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Abstract 
 

This project investigate which effects social housing of vulnerable citizens can have on the 

processes of social segregation in urban areas in Esbjerg. In this project social segregation is 
understood as a spacious anchored social and structural process that is constructed and 

maintained through the relationship between actors and places. The investigation therefore 

starts with historical highlights of different structural conditions which have affected the social 
segregation processes in urban areas. Furthermore this paper examines the different interest 

and power struggles between the actors within the field of social housing. The actors habitus 

and their forms of capital varies in their volume and composition. This therefore creates posi-
tions among the actors, in which the economic capital is the most valued. The economic ca-

pital therefore influence how the actors transform an reconstructs the social housing field. 

This have an impact on how the urban areas in Esbjerg are characterised today. Some of the 
specific areas in Esbjerg is dominated by vulnerable citizens, whereas Stengårdsvej is regi-

stres on the list of ghetto areas in Denmark published by the government. The practice of so-

cial housing in that area is followed by restrictions, that may have an impact on the surroun-
ding areas in Esbjerg. In general the social practice by the relevant actors such as the munici-

pality of Esbjerg and the non-profit housing organizations plays a role in the processes of so-

cial segregation in Esbjerg. 
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Indledende problemfelt 
 

Med regeringens nye strategi mod parallelsamfund, blev der endnu engang sat fokus på den 

almene boligmasse. Tonen blev ændret i debatten om de udsatte boligområder og sanktio-
ner og restriktioner var sat på den politiske dagsorden. Tidligere forståelse af den almene bo-

ligmasse formål, som værende et middel til at mindre bevilligede kunne hjælpes op af den so-

ciale rangstige, blev nu erstattet med en forståelse af, at den almene boligmasse i sig selv 
skabte udfordringerne. Men denne forståelse er ikke ny, og har præget dansk politik igennem 

årtier.  

    

Tendenser i dansk boligpolitik 
Boligbyggeriet har i dets omfang og historie varieret markant gennem tiden, og har i relation 
til økonomien og demografiske ændringer formet sig derefter (Nygaard,1984: 11). I henhold til 

dets omfang, er der i perioden 1945 til 1982 tale om tre perioder, hvorunder den første kaldet 

efterkrig (1945-1958) var kendetegnet ved stor arbejdsløshed og akut boligmangel. Dette 
medførte blandt andet en række socialt orienterede boliglove samt bestræbelser på at 

“bygge sig ud af bolignøden” (ibid.: 19). I samme periode udsendte indenrigsministeriet be-

mærkninger, blandt andet Det fremtidige boligbyggeri, med en planmæssig løsning af bolig-
manglen med det sociale boligbyggeri som hovedfokus (ibid.: 21). I forlængelse deraf kom en 

8-års plan for afskaffelse af bolignøden (ibid.: 22). I den anden periode kaldet den store fest 

(1958-1973), var der her højkonjunktur og et omfattende byggeboom. Hertil var der i tilta-
gende grad en liberalisering af boligpolitikken, efterfulgt af en række forliger (ibid.: 123). I 

1960’erne og 1970’erne indvandrede arbejdere til Danmark og bosatte sig i de områder, hvor 

der var arbejde og ledige boliger. De ledige boliger var primært i den almennyttige boligsek-
tor. Koncentrationen af de ledige boliger i denne sektor, skyldtes blandt andet, at de fleste 

danskere på dette tidspunkt havde tilstrækkeligt med økonomisk kapital til at foretrække en 

ejerbolig (Hummelgaard & Husted, 2001: 19). Dette medførte en øget boligmæssige opsplit-
ning af befolkningen, hvilket resulterede i, at der i de største byområder har været en tilta-

gende koncentration af ressourcesvage og etniske minoriteter i de belastede boligområder 

(Hummelgaard & Husted, 2001: 29). Boligmæssig opsplitning eller segregation forstået på 
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den måde, at der vedligeholdes en opdelingen af boligmassen mellem de boligområder, som 

beboes af henholdsvis ressourcesvage, og de boligområder som beboes af ressourcestærke 

(ibid.: 29). I mange tilfælde er det relevant at sammenligne belastede boligområder med den 
almennyttige boligsektor, da det som oftest er almennyttige boliger i de belastede boligområ-

der (ibid.: 29). Den tredje og sidste periode i denne opdeling er Mellemtiden (1973-1982), 

hvor konjunkturerne vender, og der stod endnu en krise i sigte. Dette betød at udviklingen i 
boligbyggeriet var i nedgang, og grundpriser og byggepriser var i top (Nygaard, 1984: 234). 

Huslejepriserne steg og behovet for mindre billige lejligheder steg. Dette medførte, at dem der 

ikke havde økonomisk råderum, stillede sig i kø til de almene boligselskaber (ibid.: 235). De 
stigende behov for billige boliger resulterede i, at det især var de almene boligbyggeri som 

blev belastet (ibid.:237). Som følge af en række foregående forliger og liberalisering af bolig-

politikken, havde det indvirkning på en øget boligmæssig opsplitning af befolkningen, hvoraf 
koncentrationer af ressourcesvage samledes i den almennyttige boligsektor, fordi det netop 

var her, de havde økonomisk kapital til at bo (Hummelgaard & Husted, 2001: 10). 

 

Med fysikken i fokus 
Der har igennem tiden været peget på mange forskellige årsager til den stigende segregation 
i de udsatte boligområder. Problemforståelserne har ændret sig gennem tiden, og har derfor 

også været præget af mange forskellige indsatser. Områdernes fysiske karakter var en af de 

problemer, der først kom i fokus og var også der, hvor der blev igangsat de første større ind-
satser. De fysiske mén fra industrialiseringens produktionsformer fik sat de almene boligom-

råder på den politiske dagsorden, og fra 1978 blev der vedtaget en ny lov, der gav mulighed 

for økonomisk støtte fra staten til byggeskader af de almene montagebyggerier (Bech-Daniel-

sen, Christensen mfl. 2017:22). Efter nedsættelsen af Winther-udvalget, der skulle undersøge 

mulighederne for liberaliseringen af den almene boligsektor, blev der med udgivelsen af en 

rapport i 1985 dog sat fokus på, at byggeskader ikke var de eneste udfordringer der karakte-
riserede områderne. Rapporten satte fokus på, at problemerne i de udsatte boligområder 

havde flere årsager, og at udfordringerne opstod i et samspil mellem fysiske, sociale og øko-

nomiske problemer (Bech-Danielsen, Christensen mfl. 2017:23). Blikket blev derfor løftet fra 
at se renoveringer som den eneste løsning, og der kom større fokus på områdebaserede 
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indsatser. De fysiske renoveringer var dog stadig hovedfokus i indsatserne i områderne 

(Bech-Danielsen, Christensen mfl. 2017:24).  Fra 1985 og frem til start 90’erne blev der derfor 

igangsat flere fysiske indsatser, der alle blev betragtet som en måde hvorpå, der kunne sikres 
en blandet beboersammensætning og have positiv indflydelse på det sociale liv i områderne. 

Gennem fysiske indsatser så man muligheden for at ændre områdernes renommé og gøre 

dem mere attraktive for de ressourcestærke børnefamilier. Evalueringer af de fysiske indsat-
ser viste dog at de fysiske indsatser ikke kunne stå alene, og fra start 1990’erne kom der 

derfor større fokus på, at løsningerne skulle findes gennem flere forskellige typer af indsatser 

(Bech-Danielsen, Christensen mfl. 2017:25). Det var dog først med nedsættelsen af Regerin-
gens Byudvalg i 1993, at der blev sat skub i konkrete indsatser med et mere helhedsoriente-

ret fokus. Eftersom mange af de udsatte områder i denne periode var forbundet med en høj 

andel af etniske minoriteter, igangsatte Byudvalget flere sociale indsatser med fokus på, at 
mindske koncentrationen af etniske minoriteter og forbedre integration (Bech-Danielsen, Chri-

stensen mfl. 2017:26). En ny omprioriteringslov fra 1994 gav boligorganisationerne mulighed 

for at få støtte til blandt andet sociale, fysiske og integrationsfremmende indsatser (Bech-Da-

nielsen, Christensen mfl. 2017:26). Indsatserne i denne periode havde stort fokus på at 

skabe social sammenhængskraft i områderne, ved både at styrke nuværende beboere og at 

tiltrække ressourcestærke. Her var der blandt andet også fokus på, at boligorganisationerne 

ikke alene kunne stå for løsningerne og der blev lagt vægt på, at en positiv udvikling skulle 
ske mellem flere aktører: både lokale, kommunerne og boligorganisationerne (Bech-Daniel-

sen, Christensen mfl. 2017:26). Evalueringer af indsatserne i 1998 viste at indsatserne havde 

haft sine effekter, men det stod stadig klart, at der fortsat var behov for sociale indsatser 
(Bech-Danielsen, Christensen mfl. 2017:27). Som et resultat heraf fortsatte arbejdet med de 

helhedsorienterede indsatser, men hvor de tidligere var finansieret gennem statsligt støtte, fik 

kommunerne en større rolle. Med nye helhedsorienterede indsatser under navnet kvarterløft, 
blev der fra 1997 igangsat flere indsatser med fokus på afgrænsede bydele, som nu var fi-

nansieret på tværs af de berørte offentlige sektorområder (Bech-Danielsen, Christensen mfl. 

2017:27). Generelt blev statens rolle i udviklingen af de udsatte boligområder mere tilbage-
trukken, og midlerne var færre. Et politisk fokus på integration resulterede blandt andet i en 

ny omprioriteringslov i 2000, der sikrede økonomisk støtte til renovering af udsatte boligområ-

der (Bech-Danielsen, Christensen mfl.  2017:28). Den nye finansiering satte derfor ringere kår 
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for de sociale indsatser, der skulle prioriteres i de kommunale budgetter, mens de fysiske ind-

satser stadig var højt prioriteret i det statslige budget. 

  
Med en ny regering i 2001 ændredes tonen i debatten om de udsatte boligområder, og be-

tegnelsen ghetto blev brugt til at sætte fokus på den etniske segregation på boligmarkedet 

(Bech-Danielsen, Christensen mfl. 2017:30). Med de udsatte boligområder i fokus fremlagde 
regeringen i 2004 en såkaldt ghettostrategi, der skulle bekæmpe den etniske segregation. 

Her blev der blandt andet nedsat Programbestyrelsen, der satte fokus på områdernes karak-

teristika, som blandt andet var, at de var præget af en høj grad af børn og unge sammenlig-
net med resten af boligmassen (Bech-Danielsen, Christensen mfl.  2017:30). Med program-

bestyrelsen kom de sociale indsatser igen i fokus og der kom blandt anbefalinger ift. beskæf-

tigelses-, trygheds og naboskabsindsatser. Fokus var fortsat på at beboersammensætningen 
skulle ændres, enten ved at styrke nuværende beboere eller at få ressourcestærke familier til 

at flytte ind i områderne. Ud over at muliggøre salg af problemramte boligafdelinger var fysi-

ske indsatser stadig højt på listen over indsatser, der skulle muliggøre en balanceret beboer-
sammensætning. Boligaftaler fra 2005 og 2006 resulterede i mulighed for støtte til sociale 

indsatser af en pulje på 2,2 mia. kroner (Bech-Danielsen, Christensen mfl. 2017:32). Disse 

gik, og går stadig i dag til projektindsatserne Boligsociale Helhedsplaner, der er en beteg-

nelse for områdebaserede sociale indsatser (Landsbyggefonden 2018). De sociale indsatser 
har sidenhen fortsat været i fokus og med en boligaftale fra 2010, blev der igen afsat statslige 

midler af til sociale indsatser. Til denne aftale blev der ligeledes fastsat nogle kriterier for defi-

nitionen af et såkaldt ghettoområde, der dengang tog udgangspunkt i 3 kriterier: 1) Andelen 
af indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, 2) andelen af 18 

til 64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent, og 

3) antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende 
stoffer blandt beboere på 18 år og derover overstiger 2,7 procent. (Bech-Danielsen, Christen-

sen mfl.  2017: 33). Definitionen var med til at sætte fokus på 29 danske boligområder, der 

havnede på den såkaldte ghettoliste, og havde til formål at give kommuner og boligorganisa-
tioner incitament til at arbejde med udviklingen af disse områder. Almene boligområder med 

over 1000 beboere bliver stadig i dag defineret ud fra forskellige kriterier, der er med til at af-

gøre om områderne er på den såkaldte ghettoliste. I dag bliver områderne vurderet på 
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baggrund af 5 kriterier og der bliver differentieret mellem graden af udsathed - fra udsat bolig-

område til de hårdeste ghettoområder (Regeringen 2018:36). I marts 2018 kom den nuvæ-

rende regeringen med det seneste skud på stammen i arbejdet med de udsatte boligområ-
der: Et Danmark uden parallelsamfund. Det nyeste udspil fastholder fokus på kombinationen 

af fysiske og sociale indsatser, og de nyeste aftaler har sat skarpere krav til udviklingen af de 

udsatte boligområder. Blandt andet skal områder, der har været på ghettolisten i fire år i 
træk, nedsætte andelen af almene familieboliger til maks. 40% inden 2030, og der er forbud 

mod at kontanthjælpsmodtagere kan flytte ind i de hårdeste ghettoområder (Regeringen 

2018:13,17). 
  

Fokus på beboersammensætning gennem udlejning 
De mange års forskellige problemforståelser og tiltag har overordnet set alle arbejdet for at 

sikre en udvikling, der fremmer at de udsatte boligområder ændres mod en mere blandet be-

boersammensætning. Ud over de mange fysiske greb har udlejningsredskaber også været et 
aktivt greb, kommunerne og boligorganisationerne har kunne benytte. Udlejningsredskaberne 

kan benyttes af boligorganisationer og kommuner i fællesskab, med formålet om at skabe en 

mere balanceret beboersammensætning i de udsatte boligområder (Ellerbæk, Høst 2012: 7). 
Allerede i 1997 blev der igangsat en række udlejningsforsøg, hvor der blev skabt mulighed for 

at udleje boliger i de udsatte boligområder efter særlige kriterier. Her var der blandt andet fo-

kus på, at beboerne der gerne ville flytte til specifikke områder, skulle vurderes ud fra tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, uddannelse mm. (Ellerbæk, Høst 2012:26). Efter et par års forsøg 

trådte reglen om fleksibel udlejning i kraft. Fleksibel udlejning var og er en regel, der efter af-

tale giver boligorganisationer og kommuner mulighed for at udleje almene boliger i specifikke 
områder ud, på baggrund af specifikke kriterier (Ellerbæk, Høst 2012: 26). Fleksibel udlejning 

giver derfor boligsøgende, der lever op til disse kriterier, mulighed for at rykke frem i bolig-

køen. Reglen fastsætter ikke hvilke kriterier, men har til formål at sikre en mere balanceret be-
boersammensætning (Ellerbæk, Høst 2012:26, og jævnfør § 59 i Almenboliglov). En undersø-

gelse fra SFI, af kommunernes brug af udlejningsredskaber fra 2012, viser at den fleksible ud-

lejning oftest anvendes af kommuner og boligorganisationer til at tiltrække ressourcestærke 
beboere til de forskellige afdelinger. Samtidig er redskabet oftest anvendt i områder med høj 
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andel af lavindkomstgrupper og med høj andel af personer med en dom. Fleksibel udlejning 

tyder derfor på at være blevet til gennem praksis, hvor kriterierne for at kunne komme foran i 

boligkøen er afgjort af, at den bliver brugt til at sikre tilflytning af ressourcestærke beboere til 
udsatte boligområder (Ellerbæk, Høst 2012: 99). I undersøgelsen indikerer praktikere endvi-

dere, at den hyppigste begrundelse for at lave en aftale om fleksibel udlejning er for at sikre 

tilflytning af beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet (Ellerbæk, Høst 2012: 100). Siden-
hen er der kommet flere udlejningsredskaber til, herunder kombineret udlejning, som direkte 

forbyder bestemte grupper at flytte ind i specifikke områder. De mange indsatser og udlej-

ningsredskaber er dog præget af den samme forståelse af, at problemerne skal løses ved at 
få ressourcestærke beboere til de udsatte områder. 

  

Ansvaret for et sted at bo 
Men de udsatte borgere skal have et sted at bo, og de mange indsatser for at tiltrække res-

sourcestærke, kan mindske de udsatte beboeres muligheder. Kommunal anvisning er en 
måde hvorpå kommuneren sikrer, at særligt udsatte borgere i kommunen har et sted at bo. 

Kommunal anvisning blev indført i 1984, og har resulteret i, at kommunerne har mulighed for 

at sætte krav til, at boligorganisationerne skal stille hver fjerde bolig til rådighed til kommunen 
(Jævnfør §59 stk. 1 i Almenboliglov). Denne andel kan efter aftale øges eller nedsættes. Kom-

munen besidder derfor ret over hver fjerde ledig almene bolig, til at kunne huse borgere med 

akut boligbehov. Det er dog boligorganisationernes pligt at melde de ledige boliger ind til 
kommunal anvisning. Det er ikke alle med akut boligbehov, der kan få tilbudt en bolig af kom-

munen, og mange kommuner arbejder med udgangspunkt i at der skal være et eller flere so-

ciale udfordringer, før at kommunen tilbyder borgeren en bolig.  Vurdering af hvem der har ret 
til kommunal anvisning, varierer i kommunerne, men en undersøgelse fra SFI af kommuner-

nes brug af udlejningsredskaber viser, at flere kommuner prioritere de samme grupper (Eller-

bæk, Høst 2012:95). Undersøgelsen viser at kommunerne især prioritere flygtninge, hjem-
løse, personer med hjemmeboende børn, unge med sociale problemer mm. Målgruppen for 

kommunal anvisning er derfor i høj grad udsatte grupper, der både kan have sociale, økono-

miske og helbredsmæssige udfordringer. Siden 2006 har det været en del af bestemmel-
serne for den kommunale anvisning, at der skulle tages højde for beboersammensætning og 
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boligområde ved anvisning af borgere (Ellerbæk, Høst 2012:47). Den kommunale anvisning 

foregår derfor ud fra en individuel vurdering af den enkelte borger, og den bolig der bliver 

meldt ind fra boligorganisationerne. Undersøgelsen viser, at kommunerne oplever udfordrin-
ger med at skulle tage højde for en blandet beboersammensætning i boligområderne, og at 

finde boliger til de udsatte borgere (Ellerbæk, Høst 2012:95). Her står kommunerne derfor 

med ansvaret for at vurdere hvad der vægter højest: at sikre blandet beboersammensætning 
i de udsatte boligområder, eller at sikre bolig til borgere med akut boligbehov. Den kommu-

nale anvisning kan derfor være en hindring, for at sikre en blandet beboersammensætning. 

Noget forskning tyder endda på det modsatte, nemlig at kommunal anvisning har været med 
til at skabe en koncentration af udsatte grupper i særlige boligområder (Bech-Danielsen, Chri-

stensen mfl. 2017:13). Undersøgelse fra SFI viser at kommunerne i høj grad anvender den 

kommunale anvisningsret i områder med høj/mellem grad af udsathed, og i lav grad i områ-
der med lav grad af udsathed (Ellerbæk, Høst 2017: 19). Undersøgelsen gør os nysgerrige 

på, om kommunerne i deres forsøg på at sikre boliger til de mest udsatte borgere er med til, 

at koncentrere de udsatte borgere i de samme områder, og dermed kan være med til at for-
stærke social segregation. Eftersom forskningen viser, at kommunal anvisning blandt andet 

har haft indflydelse på, at der er sket en koncentration af udsatte grupper i specifikke områ-

der, finder vi det interessant, hvordan den kommunale anvisning bliver fordelt rundt omkring i 

de forskellige almene boligafdelinger. Anvisningsretten giver kommunerne råderet over hver 
fjerde bolig, men hvordan er boligorganisationerne med til at tilbyde disse? Vi er nysgerrige 

på, om boligorganisationerne er med til at sortere i udbuddet af deres boligmasse, så der er 

specifikke områder der oftere bliver tilbudt til kommunerne til kommunal anvisning end andre. 
For at undersøge dette, vil denne undersøgelse fokusere på kommunal anvisning til almene 

familieboliger i Esbjerg Kommune, med følgende problemformulering: 

 

Problemformulering: 
Hvorledes sker kommunal anvisning til almene familieboliger i Esbjerg Kommune, og hvilken 

indflydelse har dette på social segregation?   
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Underspørgsmål: 

- Hvorledes er praksis omkring kommunal anvisning, og hvilke forudsætninger har aktø-

rerne for handlen i feltet?  
- Hvilke magtkampe og interesser udspiller sig i anvisningsfeltet, og hvad vægtes i for-

hold til placering af borgere i almene familieboliger? 

- Hvilken betydning har den kommunale anvisningspraksis på Esbjerg Kommunes by-
dele? 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilgang til feltet 
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Rammerne for undersøgelsen 
 

I dette projekt tilslutter vi os forståelsen af, at virkeligheden og steder er konstitueret gennem 

relationer og handlen. I denne undersøgelse forstås dette ved, at den kommunale anvisnings 
betydning for social segregation, vil være afhængig af lovgivningen inden for området, samt 

aktørernes forståelser, handlen og indbyrdes magtforhold. På denne måde vil rammerne for 

den kommunal anvisning i sig selv ikke have nogen betydning, hvis ikke den fortolkes, anven-
des og praktiseres i kommunerne. 

  

I dette projekt vil social segregation i udsatte boligområder derfor tage udgangspunkt i, at det 
udsatte boligområde som sted er konstitueret gennem både sociale, økonomiske og struktu-

relle forhold og reproduceret gennem aktørers handlen og indbyrdes magtforhold. Når vi der-

for vil undersøge, hvorledes den kommunale anvisning af socialt udsatte borgere til almene 
familieboliger sker, og om landets kommuner og boligorganisationer praksis har betydning for 

social segregering, tager det derfor også udgangspunkt i, at aktørers praksis og handlen, i 

forbindelse med den kommunale anvisning, kan have betydning for skabelsen af udsatte bo-
ligområder som sted. 

  

Vi tilslutter os derfor forståelsen af steder som konstrueret på baggrund af relationer. Rummet 
anses derfor kun som eksisterende gennem relationer mellem objekter og aktører (Simonsen 

2007:168). Den relationelle rumforståelse bygger på forståelsen af, at objekter anses som 

skabt og reproduceret gennem sociale aktiviteter og processer (Simonsen 2007:168). Social 
segregation vil derfor være en rummelig forankret social og strukturel proces, der er konstru-

eret og opretholdt gennem relationen mellem aktører og steder. 

  
Den relationelle forståelse afspejler også vores forståelse af virkeligheden, ved at intet eksiste-

rer, hvis ikke det er i relation til noget. Denne forståelse ses ligeledes i sociolog Pierre Bourdi-

eus videnskabsfilosofiske tilgang, hvor han beskriver virkeligheden som relationel (Bourdieu 
1997:11). I den sociale verden er der ifølge Bourdieu både objektive og subjektive relationer. I 

den sociale verden eksisterer objektive relationer, der præger aktørers handlen uafhængig af 
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deres bevidsthed om disse (Bourdieu 1997:44). I den sociale verden eksisterer ligeledes sub-

jektive relationer gennem aktørers handlen, positioner og relationer, der er med til at konstru-

ere, reproducere eller transformere de objektive strukturer. Disse strukturer bliver dermed ob-
jektive virkelighed for aktører, ved at de reproduceres gennem deres handlen og manglende 

bevidsthed om disse (Bourdieu 1997:44). For at opnå indsigt i den sociale verden arbejder 

Bourdieu med begrebet det sociale rum. En undersøgelse af det sociale rum er en måde 
hvorpå der, gennem en enkeltstående empirisk realitet, kan nås ind til kernen i den logik, der 

er i spil i den sociale verden (Bourdieu 1997:16). Han beskriver det sociale rum således: ”De 

åbenlyse, direkte synlige størrelser i den sociale verden, hvad enten det drejer sig om indivi-
der eller grupper, eksisterer og opretholder deres eksistens ved og i kraft af deres indbyrdes 

forskel, dvs. for så vidt som de hver især indtager en relativ position i et rum af positioner” 

(Bourdieu 1997:52). Bourdieu anser videnskabens formål som, at skulle konstruere sociale 
rum, da det udgør den mest reelle måde, hvorpå der kan opnås indsigt i principper og realite-

ter for individers og gruppers handlen (Bourdieu 1997:52). Videnskaben skal derfor konstru-

ere og synliggøre de differentieringsprincipper, der præger handlen og relationerne i det soci-
ale rum. Differentieringsprincipper vil være præget af de magt- og kapitalformer, der gør sig 

gældende, og er derfor afhængig af tid og sted (Bourdieu 1997:53). En topologisk beskrivelse 

af de sociale positioner i en given tilstand sætter dermed forskeren i stand til ”at lægge grun-
den til en dynamisk analyse af hvordan de aktive magt- og kapitalformers fordelingsstruktur – 
og dermed det sociale rum reproduceres og transformeres” (Bourdieu 1997:54). For at un-

dersøge det sociale rum arbejder Bourdieu med begrebet felt, der består af sociale kræfter 
og kampe, han uddyber:  
 

”Inden for dette kampfelt tørner agenter sig sammen, med forskellige midler til rådighed og 
med forskellige mål, alt afhængig af deres position i feltets magtstruktur, hvorved de enten bi-

drager til at bevare eller forandre denne struktur” (Bourdieu 1997:54). 

 
For at få indblik i den sociale verden, skal der derfor tages udgangspunkt i et empirisk af-

grænset felt, hvor der gennem en undersøgelse af forskellige agenters midler og mål, samt 

indbyrdes relationer og positionerer, kan fås indblik i de oplevede objektive strukturer, der en-
ten opretholdes eller transformeres. 
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I dette projekt ville dette forstås ved, at aktører i forbindelse med praktiseringen af den kom-

munale anvisning vil have forskellige midler og mål for deres handlen. Disse er med til at posi-
tionere aktørerne i forhold til hinanden, og er derfor med til at konstruerer eller transformere 

magtforhold og strukturer. Disse strukturer og magtforhold vil både være socialt og historisk 

konstrueret. Magtkampene inden for det empirisk konstruerede felt, vil derfor have betydning 
for den kommunale anvisning, ved at de forskellige aktører vil have forskellige midler og hand-

lerum til at præge anvisningen efter deres egne mål. Disse vil dermed have indflydelse på, 

hvilken betydning den kommunale anvisning kan have for social segregation. 
  

I det følgende afsnit vil der beskrives, hvilke overvejelser og processer, der har været i forbin-

delse med konstruktionen af vores undersøgelsesfelt. Derefter vil vi gå i dybden med, hvor-
dan vi metodisk og teoretisk vil kunne få indsigt i feltets logikker. 
  

Metode 
 

Vores interesse for undersøgelsesfeltet startede ved, at det ene gruppemedlem var i kontakt 

med en kommunal medarbejder fra en dansk kommune, der fortalte at personen oplevede 
udfordringer med, at boligorganisationerne udvalgte specifikke områder til den kommunale 

anvisning, og derigennem holde hånden over andre. Vi fandt det derfor interessant, om der 

var en praksis i de udsatte boligområder, der kunne forstærke en social segregation af de ud-
satte borgere i kommunerne. Vi havde derfor også en forståelse af, at den kommunale anvis-

ningspraksis var præget af interesser og magtforhold, der kunne have indflydelse på, hvor de 

udsatte borgere bliver anvist. For at undersøge dette startede vi ud med, at ville foretage en 
landsdækkende undersøgelse af den kommunale anvisning til almene familieboliger. På 

denne måde forestillede vi os, at vi ville kunne have den bedst mulige forudsætning for, at 

kunne få indsigt i nogle tendenser i den kommunale anvisningspraksis. Samtidig ville en 

landsdækkende undersøgelse give os mulighed for at holde vores informanter anonyme, da 
vi, gennem samtale med den kommunale medarbejder, havde fået en forståelse af, at denne 

praksis ikke var en kommuner og boligorganisationer ønskede at udtale sig frit om. Vi 
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begyndte derfor at undersøge mulighederne for at få data, der kunne bidrage til at få indblik i 

tendenser i den kommunale anvisningspraksis. Vi fandt derfor ud af, at Landsbyggefonden 

sad med data fra alle landets boligorganisationer, huslejeregister, BBR mm.. Samtidig kunne 
vi se på tidligere undersøgelser, at de for hver enkelt boligafdeling havde et register over hvor 

mange procentdele af hver enkelt afdeling, der var lejet ud gennem kommunal anvisning. Ef-

tersom disse ikke var offentlige tilgængelige, krævede det at vi søgte aktindsigt hos Lands-
byggefonden. Vi som studerende, har ikke en udvidet ret til aktindsigt, hvorfor vi derfor indgik 

et samarbejde med Center for undersøgende Journalistik, for på den måde at styrke vores 

ret til aktindsigt. I samarbejde med centerleder og journalist Jannie Møller Hartley, søgte vi 
aktindsigt i Huslejeregisteret/Boligportalen, men fik vores aktindsigt afvist. 

  

Herefter blev vi nødt til at finde nye muligheder for, at kunne få empiri, der kunne give os de 
samme muligheder, for at kunne sige noget om tendenserne i den kommunale anvisning. Her 

undersøgte vi mulighederne for at finde relevant data fra de enkelte kommuner. Vi forsøgte 

derfor på andre måder, at få indsigt i hvor stor en andel af hver afdeling, der var udlejet gen-
nem kommunal anvisning. Vi fandt her en mulighed ved at se på hvor kommunerne anviste til, 

for derigennem at få indblik i om der var afdelinger, der i højere grad blev anvist til. Vi beslut-

tede os derfor for at tage udgangspunkt i enkelte kommuner. Vi forestillede os, at vi gennem 

en undersøgelse af hvor de enkelte kommunerne anviste til, ville kunne få indsigt i, om anvis-
ningspraksissen kunne resultere i en koncentration af udsatte borgere. Eftersom dette ikke 

ville kunne give indblik i, om de anviste borger var fraflyttet igen, og at afdelingerne derfor ikke 

bestod af en større andel af udsatte borgere, fandt vi det relevant at se på anvisningen over 
en længere periode. Vi valgte derfor at tage udgangspunkt i en 10-årig periode, fra 2007-

2017, for at få indblik i om der i denne periode i højere grad blev anvist til de samme afdelin-

ger. 
  

Herefter gik vi i gang med at kontakte landets 5 største kommuner. Vi blev hurtigt klogere på, 

at anvisningspraksissen var meget forskellig, og måden hvorpå man registrerede, hvor de ud-
satte borgere blev anvist, var lige så forskellige. Især blev vi opmærksomme på en ændring i 

2013, hvor registreringen af den kommunale anvisning ændredes. Tidligere havde mange af 

kommunerne manuelt indtastet oplysninger om, hvor der blev anvist i interne excel-ark, men 
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efter 2013, registrerede de fleste kommuner anvisningen i interne database. Mange kommu-

ner var derfor heller ikke i besiddelse af excel-arkene fra før 2013. Samtidig var både registre-

ringerne og databaserne koblet op på personfølsomme oplysninger, der gjorde det svært for 
kommunerne med enkelte manøvre at trække relevant data til os. Ud af landets fem største 

kommuner var det derfor kun Esbjerg Kommune, der med enkelte manøvre kunne trække 

data til os, der kunne gøre det muligt at få koblet den kommunale anvisning op på konkrete 
områder. Her var det dog ikke muligt at få data på de enkelte afdelinger, men den kommu-

nale anvisning var koblet op på bydele i Esbjerg Kommune gennem postnummer. 

  
Undersøgelsesfeltet er derfor konstrueret, på baggrund af de muligheder vi har haft, samt ud 

fra forståelse af hvilke faktorer der har været nødvendige at få indblik i, for at vi kunne opnå 

indsigt i feltet. Undersøgelsen vil derfor fokusere på Esbjerg Kommune, da dette har været 
den kommune, hvor det inden for projektets tidsramme har været muligt at få tilstrækkeligt 

data, til at kunne undersøge, om den kommunale anvisning kan have betydning for social se-

gregation af udsatte borgere. Undersøgelsesfeltet vil være afgrænset af det data vi har fået 
fra Esbjerg Kommune, og vil derfor fokusere på om kommunal anvisning kan fører til social 

segregation i konkrete bydele i Esbjerg Kommune. Endvidere er vores undersøgelsesfelt kon-

strueret på baggrund af de forståelser vi har haft af hvilke aktører og institutioner, der har og 

kan have indflydelse på den kommunale anvisning. Vores undersøgelsesfelt er derfor de aktø-
rer, strukturer og magtforhold, der har indflydelse på den kommunale anvisningspraksis i Es-

bjerg Kommune. 
  

Fra data til visualisering af tendenser i kommunal anvisning 
For at vi kan få indblik i praksis omkring den kommunale anvisning og hvilken betydning den 
kommunale anvisning i Esbjerg Kommune kan have på social segregation, ønsker vi at visua-

lisere data over den kommunale anvisning på et kort. Dette finder vi relevant at gøre, for at 

give et visuelt og geografisk overblik over, hvordan den kommunale anvisning fordeler ud-

satte borgere i kommunen. Social segregation er en koncentration af udsatte grupper i be-
stemte områder, og en visualisering af hvordan anvisningen af udsatte borger sker til 
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bestemte områder, vil derfor kunne være med til at understøtte, om den kommunale anvis-

ning har indflydelse på social segregation. 

  
Visualiseringen vil tage udgangspunkt i 4 postnumre i Esbjerg, der vil blive karakteriseret på 

baggrund af hvor mange almene familieboliger der er, hvor mange der anvises, og om der i 

forvejen er boligområder inden for postnummeret, der er på regeringens liste over udsatte 
boligområder og hårde ghettoområder. For at få indsigt i dette har vi gennem en aktindsigt 

fået data over, hvor der er blevet anvist udsatte borgere i Esbjerg Kommune fra 2013 til 

2018. Endvidere er der fundet data på anviste flygtninge i Esbjerg. En statistik fra oktober 
2018, har bidraget til data på, hvor mange flygtninge der i alt er anvist og bor i hvert post-

nummer. 

  
Samlet set vil visualiseringen af dette data kunne give et visuelt geografisk overblik over po-

tentielle sammenhængen mellem specifikke områder og de kommunalt anviste borgere. 
  

At forstå praksis 
For at kunne få indsigt i undersøgelsesfeltet logikker, finder vi det relevant at foretage kvalita-

tive interview med relevante aktører i Esbjerg Kommune. Jens Arnholtz Hansen beskriver i ar-
tiklen Om feltanalytiske interview i analyser af aktivering (2009), at Bourdieu igennem hans 

forskning anvendte interviewmetoden til at få indblik i aktørers forståelseskategorier, de an-

vender til at navigere i den sociale verden (Arnholtz Hansen 2009: 63). Herunder understre-
ges at Bourdieu i sin forskning anvender interviews til at få viden om, hvordan felter fungerer, 

hvilket ting der er på spil i feltet, samt at synliggøre hvordan aktører positioneres i forhold til 

hinanden (Hammerslev & Arnholtz Hansen 2009:25). Vi ønsker derfor gennem de kvalitative 
interviews at få indblik i det kommunale anvisningsfelts dynamikker, ved at synliggøre de ting 

der er på spil og hvordan de forskellige aktører positioneres i forhold til hinanden, og dermed 

hvilken betydning dette kan have for den kommunale anvisning.  Eftersom vi tilslutter os en 

forståelse af, at afgrænsningen af et felt bidrager til, at vi få en dybdegående indsigt i et felts 
dynamikker, finder vi det relevant at foretage interviews med aktører, der kan give indblik i in-

teresser og positioner i det kommunale anvisningsfelt. For at kunne få indblik i dette, har vi 
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derfor valgt at foretage interviews med aktører, der har betydning for den kommunale anvis-

ning i Esbjerg Kommune. 

  
Den kommunale anvisning er praktiseret på baggrund af både Serviceloven og Almenboliglo-

ven. Men inden for lovgivningen er der handlerum for aktørerne der praktiserer lovgivningen. 

Handlerummet opstår blandt andet ved, at der i lovgivning ikke er konkretiseret hvad hver 
fjerde almene bolig til kommunal anvisning indebære. Dette giver boligorganisationerne et 

handlerum, til potentielt at kunne tilbyde andelen af almene familieboliger til kommunal anvis-

ning i specifikke områder. Samtidig er det kommunale medarbejdere, der selv skal vurdere ud 
fra de boliger de får tilbudt, hvilke borgere der skal anvises hvorhen. Specifikke aktører kan 

derfor have indflydelse på, om den kommunale anvisning fører til social segregation. 

  

Udvælgelse af informanter 

For at få indblik i dynamikkerne blandt feltets aktører finder vi det relevant at interviewe aktø-

rer fra Esbjerg Kommune og boligorganisationerne. Dette finder vi relevant at gøre for at be-

lyse deres interesser og rationaler i feltet, samt hvilke magtkampe der gør sig gældende. I ud-
vælgelsen af informanter har vi fundet det relevant, at det var de konkrete aktører i boligorga-

nisationerne og kommunerne, der til dagligt arbejder med den kommunale anvisning. Dette 

har vi gjort, eftersom vi mener at det er disse personer, der har størst betydning for hvor de 

udsatte borgerer anvises. 
  

I Esbjerg Kommune ser vi det relevant at interviewe de medarbejdere, der i deres daglige ar-

bejde sidder og får meldt boliger ind fra boligorganisationerne, og skal vurdere i hvilke bor-
gerne skal bo. Med udgangspunkt i det data vi har fået aktindsigt i fra Esbjerg Kommune, har 

vi valgt at afgrænse vores informanter i boligorganisationerne ud fra de boligorganisationer, 

kommunen aktuelt og tidligere har anvendt til kommunal anvisning. Vi vil her interviewe de ak-
tører, der er med til at sidde med udbuddet af de almene boliger til kommunal anvisning. 

  

Vores indgang til undersøgelsesfeltet har præget hvilke informanter, vi har anset som rele-
vante. I processen i at få aktindsigt i data for Esbjerg Kommune var vi i kontakt med en med-

arbejder fra kommunen, der sidder som ansvarlig for den kommunale anvisning. Det er 
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igennem denne medarbejders udtalelser, vi blev opmærksomme på, at den kommunale an-

visning var spredt ud over flere forskellige forvaltninger. Her blev vi opmærksomme på, at for-

skellige forvaltninger stod for anvisningen af forskellige borgergrupper. Vi har derfor efter de 
første interviews blevet opmærksomme på aktører, der også har været relevante for at under-

søge interesser og overvejelser i den kommunale anvisning. Vi har derfor løbende været nød-

saget til at tilføje relevante aktører til undersøgelsesfeltet, i forlængelse af at vi er blevet klo-
gere på den kommunale anvisningspraksis. Vi har derfor forsøgt at få indblik i feltets logikker 

gennem informanter fra forskellige forvaltninger og boligorganisationer, der vil gå under føl-

gende pseudonymer: 
-       Forvaltning 59 

-       Forvaltning 62 

-       Forvaltning 63 
-       Boligorganisation A 

-       Boligorganisation B 

-       Boligorganisation C 
 

Forvaltningerne er blevet navngivet efter hvilke borgergrupper de forvalter, og henviser til hvil-

ken paragraf i Almenboliglov, der vedrører den pågældende borgergruppe.   
  

Overvejelser før interviews 

I overvejelserne før vores interviews har vi taget højde for, hvilke forforståelser vi havde af det 
kommunale anvisningsfelt. Ole Hammerslev og Jens Arnholtz Hansen beskriver i Refleksiv so-

ciologi i praksis (2009), hvordan Bourdieu betragter interviewsituationen som en interaktion 

mellem personer, der har forskellige forståelsesrammer, positioner i feltet og sproglige kate-
gorier (Hammerslev & Arnholtz Hansen 2009:27). Vi har derfor før interviewene reflekteret 

over vores egne forståelser af aktørerne og feltet. Eftersom vi havde en forventning om, at 

praksis omkring den kommunale anvisning foregik på en måde, der kunne skabe negativt fo-
kus på de enkelte forvaltninger eller boligorganisationer, besluttede vi fra starten, at vi så vidt 

muligt ville sikre vores informanter anonymitet. Dette gjorde vi med forståelsen af, at der heri-

gennem ville kunne skabes et rum, hvor informanterne kunne udtale sig frit, uden senere hen 
at skulle kunne stå til ansvar for kritiske udtalelser. 
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Eftersom vi havde en forestilling om, at der foregik en praksis der forstærkede social segrega-

tion, forsøgte vi i udarbejdelsen af interviewguiden at forholde os åbne overfor, at der kunne 
være andre interesser og mål med den kommunale anvisning, som aktørerne kunne åbne op 

for. Vi udarbejdede derfor en semistruktureret interviewguide, der kunne være med til at åbne 

op for at interviewet kunne tage en drejning, vi ikke havde forventet. Endvidere forsøgte vi at 
udarbejde en interviewguide, der til at starte med skulle åbne op for interesser, positioner og 

handlerum, hvorefter vi først til sidst i interviewet ville få dem til at forholde sig til udtalelserne 

om, at en anden kommune oplevede udfordringer med at boligorganisationerne udvalgte 
specifikke områder til den kommunale anvisning. På denne måde havde vi en forventning om, 

at vi kunne forholde os åbent til logikker og interesser, der lå ud over vores forforståelse. 

Samtidig med at vi kunne gå lidt mere kritisk til informanterne, og få dem til at forholde sig til 
nogle strukturer, der måske lå uden for deres egen bevidsthed, eller som de ikke ville have 

afdækket. Samtidig har den kritiske tilgang skulle bidrage til at få indsigt i de magtforhold og 

interesser der kan være. Ved at sætte informanterne overfor en oplevelse fra en anden kom-
mune, hvor boligorganisationerne har stort handlerum til at præge den kommunale anvisning 

ud fra egne mål, kan der derigennem skabes et rum for refleksioner over, hvordan positione-

ringen og magtforholdet er mellem kommunen og boligorganisationerne i Esbjerg.  

 
Vi valgte at udarbejde to forskellige interviewguides, der skulle afspejle hvor i feltet aktørerne 

var. Derfor udarbejdede vi en interviewguide til henholdsvis boligorganisationerne og en til 

medarbejderne i forvaltningerne. På denne måde målrettede vi vores spørgsmål, efter vores 
forståelse af feltets dynamikker, samtidig med at den semistrukturerede interviewguide åb-

nede op for forståelser og logikker i feltet, som lå uden for vores forståelsesramme.  
 

At udfører feltanalytiske interviews 

For at kunne nå at indsamle de relevante interviews, valgte vi at foretage interviews over tele-
fonen. Vi er bevidste om, at vi igennem denne fremgangsmåde kan være begrænset, i og 

med vi ikke er fysisk tilsted til at opfange mimik og udtryk. Under interviewet forsøgte vi derfor 

at kompensere for dette, ved at spørge ind til eksempler og uddybende kommentarer, hvis vi 
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oplevede et skift i tonelejet eller andre indikatorer, der kunne indikere forskellige forsvarsme-

kanismer.  

 
Under første interview blev vi opmærksomme på, at nogle spørgsmål blev besvaret meget 

kortfattet og indøvet. Vi forsøgte derfor løbende at stille opfølgende spørgsmål og til tider me-

get åbenlyse spørgsmål, for at få informanterne til at tale sig varme, og derigennem komme 
om bag de indøvede svar. Dette sås især nødvendig, for at komme ind til kernen af hvordan 

den kommunale anvisning helt konkret foregik. En informant fra Boligorganisation A fortalte 

blandt andet, at den kommunale anvisning foregår helt automatisk, ved at hver fjerde ledige 
bolig meldes ind til kommunen (Bilag 1:8). Efter at vi spørger mere konkret ind til, hvordan sy-

stemet gør dette, fortæller hun at hun manuelt går ind og finder en ledig bolig, der passer til 

det behov kommunen efterspørger (Bilag 1:7). Vi fandt derfor stor gavn af, at stille de helt 
simple og til tider dumme opfølgende spørgsmål, da dette fik os til at komme om bag ved 

deres forståelser af feltet.  

 
Under interviewsituationen blev vi også opmærksomme på, at nogle spørgsmål fik informan-

terne til at gå i forsvar, eller svarer det samme til forskellige spørgsmål, som om de forventede 

at vi forholdte os negativt til deres praksis. Dette sås især, når vi spurgte ind til hvordan de 

sikrede en blandet beboersammensætning med den kommunale anvisning. Her gik især For-
valtning 62 i forsvar og svarede det samme til mange af de efterfølgende spørgsmål. Dette 

ses blandt andet, da vi spørger indtil fordele og ulemper ved at anviste flygtninge bor i de 

samme områder, der svarer han prompte:  
 
“Som sagt, det har jeg pointeret og understreget flere gange, vi arbejder på at få spredt vores 
flygtninge over hele kommunen. [...] Vi er meget opmærksomme på at arbejde ud fra at der 

skal være en balanceret beboersammensætning” (Bilag 1:16). 
 

Det illustrerer dermed, at feltets dynamikker ikke uden videre altid er lette at tilgå, samt under-

støtter en udfordring i at åbne feltet helt op.  
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Behandling af interviews 

Vi har valgt at transskribere alle interviews. Under transskriberingen af interviewene, skrev vi 

løbende kategorier til fremtidig kodning ned. Her var vi især opmærksomme på, at få katego-
rier der kunne være med til at få indblik i feltets dynamikker og aktørernes forskellige rationa-

ler for handlen. Vi opstillede derfor kategorier, der kunne indikere aktørernes forudsætninger 

for handlen, praksis omkring den kommunale anvisning tidligere og i dag, samarbejde og dia-
log mellem aktørerne, forståelser af områderne der anvises til og forståelser af borgergrup-

perne der anvises. På denne måde har vi kunne samle aktørernes udtalelser inden for de for-

skellige kategorier, og derigennem analysere sammenhænge og differentieringer.  Herigen-
nem har vi forsøgt at komme ind til feltets logikker og de forskellige aktørers ressourceforde-

linger og forståelsesrammer.  
 

Teoretiske rammer 
 

I følgende afsnit beskrives den teoretiske ramme for projektet, med udgangspunkt i Bourdieu, 
som med en refleksiv sociologisk tilgang til felten, ser på historiserende og strukturelle ten-

denser, som er med til at definere og forme feltet som det ser ud i dag. I den forbindelse defi-

neres Bourdieus forskellige begreber, som anvendes i relation til vores specifikke problemstil-
ling. På baggrund af en undersøgelse af forvaltningernes og boligorganisationernes rationaler 

for handlen, er kapitalformerne og habitus med til at give en forklaringskraft til forskellige ratio-

naler, positioner og magtforhold, der påvirker aktørerne og ligger til grund for deres handlen. 
Dette er centralt i forhold til måden hvorpå praksis kan have betydning for sociale segrega-

tion.  
 

Bourdieu 
Med afsæt i Bourdieus begrebsapparat søges en forståelse af institutionel handlen, herunder 

forvaltningernes og boligorganisationernes handlemuligheder, som følge af strukturelle forhold 
samt dets kapitalformer og habitus. I forlængelse heraf er segregation ikke uden betydning, 

da dette som en del af konsekvenserne ved historiserende og strukturelle forhold, har med-

virket til segregation på boligmarkedet. Til at belyse og forstå disse sammenhænge, er det 
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med udgangspunkt i teoretiserende begreber som felt, habitus, og kapital, som er med til at 

forklare årsagssammenhængen (Christensen, 2013: 31). Før begreberne kan sættes i relation 

til casen, er det af central betydning at beskrive indenfor hvilket felt de anvendes. I den sam-

menhæng er det det sociale rum, hvorunder der ligger princippet om en relationel forståelse 
(Bourdieu, 1997: 52). I det sociale rum er der forskellige former for magt og kapitalformer, 

som varierer afhængig af tid og sted (ibid.: 53). Det sociale rum er i sin helhed et felt, hvor-

igennem aktive magt og kapitalformers fordelingsstruktur reproduceres og transformeres 
(ibid.: 54). I det sociale rum eller feltet, er vi på et institutionelt niveau, hvor vi i det overord-

nede felt, boligmarkedet, tager udgangspunkt i subfeltet, som vi definerer som det kommu-

nale anvisningsfelt. Med dette feltbegreb søges en forståelse af, hvordan den kommunale an-
visning er præget af forskellige magtforhold, hvordan disse er historiske bestemte, men sam-

tidig kan udvikles og forandres over tid. Her ønsker vi at se på hvilke historiske, strukturelle 

og økonomiske faktorer, der har haft betydning for brugen af kommunal anvisning. Vi ser der-
for at den kommunale anvisnings betydning for de almene boligområder som værende et re-

sultat af magtforhold og interesser. Teorien skal derfor åbne op for en analyse af konstruktio-

nen af disse magtforhold, forstå aktørernes forskellige interesser i feltet og kunne forklare hvil-
ken betydning kommunal anvisning får for de udsatte boligområder. Bourdieus begreber felt 

er derfor relevant, kombineret med habitus og kapital, da disse er med til at begrebsliggøre 

en systematik i de agerendes praksis, og med hvilke muligheder for handlen, der er under de 
givne betingelser (Bourdieu, 2008: 73f).  
 

Habitus 

Habitus refererer til den proces hvoraf et individ, eller i dette tilfælde institutioner, danner di-

spositioner som der handles på baggrund af. Disse kan endvidere ses om et produkt af hi-
storiserende og strukturelle forhold, som konstituerer og former habitus (Bourdieu, 2007: 96). 

Forstået på den måde at den institutionelle habitus er et produkt af tidligere forhold og prak-

sisser, som danner grundlag for måden hvorpå institutionerne, eller rettere kommunen og bo-
ligorganisationer nu agerer og handler i praksis. Den kan siges at være et system af dispositi-

oner hvoraf der er bestemte måder at tænke og handle på (Bourdieu, 2008: 73). Habitusbe-

grebet er derfor relevant i forhold til at forstå den givne praksis, som kommunen og boligor-
ganisationerne anvender i den kommunale anvisning til almene familieboliger.  
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Kapitalformer 

Kapital er en begrebsliggørelse af de ressourcer aktørerne besidder, medens habitus giver en 

forståelse for de rammer hvorunder kommunen handler og baggrunden for handlen, er kapi-
talformerne genstand for de kampe der foregår i feltet og med deres variation og volumen 

bestemmende for positionering af agenter i relation til hinanden (Wilken, 2006: 45ff). Kapital-

begreberne vil derfor kunne give indblik i, hvilke ressourcer kommunen og boligorganisatio-
nerne er i besiddelse af og ønsker at være i besiddelse af. Disse kapitalformer er opdelt i tre 

grundformer, herunder den økonomiske, sociale og kulturelle kapital, hvoraf den symbolske 

kapital refererer til den proces hvorigennem de tre primære former for kapital får værdi (Wil-
ken, 2006: 46f). Den økonomiske kapital er i denne sammenhæng de økonomiske ressour-

cer, som forvaltningerne og boligorganisationerne er i besiddelse af. I forlængelse heraf har 

kommunen eksempelvis, på baggrund af nogle overordnede retningslinjer og økonomiske 
rammer, et vist råderum hvorunder forvaltningerne kan handle. Forvaltningernes økonomiske 

kapital kan være afgørende for omfanget og brugen af anvisningsretten. Endvidere hvortil de 

kommunalt anviste borgere placeres i forskellige afdelinger. Afhængig af borgerens såvel som 
forvaltningen økonomiske kapital volumen, kan dette være en af de rationaler for deres hand-

len, i forhold til hvor og til hvilke afdelinger kommunen tager imod tilbud. Den økonomiske ka-

pital er med til at give magtposition og handlerum i relationen mellem kommunen og boligor-

ganisationer. Den kulturelle kapital henvender sig til uddannelse, kompetencer og legitim vi-
den det enkelte individ er i besiddelse af (Wilken, 2006: 46). Denne anses i relation til borge-

ren, som værende et af vurderingskriterierne, som kan give adgang til kommunal anvisning. 

Den sociale kapital refererer til netværk og sociale forbindelser (ibid.), der i dette projekt både 
anvendes til at forstå samarbejdet mellem boligorganisationerne og forvaltningerne, samt de 

anviste borgeres sociale kapitalvolumen. Dette ses relevant for at forstå, hvordan social kapi-

tal er med til at positionere aktørerne i forhold til hinanden, og for at forstå hvilken rolle borge-
rens kapitalvolumen spiller i forhold til, hvor og hvorfor de anvises som de gør.  Disse former 

for kapital er relevant i forhold til kommunens og boligorganisationernes forståelse af borge-

rens og områdets kapitalfordelinger. Dette sætter dermed rammer for handlen, i forhold til 
hvilke borgere der opfylder de overordnede kriterier og derfor har ret til kommunal anvisning, 
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og endvidere hvor i de forskellige afdelinger det er hensigtsmæssigt at placere den enkelte 

borgere. 

 
Sammenfattende kan det siges, at Bourdieus begreber Felt, Habitus og Kapital er relevant i 

forhold til at begrebsliggøre den praksis vi ønsker at afdække ved den kommunale anvisning. 

Endvidere hvordan habitus og de forskellige kapitalformer udspiller sig og skaber forskellige 
magtforhold samt positioneringer i feltet.  
 

Sociospatial segregation og kommunal anviste borgere 
For at kunne forstå hvilken betydning den kommunale anvisning har på social segregation, vil 

der i det følgende afsnit redegøres for teoretiske perspektiver på social segregation. Efterføl-

gende vil dette tages i kontekst til denne undersøgelse, og hvordan Bourdieus kapitalbegre-
ber kan bidrage til, at forstå om anvisningen af specifikke borgergrupper kan have indflydelse 

på social segregation. 

  
Wacquant beskriver i teksten Designing urban seclusion in the twenty-first centery: The 2009 

Roth-Symonds Lecture (2010), hvordan der ud fra en sociologisk model kan forstås hvad han 

betegner som sociospatial afsondrethed. Her i beskriver Wacquant at sociospatial afsondret-
hed (herefter omtalt sociospatial segregation) som en proces, hvor sociale kategorier og akti-

viteter isoleres, indesluttes eller omsluttes i konkrete fysiske og sociale rum (Wacquant 

2010:165). Denne forståelse tilskriver han ikke kun befolkningsgrupper, men ligeledes pro-
cesser der kan vedrøre institutioner og aktiviteter, og kan foregå både i landdistrikter og ur-

bane områder. For at forstå disse processer arbejder Wacquant med to forskellige dimensio-

ner (Wacquant 2010:165). Den første dimension beskæftiger sig med positionen i det sociale 
hierarki, der er baseret på klasse (markedskapacitet), etnicitet eller prestigeplaceringer af ste-

der (Wacquant 2010:165). Dette uddyber han ved at beskrive segregation som en proces, 

der sker i toppen af samfundet eller segregation i bunden af samfundet (Wacquant 

2010:165). Den anden dimension handler om hvorvidt denne segregation er valgt eller pålagt. 
Valget handler om hvorvidt sociospatial segregationen er foretaget efter ønsket om at deltage 

i eller begrænse ens tilstedeværelse til et bestemt område. En pålagt sociospatial segregation 
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handler derimod om, hvorvidt sociospatial segregationen er blevet pålagt direkte eller gen-

nem begrænsninger (Wacquant 2010:165). Der skelnes derfor mellem en sociospatial segre-

gations proces der er valgt, eller noget der er tvungen. Troels Schultz Larsen understøtter 
Wacquant med Bourdieus kapitalforståelser i teksten Med Wacquant i det ghettopolitiske felt 

(2012). Her beskriver Schultz, hvordan Bourdieu arbejder med udgangspunkt i en forståelse 

af spatiale koncentrationer af forskellige former for kapital (Schultz 2012:38). Schutz beskriver 
det således: 

 
“Det kan formuleres som: at netop fordi beboerne er til stede samtidig i det fysiske rum og i 

det sociale rum, eksisterer der en generativ relation mellem de to rum, hvor de er struktureret 

af og strukturerer hinanden” (Schultz 2012:54) 
 

Det fysiske rum afspejler dermed også det sociale rums strukturer, magtforhold og positioner. 

Det fysiske rum er dermed både et produkt af, og et bindeled mellem forskellige former for 
magt og positioneringer i det sociale rum (Schultz 2012:54). Schultz uddyber: 
 
Set i dette lys er det fysiske rum og dets sociale strukturer både et produkt af og medium for 
forskellige former for magt og sociale kampe mellem forskellige sociale grupper, der søger at 

fastholde eller forbedre deres position i det sociale og fysiske rum (Schultz 2012:54). 

 
Kapital begrebet får dermed også et rummeligt forankret perspektiv, hvor koncentrationen af 

beboere med samme kapitalvolumen i det fysiske rum er med til at karakterisere sociospatial 

segregation. 

 
For at forstå hvilken indflydelse den kommunale anvisning kan have for social segregation, vil 

der i denne undersøgelse fokuseres på hvad der karakterisere de borgere der bliver anvist, 

gennem deres kapitalvolumen, og hvordan disse bliver rummeligt forankret, gennem den 
kommunale anvisning. Bourdieus kapitalbegreb vil i denne sammenhæng derfor fokusere på 

de anvistes kapitalvolumen. Der vil være fokus på begreberne økonomisk, kulturel og social 

kapital, og hvordan de anvistes kapitalvolumen er med til at positionere dem i det sociale hie-
rarki. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion 
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Kompleksiteten mellem idealer og kapitaler 
 

I kommunen og boligorganisationernes udtalelser ligger en forudsætning om at sikre en blan-

det beboersammensætning. Gennem samarbejde på tværs af forvaltninger og boligorganisa-
tioner, søges der i den forbindelse så vidt muligt at placere de kommunalt anviste borgere i 

forskellige områder, således de ikke koncentreres og dominerer bestemte afdelinger. Et ek-

sempel herpå er Stengårdsvej, som i høj grad er domineret af kommunalt anviste borgere, 
blandt andet på baggrund af tidligere praksis. Aktørerne er velvidende om, at den kommu-

nale anvisning praksis blandt andet har været medvirkende til at skabe afdelinger der er do-

mineret af anviste borgere. I forlængelse heraf gøres det gennem informanternes udtalelser 
klart, at anvisning i dette område ikke længere bør være del af nuværende praksis. Det er 

derfor interessant at gå yderligere i dybden med dette aspekt i forhold til hvordan der føres 

kontrol med netop dette, således foregående praksis ikke blot reproduceres men i stedet 
transformeres. Det er her relevant at kigge på hvem der sidder med ansvaret for at sikre dette 

og hvem der i sidste ende er i en position til at kontrollere, at den overordnede målsætning 

om blandede beboersammensætning overholdes. Gennem den indsamlede empiri kan det 
forekomme diffust, hvorledes en anvisning kan finde sted på trods af, at en afdeling er place-

ret på regeringens liste over udsatte boligområder og hårde ghettoområder. Der blev i inter-

view med forvaltningerne og boligorganisationerne spurgt ind til kontrollen over boligplacerin-
gen i områder med udfordringer, og om hvorvidt dette kunne finde sted. “Det gør de nær-

mest af sig selv ikke” (Bilag 1: 17), siger Forvaltning 59 i forhold til om boligorganisationerne 

kan melde boliger ind, der er på listen over udsatte boligområder og hårde ghettoområder. 
Samt fremgår det af Boligorganisation A: “Men hvis jeg gjorde det, ville Esbjerg kommune 

også takke nej” (Bilag 1: 15).  

 
Dette antyder manglende overblik i forhold til hvem der har det overordnede ansvar for at der 

ikke anvises til de udsatte områder, og underbygger en undren i, at der fra begge aktørers 

position opstår en mulighed for at boligorganisationerne potentielt kan tilbyde en bolig i et ud-
sat boligområde samt en mulighed for kommunen i, at tage imod tilbud i de pågældende om-

råder. 
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“men man er i hvert fald, ja jeg håber, og der er man også, opmærksom på hvor man sætter 

dem hen altså ” (Bilag 1: 17) 
 

Fremgår det af Forvaltning 59, der med dette citat indikerer, at ansvaret er diffust fordelt mel-

lem kommunen og boligorganisationerne, og giver som ovenstående citater fortsat undren 
om en potentiel mulighed for anvisning i de udsatte områder. Det gøres dog endvidere helt 

klart i interviewet med Forvaltning 59, at de ikke bruger områderne som en løsning, hvis de 

skal have en billig bolig (Bilag 1: 18). Der forekommer dog forskellige udtalelser, som under-
streger en række modsigende opfattelser af dette. I relation til ovenstående siger Forvaltning 

59 således:  

 
“Selvfølgelig placerer man ikke i ghettoområder altså, har vi et ghettoområde så bliver der ikke 
[anvist], der er nogle enkelte der kan blive anvist i ghettoområdet, men det hører til undtagel-

ser” (Bilag 1: 16) 
 

Generelt set er der altså enkelte tilfælde, hvor der anvises til de udsatte boligområder. Med 

regeringens nye strategi mod parallelsamfund, kan der dog komme til at ske nogle radikale 
ændringer på Stengårdsvej. Medarbejderen fra Boligorganisation C udtaler:  

 

”I Esbjerg har vi et boligområde der er ghettoområde, og hvis man skal ændre status på det, 
så skal man jo reducere den nuværende boligmasse med mange, og så skal de jo bo nogle 
andre steder. Så der er rigtig mange udfordringer, som man slet ikke har styr på nu hvordan 

man vil løse, og hvordan man kan løse det ved jeg heller ikke” (Bilag 1: 25). 

 
Der ses her, at en anden aktør, ude fra vores konstruerede undersøgelsesfelt, kan have stor 

betydning fremadrettet for det kommunale anvisningsfelt. Regeringen, har med deres position 

i det boligpolitiske felt, magt til at præge det kommunale anvisningsfelt, som aktørerne i feltet 
skal indordne deres handlen efter. I strategien ses to faktorer der findes af betydning for det 

kommunale anvisningsfelt. Som medarbejderen i Boligorganisation C udtaler, kan der være 

en udfordring ved at en del af den boligmasse, der er mulig at anvise til skal reduceres. 
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Samtidig sætter den nye strategi nye restriktioner for, hvor der må anvises. Dette kan mind-

ske handlerummet yderligere for boligorganisationernes og forvaltningerne. Dette sker ikke 

kun ved at der ikke længere kan anvises til områder, hvor der i forvejen, så vidt muligt, ikke 
anvises til, men også ved at de borgere der bor i den boligmasse der skal reduceres, skal 

placeres andre steder i byen. Der kan derfor være fremtidige udfordringer, når der skal redu-

ceres i den almene familieboligmasse i det hårde ghettoområde, der kan have betydning for 
andre afdelinger rundt om i byen. Når dette skal ske, vil den ansvarlige boligorganisation 

skulle genhuse nuværende beboere rundt om i byen. Interesserne i feltet, vil dermed kunne få 

betydning for, hvor beboerne så skal flytte hen og samtidig vil dette præge udvalget af boliger 
til den kommunale anvisning. 

 

Det kommer til udtryk fra flere medarbejdere at der ikke er boligmangel i Esbjerg Kommune, 
men genhusningen af de nye beboere, vil kræve at der er boligmasse at genhuse i. Her vil der 

være risiko for at genhusningen sker efter samme præmisser som anvisningen, og at de gen-

husede borgere, vil blive placeret i afdelinger med høj flyttefrekvens og manglende huslejeind-
tægter. Samtidig har boligorganisationerne et ansvar i genhusningspligten, som indbære at 

der skal findes en passende beliggenhed for borgeren, der tager højde for netværk, institutio-

ner mm., som her også kan forstås som rumligt afhængige social og kulturel kapital (Damk-

jær, Trampe mfl. 2017:6). De genhuste borgerer vil derfor skulle placeres inden for en for-
holdsvis mindre geografisk afstand af nuværende bopæl på Stengårdsvej. Eftersom Sten-

gårdsvej ligger i Esbjergs Øst, og det samtidig også er her, hvor der er en af den største bo-

ligmasse, kunne man forestille sig, at det ville være inden for denne bydel, at de derfor ville 
blive genhuset. Man kan derfor diskutere om regeringens krav om reducering af boligmassen, 

fortsat vil kunne have betydning for social segregation i bydelen Esbjerg Øst. Ved skærpede 

krav til anvisningen og reducering i boligmassen i Stengårdsvej, vil der dermed kunne skabes 
en mindre gruppe af borgere med samme lave kapitalvolumen i dette område. Dog vil tidli-

gere beboerne samtidig blive spredt indenfor et mindre geografisk areal og potentielt blive 

koncentreret i andre afdelinger i bydelen. Dette afhænger selvfølgelig af, hvor der er ledige 
boliger, og om der er afdelinger i nær afstand med høj flyttefrekvens og lave lejeindtægter. 

Den økonomiske kapital vil derfor igen være afgørende for om regeringens krav, kan være 

Rikke
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med til at reproducere nogle af de samme strukturelle forhold der var tilfældet på Stengårds-

vej i andre afdelinger i bydelen.  

 
Men kan der gøres op med nogle af de strukturelle forhold, der kan være med til at reprodu-

cere tendenser til social segregation i enkelte boligafdelinger? Kampene om økonomisk kapi-

tal virker til at være den afgørende faktor og spænder ben for forvaltningernes og boligorgani-
sationernes muligheder for at efterleve målsætningen om en blandet beboersammensætning. 

Gennemgående for analysen er den økonomiske kapital højst vægtet i feltet, hvoraf den er 

omdrejningspunktet for magtkampe og positioneringer mellem kommunen og boligorganisati-
onerne samt mellem boligorganisationerne. Den økonomiske kapital er bestemmende for det 

handlerum der efterlades til aktørerne, med et økonomisk rationale som danner grundlag for 

konstruktionen af feltet. Hvilket på baggrund af historiserende forhold og strukturelle dyna-
mikker har medvirket til konstitueringen af de områder med udfordringer, som de ser ud i 

dag. Kan man derfor forestille sig at der er faktorer der kan gøre op for vægtningen af den 

økonomiske kapital?  
 

I analysen fremstår det at de økonomiske rationaler er gennemgående for alt handlen i feltet. 

Dette kommer især frem, når der tænkes på spørgsmålet om hvem der har ansvaret for de 

udsatte borgere. Formelt set har kommunen gennem serviceloven ansvaret for at understøtte 
helhedsorienterede indsatser for de udsatte borgere, herunder blandt andet ved at sikre dem 

en bolig. Gennem Almenboligloven inddrages den almene boligsektor i ligeledes i at have en 

del af ansvaret for de udsatte borgere, ved at kommunen kan gøre krav på hver fjerde ledig 
bolig. Formelt set ligger det økonomiske ansvar til stadighed hos kommunen. Gennem Es-

bjerg Kommunes økonomiske rammer, begrænses dog mulighederne for at efterleve dette 

ansvar, ved at medarbejderen i Forvaltning 59 er nødsaget til at henvise borgerne til den al-
mene venteliste. Herigennem pålægges en del af ansvaret for de udsatte borgere den almene 

boligsektor, hvor boligorganisationerne hæfter for borgeren, hvis og såfremt ekstra udgifter 

måtte forekomme. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersøgelsens resultater 
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Konklusion 
 

Den kommunale anvisning til almene familieboliger i Esbjerg kommune sker som følge af et 

boligbehov, som under rammerne af Almenboliglov og Serviceloven, er adgangsgivende for 

den kommunale anvisningsret. Hertil følger et samspil mellem de relevante aktører, forvaltnin-
gerne og boligorganisationerne, hvoraf overordnede strukturelle dynamikker, magtpositione-

ringer og interesser har dets indflydelse på den praksis, som udspiller sig i anvisningsfeltet. 

Kommunen har ansvaret for at sikre boliger til de bestemte borgergrupper, som under § 59, 
§ 62 og § 63, ikke besidder en tilstrækkelig kapitalvolumen, hvorfor de ikke på lige fod med 

alle andre kan tilgå en bolig. I denne anvisningspraksis er den økonomiske kapital bestem-

mende for rammerne, hvorunder kommunen målretter henvendelse til boligorganisationerne. 
Dette efterlader boligorganisationerne med et begrænset handlerum, hvorved de kan tilbyde 

boliger. I og med boligorganisationerne besidder kapital i forskellige former og volumen, er 

der derfor forskellige interesser og rationaler for handlen. Boligorganisation A og C besidder 
en lav økonomisk kapitalvolumen, hvorfor de har interesse i at få kommunalt anviste borgere, 

og benytter midler som effektiv tilbagemelding af boliger med lave huslejepriser samt udøver 

politisk pres, i kampen om økonomisk sikkerhed. I kontrast står Boligorganisation B, som be-
sidder en høj økonomisk kapitalvolumen, hvorfor de ikke har økonomisk fordel i kommunal 

anviste borgere. I deres kamp om den økonomiske sikkerhed, drager de herved nytte af de-

res lave flyttefrekvens og lange ventelister, hvormed en tilbagemelding til kommunen kan fo-
rekomme sjældent. Disse positioneringer, magtkampe og forskelligartede interesser er der-

med af betydning for det kommunale anvisningsfelt, da aktørerne er gensidigt afhængige i 

den kommunale anvisningspraksis. I feltet er den økonomiske kapital højst vægtet, hvorfor 
denne er bestemmende for hvorledes den kommunale anvisning sker, samt boligplaceringen 

af anvisningsberettigede borgere. Gennemgående i de foretagne interviews og indsamlede 

data, tegner der sig et billede af, at tidligere praksis har betydning for social segregation, med 

de nuværende forudsætninger, synes svær at transformere. Aktørernes ønsker og visioner 
om sikringen af en blandet beboersammensætning, afspejler ikke altid den virkelighed som 

udspiller sig i feltet. Dette betyder, at de til trods for kendskab til områder med udfordringer 

føler sig nødsaget til at anvise dertil. Disse områder afspejles også af borgerens 
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kapitalvolumen, hvor det kan siges, at kommunalt anviste borgere typisk kendetegnes ved en 

lav økonomisk, social og kulturel kapital. Bydelene i Esbjerg Kommune er karakteriseret ved, 

at de positioneres forskelligt i det boligpolitiske felt, hvilket har betydning for social segrega-
tion. Forholdet mellem de anviste borgere og områderne de anvises til kan være med til at 

skabe en relation, hvorpå de gensidigt kan være med til at reproducere de strukturelle forhold 

de er underlagt og indgår i. Bydelen Esbjerg Ø afspejler denne relation, dels fordi der her er 
en stor andel almene familieboliger i forhold til den samlede boligmasse, dels fordi der her er 

anvist flest og dels fordi der her er områder på listen over udsatte og hårde ghettoområder. 

På grund af de relativt få antal anvisninger i de seneste år, kan der ikke konkluderes, at den 
kommunale anvisning i Esbjerg Kommune har betydning på social segregation, men ud fra et 

samlet indblik i feltets logikker, kan der konkluderes at feltets dynamikker og positioneringer, 

kan have indflydelse på social segregation. 
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