_2011

_0.pdf lokaliseret den 2. november 2012.  

 Socialministeriet (2010): Boligaftalen af 2010. 

http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2010/BA10.pdf  lokaliseret den 2. november 

2012.  

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/87536727-F400-4F3A-9A2C-895BB138DEEC/0/fra_udsat_boligomraade_til_hel_bydel.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/87536727-F400-4F3A-9A2C-895BB138DEEC/0/fra_udsat_boligomraade_til_hel_bydel.pdf
http://mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/den_almene_boligsektors_fremtid.pdf
http://mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/den_almene_boligsektors_fremtid.pdf
http://loicwacquant.net/assets/Papers/GHETTOSANTIGHETTOS-Danish.pdf
http://socialjustice.ccnmtl.columbia.edu/images/5/5d/Ghetto.pdf
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1019943.files/Wacquant_janusfacedinstitution.pdf
http://mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/boligaftale_2011_0.pdf
http://mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/boligaftale_2011_0.pdf
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2010/BA10.pdf
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7.2 Diverse:  

 Dispositionsplanen i sin fulde længde: Gellerupparken + Toveshøj - nymultifunktionel bydel 

i Aarhus. http://gis.aarhus.dk/lokalplaner/pdf/aarhus/pdf/lokplan.150/disp_Gellerup.pdf  

lokaliseret den 2. december 2012.  

 Ghettodefinitionen i almenloven 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136430  lokaliseret den 2. november 

2012.  

 Helhedsplanen i dens fulde længde: Fra boligområde til bydel – Helhedsplan for 

Gellerupparken og Toveshøj. 

http://filer.aarhuskommune.dk/filer/Gellerup/Helhedsplan%20Gellerup.pdf  lokaliseret den 

2. november 2012.  

 Regeringen (2010): Ghettoen tilbage til samfundet – et opgør med parallelsamfund i 

Danmark. Rosendahls – Schultz Distribution. 

http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2010/Ghettoen%20tilbage%20til%20samfun

det.pdf  lokaliseret den 2. november 2012.  

 Urbanprogrammet (2007): En bydel blev sat i bevægelse – urbanprogrammet Gellerup-

Hasle-Herredsvang 2002-2007. Silkeborg Bogtryk A/S.  
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Bilag 1 - Interviewguide 

Inden vi starter, vil jeg gerne fortælle lidt om interviewet og dets formål.  Jeg læser på 

kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, hvor jeg er ved at lave mit speciale. 

I denne forbindelse har jeg i mit speciale valgt at beskæftige mig med det boligsociale arbejde i 

udsatte boligområder, hvor jeg i specialet fokuserer på fagpersoners syn samt deres oplevelser af det 

boligsociale arbejde i udsatte byområder.   

  

I interviewet kan der forekomme nogle spørgsmål af ikke-professionel karakter og som kan være 

svære at svare på. Det er derfor helt okay, hvis du ikke kan svare på dem eller ikke ønske at svare 

på dem. Det er nemlig helt frivilligt, om du vil svare.  

Yderligere er du sikret fuld anonymitet, og dit navn vil således ikke blive brugt hverken i 

undersøgelsen eller i rapporten; det vil sige, at personoplysninger, der kan gøre dig genkendelig 

som deltager, ikke vil blive offentliggjort samt afsløret. 

 

Tema 1 – Generelle informationer 

- Uddannelsesmæssig baggrund 

- Hvad har informanten arbejdet med tidligere, hvilke andre arbejdsområder 

- Erfaring med boligsociale arbejde i det udsatte boligområder 

Tema 2 – boligsociale indsatser  

- Hvordan vil informanten beskrive en boligsocial indsats, hvad er typisk/atypisk 

- Hvilke mennesker møder informanten, hvem er omfattet af den boligsociale indsats 

- Hvilke problemer/udfordringer  

- Hvilke løsningsmodeller 

Tema 3 – Gellerupparken  

- Hvilke specifikker udfordringer/problematikker  

- Hvilke indsatser 

- Har man de rigtige indsatser ift. problemerne  

- Hvordan kan fysiske indsatser løse de sociale problemer – fx helhedsplanen for Gellerup 

- Syn på samspillet mellem sociale og fysiske indsatser  

Tema 4 – afslutning  

- Opfølgende spørgsmål noteret undervejs 

- Respondenternes tilføjelser 
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