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GEOGRAFISK FOKUS

Helt traditionelt var boligsocialt arbejde karakteri-

seret ved en eller flere medarbejdere, der arbejdede 

med ét udsat boligområde. I de senere år har man 

mange steder bredt det boligsociale arbejde ud, så 

det omfatter flere udsatte boligområder.

Undervejs i de lokale overvejelser om det fremtidige 

boligsociale arbejde er det oplagt at overveje det ge-

ografiske rum for dette. 

Drøftelserne kan gå på, om det boligsociale arbejde 

skal være centreret i ét eller flere boligområder, eller 

om det skal bredes endnu længere ud, f.eks. til alle 

boligorganisationens boligområder eller alle almene 

områder i byen. 

Nogle steder giver det mening, at det boligsociale 

arbejde er centreret om et boligområde, men mange 

steder overvejer man fordelene ved det bredere bo-

ligsociale arbejde. 

Vi har fundet tre forskellige typer af bredere geogra-

fisk boligsocialt arbejde: 

TYPE 1: FLERE BOLIGOMRÅDER

Den mest udbredte type bydækkende boligsocialt 

arbejde er karakteriseret ved, at det boligsociale ar-

bejde er målrettet flere boligområder. Det kan være to 

eller flere større udsatte almene boligområder i sam-

me kommune. Men, vi har også set, at kommuner og 

boligorganisationer inddrager risikoområder eller ud-

satte boligområder med færre end 1000 beboere i det 

boligsociale arbejde. I kommuner med udkantsområ-

der og mindre bysamfund er der også ønsker om at 

inddrage privatejede boligområder i det boligsociale 

arbejde.

TYPE 2: OMRÅDER OG UDVALGTE 
UDSATTE BORGERE OG OPGANGE

Her er det boligsociale arbejde typisk målrettet flere 

udsatte boligområder, men man lader også en, flere 

eller alle de boligsociale aktiviteter gå ud over bo-

ligområderne, og giver dem til f.eks. også til enkelte 

udvalgte opgange eller enkelte familier, der er mere 

udsatte end resten af byen. Det kan være beboere, 

der er flyttet ud af de udsatte boligområder f.eks. på 

grund af renoveringer eller familier der boner ud i en 

monitorering på udvalgte udsathedsparametre. Det 

boligsociale arbejde er dermed ikke længere udeluk-

kende geografisk centreret omkring de udsatte bo-

ligområder, men de boligsociale aktiviteter og typisk 

anvendte metoder tilbydes også udsatte borgere i re-

sten af byen eller i resten af boligorganisationen. 

TYPE 3: BALANCEN I BYEN

Det tredje geografiske fokus har vi kaldt balancen i 

byen. Her bliver der først og fremmest tænkt i, hvor-

dan der skabes en god balance i byen. Der fungerer 

stadig sociale indsatser i de udsatte boligområder, 

men der er et fokus på koblingen eller samspillet mel-

lem udsatte områder og mere velfungerende områ-

der i byen. Dette kan blandt andet understøttes ved at 

sikre en stærk kobling mellem det boligsociale arbej-

de og planafdelingen i kommunen. Eller ved at danne 

lokale netværk på tværs af de almene afdelingsbe-

styrelser og grundejerforeninger i byen hvor fælles 

interesser kan drøftes. 
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