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 giver gode rammer til 
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Boligsociale indsatser i udsatte boligområder skaber et solidt potentiale for 
positive fællesskaber, der kan bidrage til at håndtere de udfordringer, som 

disse boligområder er præget af. Deriblandt rusmiddelproblematikker, hvor bl.a. 
boligsocial praksis målrettet unge i Aarhus Vest viser, at indsatserne gør en forskel.  
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Begrebet ”boligsocialt arbejde” dækker forskellige 
sociale indsatser, der udføres i tilknytning til et 
boligområde, og i Danmark særligt i tilknytning til 
almene boligområder med særlige sociale udfor-
dringer som mange arbejdsløse, fattige, lavt ud-
dannelsesniveau og høj kriminalitet. Boligsocialt 
arbejde er forankret i boligforeningerne, og selv 
om der mange steder er boligsociale indsatser, 
der drives for boligforeningernes egne midler, dri-
ves de fleste større indsatser af midler, der i stort 
omfang kommer fra Landsbyggefonden og i min-
dre omfang fra kommune og boligorganisation, 
suppleret af andre fonde og puljer. 

Boligsociale medarbejdere har mange forskel-
lige fagligheder. Nogle har pædagogisk eller 
socialfaglig baggrund, andre akademisk eller 
håndværksmæssig. De boligsociale indsatser 
har historisk haft den fordel og udfordring, at de 
oftest opererede udenfor ”normalsystemet” og 
tilbød et tværfagligt supplement til kommuna-
le indsatser, eller endda i nogle tilfælde (f.eks. 
beboerrådgivning) tilbød beboere støtte i deres 
møder med kommunen og andre offentlige myn-
digheder. De senere år er koordineringen mellem 
kommunale og boligsociale indsatser dog ble-
vet væsentlig tættere, blandt andet på grund af  
politiske krav. 

Boligsocialt arbejde dækker over alt fra beskæf- 
tigelsesindsatser i tæt samarbejde med eksem-
pelvis jobcenter og lokale virksomheder over 
ungeaktiviteter og forebyggende arbejde, kom-
petenceudvikling for forældre, kulturprojekter 
og fællesskabsfremmende aktiviteter til mere 
”klassisk” socialrådgiverarbejde og økonomisk 
rådgivning. 

Fra klassisk socialrådgiverarbejde
til etnisk fokus
Historisk er de boligsociale indsatser startet som 
egenfinansierede sociale medarbejdere, som 
boligorganisationerne hyrede i de boligområder, 
hvor der var særlig social udsathed. Eksempelvis 
er den første dokumenterede boligsociale ind-
sats i Gellerup ved Aarhus en kommunal sund-
hedsplejerske, som boligorganisationen betalte 
tre timer ugentligt for at holde øje med områ-
dets mindste børn og deres familier, fordi der 
var en udbredt mistrivsel blandt beboerne i om- 
rådet. Dette skete iflg. afdelingsreferater alle-
rede i 1976. Senere har man for afdelingernes 
egne midler ansat beboerrådgivere, sociale vice- 
værter m.m., som har et særligt blik for de mest 
udsatte borgere, herunder misbrugerne.

I dette årtusind har der været et øget fokus  
på etnicitet og integration, og ”ghetto”- og 
parallelsamfundspolitikker forholder sig i 
stigende grad til problematikker, der politisk 
fortolkes som affødt af indvandring og 
mangelfuld integration. Det har også betydet 
mindre fokus på nogle af de mest sårbare 
grupper i de udsatte boligområder, herunder 
voksne mennesker med overforbrug af alkohol 
og andre rusmidler, med tilhørende sociale 
og sundheds-mæssige udfordringer. Denne 
gruppe er sjældent i særligt fokus i boligsociale 
helhedsplaner anno 2020, selv om personer fra 
denne målgruppe ofte fylder i de statistikker, der 
placerer boligområder på ”ghettolisten” – blandt 
andet i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet, 
uddannelses- og indtægtsniveau og i nogle 
tilfælde også i forhold til kriminalitet, som kan 
være knyttet til et (over)forbrug af rusmidler.  

Det politiske fokus er på integration, 
forebyggelse, beskæftigelse og børn og unge
De boligsociale indsatser har fire lovbestemte  
fokusområder, som udpeges politisk hvert fjer-
de år i forbindelse med vedtagelsen af Folke-
tingets boligforlig. I herværende periode er ind-
satsområderne Beskæftigelse, Uddannelse og 
Livschancer, Kriminalpræventive Indsatser og 
Sammenhængskraft og Medborgerskab. I kraft 
af den politiske diskurs i forhold til indvandrer-
området er fokus i de boligsociale indsatser lang- 
somt skiftet fra generel kapacitetsopbygning til 
en dagsorden rettet mod ikke-vestlige indvan-
drere og integration. Det udelukker dog ikke, at 
boligsociale indsatser kan beskæftige sig med 
rusmiddelproblematikker, da eksempelvis fore-
byggende indsatser og indsatser baseret på po-
sitive fællesskaber passer fint ind under flere af 
de nævnte overskrifter. De boligsociale indsatser 
skal i sagens natur ikke agere myndighed eller 
håndtere de særligt udsatte unge, som speciali-
serede kommunale indsatser allerede koncentre-
rer sig om.  Det boligsociale arbejde kan i stedet 
etablere og understøtte positive sociale fælles-
skaber som alternativ til fællesskaber om eksem-
pelvis indtagelse af stoffer eller småkriminalitet.  

Det boligsociale arbejde har et potentiale
i forhold til at tilbyde positive fællesskaber
De boligsociale indsatser arbejder kapacitets- 
opbyggende i forhold til lokalsamfundet, hvor de 
nære, positive fællesskaber dyrkes med henblik 
på at skabe platforme, hvor så mange beboere 
kan deltage med deres respektive interesser 
som muligt.54
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Fællesskaberne kan være om traditionelle sam-
værsformer – sport, spil, kultur – men også om 
lokalområdet – motionsklubber, madklubber, mil-
jøgrupper, haveklubber, genbrugsfællesskaber 
– og samfundsforhold – beboerdemokrati, inte-
ressegrupper og meget andet. Fælles for dem 
er, at de samler deltagerne i interessefælles-
skaber, nogle gange med meget ens deltagere, 
nogle gange med meget stor diversitet ift. social 
baggrund, uddannelse, alder og etnicitet. Nog-
le kræver blot tag over hovedet, kaffe og kage, 
mens andre kræver særlig indretning, som ikke 
kan flyttes – eksempelvis værksteder, fitness og 
øvelokaler.

De positive fællesskaber samler beboerne om 
interesser, hvor der ikke skeles så meget til  
etnisk tilhørsforhold som til interessen.  
Beboerne mødes dermed i et ligeværdigt 
samvær, hvor alles deltagelse er lige vigtig i  
udgangspunktet. 

Tværsektorielle indsatser og lokale
samarbejder skaber grobund for 
fælles samtaler og fælles forpligtelser
Den boligsociale sektor har en tradition for at tæn-
ke tværfagligt og tværsektorielt. Det betyder, at 
det boligsociale arbejde kan skabe en fælles sam-
tale og derigennem fælles forpligtelser for sam-
arbejdspartnere fra forskellige sektorer og bag-
grunde. Dette gælder også på rusmiddelområdet.  

Man arbejder typisk forebyggende – med kri-
minalpræventive indsatser for børn og unge, 
sundhedstiltag m.m. Men aldrig indgribende. Det 
lader man myndighederne om. Så der vil aldrig 
være en direkte intervention i den enkeltes leve-
vis ift. eksempelvis overforbrug af rusmidler.

Selve den fysiske afvænning vil man overlade til 
rusmiddeleksperter ved region eller kommune. 
Til gengæld kan efterværnet være et oplagt sted 
at samarbejde. For at sikre, at en person med 
rusmiddelproblemer kommer ud af sit misbrug 
på længere sigt, skal det sociale fællesskab, der 
ligger i samværet med andre misbrugere, erstat-
tes af en social platform, der er mindst lige så 
attraktiv og tilgængelig. Her kan det boligsociale 
arbejde være til hjælp, fordi man generelt under-
støtter dannelsen af fællesskaber i lokalområ-
derne. Med lokaler, forplejning, aktiviteter, struk-
tur og regelmæssighed.

Da rusmiddelproblematikker ofte kalder på tvær-
sektorielt samarbejde, kan modellen for styring 

Boligområdet Herredsvang (markeret med rødt) ligger i det vestlige Aarhus.  
Kort: Google Maps
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Gennem daglige hilsner og snakke om løst og 
fast, gennem opståede lokale konflikter, hvor de 
boligsociale medarbejdere ofte agerer konflikt-
mæglere, gennem fælles deltagelse i boligsociale 
aktiviteter lærer de hinanden at kende og opbyg-
ger en meningsfuld relation. 

Det er ofte vanskeligt for medarbejdere fra f.eks. 
myndigheds- og socialområdet at få adgang til 
stofbrugermiljøer og de mennesker, som lever 
med aktivt stofmisbrug. Det gælder også de 
unge med overforbrug af rusmidler, f.eks. hash, 
der som konsekvens af deres overforbrug ofte 
er faldet ud af uddannelse eller har mistet deres 
job. De har kun sporadisk kontakt med myndig-
heder, samtidig med at de ofte nærer stor mis-
tillid til systemet. Som ikke-myndighed og med 
daglig kontakt til de unge har de boligsociale 
medarbejdere dog en privilegeret adgang til de 
ellers mistillidsfulde unge, som kan bruges po-
sitivt i håndteringen af rusmiddelproblematikker.
Det er tydeligt, at rusen og spændingen ved at 
tage stoffer og begå kriminalitet har en stærk 
tiltrækning på unge mennesker (generelt). Og 
måske endnu stærkere i boligområder som Her-
redsvang, hvor kriminaliteten og stofferne syner 
meget tydeligt på gaden i form af grupper af sort-
klædte og ofte hashrygende unge mænd i dyre 
biler. Det er som en usynlig magnet, som hele 
tiden trækker i de unge og gør dem rastløse og 
ukoncentrerede og svære at motivere til andre 
ting end gadelivet. 

Unge Cafeen er hjertet i 
ungefællesskabet i Herredsvang
Erfaringen fra det boligsociale arbejde, både i 
Herredsvang og andre steder, er, at det kræver 
nogle meget stærke ungefællesskaber, hvis man 
skal hamle op med gadens tiltrækning. I det bolig- 
sociale arbejde i Herredsvang er der gennem en 
årrække blevet arbejdet målrettet med at skabe 
stærke ungefællesskaber. Hjertet i dette fore-
byggende og kriminalpræventive arbejde kendes 
som Unge Cafeen, et ugentligt mødested for lokal- 
områdets unge, som tilbyder arrangementer, 
hvor de unge har mulighed for at blive klogere 
på uddannelse, kulturliv, jobmuligheder og andre 
temaer, som interesserer dem. Mellem 20 og 50 
unge kommer hver uge i Unge Cafeen. Allerflest, 
når Unge Cafeen har debat på programmet. De 
unge elsker at debattere og allermest emner, 
som kan være lidt tabubelagte. Som for eksempel 
da ’Hashrygning til debat’ var temaet. I debat- 
panelet var inviteret to lokale unge, den ene imod 
hashrygning, den anden for, samt to forskere fra 

og udmøntning af det boligsociale arbejde tjene 
til inspiration for, hvordan det forebyggende og 
indgribende arbejde kan organiseres på sigt. Der 
er præcise anvisninger i den lovgivningsmæssige 
ramme for de boligsociale indsatser for, hvordan 
boligforeninger, kommune og politi skal sam- 
arbejde om styregrupper, følgegrupper, målop-
følgning m.m. Disse anvisninger giver en god ram-
me for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. 

Forandringer for unge kræver stærke
ungefællesskaber
Dykker vi ned i de konkrete indsatser, kan vi med 
et eksempel her fra det udsatte boligområde 
Herredsvang i det vestlige Aarhus få et indblik i, 
hvordan arbejdet udmøntes i praksis.

Der er i Herredsvang, ligesom i andre almene 
boligområder i Danmark, en højere koncentrati-
on af mennesker med misbrugsproblematikker 
end i andre boligområder. Grunden til det er, at 
kommunen – i dette tilfælde Aarhus Kommune – 
har mulighed for at anvise boligsøgende borgere 
til hvert fjerde almene lejemål. 

Centralt placeret i lokalområdet og med et stort 
kendskab til de mest udsatte beboere har det bolig- 
sociale arbejde et godt blik for misbrug, som det 
udtrykker sig i lokalområdet:
 
• det daglige hash- og pillemisbrug, som det 

udfolder sig på gadeplan i ungegrupper, og 
den dertil knyttede kriminalitet

• 
• det overdrevne indtag af alkohol i skuret, 

hvor ’udendørsfolket’ sidder fra morgen 
til aften og drikker øl, kun afbrudt af deres 
gang til og fra Fakta med tomme og fulde 
flasker og deres deltagelse i psykiatricafe-
ens ugentlige sammenkomst torsdag efter-
middage i kulturhuset

• 
• det socialt skamfulde khatmisbrug, som 

finder sted bag gardinerne i mørklagte lej-
ligheder, som kun forlades, når smøgpak-
ken er tømt. Man ser khatbrugerne komme 
stavrende hen over torvet med røde øjne og 
tomme blikke på vej mod kiosken efter nye 
forsyninger af smøger og sandwichbrød.

Bortset fra de sky khatbrugere kender de bolig- 
sociale medarbejdere både de mennesker, 
der sidder rundt omkring i gruppen udenfor og 
drikker, samt de unge. Og for en stor dels ved-
kommende rækker kendskabet også videre.  



Center for Rusmiddelforskning. 50 unge deltog i 
den tre timer lange og meget livlige debat, inklu-
sive gruppen af lokale unge, som til dagligt ernæ-
rer sig ved hashhandel. Der er ingen tvivl om, at 
alle gik lidt klogere derfra, end da de kom – de 
unge såvel som forskerne. 

De unge søger fællesskaber, et sted at høre til, 
et sted, hvor deres venner kommer. Hvis fælles-
skabet på gaden er det eneste og der, hvor deres 
venner er, så er det der, de går hen. Heldigvis 
har de unge i Herredsvang et alternativ, nemlig 
Unge Cafeen. Når Unge Cafeen, nu på sit tolvte 
år, er så velbesøgt og populær blandt de unge, 
skyldes det først og fremmest én ting: nemlig at 
de unge selv på frivillig basis driver Unge Cafeen 
og planlægger dens program. For de yngre unge 
er det meget attraktivt at være del af et miljø, 
hvor ikke bare deres venner kommer, men også 
de ældre unge, som de ser op til. Og for de ældre 
unge giver det stor værdi i deres liv at bruge lidt 
af deres fritid på at hjælpe de yngre på rette vej. 

De boligsociale indsatser skaber en unik 
værdi for området
Som eksemplerne fra Herredsvang viser, kan 
boligsociale indsatser ofte noget andet end kom-
munale indsatser. Dels kan den lokale forankring 
og det, at de boligsociale medarbejdere ikke er 
myndighed, give en anden, længerevarende og 
tillidsfuld relation, end kontakten til myndigheder 
kan, og dels kan det boligsociale fungere som 
koordinerende led mellem forskellige aktører  
i området. Eksemplet med Unge Cafeens deba-
tarrangement viser også, at forskningen i nogle 
tilfælde kan bidrage og gå i dialog med unge i 
områderne med boligsociale medarbejdere 
som mellemled. Selv om den boligsociale sek-
tor er udfordret ved at være politisk styret og per  
definition midlertidig (i hvert fald i forhold til støt-
ten fra Landsbyggefonden), er der et stort poten-
tiale i det boligsociale i forhold til forebyggelse, 
dialog, tværgående samarbejder og positive al-
ternative fællesskaber i landets udsatte almene 
boligområder. 
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