
Boligens betydning for inklusion 
… og betydningen af det lokale fællesskab

• Boligen vigtig, men de sociale omgivelser er vigtigere, når det 
handler om inklusion.

• Naboskab, foreningsliv -organiseret, uformelt, sagsorienteret
og/eller samværsorienteret.
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Bysociologiens vugge 
Georg Simmel (1903) ”Storbyerne og det åndelige Liv”

Storbyen
Sjælelivet intellektualistisk
Strategisk kalkulerende individer
Rationalitet og forstandsmæssighed
Blaserthed  og ligegyldighed 
Intensivering af nervelivet
Centrifugale  fællesskaber

Lillebyen
Sjælelivet præget af følelser 
Historiske og traditionsbundne relationer
Centripetale  fællesskaber
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Valdemargården, Lyø By
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Jane Jacobs

Byen som kampplads…
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Organiserede Uorganiserede

Sagsorienterede •“Skansen mod 
nazisme” 
•Kontaktudvalget

• Fejring af helligdage 
(eks. Krystalnatten)

Samværsorienterede • Julefrokost 
• Legeplads 
•Fastelavnsfester, 
havefester, Sankthans 
bål

• “Uformelle og 
lejlighedsvise 
samtaler”
• Personlige 
venskaber 
• Uformelle `møder' 
foran den tidligere 
nazi beboelse
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‘Welcome in my back Yard’ – the role of affective practices and learning in an experiment 
with local social integration in Hjortshøj, Denmark 
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”Hjortshøj som læringsmaskine”
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Hjortshøj-projektet vellykket fordi:

-initiativet er taget i et partnerskab mellem Aarhus kommune og naboerne 
-der er tale om et gensidigt bytteforhold
-der er en fælles værdimæssig, men samtidig pragmatisk, orientering i retning af at 
løfte integrationsopgaver lokalt
-der er stærke nøglepersoner i området, der udgør et stærkt og systematisk 
bindeled mellem den professionelle indramning af de udviklingshæmmede i 
området og naboskabet
-der er en aktivitetsmedarbejder, hvis virke primært handler om at facilitere den 
lokale integration
-området rummer den frugtbare balance mellem tæt nabomæssig integration og 
stor rummelighed og tolerance i forhold til social forskellighed
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Zones of Belonging



Udkantsdanmark?
Bevilliget af Det Obelske Familiefond og Spar Nord

Anja Jørgensen 11

Danmark inddelt i 
8043 mikro-
områder



Robert Sampson (2011)
Det lokale er differentieret – nogen steder finder man lokalsamfund, med stærke 
lokale sociale relationer og andre steder er der mindre lokalt socialt liv.
Det lokale eller stedet er defineret ved de niveau og sammensætning af det sociale liv, 
der er bundet til steder.

Collective Efficacy
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Collective Efficacy er et sammensat mål:

• Aktivitets mønstre og routiner
• Organisatorisk infrastruktur
• Sociale Netværk
• Segregering og fordeling af

ressourcer
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Foreningsdeltagelse Foreningstæthed

Nuancer af grøn farve indikerer højt niveau af foreningsdeltagelse og foreningstæthed mens de røde
nuancer indikerer mindre aktivitet og færre foreninger (Jakobsen, Yding, & Johansen, 2014).



Collective Efficacy = social sammenhængskraft mellem naboer
kombineret med villighed til at handle for det fælles bedste
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Opsummering

-Det vigtigste er omgivelserne omkring boligen – det lokale 
fællesskab 
-Collective Efficacy – (kollektiv effektivitet) kan bruges til at 
lokalisere variationer i omfang af Collective Efficacy – (hvor er 
potentialerne og ikke bare der, hvor der tilfældigvis er ledig 
plads)
-I forhold til at få etablerede projekter til at fungere er 
naboernes engagement, men også kommunens opbakning og 
samarbejde, yderst vigtig.
-Integrationsprojekter giver mening til områder  
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