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Abstract 
This study examines the term social sustainability and its underlying concepts of social 

equity and social cohesion within an urban context. This study will benefit from the 

theoretic approach to social sustainability inspired by Nicola Dempsey and Luise Li 

Langagergaard. The project group has, in the research, applied qualitative and quantitative 

methods to obtain relevant data and information. In the examination of the case through 

document analysis, asset mapping, site survey and semi structured interviews, we are 

working with Badezone Sandkaj in Aarhusgadekvarteret. In this case we investigate how 

Badezone Sandkaj has an impact on the social sustainability from the prospect of a 

neighborhood scale and individual scale in Aarhusgadekvarteret. 

Indledning & Problemfelt 

Verden er i rivende udvikling og tempoet stiger, og samtidig flytter jordens befolkning i 

stigende grad til byerne som bliver større og større. Fra 2009 har over halvdelen af jordens 

befolkning været byboere (Withgott & Laposata, 2015. s. 355). Industri og arkitektur præger 

vores verden i højere grad og er med til at determinere byers udtryk og infrastruktur. I 

forbindelse med denne proces opstår der stigende krav, med en intention om at bevare 

kontrollen og beskytte grundlæggende værdier. Vi skal passe på hinanden, vores samfund 

og på planeten vi bor på. I 1987 markerede Brundtlandrapporten, at bæredygtig udvikling 
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for alvor kom på dagsordenen (FN, 1987) og siden er der kommet 17 bæredygtighedsmål til 

som bl.a. rummer målsætninger om at udvikle bæredygtige by og lokalsamfund (FN, 2017). 

Bæredygtighed er et udtryk for at tænke frem i tiden og værne om essentielle forhold, for at 

vores verden hænger sammen nu og i fremtiden. I byggeriets verden ligger der et stort 

ansvar i at tænke i bæredygtig udvikling. Foruden den enorme miljømæssige belastning af 

klima og det kæmpe ressourceforbrug byggebranchen står for på verdensplan, skaber den 

byggede verden samtidig rammerne for menneskets fysiske verden og har derfor stor 

indflydelse på vores liv og samfund. For at omfavne alle aspekter, handler bæredygtighed 

derfor både om økonomi, klima og det sociale liv. I denne forbindelse er begrebet social 

bæredygtighed udsprunget. Et begreb der er udviklet ud fra intentionen om at vise hensyn 

til brugere af bebyggede områder og det sociale liv. Begrebet opstår mange forskellige 

steder, i mange forskellige sammenhænge. Der findes ikke en klar definition af begrebet 

hvilket stiller spørgsmålstegn til den egentlige betydning af det arbejde som folk laver, når 

de siger at de arbejder social bæredygtigt. FN´s verdensmål er med til at sikre velvære for 

individet og dermed et godt liv. Det er vigtigt at arbejde med bæredygtighed inden for 

sociale rammer, for det er det der skaber vores verden, vores samfund og dem vi er.  

I Danmark bliver der bygget efter principper om social bæredygtighed, og der findes tilmed 

en certificeringsordning som skal være med til at sikre social bæredygtigt byggeri. Med 

præfabrikerede regler og retningslinjer er der fare for ikke at opfylde kriterierne for social 

bæredygtighed i konkrete byggeprojekter, og det er uhensigtsmæssigt når det handler om 

menneskers velvære. Derudover er der fare for at hensyn til miljø- og økonomisk 

bæredygtighed sker på bekostning af den sociale bæredygtighed. Da begrebet er så bredt, 

luftigt og udefineret, kan man stille spørgsmålstegn ved byudviklingens betydning i praksis. 

Det er vigtigt at efterprøve elementer for hele tiden at sikre byudviklingens kvalitet. Dette 

projekt vil dykke ned i en konkret case for at komme så meget omkring disse forhold som 

muligt. Formålet er at undersøge hvordan Badezone Sandkaj i Aarhusgadekvarteret spiller 

en rolle inden for social bæredygtighed. Ved at arbejde med en case er det muligt at arbejde 

mere målrettet og eventuelt generalisere og drage paralleller til andre områder. Denne case 

er relevant for området i Aarhusgadekvarteret og de mennesker der bruger det, da det kan 

give anledning til forbedringer. Projektet kan også være med til at kaste lys over succesfulde 

forhold som også kan inspirere i andre sammenhænge. Projektets arbejde er altså potentielt 
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relevant på et højere plan, i forbindelse med at tiltag inden for byudvikling skal vurderes i 

lyset af social bæredygtighed. En vurdering der skal sikre at udviklingen fremmer den sociale 

bæredygtighed og dermed sikrer gode byer og velvære hos mennesker. 

Problemformulering og arbejdsspørgsmål: 

Dette projekt vil undersøge hvordan indretningen af Badezone Sandkaj påvirker den sociale 

bæredygtighed i Aarhusgadekvateret kvarteret. For at kunne svare på dette, vil der i 

opgaven udledes en forståelse for begrebet social bæredygtighed. På baggrund af denne vil 

projektet undersøge social bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret som konkret boligområde. 

I den forbindelse udarbejdes en problemformulering som projektet har til formål at besvare: 

Hvordan påvirker Sandkaj badezone den sociale bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret? 

Der her tilføjet en række arbejdsspørgsmål for bedst muligt at kunne besvare 

problemformuleringen: 

• Hvordan kan social bæredygtighed defineres og hvilke underliggende begreber ligger 

til grund for denne definition? 

• Hvilken forståelse af begrebet præger byggeri i Danmark herunder 

Aarhusgadekvarteret? 

• Hvordan opleves social bæredygtighed af beboerne i Aarhusgadekvarteret? 

• Hvordan påvirker Badezonen de bagvedliggende mekanismer og strukturer for den 

sociale bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret?  

Semesterbinding 

Subjektivitet, teknologi & samfund: 

Projektet er primært forankret i fagdimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). 

Projektets relevans kan stilles i relation til både byen, mennesker, teknologi og deres 

interaktion imellem. Dermed trækker den tråde igennem en bred vifte af fagdimensionens 

tematikker. Den byggede by er en teknologi i sig selv og udgør rammerne for den fysiske 

verden vi lever i. Der er derfor en direkte forbindelse mellem byen som teknologi, og 

subjektet som mennesket der lever i byen. Tilsammen former de det samfund vi lever i og er 
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i konstant interdependens. Derfor er projektet i høj grad knyttet til projektgruppens viden 

og indsigt i samspillet mellem subjektivitet, teknologi og samfund.  

Der vil i projektet gøres brug af metoden semistruktureret livsverdensinterviews, som er en 

faglig relevant metoden inden for STS. Anvendelsen af den denne metode vil inkludere 

individer som bor i lokalsamfundet Aarhusgadekvateret og forsøge på at belyse 

subjektiviteten hos beboerne i området. Yderligere er hensigten at målrette og skabe et 

mere dybdegående indblik i brugen af en konkret teknologi, i form af Badezone Sandkaj som 

konkret case. 

Design & konstruktion 

Projektet vil inddrage fagdimensionen Design & konstruktion for at arbejde med områdets 

udformning og udtryk. Bebyggelse og bygningskonstruktioner udgør en central del af design 

og det er derfor et gennemgående tema for opgaven. Gennem byrumsundersøgelse er der 

med feltarbejde i området, dokumenteret projektgruppens observationer vha. fotos. Her 

kigges på hvordan badezonen og området omkring er designet, samt hvordan de forskellige 

elementers design har indflydelse på den sociale bæredygtighed.  

Videnskabsteori 

Som en del af semesterbindingen i dette projekt er der taget et valgt om, at skrive et afsnit 

om de videnskabsteoretiske overvejelser og tilgang til dette projekt. Projektets ontologiske 

genstandsfelt er den sociale bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret og må derfor betegnes, 

som værende indenfor det socialvidenskabelige område. Der er forskellige måder at arbejde 

med dette område på. Dette projekts videnskabsteoretiske ståsted tager udgangspunkt i 

den kritiske realisme. Her vil der opridses de grundpointer, der kommer i spil i denne 

opgave. Den kritiske realisme kan anses som en slags middelvej mellem positivismen og 

radikal konstruktivisme, og er altså ikke kun et opgør med førstnævnte. Den kritiske 

realisme deler positivismens ide om, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af menneskers 

forestillinger af den. Dermed er den i modsætning til radikal konstruktivisme, som navnet 

antyder, realistisk i ontologisk forstand (Buch-Hansen & Nielsen, 2012. s. 278). Roy Bhaskar 

forfatter til "A Theory of Realist Science" der grundlagde den kritiske realisme i 70erne 

mente dog, at der er nogle grundlæggende forskelle på den empiriske realisme, som 

positivismen bygger på og den kritiske realisme. For det første mener kritiske realister, at 
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den sociale virkelighed er et åbent system. Det består af usynlige og komplekse strukturer 

og mekanismer, der hverken er simple eller stabile nok til, at kunne isolere et legitimt 

videnskabeligt eksperiment. På den måde argumenterer kritiske realister for, at den 

positivistiske forestilling om at man kan opstille universelle love og deraf forudsige 

begivenheder er forkert (Buch-Hansen & Nielsen, 2012. s. 278). For det andet er den kritiske 

realisme lodret uenig med positivismens ideal om objektiv forskning frigjort fra værdier og 

overbevisninger. Den kritiske realisme ser derimod forskning som en del af et socialt system, 

derfor kan kritiske realister ses som ontologiske realister og epistemologiske relativister 

(Buch-Hansen & Nielsen, 2012. s. 285). For at undgå at den epistemologiske relativisme ikke 

medfører total relativisme, tror kritiske realister på noget de kalder rationel dømmekraft, 

hvor det ontologiske genstandsfelt står som målestok (Buch-Hansen & Nielsen, 2012. s. 

286). Dermed er den rationelle dømmekraft essentiel i videnskabelig praksis. Hvilket bl.a. 

kommer til udtryk ved at kritiske realister, på trods af de mange uoverensstemmelser med 

positivismen, ikke er anti-naturalister, og ikke afviser at naturvidenskabelige metoder, kan 

have relevans for samfundsvidenskaben. Men i stedet lader den rationelle dømmekraft 

vurdere metodevalg, fremfor dogmatisk videnskabsteoretisk dualisme (Buch-Hansen & 

Nielsen, 2012. s. 288). 

I det at den kritiske realisme bygger på ideen om at virkeligheden eksisterer uafhængigt af 

vores viden om den, skelnes der mellem to dimensioner; den transitive som dækker over 

det vi ved, data, teorier, begreber, analyser osv.; og den intransitive som er virkeligheden 

som den egentlig er. For kritiske realister dækker den transitive dimension altså over 

epistemologien og den intransitive over ontologien. Yderligere deler den kritiske realisme 

ontologien op i tre domæner; det empiriske; det faktiske; og det dybe. Det empiriske består 

af observationer og erfaringer som de opleves. Det faktiske består af alle fænomener og 

begivenheder der eksisterer og finder sted, uanset vores viden om det. Det dybe domæne 

dækker over bagvedliggende mekanismer og strukturer, som kan påvirke de andre to 

domæner. For kritiske realister er det særligt det dybe domæne, og dets sammenhæng med 

de to andre, videnskaben bør beskæftige sig med. Det gøres ved at forsøge at afdække de 

mekanismer og strukturer der ligger bag fremtrædelsesformerne (Buch-Hansen & Nielsen, 

2012. s. 282). I tråd med dette beskæftiger den kritiske realisme sig primært med at fortolke 

og forklare (Buch-Hansen & Nielsen, 2012. s. 282). 
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Projektets empiriske domæne udgøres af det udvalgte teori og den empiriindsamling, 

projektgruppen opnår ved metodebrug. I vores projekts tilfælde vil den sociale 

bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret befinde sig i det faktiske domæne, og ved at 

undersøge interdependente bagvedliggende faktorer for denne, undersøges netop 

strukturerne og mekanismerne i det dybe domæne. Samtidig er en grundlæggende pointe i 

den kritiske realisme, at forskere inden for samfundsvidenskaben ikke bør holde sig ude af 

samfundsdebatten, men tværtimod lade deres viden medvirke til at forbedre samfundet 

(Buch-Hansen & Nielsen, 2012. s. 279). I og med arbejdet med social bæredygtighed i høj 

grad implicerer en normativ dimension, hvor mere social bæredygtighed er bedre end 

mindre social bæredygtighed, giver det mening for os at arbejde fra et kritisk realistisk 

udgangspunkt. 

Metodologi 

I følgende afsnit vil projektets metodiske fremgangsmåde blive gennemgået. I teorien om 

social bæredygtighed hersker der enighed om, at social bæredygtighed defineres ved hjælp 

af forskelligartede faktorer, der har forskellige videnskabsteoretiske afsæt (Langagergaard, 

2020. s. 1) (Stender, 2018. s. 8) (Dempsey et al, 2009. s. 290). Samtidig har 

problemformuleringen både den sociale bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret og en 

konkret designet byrumsinstallations, påvirkning af denne som ontologisk genstandsfelt. 

Projektet anskues igennem et kritisk realistisk perspektiv, som det beskrives i Buch-Hansen 

& Nielsens bog ”Kritisk Realisme” fra 2005. Det gør det bl.a. fordi denne 

videnskabsteoretiske tilgang bl.a. besidder en pluralistisk metodologi (Buch-Hansen & 

Nielsen, 2012. s. 300). Og dermed muligheden for at benytte metodetriangulering til at 

belyse vores genstandsfelt fra flere vinkler, på linje med det, vi er stødt på i teorien. Den 

kritiske realisme ligger vægt på, at metodevalg er kontekstafhængig. Den kritiske realisme 

benytter hertil også i høj grad retroduktion til at belyse de strukturer og mekanismer i den 

dybe virkelighed, der forårsager et givent fænomen (Buch-Hansen & Nielsen, 2005 s. 61 & 

64). Dette betyder at der i modsætning til deduktion og induktion, tages udgangspunkt i et 

registreret fænomen og vurderes; ”hvilke nødvendige mulighedsbetingelser, og dybe 

årsagssammenhænge, der efter alt at dømme må eksistere for at dette fænomen/denne 

handling kan finde sted” (Buch-Hansen, Nielsen, 2005. s. 61). Herefter beskrives det hvordan 

det at bruge den rationelle dømmekraft kvalificerer metodevalget i forhold til 
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genstandsfeltet (Buch-Hansen & Nielsen, 2012. s. 286). For selvom kritisk realisme åbner 

muligheden for at bruge alle metodeformer, hælder kritiske realister generelt til de 

kvalitative, idet at de samfundsvidenskabelige videnskaber ikke på samme måde som i de 

naturvidenskabelige, kan opsætte præcise parametre for en videnskabelig undersøgelse 

(Buch-Hansen & Nielsen, 2015 s. 63). Roy Bhaskar, ophavsmanden til den kritiske realisme, 

beskrev i ”The possibility of Naturalism” fra 1979 at begrebsafklaring burde have samme 

videnskabelige status indenfor samfundsvidenskaberne som målinger har indenfor 

naturvidenskaberne. Han mente at den klarhed der ligger i, at de samfundsvidenskabelige 

begreber forstås igennem sproget, er det største benspænd for at benytte de 

naturvidenskabelige tilgange (Bhaskar, 2015. s. 48). Derfor er det en videnskabelig opgave i 

sig selv, kvalitativt at præciserer arbejdsbegrebet, dets historie og definition, før det tages i 

brug i empiriske og teoretiske sammenhænge (Buch-Hansen & Nielsen, 2005. s. 63)  

“For meanings cannot be measured, only understood. Hypotheses about them must be 

expressed in language and confirmed in dialogue. Language here stands to the conceptual 

aspect of social science as geometry stands to physics” (Bhaskar, 2015 s. 48) 

Konkret har vi i dette projekt, i tråd med den kritiske realisme, valgt at starte med at 

begrebsafklare og beskrive, hvordan vi bruger begrebet social bæredygtighed. Dette gør vi 

ved at inddrage teori og efterfølgende redegøre for vores brug til sidst i kapitlet. Herefter 

undersøger vi ved brug af dokumentanalyse, hvordan social bæredygtighed bliver brugt i 

praksis af By og Havn, som er hovedansvarlig for byggeriet af Aarhusgadekvarteret. Herefter 

opretter projektgruppen et case studie med henblik på at foretage en metodetrianguleret 

undersøgelse af de bagvedliggende strukturer og mekanismer, der forårsager den social 

bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret. Dette gøres ud fra antagelsen om at disse faktorer 

grundlæggende kan inddeles i to dimensioner, nemlig social lighed og social 

sammenhængskraft (se definitioner i teoriafsnit). Vi bemærker at social ligheds-begrebet 

overvejende hviler på en mere positivistisk tilgang til social bæredygtighed. Derfor tilføjes 

metoderne site survey og asset mapping med henblik på sammen med dokumentanalyse, at 

undersøge de elementer af den sociale bæredygtighed, der i højere grad knytter sig til social 

ligheds-dimensionen. Social sammenhængskraft hviler i højere grad på kvalitativ forskning. 

Derfor foretager vi en række semistrukturede livsverdensinterviews med både beboere og 

Aarhusgadekvarterets grundejerforening, for at gå i dybden med den dimension. Det gør vi 
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med henblik på kvalitativt at undersøge de generative mekanismer, som Dempsey et al’s 

teori konkret italesætter, som bagvedliggende faktorer for social sammenhængskrafts-

søjlen af social bæredygtighed i et bebygget område. Afslutningsvis vil disse undersøgelser 

anvendes til at besvare problemformuleringen ”Hvordan påvirker Badezone Sandkaj den 

sociale bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret”. Dette vil efterfølgende danne grundlag for 

en relevant diskussion om brugen af begrebet social bæredygtighed i bebyggede områder. 

Social bæredygtighed i teorien: 

Introduktion: 

For at komme nærmere på at kunne svare på vores problemformulering “Hvordan påvirker 

Badezone Sandkaj den sociale bæredygtighed i Aarhusgadekvarteret?“, vil der først tilegnes 

en forståelse for hvad det egentligt betyder, når udviklingen af en bydel til dels hviler på 

principper om social bæredygtighed. Derfor har vi fundet det nødvendigt at kigge nærmere 

på selve begrebet ”social bæredygtighed”. 

Social bæredygtighed er sammensat af to ord, som afhængig af sammenhængen kan betyde 

noget forskelligt. Ordet social stammer fra Romerriget og henviser til ”et samfund, dets 

organisation og forholdet mellem grupperne i det” (ordnet.dk, 2020). Ordet beskrev både 

selve samfundet, men også de som var loyale overfor det. Dermed havde ordet allerede 

dengang en indbygget politisk værdiladning, som blev defineret af dem som brugte det. I 

dag bruges ordet ifølge Det Danske Sprog- og Litteraturselskab også til at beskrive det ”som 

vedrører eller er rettet mod det at sikre velfærd, trivsel og tryghed for alle borgere i et 

samfund især i forbindelse med hjælp og støtte til svage og underprivilegerede grupper”. Det 

er derfor svært at tillægge ordet en konkret betydning, hvilket også skaber 

definitionsmæssige udfordringer, når det sættes sammen med ordet bæredygtighed.  

Ordet bæredygtighed betyder som udgangspunkt, noget der kan holde noget andet oppe. I 

denne opgave henvises der til måden det bliver brugt på i FN’s såkaldte Brundtlandrapport 

fra 1987, hvor ordet henviser til en udvikling “der møder nutidige behov uden at gå på 

kompromis med fremtidige generationers mulighed for at få deres behov opfyldt” (FN, 1987: 

43). Der er altså en dimension der rækker ind i fremtiden, som betyder at forståelsen må 

hvile på antagelser om hvordan fremtiden tager sig ud, hvilket i sig selv efterlader mange 

ubekendte.  
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Det er dermed som udgangspunkt uklart, hvad begrebet social bæredygtighed præcist 

dækker over. Derfor har dette kapitel til formål at få overblik over hvilken forståelse 

projektet vil bruge videre i opgaven. Projektgruppen har valgt at tage udgangspunkt i tre 

forskellige tekster til at begrebsafklare social bæredygtighed. Først og fremmest 

Brundtlandrapporten fra FN, dernæst Luise Li Langagergaards udgivelse fra 2020 “Den 

sociale dimension af social bæredygtighed: tre forståelser af det sociale” og Dempsey et al.’s 

rapport ”The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social 

Sustainability” fra 2009 som omhandler netop social bæredygtighed i det byggede miljø. 

Bæredygtighed og den sociale søjle 

I 1987 afleverede "The World Commission on Environment and Development" rapporten 

“Our common future” til FN’s generalforsamling. I dag omtales rapporten som 

Brundtlandrapporten opkaldt efter kommissionens norske forkvinde. Brundtlandrapporten 

havde det formål at skabe fælles fodslag omkring at adressere en række globale 

udviklingsmæssige udfordringer, som menneskeheden stod over for, samt at skabe 

handleplaner overfor disse. Rapporten satte for alvor begrebet bæredygtig udvikling på den 

globale dagsorden. Ud fra denne opgaves perspektiv, er det særligt interessant og relevant 

at Brundtlandrapporten netop varslede at, “det er tid til en ny æra for økonomisk vækst, 

nemlig en økonomisk vækst, som er både socialt og miljømæssigt bæredygtig” (FN 1987 s. 

7). På den måde italesatte rapporten bæredygtig udvikling, som et holistisk begreb hvor 

netop ’det sociale’ sammen med det økonomiske og det miljømæssige udgør, tre 

sammenhængende dele. Dette har medført at man i arbejde med bæredygtighed, taler om 

de tre søjler økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.  

Denne opdeling i tre søjler både kritiseres og roses af forskellige grunde. Først og fremmest 

hersker der ifølge ph.d. ved CIRCLES på Roskilde Universitet Luise Li Langagergaard, enighed 

om at bæredygtighed bør anses som et holistisk begreb, og at opdelingen i tre søjler 

potentielt kan forårsage at et særligt fokus på en enkelt søjle. Dette kan medføre at den 

holistiske tilgang bliver overset (Langagergaard, 2020). På positivsiden italesætter de tre 

søjler til gengæld i sig selv netop, at begrebet bæredygtighed er bredt dækkende og dermed 

også at der er et holistisk perspektiv. Langagergaard skriver at særligt den sociale dimension 

vil stå svagere end de andre, da det generelt er en tendens at denne bliver prioriteret under 

de andre (Langagergaard, 2020). Generelt bliver de tre søjler som udgangspunkt tillagt 
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forskellig vægt og betydning af forskellige aktører. Der er dog bred enighed om, at social 

bæredygtighed er den mindst udviklede af de tre, både teoretisk og i praksis 

(Langagergaard, 2020). Men selv om Brundtlandrapporten tog udgangspunkt i miljømæssige 

og udviklingsmæssige udfordringer, belyser den at det er en naiv og afkoblet forestilling at 

forstå miljøet, som en afsondret sfære fra menneskers behov og anliggender 

(Langagergaard, 2020). 

Der er efter Brundtlandrapporten fra 1987 og med FN’s lancering af de 17 verdensmål i 

2015 som mest markant, sket en skærpelse af samfundets opmærksomhed på 

bæredygtighed, som nu er kommet på den bredde politisk dagsorden (Langagergaard, 

2020). Den målrettede profileringen af FN’s verdensmål, bl.a. med samarbejdskampagner 

og projekter på forskellige skalamæssige niveauer fra græsrødder til regeringer, har i 

Danmark været medvirkende til at bæredygtighed i højere grad bliver taget alvorligt. Dette 

er ikke kun blandt græsrødder men også kommunalt, statsligt og i det private erhvervsliv 

(Langagergaard, 2020). 

Til gengæld rejser spørgsmålet sig om hvorvidt den sociale dimension af bæredygtighed i 

lige så høj grad er en del af denne udvikling, eller om den halser efter de to andre søjler. Det 

fremhæves igen og igen i den akademiske litteratur om emnet, at der ikke forelægger en 

klar definition af social bæredygtighed, som man er enige om (Langagergaard, 2020). 

Udfordringen ved at definitionen er uklar består først og fremmest i, at det dermed bliver 

svært for institutioner og magthavere at stille klare mål, rammer og krav. Dette kan for 

eksempel være når Københavns Kommune i samarbejde med By & Havn bruger 

certificeringsværktøjet DGNB til at implementere bæredygtighed, og herunder social 

bæredygtighed. Der er ikke nødvendigvis konsensus blandt aktører i forståelsen af social 

bæredygtighed, eller hvor højt det sociale bør vægtes i forhold til de andre søjler. 

I rapporten ”The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social 

Sustainability” af Dempsey et al. fra 2009 identificerer forskerholdet, ud fra en lang række 

tidligere forskningsrapporter fra perioden 1993 – 2009, en liste af social 

bæredygtighedsskabende faktorer i det bebyggede miljø. 
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Illustration 1 (Dempsey et al, 2009) 

I artiklen beskrives skala som vigtig i forhold til vurderingen af relevansen af de forskellige 

faktorer. “Focusing on the contributory factors of urban social sustainability highlights scale 

as an important issue” (Dempsey, 2009 s. 292). Langagergaard mener også at skala er 

relevant, og inddrager forståelsen af den sociale dimension og idéen om retfærdighed i 

globalt perspektiv. Hun skriver ligesom Demspey et al., at en række faktorer i højere grad 

knytter sig til lokale kontekster, f.eks. faktorer der relateres til lokalmiljø og social 

sammenhængskraft. Disse er i højere grad relevante i forhold til tid og sted på en lokal skala. 

Langagergaard citerer netop Dempsey et al for dette: “For at opnå bæredygtighed er det 

ikke nok at se på det globale perspektiv eller på by- eller nationalt niveau. Det lokale niveau 

og den enkeltes hverdagsoplevelser forstås her som lige så væsentlige” (Dempsey et al, 2009 

oversat af Langagergaard, 2020 s. 8). 

I de følgende to afsnit går vi i dybden med Dempsey et al’s liste over social 

bæredygtighedsskabende faktorer.Vi tager udgangspunkt i de to overordnede dimensioner; 

social equity - på dansk social lighed – og social cohesion - på dansk social 

sammenhængskraft -, som både Langagergaard og Dempsey et al. beskriver.  



Eksamensgrupper nr. V2024809962 
 

 

 

  13 
 

Social Lighed 

Social lighed bygger sit fundament på social retfærdighed samt retfærdighed og ligestilling i 

fordelingen af ressourcer (Dempsey et al 2009). Ressourcer relateres i denne henseende til 

de services og faciliteter et samfund/og relevante myndigheder stiller til rådighed for dets 

borgere. Et samfund præget af høj lighed kan bl.a. kendetegnes ved ingen forfordeling af 

disse goder til bestemte beboere eller beboergrupper. Denne lighedsfordeling kommer bl.a. 

til udtryk ved adgangen til- og afstanden fra faciliteter, der findes i det byggede miljø, og om 

disse kan tilgås af alle. Her skal det f.eks. Belyses hvorvidt det er muligt at komme til og fra 

på cykel eller med offentlig transport. Dempsey et al. foreslår at dette fænomen kan måles 

ved at se på et områdes faciliteters og deres tilgængelighed. Disse faciliteter deles op i 

kategorier med argument om at “there seems to be general agreement in the literature on 

the services and facilities to which residents should have good access.” (Dempsey et al, 

2009, s.293). De to kategorier Dempsey et al. skelner imellem er key services - faciliteter af 

afgørende betydning - og faciliteter der bruges på regulær basis. Faciliteter af afgørende 

betydning inkluderer adgang til lægeklinik, postkontor, apotek, bank/sparekasse og 

supermarked, mens faciliteter der bruges på regulær basis af beboere i et område omfatter 

kiosker, skoler, restauration/cafeer/takeaway, pubs, biblioteker, idræts - og 

rekreationsfaciliteter, faciliteter for børn, medborgerhuse og offentlige (grønne) byrum 

(Dempsey et al, 2009, s.293). 

 

Illustration 2. Liste over essentielle faciliteter (Dempsey, 2009). 
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Ovenstående liste af faciliteter er nogle der skal være til stede på lokalniveau for at højne 

den sociale lighed for beboerne i kvarteret. Dempsey knytter den lokal-sociale lighed 

sammen med den enkelte beboers muligheder og betingelser i det nære liv. Social lighed 

kan imidlertid i en større skala - på kommunal-, regional- eller nationalplan kendetegnes 

ved, at alle enkeltpersoner kan deltage på lige fod i et samfunds økonomiske, sociale og 

politiske praktiser (Dempsey et al, 2009, s. 5, igennem (Pierson, 2002 & Ratcliffe, 2000). 

Dempsey et al. belyser overvejende ligheds-elementet i velfærdsfordelingen som 

Langagergaard ligeledes bakker op om. Langagergaard indtænker imidlertid også 

demokratisk deltagelse og indflydelse i forståelsen af social lighed. Langagergaard møder 

emnet om social lighed med en politisk filosofisk tilgang. Hun kritiserer lighedsperspektivet 

for at være mangelfuld og nuancere samtidig diskussionen heraf ved at fremhæve et fokus 

på demokratiske processer og betingelser som enhver beboer kan være en del af. 

Langagergaards forståelse af social lighed spænder bredere end blot de fysiske faciliteter 

som skal stilles til rådighed for borgerne. ”Det handler om at sikre en institutionel ramme og 

en demokratisk kultur, dannelse og sindelag” (Langagergaard, 2020, s.). Den sociale lighed 

forudsætter derfor en rummelighed i samfundets institutioner og myndigheder overfor 

borgerne, men er ligeledes betinget af befolkningens engagement og interessere i at være 

en deltagende aktør i et samfunds udvikling på lokal og større skala. At finde og fastholde et 

afbalanceret forhold imellem disse er ifølge Langagergaard en central del af den sociale 

ligheds rationale. 

Ideen om frie og lige borgere kan ses i lyset af tilgængelighed og adgang til faciliteter samt 

deltagelse og indflydelse i et samfunds udvikling. Indenfor en urban kontekst er spørgsmålet 

om social lighed i høj grad relateret til social inklusion og eksklusion. Den sociale lighed er 

med til at opretholde social inklusion, og i samfund hvor der optræder afsondrende eller 

ekskluderende processer af individer eller befolkningsgrupper, fremstår socialt- uretfærdigt 

og uligt. (Dempsey et al, 2009) 

Der er enighed blandt Dempsey og Langagergaard som begge påpeger at social lighed udgør 

et væsentligt element af social bæredygtighed. Den sociale lighed som projektets to 

teoretikere redegør for, begrænser sig imidlertid til at belyse den sociale bæredygtighed ud 

fra områdets ressourcemæssige styrkeniveau og beboernes adgang og afstand til netop 

disse. Et andet væsentligt aspekt af den sociale bæredygtighed som i højere grad er 
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fokuseret på et kvarters samhørighed, er hvad Dempsey et al. og Langagergaard betegner 

som social sammenhængskraft. Dette vil næste afsnit af teorien handle om. 

Social sammenhængskraft 

Social sammenhængskraft bidrager til stærke, fair og retfærdige samfund for både nutidige 

og fremtidige generationer (Langagergaard, 2020). Som udgangspunkt beskriver Dempsey et 

al den sociale sammenhængskraft ved brug af det engelske begreb community som ifølge 

Dempsey et al dækker over; at beboerne i et byområde deltager i hinandens liv, enten 

igennem deres almindelige hverdagsliv, foreninger eller boligsociale tiltag; at der er en 

relativ stabilitet ift., hvor stor en udskiftning der er i blandt de tilknyttede individer; at der 

eksisterer både formelle og uformelle netværk i form af f.eks. institutioner og foreninger; at 

der eksisterer et minimumsniveau af tillid og tryghed; samt en positiv følelse af identitet 

tilknyttet til det givne område (Dempsey et al. 2009). Dette bidrager alt sammen til social 

sammenhængskraft. Disse fem punkter behandler vi mere indgående i næste afsnit. 

“Social cohesion and inclusion are claimed in theory and policy to contribute to strong, fair 

and just societies for present and future communities” (Dempsey et al, 2009. S. 293). 

Begrebet social sammenhængskraft kan være svært at operationalisere, da der i forbindelse 

med dette både skal tages højde for hvilken skala der kigges på i den konkrete 

sammenhæng, og hvilke aspekter af social sammenhængskraft der er de bærende i den 

enkelte situation. Når der henvises til hvordan et bæredygtigt samfund kan identificeres, er 

elementer som tryghed, aktivitet og inklusion prioriteret højt nogle steder imens elementer 

som sundhed, tilknytning og identifikation kan være vigtigere et andet sted. Dempsey et al. 

har derfor identificeret fem elementer som gør det muligt at identificere den sociale 

sammenhængskraft ud fra det sociale liv i et byområde (Dempsey et al. 2009 s.293). 
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Social interaktion/netværk i området 

Social interaktion er ifølge Dempsey et al. et grundlæggende element for den proces, der i 

et samfund skaber social orden og sammenhængskræft (Dempsey et al, 2009).  

“Without social interaction, people living in a given area can only be described as a group of 

individuals living separate lives, with little sense of community or sense of pride or place 

attachment” (Dempsey et al, 2009 s.294). 

Den sociale interaktion er altså en nødvendighed for, at individer i et lokalsamfund føler at 

de er en del af et fællesskab og på den måde, skaber en stolthed og en tilknytning til det 

område de bor i. Uden social interaktion påpeger Dempsey et al. at individer vil leve 

forskellige liv og at tilknytningen til det område hvor individerne bor, vil blive begrænset.  

I forbindelse med social interaktion nævner Dempsey et al. også sociale netværk og 

argumentere for at disse netværk kan anses som sociale support systemer. Dette system 

skal forstås ud fra et relationelt perspektiv og at de mennesker, et individ føler at individet 

kan regne med, påvirker aspekter som tryghed og følelsen af individets velbefindende 

(Dempsey et al. 2009). 

“It is argued that social networks are ‘social support systems’, indicating that the people we 

know and feel we can depend on can influence other aspects of life such as feelings of safety 

and sense of well-being” (Fischer, 1982, p. 3; Pierson, 2002, citeret af Dempsey et al. 2009, 

s.295).  

De 5 elementer

Social interaktion/Netværk i området

Deltagelse i kollektive grupper og netværk i området

Stabilitet i beboersammensætningen og fælleskaberne i området

Stolthed og identitet

Sikkerhed og tryghed
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Et socialt netværk kan betegnes som henholdsvis svagt eller stærkt alt afhængig af hvilke 

relationer der indgår i netværket. F.eks. er familiære og venskabelige relationer stærke, hvor 

det at genkende hinanden på gaden, anses som en svag relation. Ifølge Dempsey et al. kan 

et svagt socialt netværk være lige så brugbart som et stærk socialt netværk i et byområde, i 

forbindelse med skabelsen af sociale interaktioner og aktiviteter mellem individerne. 

Dempsey et al. Påpeger at social interaktion og socialt netværk begge er elementer som 

knytter sig til begrebet social kapital. 

“Social capital is an intangible form of capital (or stock), which is unlike physical capital as it 

‘exists in the relations among persons” (Coleman, 1988, p. S101, author’s italics, citeret af 

Dempsey et al. 2009, s.294) 

Den sociale kapital går ud på i hvor høj grad der er relationer imellem individer i et område. 

Social interaktion og sociale netværk har altså en stor betydning for et områdes sociale 

kapital, da disse to aspekter er rammesættende for de relationer der skabes mellem 

individer (Dempsey et al. 2009).  

Deltagelse i kollektive grupper og netværk i området 

Deltagelse i kollektive grupper og netværk i området går ifølge Dempsey et al. ud på at 

beboere i et boligområde deltager i organiserede aktiviteter der er skabt af andre beboer i 

området. Deltagelsen vil bidrage til en positiv udvikling af den sociale bæredygtighed i et 

boligområde. Det er derfor også en nødvendighed at der skabes faciliteter, hvor det er 

muligt for beboerne at organisere disse aktiviteter (Dempsey et al. 2009). 

“This may manifest itself within the neighbourhood/community as, for example, attendance 

at a neighbourhood group opposing the erection of a mobile phone mast or regular 

participation in a sports team on the local green space” (Dempsey et al, 2009, s.295). 

Deltagelse i kollektive grupper og netværk lægger sig tæt op ad begreberne social 

interaktion og netværker. Denne sammenkobling kan anskues som en del af den sociale 

kapital, som relaterer sig til at belyse hvorvidt der er social sammenhængskræft i et 

boligområde. Dempsey et al. peger dog på at hvis der i et boligområde forekommer en 

mangel på deltagelse i organiserede aktiviteter, er dette ikke ens betydende med at der ikke 

er social bæredygtighed. Individer har forskellige behov for i hvilken grad de ønsker at 
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deltage i de sociale netværk som findes i deres boligområde. En mangel på sociale 

netværker, kan også skyldes at de aktiviteter som organiseres, ikke falder i det enkelte 

individs interesse. Dertil vil der også være individer i et boligområde som deltager i andre 

organiserede aktiviteter uden for området, og derfor ikke kan deltage regelmæssigt i 

beboerorienteret aktiviteter (Dempsey et al, 2009).  

Stabilitet i beboersammensætningen 

Stabilitet i beboersammensætning handler ifølge Dempsey et al. om til og fraflytning i et 

konkret boligområde. I begrebet bæredygtighed ligger også en definition om 

langtidsholdbarhed. Denne definition medfører at individerne i et boligområde, altså skal 

vælge at bo i området på langtidsbasis, for at dette kan anses som en stabil bæredygtighed 

(Dempsey et al, 2009).  

“Resident mobility may be a symptom of the failure of a neighbourhood or community, 

exacerbated by low social cohesion or reduced feelings of attachment illustrated by residents 

moving out of areas” (Bramley and Morgan 2003, citeret af Dempsey et al, 2009, s296). 

Dempsey et al. Peger på at en høj udskiftning i et boligområde, kan skyldes mangel på 

tilknytning og social sammenhængskraft, herunder social interaktion og deltagelse. Udover 

det sociale perspektiv kan de fysiske rammer i et boligområde også spille ind for et valg om 

fraflytning.I takt med at et individs livsbehov ændrer sig vil behovet for faciliteter i det 

område hvor individet bor, også ændres.  

“Residents’ decisions to stay in, or move out of, a neighbourhood may be related to the 

perceived quality and maintenance of the built environment, the level of accessibility to key 

services and facilities (such as schools) and the type and size of dwellings in relation to the 

life stage of the resident” ((Wilson and Taub, 2006, citeret af , Dempsey et al, 2009, s296). 

Til og fraflytningen kan dog også være med til at skabe en ny sammenhængskraft, da de 

beboere der flytter til, højt sandsynligt vil bidrage med en højere grad af social interaktion 

og deltagelse i det byområde de har valgt at flytte til (Dempsey et al, 2009). 

Stolthed og identitet af område 

Identiteten af et område bliver ifølge Dempsey et al. (2009) skabt på baggrund af de fysiske 

rammer som findes i et område. De fysiske rammer bidrager til at beboerne i et  
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boligområde føler at de har en tilknytning til området. Denne sammensmeltning 

udgør at beboerne kan identificere sig med det område de bor i og dette anses som socialt  

bæredygtigt (Dempsey et al. 2009). 

“A positive sense of attachment to a place is considered a dimension of social sustainability 

because it is an integral component of people’s enjoyment of the neighbourhood in which 

they live” (Nash and Christie, 2003, citeret af Dempsey et. al. 2009, 996). 

Beboernes tilknytning til det område de bor i, skaber også et fundament for at føle en 

stolthed omkring området. Denne stolthed bliver ligeledes skabt igennem de fysiske 

rammer, men også igennem interaktion med de andre beboere. Denne interaktion skaber 

stolthed, hvis beboerne føler at de har fælles værdier med de andre der bor i området. I den 

forbindelser udvider Dempsey et al. begrebet fra identitet af et område, til identitet af et 

fællesskab. Identiteten af fællesskabet opnås ved at beboerne føler en ret til at være der og 

der i fællesskabet hersker nogle sociale spilleregler for hvad beboerne må og ikke må og at 

det enkelte individ kan relatere til dette (Dempsey et al. 2009). 

“For example, if a place has high levels of litter and vandalism, this is likely to affect people’s 

sense of attachment to somewhere that does not feel looked after” (Nash and Christie, 2003, 

citeret af Dempsey et. Al. 2009, 996). 

Dempsey et al. kommer her med et eksempel på at hærværk kunne have en negativ effekt 

på i hvor høj grad beboere vil føle tilknytning og stolthed til det område de bor i da det vil 

skabe utryghed i området (Dempsey et al. 2009). 

Sikkerhed og tryghed 

I definitionen af social sammenhængskraft har sikkerhed og tryghed en fundamental 

påvirkning på den social interaktion, deltagelse, stabilitet og stolthed i et boligområde. 

Dempsey et al. påpeger at det kan være en udfordring at opnå social sammenhængskraft, 

hvis det for beboerne føles utrygt at bo i et område og sammenhængen mellem det fysiske 

miljø kan have en påvirkning på denne utryghed  (Dempsey et al. 2009). 

“Some of the claimed associations between safety and the built environment include the 

cited benefits of natural surveillance, i.e. active frontage such as windows directly 
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overlooking streets, which is said to increase perceived comfort and safety when people 

interact with one another” (Worpole, 2003, citeret af Dempsey et al. 2009, s. 297). 

Igennem byplanlægning i et område er det altså muligt at komme utrygheden til livs ved at 

skabe et fundament for det som Dempsey et al. kalder for naturlig overvågning. Det kan 

implementeres ved at lave bygninger som danner en gennemsigtighed i området. Hvis 

trygheden ikke opretholdes, kan dette medføre kriminel eller en antisocial opførsel, som vil 

udfordre den sociale sammenhængskræft i et boligområde (Dempsey et al. 2009). 

Opsamling 

I vores gennemgang af social bæredygtighed har vi valgt at ligge vægt på de to dimensioner 

af begrebet som bliver tematiseret af projektets to teoretikere Luise Li Langagergaard 

(2020) og Dempsey et al. (2009); social lighed og social sammenhængskraft. Den teoretiske 

udlægning af de to dimensioner skaber gode forudsætninger for at arbejde med social 

bæredygtighed holistisk i kritisk realistisk kontekst, og udgør projektgruppens forståelse af 

begrebet social bæredygtighed.  

Metodeafsnit 

Social bæredygtighed er et holistisk begreb. Det er en sammenfatning af forskellige områder 

der til sammen udgør en samlet forståelse af områders niveau af social bæredygtighed. For 

at afdække områderne og komme så tæt på virkeligheden som muligt, benytter vi flere 

metoder. Vi anvender både kvalitative og kvantitative metoder for på den måde at skabe en 

triangulering, med hensigt på at kompensere for de enkeltstående metoders svagheder. Ved 

at arbejde på denne måde imødekommer vi den holistiske forståelse. Derudover har vi 

arbejdet med case studie som metode idet dette giver os et konkret område at undersøge 

social bæredygtighed i. Dette afsnit vil præsentere projektets valgte metoder og deres 

komplimenterende egenskaber.   

Kvalitative metoder 

De kvalitative metoders styrke består i at undersøge fænomener der ikke synes målelige 

eller kvantificerbare. Projektet bruger forskellige kvalitative metoder der vil blive 

præsenteret i nedenstående afsnit. Disse metoder hjælper bl.a. Projektgruppen med at 
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skabe kendskab til området og til at forstå hvordan lokalbeboere i Aarhusgadekvarteret er 

tilknyttet til badezonen. 

Case 

Ved caseorienteret tilgange til undersøgelse af social bæredygtighed er det hensigtsmæssigt 

at belyse casen på både kvarter- og individniveau (Stender, 2018). I et casestudie indhentes 

data fra et udvalgt undersøgelsesområde ud fra formålet om at strukturere datamaterialet 

med henblik på analyse (Flyvbjerg, 1988, s.1). Igennem denne kvalitative case-tilgang 

indsamles kontekstafhængig information som giver indblik i en konkret begivenhed. 

Projektets casedata består af al den information der er indsamlet om Aarhusgadekvarteret 

og Badezone Sandkaj i løbet af vores projektarbejde. Ved dataindsamling af projektets case 

anvender vi semistruktureret livsverdensinterviews, dokumentanalyse, observation og asset 

mapping. Projektgruppen har igennem den semistruktureret interviewform talt med 

beboere i Aarhusgadekvarteret som har fungeret som førstehåndskilder til forståelsen af 

hvilke udfordringer de lokale forbinder med Badezone Sandkaj. I samspil hertil har projektet 

indsamlet viden igennem dokumentanalysen om genstandsfeltet heriblandt lokalplaner, 

borgermøder, avisartikler, hjemmesider og diverse facebookgrupper. Observationsmetoden 

projektet gør brug af belyser området omkring Sandkajens skalamæssige og arkitektoniske 

udtryk. Dette hjælper til at forstå hvilke social lighedselementer der er omkring sandkajen.  

Indhentet data fra asset mapping kontrolleres igennem dokumentanalysen, og både asset 

mapping og dokumentanalyse hjælper til at lære området at kende så mere kvalificerede 

spørgsmål - og ikke mindst opfølgende spørgsmål - kan stilles i interviewene. 

Dokument analyse 

Dokumentanalysen fungerer som projektets overordnet tilgang til behandling af information 

og data. Dokumentanalyse er en kvalitativ metode der på systematisk vis gennemgår og 

evaluerer dokumenter (Bowen, 2009, s. 27). Dette hjælper til at vurdere dokumenters 

kvalitet og kontekst. Dokumenter dækker i denne betegnelse over en lang række 

informationskilder, og kan siges at være dokumenter der indeholder tekst (ord) og billeder 

der er produceret uden en forskers medvirken (Bowen, 2009, s.27). Mere specifikt henviser 

dokumenter til reklamer, bøger, billeder, brochurer, aviser, rapporter af organisationer eller 

institutioner mm. (Bowen, 2009 s.28). Denne brede definition af dokumenter kan hjælpe til 

at behandle skitser, lokalplaner, nyhedsartikler og alle andre informationskilder som 
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projektet anvender igennem dokumentanalysen, på lige vilkår. Gældende for alle 

dokumenter er at de kan give forståelse og indsigt i relation til undersøgelsesproblemet 

(Bowen, 2009, s.29). Grundet de mange forskellige slags dokumenter kan datamængden 

hurtigt vokse sig stor og derfor er en filtrering af relevante informationer en 

gennemløbende opgave ved metodebrugen. Projektgruppen benytter dokumentanalysen til 

at understøtte rigtigheden i hvad projektets andre metoder finder ud af og forsyner 

projektgruppen med en masse informationer om området. Informationer som giver 

kontekstbaseret viden om kvarteret. Det er igennem dokumentanalysen at projektgruppen 

har fået kendskab til Aarhusgadekvarterets Grundejerforening/GFS Nordhavn og 

facebookgruppen ”Alle os i 2150” som begge har skabt interviewforbindelser for 

projektgruppen. 

I forlængelse af dette har projektet anbragt dokumenterne i kategorier ud fra følgende fire 

temaer: 

Et centralt element i dokumentanalysen som hjælper til at arbejde struktureret med 

dokumenter er indholdsanalysen. Bowen betegner indholdsanalyse som en proces hvor 

information organiseres i kategorier for relateret til de centrale spørgsmål i forskningen, og 

hvor relevante dokumenter bliver håndteret i en iterativ proces hvor skimming, læsning og 

fortolkning af hvert dokument finder sted (Bowen, 2009 s. 29). På denne måde filtreres 

informationerne og det gøres mere overskueligt at udlede relevant data. 

Dokumenter om udvikling af social bæredygtighedsbegrebet 

Dokumenter om social bæredygtighed i dansk praksis

Dokumenter med informationer om faciliteter og tilbud i kvarteret

Dokumenter om arrangementer og sociale fællesskaber
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Dokumenter projektgruppen har orienteret sig i og har udtrukket viden af er opstilt i 

ovenstående tabel.  

Ved behandling af dokumenter er det vigtigt at bevare en kritisk tilgang til informationerne. 

Projektgruppen har taget hensyn til hvilken kontekst dokumentet er skrevet i lige såvel som 

at forholde sig til dokumentets afsender og modtager. Det påpeges af Bowen (2009) i denne 

forbindelse at et dokuments formål og funktion ikke nødvendigvis er ens. Af samme årsag er 

det derfor ikke tilstrækkeligt alene at læse dokumenter men overvejelser om autenticitet, 

repræsentativitet, troværdighed, nøjagtighed og overensstemmelse skal ligeledes inddrages 

(Bowen, 2009, s.33).  

Det har vist sig begrænset hvad dokumentanalyse kan bidrage med, når en undersøgelse af 

hvordan social bæredygtighed opleves af beboere i kvarteret på individplan skal laves. Til at 

undersøge dette har projektgruppen valgt at benytte semistruktureret livsverdensinterview 

som næste afsnit vil præsentere. 

Semistruktureret interview 

Det semistruktureret interview er en interviewform, hvor der tages udgangspunkt i en 

udarbejdet interviewguide. Interviewguiden har til formål at besvare et bestemt emne 

igennem en række forskningsspørgsmål, som defineres ud fra hvad forskeren anser som 

mere eller mindre fyldestgørende i forsøget på at besvare det område der undersøges. 

Dette kan gøres ved at omdanne forskningsspørgsmålene til interviewspørgsmål, der skal 

gøre det lettere for undersøgelses- eller interviewpersonen at kunne forholde sig til 

spørgsmålet i personens eget hverdagsliv. Forskeren/interviewerens opgave er at sørge for 

at opsøge den fortælling som interviewpersonen er optaget af inden for undersøgelsens 

ramme. Det vil altså sige at forskeren kan afvige fra de opstillede interviewspørgsmål i den 

oprindelige guide og frit kan stille supplerende eller stille opfølgende spørgsmål, undervejs 

Afsender Antal dokumenter Dokumenttyper 

Københavnskommune 5 Lokalplaner og borgermøder 

Lokalavis, nyhedsbureau & 
lokale beboere 

6 Ugeaviser & 
begivenhedsopslag 

Grundejerforeninger 9 Skitser, rapporter, breve og 
kort 

Green building counsil & DGNB 5 Guides, redegørelser & 
rapporter 

FN 3 Rapporter og verdensmål 
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hvis det vurderes relevant for undersøgelsen, heraf det semistruktureret interview 

(Brinkmann, Svend. Tanggaard, Lene (2010). 

I denne konkrete opgave tager udarbejdelsen af de to interview guides som er anvendt til 

henholdsvis et borgerinterview og et ekspertinterview. Begge interview guides tager 

udgangspunkt i teorien omkring social sammenhængskræft som er delt op i fem elementer: 

 

1.0. Stolthed, selvbevidsthed, sense of place & lokal identitet  

2.0. Social interaktion/Netværk i lokalsamfundet 

3.0. Deltagelse i kollektive grupper og netværk 

4.0. Stabilitet 

5.0 Sikkerhed og tryghed 

(bilag 5) 

I bilag 1,2,3 og 4 er der udført fire interviews med henholdsvis tre forskellige borgere i 

Aarhusgadekvarteret og et ekspertinterview med næstformand i bestyrelsen for 

Aarhusgadekvaterets grundejerforening.  

Det empiriske materiale anvendes i en analyse med henblik på at belyse de 

problemstillinger der er opsat for opgaven og endeligt til at kunne besvare opgavens 

problemformulering. 

Site survey 

I forbindelse med vores casestudie har vi valgt at benytte os af fremgangsmetoden site 

survey som skal ende ud i en kontekstanalyse. Med baggrund i projektets teori og forståelse 

af social bæredygtighed observerer vi hvordan det byggede miljø ser ud omkring badezonen 

Sandkaj. Vi kigger på områdets fysiske rammer og dermed de ting som hovedsageligt 

relaterer sig til social lighed.  

Dette gør vi for at få en forståelse for området som en designet konstruktion og hvordan 

den påvirker den sociale bæredygtighed i området. Det vil også styrke vores arbejde med 
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social sammenhængskraft da de to dimensioner er i konstant interdependens og i mange 

tilfælde uadskillelige. 

Ved ikke at være en stringent metode omfavner site survey den holistiske tilgang ved at 

rumme analysen i forskellige skala. Vi kigger på området i bred forstand og bruger det vi 

vurderer som værende relevant. Vi befinder os på flere tidspunkter i området og indsamler 

empiri. Vi dokumenterer vores observationer ved hjælp af fotos, taget med vores 

mobiltelefoner. Vi er opmærksomme på at site survey indebære en bias forudsat af 

opgavens teori. 

Kvantitative metoder 

Modsat kvalitative metoder, kan kvantitativ metodebrug anvendes til indsamle data om 

fænomener der er målelige. Projektets kvantitative metoder giver kendskab til 

Aarhusgadekvarterets indretning og ressourcemæssige kapacitet.  

Asset Mapping 

Center for Boligsocial udvikling har i 2017 udviklet en best-practice guide for at arbejde 

kontekstbaseret med asset mapping, som gruppen anvender i projektet. Mapping er en 

kortlægningsmetode, der systematisk lokaliserer og indsamler viden om aktører og tilbud i 

et givent område (Lunar et al, 2017, s.4), og baserer sig på grundtanken om at stærke 

netværk og gode faciliteter bidrager til social sammenhængskraft i lokalområdet. Guiden er 

udtænkt til brug i udviklingen af udsatte sociale boligområder, men grundet metodens 

kvaliteter ved områdeklassificering benyttes den i projektarbejdet. Projektgruppen arbejder 

med asset mapping i den indledende fase af case studiet for at undersøge hvilke aktører og 

faciliteter der findes i Aarhusgadekvarteret. Metoden hjælper ligeledes med at 

overskueliggøre forskellige typer af aktører der eksisterer i et område og på denne baggrund 

udrede hvem der udgør drivkræfterne bag sociale aktiviteter og arrangementer. Dette gøres 

ud fra en klassificering af aktørerne på baggrund af deres formalitetsgrad. Formelle aktører - 

også kaldet professionelle aktører - kan kendetegnes ved høj organiseringsgrad og omfatter 

bl.a. kvarterets institutioner, erhvervsdrivende og grundejerforeninger, mens mere 

uformelle aktører betegnes som frivillige foreninger og beboere (Lunar et al, 2017, s.21). 

Derudover fungerer asset mapping assisterende i forbindelse med præsentationen af 

Aarhusgadekvarteret. 
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Social bæredygtighed i praksis: 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for hvordan social bæredygtighed bruges i et praktisk 

perspektiv og sammenligne dette med Dempsey et al. og Langagergaards teori om social 

lighed og social sammenhængskraft. Derigennem vil vi koble det praktiske arbejde med 

social bæredygtighed med den akademiske forståelse af social bæredygtighed. Vi afgrænser 

os til at belyse begrebet i et dansk perspektiv for endnu en gang at komme nærmere vores 

case. Skala er som tidligere nævnt et centralt begreb indenfor social bæredygtighed. Social 

bæredygtighed er et svært udefinerbart begreb, derfor undersøger vi hvordan det er 

fortolket i den danske byggebranche samt lovgivning. 

Ved at gøre det kigger vi på de nuværende rammer og forståelse som er med til at præge 

danske bygherrers arbejde inden for social bæredygtighed, herunder By og Havn.  Det gør vi 

for at få en forståelse for opførelsen og udviklingen i Aarhusgadekavrteret, og kaste lys over 

underminerede områder. Dermed kan vi fokusere vores arbejde og målrette vores opgave. 

Vi har fundet frem til nogle forskellige instanser som arbejder med social bæredygtighed i 

Danmark. Statens byggeforskningsinstitut som har udarbejdet en kortlægning af 

bæredygtigt byggeri. Byggeloven som har til formål at opretholde orden i byggesektoren 

således at bebyggelse sker efter hensigtsmæssige standarter. Til sidst nævnes kort 

byggevareforordningen der sikrer staten at byggematerialer lever op til en vis standart, ved 

opførsel af nyt byggeri. 

Statens byggeforskningsinstitut 

Statens byggeforsknings refererer til Brundtlandrapporten for først at klargøre begrebet 

bæredygtighed. De forholder sig ligeledes til bæredygtighed som bestående af de tre 

kategorier, miljø, økonomisk, og social bæredygtighed (H. Birgisdottir 2013). 

”Den sociale kvalitet beskrives ofte, som det der har direkte indflydelse på mennesker” (H. 

Birgisdottir, 2013, s. 9) Det sociale aspekt omhandler altså her brugerne af et givent område 

og de punkter som påvirker dem direkte. Med udgangspunkt i en lige fordeling mellem de 

tre kategorier og bæredygtighedsaspekterne, definerer statens byggeforsknings institut 

social bæredygtigt byggeri med 4 punkter citeret:  
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• Byggeri hvor sundhed og komfort sikres med et godt indeklima (termisk komfort, 

luftkvalitet, akustik, visuel komfort) 

• Byggeri hvor der fokuseres på sikkerhed og tilgængelighed for alle 

• Byggeri hvor oplevelser og brug er understøttet af god arkitektur, gode udendørs 

faciliteter og godt nærmiljø 

• Byggeri hvor placering og særlige faciliteter understøtter brugen af bæredygtige 

transportformer 

(H. Birgisdottir, 2013, s. 10) 

Punkterne relaterer sig i høj grad til områdets fysiske elementer. Sikkerhed udgør en del af 

Dempsey et al’s søjle sikkerhed og tryghed. Tilgængelighed, udendørs faciliteter, nærmiljø 

og transportformer hører ind under teorien om social lighed. Byggeri som tager højde for 

disse aspekter, er altså socialt bæredygtigt ifølge statens byggeforsknings institut. 

Størstedelen af ovenstående definition hæfter sig ved social lighed. Det betyder at der 

allerede her hersker en ubalance i vægten mellem de to dimensioner som Dempsey et al. og 

Langagergaad tegner op. Hvis en bygherre bygger efter alle punkter på nær sikkerhed, kan 

det altså fremstår socialt bæredygtigt uden at tage tilstrækkeligt hensyn til social 

sammenhængskraft. 

Byggeloven 

I Danmark findes der en række love og regler som sikre at opførsel af nye bydele sker i 

overensstemmelse med hensigtsmæssige retningslinjer. Allerede på det lovmæssige plan 

finder vi tilknytning til social bæredygtighed. Loven har blandt andet til formål: 

”At sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende 

tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.” (retsinformation.dk) 

Her ser vi nøgleord som tryghed, sikkerhed og sundhed. Udover det sikre loven at 

udearealer får en tilfredsstillende kvalitet med henblik på de tilsigtede funktioner. 

Handicaptilgængelighed samt god arkitektur bliver også sikret ved lov. (retsinformation.dk). 

I bygningsreglementet som udspecificerer byggelovens krav, lyder det ifølge §393 at der ved 

bebyggelse skal udlægges udendørs arealer til ophold. Under §377 omhandlende lys og 
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udsyn, sikres det ”at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller 

komfortmæssige gener” (retsinformation.dk). 

Tryghed og sikkerhed udgør hele Dempseys et al’s punkt inden for social 

sammenhængskraft. Udover det behandler byggeloven primært faciliteter inden for social 

lighed og tilgængelighed. Selvom de fysiske tiltag potentielt kan fremme dele af søjlen social 

sammenhængskraft, er lovende overvejende positivistiske. De forholder sig til mulighederne 

i områderne og dermed adgang, services og ydelser som Dempsey et al. beskriver i sin teori 

om social lighed. 

Byggevareforordningen 

Trafik-, bygge- og boligstyrelsen er ansvarlig myndighed for byggevareforordningen, som 

arbejder med en CE-Mærkning. Ordningen sikrer byggevares kvalitet og dermed byggeriets 

kvalitet. Her bliver der taget hensyn til sundhed og sikkerhed samt bevarelse af 

identitetsskabende elementer ved renovering (trafikstyrelsen.dk, Byggevareforordningen). 

Byggevareforordningen tager også hensyn til sikkerhed. Udover det tager de hensyn til 

nøglebegrebet identitet som indgår under søjlen stolthed og identitet, inden for social 

sammenhængskraft. Selvom disse forhold rammer inden for denne dimension, eksisterer 

hensynene stadig på et positivistisk grundlag, snare end den egentlige oplevelse hos 

individerne i et givent område.  

DGNB 

DGNB står for “Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” og blev grundlagt som 

organisation i 2007. Den blev skabt på baggrund af et ønske om at kunne certificere 

bæredygtigt byggeri i Tyskland, i nye bæredygtige sammenhænge. Hidtil havde en stor del af 

det bæredygtige byggeri i Tyskland været certificeret med henblik på den miljømæssig 

bæredygtighed. Organisationens ønske har derfor været at åbne op for 

bæredygtighedsbegrebet i byggeri og på den måde være med til at påvirke byggebranchen 

til at skabe urbane bydele som er værd at leve i og bidrager til bæredygtige handlinger 

(dgnb.dk). 

DGNB har på baggrund af visionerne om et bæredygtigt byggeri på flere parametre, skabt et 

certificeringssystem. Certificeringssystemet skal være med til at rammesætte hvilke 
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egenskaber et byggeri skal indeholde for at betegnes som bæredygtigt herunder 

miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle faktorer (dgnb.dk). 

Green Building Council Denmark varetager drift af DGNB i Danmark og står således for den 

danske forståelse af bæredygtigt byggeri. Herunder social bæredygtighed. Certificeringen 

udgør en samlet vurdering af bæredygtighed inden for 5 overordnede punkter: 

Proceskvalitet, miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet og teknisk kvalitet. Under 

hver af disse punkter findes yderligere underpunkter med dertilhørende underpunkter 

(Green building concil Denmark, 2019).  

I alt fremstiller DGNB 45 punkter som hver udgør en procentdel for den samlede vurdering, 

nogen mere end andre. Under social kvalitet er der 4 kategorier med 12 punkter. Det ser ud 

som følgende: 

• Mangfoldighed og struktur: Social og funktionel mangfoldighed, Social og 

kommerciel infrastruktur 

• Bylivskvaliteter: Tryghed, Byliv, Støjdæmper 

• Funktion og tilpasning: Udbud af friarealer, Tilgængelighed, Fleksibilitet 

• Æstetik: Bymæssig integration, Bymæssig formgivning, Brug af eksisterende 

strukturer, Kunst i det offentlige rum 

(Green building council Denmark, S. 19, 2019) 

DGNB kommer overordnet omkring de fleste aspekter af social bæredygtighed, inden for 

social lighed. Det er de fysiske og målbare rammer inden for den sociale bæredygtighed. 

Selvom der indgår elementer af det vi kender som social sammenhængskraft, hviler 

principperne i DGNB på en positivistisk tilgang til vurderingen af social bæredygtighed. Det 

er det byggede miljø der afgør kvaliteten og der bliver ikke taget hensyn til den enkelte 

beboers egentlige opfattelse af et område, efter etablering.   

Delkonklusion 

Vi har nu kigget på fire store aktører i den Danske byggebranche. Ud fra Dempsey et al. og 

Langeragergaards teori, er det tydeligt at afkode elementer af social bæredygtighed i de 

forskellige instanser.  Arbejdet med social bæredygtighed i Danmark foregår ud fra gode 

intentioner. Der bliver taget godt hånd om især den del af bæredygtigheden, kendetegnet 
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som social lighed. Det sker på bekostning af den anden dimension, social 

sammenhængskraft. Få elementer indenfor denne dimension bliver nævnt, men kun 

sikkerhed bliver behandlet og dækket tilstrækkeligt. En stor del af social lighed bliver sikret i 

forbindelse med transportformer, udendørs arealer og faciliteter og generel tilgængelighed.  

Udlæggelsen har betydning for bygherrers forståelse og dermed arbejde med social 

bæredygtighed. Ved at fremlægge de forskellige elementer ud fra målbare retningslinjer, 

overser bygherrer potentielt den enkelte beboer, fænomener og følelser. Det har 

konsekvenser for den danske byggesektor, herunder By og Havn som også arbejder 

overvejende positivistisk. Derfor er det vigtigt at tage fat i Dempsey. et al og Langagergaards 

teori, og arbejde separeret og fokuseret med social sammenhængskraft i 

Aarhusgadekvarteret så vel som andre områder. 

By og Havn, som er ansvarlig for udviklingen af Aarhusgadekvarteret, benytter, foruden 

flotte ord om luftige intentioner, helt konkret certificeringsværktøjet DGNB i deres arbejde 

for at skabe social bæredygtighed. De lader til i høj grad også til at være at præget af denne 

forståelse af begrebet, hvilket har resulteret i certificeringsværktøjet DGNB som eksekveres 

på et positivistisk grundlag. 

Præsentation af Aarhusgadekvarteret 

Området omkring Aarhusgadekvarteret blev oprindeligt skabt som en industrihavn til 

facilitering af fragtskibe med varer der skulle ind og ud af København. Området blev bygget 

som en slags tilbygning til den oprindelige havn i forbindelse med den industrielle udvikling, 

som accelererede behovet for at fragte varer ind og ud. Der skulle gøres plads til de store 

skibe som kom til. Dette blev gjort løbende med opfyldninger af byggeaffald og 

overskudsjord, fra det store byggeboom som foregik i perioden. Nordhavnens historie er på 

den måde tæt knyttet til den industrielle udvikling og er siden blevet identificeret med 

industri arbejde. De store siloer der i dag er en slags vartegn for området, havde oprindeligt 

det industrielle formål at opbevare korn der skulle sendes ud i landet.  

Nordhavn er ikke længere domineret af industri. I dag er her primært beboelse og området 

specifikt omkring Aarhusgadekvarteret er byudviklet som et selvstændigt projekt af By og 

Havn som et prestigeprojekt. Københavns Nordhavn fik i d. 1. jun. 2013 tildelt eget 

postnummer og rummer i dag nogle af Københavns dyreste lejligheder. Men samtidig er det 
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et moderne projekt forstået på den måde at By og Havn har haft en holistisk tilgang til 

projektet, som bl.a. har tænkt bæredygtighed på tværs af byggetomterne. Der er gjort plads 

til almennyttige boliger og et kollegie er på vej for at sikre blandede boformer, der er tænkt i 

rekreative områder i form af både badezonen og konditaget. Der er opstartet et 

handelsforeningsnetværk og designet udendørs områder efter om lys, luft og liv mellem 

husene. Området står med de mange initiativer på mange måder som et billede på hvor 

kontemporær byplansarbejde er i 2020. Dette gør selvfølgelig dette område meget relevant 

for forskning i de bagvedliggende teorier og modellers reelle virkning i virkeligheden. 

Kort sagt er Aarhusgadekvarteret et af Danmarks hovedstads nyeste byudviklingsprojekter 

med store visioner og bæredygtighedsstrategier i både bygningsmæssig- og byområdeskala, 

og derfor er Aarhusgadekvarteret et eksempel på byplansarbejde, det må forventes vil 

inspirere fremtidens byudvikling i Danmark. 

Analyse 

Introduktion til vores analyseafsnit:  

Vi har med vores overordnede case-metode belyst forskellige aspekter vedrørende 

Aarhusgadekvarteret. Med vores valgte metoder har vi indsamlet empiri og analyseret på 

forskellige forhold og niveauer. Til at starte med præsenterer vi vores asset mapping, som er 

en analyse af det overordnede kvarter. Ved at starte vores arbejde på kvarterniveau får vi et 

overblik over casen og området til en bedre analyse og forståelse. 

Ved brug af vores site survey tager vi til området og koncentrerer os om Badezone Sandkaj 

specifikt. Arbejdet er stadig hovedsageligt på kvarterplan men bevæger sig tættere på 

individplan. Kontekstanalysen som er produktet af vores site survey, koncentrerer sig 

hovedsageligt om søjlen social lighed, men også dette står i tættere relation til individer og 

dermed sammenhængskraft, som følge at det dybere niveau. 

Vi vil dernæst præsentere analysen af vores livsverdensinterviews. Ved at snakke med 

beboerne i området arbejder vi nu på individniveau. Analysen koncentrerer sig om 

menneskerne og vi arbejder dermed inden for dimensionen social sammenhængskraft. 

Ved at strukturerer vores analyse på denne måde kommer vi rundt om hele det holistiske 

begreb, fra kvarterniveau til individniveau, fra social lighed til social sammenhængskraft. 
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Dermed kan vi skabe en sammenfattende opsamling og svare fyldestgørende på vores 

problemformulering. 

Asset Mapping 

I dette afsnit vil vi præsentere vores resultater fra asset mapping og følgende analyse. I 

første del af denne delanalyse vil vi undersøge Aarhusgadekvarterets faciliteter på baggrund 

af vores resultater fra asset mapping, med fokus på Dempsey et al’s teori om adgang og 

tilgængelighed til områdets faciliteter. Anden del af analysen trækker på informationer 

fundet igennem dokumentanalysen og er funderet på best-practise-guidens aktøropdeling. 

Projektgruppen har igennem arbejdet med asset mapping kortlagt offentlige faciliteter, 

private virksomheder og forenings- og kulturliv i Aarhusgadekvarteret. Igennem denne 

kortlægning opnås et kendskab til kvarterets ressourcemæssige kapacitet og indretning. På 

baggrund af den indsamlede data har projektgruppen udarbejdet et kort som ses på næste 

side.  
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Projektgruppen har igennem dokumentanalysen fundet frem til fire centrale datakilder som 

har forsynet vores asset mapping med oplysninger om kvarteret. Facebooksiderne ”Alle os i 

2150 Nordhavn”, ”Aarhusgadekvarteret Handel - Mad - Kultur” og Lokalavisen Nordhavn har 

bidraget med informationer om aktører og tilbud såsom foreninger, institutioner og 

virksomheder, mens deres geografiske placering på kortet er fundet vha. Google Maps. 

Disse data er hertil suppleret med en felttur til kvarteret for at dobbelttjekke at de 

indsamlede data stemmer overens med virkeligheden. 

Key Facilities 

I teoriafsnittet blev projektgruppens sociale bæredygtighedsforståelse funderet i to 

begreber; social lighed og social sammenhængskraft, foreslået af Dempsey et al. og 

Langagergaard. Dempsey et al. knyttede deres forståelse af social lighed sammen med 

adgang og tilgængelighed til faciliteter og tjenester i et område og fremførte hertil en 

oplistning af faciliteter der skal være tilgængelige inden for et nabolag, med argument om 

”there seems to be general agreement in the literature on the services and facilities to which 

residents should have good access”  (Dempsey et al, 2009, s.293 (for tabel se illustration 2)). 

Dempsey et al. inddeler de særligt vigtige faciliteter og tjenester i key services - tjenester 

med afgørende betydning, som omfatter adgang til lægeklinik, postkontor, apotek, 

bank/sparekasse og supermarked. Igennem vores kortlægning af kvarteret finder vi tre 

supermarkeder og et apotek til rådighed for Aarhusgadekvarterets beboere. Udgivelsen af 

Dempsey et al’s forskningsartikel kom tilbage i 2008. Denne tidsmæssige forudsætning samt 

forholdet om at Dempsey et al. fremsætter sine tjenester med afgørende betydning ud fra 

studier foretaget i britiske byer, kan virke forklarende til, hvorfor postkontorer og 

banker/sparekasser er kategoriseret som tjenester af afgørende betydning. Den fysiske 

kontaktflade mellem banker og kunder er i Danmark blevet gradvist mindre siden 2009. Ikke 

desto mindre er disse faciliteter ikke at finde i Aarhusgadekvarteret. Det skal imidlertid 

påpeges at på trods af at de danske postkontorers opgaver i høj grad er overtaget af private 

erhvervsdrivende, såkaldte pakkeshops, eksisterer der ikke en mulighed for at sende og 

hente pakker i kvarteret. Andre faciliteter der besøges af beboere på regulær basis, er 

kiosker, skoler, restauration/cafeer/takeaway, pubs, biblioteker, idræts - og 

rekreationsfaciliteter, faciliteter for børn, medborgerhuse og offentlige(grønne) byrum. 

Blandt disse faciliteter finder vi i Aarhusgadekvarteret et væld af cafe-, restaurations- og 
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takeawaymuligheder. Den lokale legeplads legehavet danner rammer om et udendørs 

legerum for de mindste, mens Lüdors konditag forsyner idrætsfaciliteter til kvarterets 

beboere. Med byrum som Sankt Petersborgs Plads, Gøteborg Plads og Sandkajen opfylder 

kvarteret således adskillelige af Dempsey et al. (2009) essentielle faciliteter og tjenester. 

Dempsey et al. opstiller ikke specifikke størrelseskrav til, hvad der udgør nabolag og 

definerer heller ikke den (kilo)metermæssige afstand der skal være til faciliteterne. Dette 

efterlader teorien med et budskab om at disse tjenester og faciliteter, blot skal stå 

tilgængelige for beboerne. Nordhavn er fortsat i udvikling og med planer om at rumme både 

40.000 beboere og arbejdspladser når færdigudbygget er det sandsynligt at de manglende 

faciliteter såsom lægeklinikker, biblioteker og folkeskoler vil blive opført. Blandt andet skal 

Aarhusgadekvarterets naboområde Levantkaj Vest huse en folkeskole. Ovenstående 

faciliteres fravær kan ikke alene afgøre hvor vidt et område er socialt bæredygtigt eller ej. 

Hver facilitets tilgængelighed kan på baggrund af den udledte teori siges at øge den sociale 

lighed. Det skal imidlertid ses kontekstuelt og i projektets case sammenhæng har beboere 

fortsat adgang til de manglende faciliteter enten på den anden side af jernbanen på 

Østerbro eller igennem metro- og tognettet. 

Sociale aktiviteter efter CFBU’s aktørforståelse 

I ovenstående afsnit kortlagde vi faciliteter og services i Aarhusgadekvarteret og i dette vil vi 

præsentere kortlagte aktører og opdele dem. Dette gøres som et led i kortlægningen for at 

skabe overblik over hvilke slags aktører der er repræsenteret i området. Til dette 

kategoriserer vi aktørerne i området efter best-practice-guidens aktørforståelse. Dette kan 

hjælpe til at forstå hvilke aktører der står bag forskellige sociale begivenheder og 

arrangementer i kvarteret.  

Dempsey et al. skriver i teorien hvordan social interaktion og beboernes deltagelse i sociale 

netværk spiller en stor rolle for den sociale sammenhængskraft i kvarteret. “it is clear that 

participation in organized activities is widely considered to contribute positively to 

community sustainability” (Dempsey, 2009, s. 8). Til dette har vi spurgt vores fire 

interviewpersoner om deres kendskab og deltagelse. Da interviewpersonerne alene kan 

snakke på egne vegne og det ikke er garantisikret at de kender til alle arrangementer eller er 

specielt interesseret i dem, benytter vi asset mapping til at belyse hvilken grad 
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arrangementer og aktiviteter afholdes i kvarteret og hvilke aktører der er drivkræfterne bag. 

Oplysninger om arrangementer og begivenheder er fundet vha. dokumentanalysen.  

Center for boligsocial udvikling grupperer aktører efter organisationsform og 

formalitetsgrad. Aktører fordeles i tre kategorier. 

 

 

De professionelle aktører herunder erhvervsdrivende, institutioner og foreninger har høj 

formalitetsgrad og er i kraft af ofte at have en fysisk adresse i området generelt mere synlige 

og nemmere at få øje på (Lunar, 2017, s. 21). Derfor kan disse aktører mappes uden 

forudgående kendskab eller kontakttagen. Derimod er mere uformelle aktører som frivillige 

foreninger og beboerdrevne netværk sværere at få øje på i kvarteret. Af samme årsag og 

grundet projektets ressourcemæssige begrænsninger kan det ikke med garanti siges at alle 

uformelle aktører er identificeret.  For at sikre at få flere uformelle aktører med i vores 

mapping har vi efter kortets udarbejdelse præsenteret det for Lis Lyngbjerg fra 

Aarhusgadekvarterets Grundejerforening for at finde frem til flere frivillige foreninger og 

beboernetværker. Vores asset mapping er således startet som en skrivebordsundersøgelse 

og er blevet efterprøvet af lokale eksperter. 

Der eksisterer forskellige sociale aktiviteter i området med Badezonen som 

omdrejningspunkt. Senest et svømmende luciaoptog i december 2020 med deltagelse fra 

lokalbeboere som tiltrak publikum på kajen og hvor lokale erhvervsdrivende støttede 

arrangementet med gløgg, æbleskiver og brunkager. Dette arrangement, organiseret af 

lokale beboere og professionelle aktører imellem, er et tegn på en lokalbefolkning som 

udviser en høj grad af entusiasme omkring fællesarrangementer i kvarteret. Disse 

arrangementer viser sig ganske hyppige og bl.a. gik GF Aarhusgadekvarteret, 

Handelsforeningen Nordhavn og Meny i februar 2020 sammen med beboere om at lave et 

fastelavnsarrangement der indeholdt tøndeslagning med slik og præmier til de mindste. 

Lignende arrangementer planlagt mellem beboere og professionelle aktører er ikke uvant og 

tæller udover ovenstående eksempler Sankthansfester, Halloweenarrangementer og 

idrætsarrangementer med både gratis deltagelse og åbne for udefrakommende. 

Professionelle aktører og lokalbeboere kan med fordel indgå i et gensidigt samarbejde som 
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der ses adskillige eksempler på i Aarhusgadekvarteret. Igennem denne 

planlægningsmæssige konstellation kan både de formelle og uformelle aktørers interesser 

opnås.  

Der eksisterer imidlertid aktiviteter som er arrangeret alene på beboernes engagement. 

2150 løb og motion er en frivillig forening og er etableret på baggrund af lokalbefolkningens 

entusiasme. 2150 løb og motion organiserer træningsarrangementer for beboere i kvarteret 

seks gange ugentligt, og blandt andet benytter sig af Lüdors konditag. Foruden deres 

træningssessioner som er reserveret for medlemmer opfordre de medlemmer af deres 

facebookgruppe til at annoncere spontane løbeture og træningsarrangementer ud på siden. 

Derudover har de hver lørdag kl. 09.30 gratis crossgym-træning på Lüdors konditag for alle - 

også folk der ikke er medlem. Foreningen laver ligeledes udflugter til dyrehaven og arbejder 

sammen med erhvervsdrivende bl.a. Meny. De beboerdrevne netværker i kvarteret er af 

uformel karakter og lav organiseringsgrad. Arrangementerne kan karakteriseres ved spontan 

opstandelse enten med få dage eller timers varsel og manifesterer sig i kvarteret i form af 

små loppemarkeder, udendørs småkage- og juleboder enten foran afholderens bolig eller på 

en lokal plads. 

Projektets asset mapping af Aarhusgadekvarteret synliggør aktører og netværker i kvarteret. 

Asset mappingen kan ikke sige noget afgørende om deltagertal til disse aktiviteter eller den 

generelle stemning til arrangementerne, men kan blot konstatere at arrangementer og 

begivenheder fortsætter med at arrangeres og afholdes. Dette vidner om en generel 

tilslutning til arrangementer på kvarterniveau. Derudover er afholdesesstedet for langt de 

fleste af arrangementerne Gøteborgplads og Sandkajen. 

Kontekstanalyse 

I dette afsnit vil vi undersøge fysiske forhold vedrørende badezonen i forhold til social 

bæredygtighed ud fra Dempsey et al’s teori om social lighed. Vi vil også inddrage vores egen 

rationelle dømmekraft til at udpege specifikke relevante forhold i vores case. Antal, afstand, 

services, ydelser og tilgængelighed er nøglebegreber inden for social lighed og dermed 

omdrejningspunktet for denne analyse. 

Dempsey et al. skriver at afstanden til blandt andet rekreative områder har betydning for 

denne del af social bæredygtighed. Badezonen er et stærkt eksempel på et sådant område. 
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Det er et sted hvor brugere har mulighed for både at slappe af, udfører fritidsaktiviteter og 

nyde naturen i form af havet. Dermed passer det ind i definitionen på et rekreativt område. 

Herunder ses et billede af badezonen. 

 

Ifølge Dempsey et al. er det vigtig at et område understøtter muligheden for at gå og cykle 

rundt. Det skal både fungere som indbydende og funktionelt. I en større skala er badezonen 

lettere tilgængeligt, som følge af de mange transportformer. Badezonen og 

Aarhusgadekvarteret ligger tæt på en central togstation, busstoppesteder og 

metrostationer. Badezonen er en offentlig konstruktion og må derfor benyttes af alle lokale 

såvel som ikke lokale. Badezonen ligger i forlængelse af Göteborgplads. Her findes der 

supermarkeder, caféer og restauranter. Dette inviterer til kombinationen af indtagelse af 

fornødenheder og brugen af badezonen. I den forbindelse er området nemmere at tilgå 

også over længere tid, derfor øger disse tiltag brugen af området. Cykelstativer og plads til 

parkering omgiver badezonen og er også med til at øge anvendeligheden, ligesom at 

pladsen ligger tæt på både metro og togstation. 
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Bredden består af brede niveauer af trækonstruktion, hvor der er plads til at badegæster 

kan ligge på deres håndklæder. Der er også plads til anden form for små aktivitet uden for 

vandet, f.eks. samtale i rundkreds, spise eller at spille kort. Badezonen er også udstyret med 

6 bløde ramper som gør området lettere tilgængeligt, for eksempel cykler, rulle- og 

kørestole og barnevogne. 

  

Badezonen imødekommer fysisk aktivitet i vandet. Det flydende aktivitetshus indebærer en 

sauna, hvilke gør det mere attraktivt at bade uden for sommersæson. På den måde 

understøtter saunaen aktivitet hele året rundt. Udover det er badezonen en sikkerhedszone 

hvor der ikke må sejles. Der er opført stiger og trapper så det er lettere at tilgå vandet. 

Området omkring badezone understøtter også andre services såsom kajak og paddleboard. 
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God arkitektur er vigtigt for brugen af området og det æstetiske udtryk. Det giver beboere 

lyst til at befinde sig i det byggede miljø. Designet af området blev fastgjort ved en 

konkurrence, hvor flere arkitektvirksomheder kom med forslag til konstruktionen. Vinderen 

blev CG Jensen og Spektrum. Badezonen er altså designet og konstrueret ud fra mere end 

bare funktionalitet. Yderligere er der i forlængelse af badezonen, på Göteborg plads, anlagt 

kunst af landskabsarkitekterne Thingbrandt (thing-brandt.dk/kunst). Det drejer sig om 7 

betonkonstruktioner af forskellige bløde former og størrelser, og et stort rundt gyldent 

cykelstativ. Ud fra disse elementer viser området sig som et indbydende byrum. 
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Delkonklusion 

Ud fra vores site survey kan vi konkludere at der i vores case er gjort en række fremmende 

tiltag for den sociale lighed. Ud fra vores forståelse og Dempsey et al’s teori, fungerer 

badezonen Sandkaj som en overvejende positiv konstruktion for områdets sociale 

bæredygtighed inden for social lighed. Igennem vores observationer er vi ikke stødt på 

nogen negative forhold i det byggede miljø, inden for social lighed. Omfang og antal kan dog 

altid øges og vurderes indtil de mest optimale forhold opnås. Ud fra dette perspektiv er 

området et godt byrum og det er det som kan være med til at overskygge andre vigtige 

forhold og eventuelle problemstillinger i det holistiske perspektiv. 

Analyse af semistruktureret livsverdensinterview 

Introduktion 

I det følgende afsnit analyseres der på hvordan og i hvilket omfang social 

sammenhængskraft optræder i Aarhusgadekvateret med udgangspunkt i Badezone Sandkajs 

indflydelse herpå. Analysen tager udgangspunkt i fire semistruktureret 

livsverdensinterviews med henholdsvis tre beboer i kvarteret og næstformanden i 

kvarterets grundejerforening. 

Analysens omdrejningspunkt er Dempsey et al’s teori om social sammenhængskraft, hvor de 

fem elementer gennemgås i rækkefølge.  

I bunden af hvert element fra teorien om social sammenhængskraft vil der yderligere blive 

analyseret på interviewet med næstformanden for grundejerforeningen. Dette gøres med 

henblik på at belyse de spørgsmål, som knytter sig til beboernes demokratiske deltagelse i 

kvarteret fremadrettet, med fokus på udfordringer der relateres til badezonen. 

De 5 elementer i social sammenhængskraft: 

• Social interaktion/netværk i området 

• Deltagelse i grupper og netværk i området 

• Stabilitet i beboersammensætningen 

• Identitet og Stolthed 

• Sikkerhed og Tryghed 
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Social interaktion/netværk i området  

Social interaktion og sociale netværk omhandler ifølge Dempsey et al. på hvilken måde og i 

hvilken grad, at beboerne kommer hinanden ved, eller har mulighed for det. Menneskers 

sociale netværk er de mennesker og de relationer de har til hinanden imellem. Disse forhold 

er med til at øge tilknytningen til et område og på den måde hænger det stærkt sammen 

med de andre punkter, og er i visse tilfælde en forudsætning for dem. 

Relationer kan være stærke eller svage. De fleste af dem som Birthe interagerer med, er 

mennesker hun ikke kender så godt, det er svage relationer. Hun udtaler ”Så mange snakker 

jeg altså ikke rigtig med overhoved” (bilag 1 s. 5. l. 14). Svagt er ikke nødvendigvis negativt i 

denne sammenhæng. Hun bor med sin mand hvilket er en stærk relation i sig selv, og 

dækker de fleste af hendes sociale behov.  Marianne lader til at have stærke relationer og et 

stærkt netværk på baggrund af hendes store indsats med hendes bekendte. Til sidst har vi 

snakket med S.M. som bruger området som solist. Da vi spurgte ham om han interagerede 

med naboer og venner, når han opholdt sig på sandkajen, var svaret: ”Org, det vil tit være 

solo, men det sker da at jeg møder naboer fra ejendommen” (bilag 3 s. 2. l. 1). Han giver 

udtryk for at det ikke er særligt tit at han interagerer med nogle overhovedet og vi vurderer 

at han ikke har et hverken stærkt eller stort netværk. 

Vi spurgte Birthe om hun vidste hvem de andre var og om de hilser på hinanden. ”Jeg møder 

dem jeg kender fra området her, det er ikke fordi det er så mange fordi de fleste arbejder jo” 

(bilag 1 s. 2. l. 8). Det at hun er pensioneret gør at hun er ude for sin lejlighed på nogen 

andre tidspunkter end de fleste andre. Hun møder ikke så mange, men alligevel støder hun 

på nogen og oplever altså en social interaktion på hendes motionsture.  

Birthe og S.M. nævner begge at de benytter området til gåture, hvor de sommetider støder 

på naboer. Birthe motionerer 2 gange om dagen langs Sandkajen. I denne forbindelse sidder 

hun ofte på en af bænkene blandt skulpturerne ved badezonen, når hun skal hvile sig eller 

blot vil nyde udsigten. Disse aktiviteter er fremmende for den sociale interaktion fordi de 

øger chancen for at møde nogen. Hvis de sad i deres lejlighed hele dagen, ville de ikke møde 

nogen. Birthe ville kun møde sin mand. Men når de kommer ud i området og bruger det, er 

der en øget chance for at støde på sine naboer og bekendte.  
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Ved at have et åbent sind og være imødekommende giver beboerne sig selv det bedste 

udgangspunkt for at opnå social interaktion. På den måde kan deres sociale netværk styrkes 

over tid. S.M. lader til mest at passe sig selv hvorimod Birthe nyder at hilse og snakke med 

dem hun møder. Marianne tager også imod sine naboer med åbne arme. 

I Birthes forening afholdes der sommerfest og julehygge, når der ikke er Corona. Det har 

hun deltaget flittigt i og giver udtryk for at det er ærgerligt at det nu ikke er muligt som følge 

af forsamlingsforbuddet. Boligforeningen har et selskabslokale som man kan leje, og som 

bliver brugt til fælles julehygge. Om sommeren bruges Sandkajen til at opsætte telt og holde 

sommerfest. Disse tilbud er meget fremmende og også genstand for social interaktion og 

sociale netværk. 

”I højsommeren i godt vejr, ja så går jeg helt andre steder hen, der kan jeg ik rigtig holde ud 

at være der, det er som om der er nogen der er kommet og invaderet mit territorium. Så det 

bryder jeg mig egentlig ikke om. Sommetider kan jeg jo dårligt gå dernede, folk flyder jo ud 

over det hele, så det er ikke nogen nydelse, det er det ikke” (bilag 1 s. 2. l. 14). 

I højsommeren bliver Birthe nødt til at søge væk fra sit område. Marianne fortæller også at 

hun ikke føler at der er plads til hende. Tendensen er destruerende for deres sociale 

netværk fordi de ikke får mulighed for at møde dem de kender dernede og vedligeholde 

deres relationer. Det kan også være med til at skabe negative oplevelser og tanker for 

Birthes motionsture eller Mariannes picnic og dermed bidrage til at dyrke de gode vaner, i 

mindre grad. 

Der findes forskellige Facebookgrupper for beboerne, hvor blandt andet netop denne 

tendens bliver diskuteret. Birthe og Marianne bruger disse facebookgrupper, hvorimod S.M. 

afholder sig fra dem da det ikke har nogen interesse for ham. ”Jeg kender ikke til dem og jeg 

opsøger dem heller ikke for jeg synes simpelthen ikke det er interessant” (bilag 3 s. 3. l. 2). 

Det at have et online forum kan skabe nogen sociale interaktioner på nettet, også selvom 

der ikke hersker enighed blandt beboerne. Specielt den Facebookgruppe, for den karre som 

Birthe bor i, er platform for social interaktion og netværk. Vi spurgte Birthe hvad de brugte 

denne gruppe til, og det viste sig at være en bred palet.  
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”Hvem har en nedstryger ikke altså og jeg har problemer med det og det, hvad gør i osv. 

altså? Udluftningen fungerer ikke har i også problemer ikke altså? Faktisk petitesser som kan 

være meget godt ikke altså, for hvad gør vi der, for så er der nogen der siger; vi har en god 

blikkenslager, eller henvend dig til viseværten osv. Ikke, altså det er en utrolig hjælpsom 

gruppe” (bilag 1 s. 2. l. 10). 

Citatet kommer omkring mange forhold der alle knytter sig til en form for social interaktion. 

I første omgang kommer beboerne hinanden ved online i gruppe. Efterfølgende er der 

nogen af interaktionerne der kan blive reelle fysiske møder, f.eks. hvis en beboer skal låne 

eller udlåne en genstand til en anden. Facebookprofiler er ofte udstyret med profilbilleder af 

personerne, hvilket også giver mulighed for at genkende og interagerer, i den virkelige 

verden, med naboer som de har mødt online.  

”Jeg har en nabo som er meget udadvendt og som kender alle her og hende hører jeg meget 

tit, så hun er sådan set min rygtekilde” (bilag 1 s. 4. l. 7). En anden del af Birthes netværk er 

hendes ”rygtekilde”. En nabo som hun tilsyneladende interagerer med forholdsvis ofte. 

Personen fremstår som en stærk relation for det samlede netværk i deres karre. Hun er 

tilsyneladende meget udadvendt og henvender sig flittigt til sine naboer. Det er en generel 

tendens, disse såkaldte rygter florerer mellem beboerne. Aarhusgadekvarteret er nyt og 

under udvikling og det skaber øget interesse i at følge med i hvad der sker. Nye tiltag i 

området som f.eks. badezonens udvikling er med til at skabe samtaleemner og debat. Birthe 

og hendes naboer har i den forbindelse et ærinde ved at interagerer med hinanden og skabe 

sociale netværk. 

Marianne bruger også ofte badezonen. Hun bader når det er varmt og ønsker også at 

vinterbade på et tidspunkt. Ofte er vinterbadningen en fælles aktivitet for medlemmerne, 

det ved vi fra Birthes udtagelser om hendes observationer. Derfor er aktivitetshuset 

potentielt fremmende for Mariannes netværk, hvis hun bliver medlem. 

”Ja altså vi benytter det meget, vi pakker en madkurv, også går vi ned og sætter os om 

eftermiddagen, sidst på eftermiddagen/om aftenen, får et glas vin og har altid et par ekstra 

glas ned, hvis der kommer nogle naboer forbi eller nogen vi kender. Så altså, vi kan rigtig 

godt lide at være nede på bryggen” (bilag 2 s. 2. l. 1). 
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Citatet her tydeliggør Mariannes stærke netværk. Badezonen er direkte genstand for en 

række behagelige interaktioner. S.M. bakker denne påstand op og snakker om hvordan 

Badezonen skaber liv i området. Marianne fortæller yderligere at andre beboere ligesom 

hende, pakker en madkurv, og at det blandt andet er lyset dernede som er rigtig flot. Et lys 

som mange beboere ikke har fra deres altaner. ”Ja der kan være rigtig magisk dernede” 

(bilag 2 s. 2. l. 11). Det er lykkedes at skabe et sted for Marianne og hendes naboer som de 

har lyst til at besøge. Det gør de sammen hvor de interagerer direkte og intentionelt. Men 

flere gør det også alene hvor møder opstår spontant og indirekte. Marianne er meget 

udadvendt, da hun generelt virker engageret i kvarteret, beboerne og fællesskabet. Hun 

fortalte også om en oplevelse hvor hun faldt i snak med nogen fra Østerbro, hvilket var en 

positiv oplevelse. Udover det er hun ikke bleg for at henvende sig til udefrakommende hvis 

de sent om aften kommer kørende i deres biler og skaber postyr. For en socialt 

interagerende person som Marianne er det vigtigt at have gode betingelser for at få sine 

behov opfyldt. Det er Badezonen i hendes tilfælde i høj grad med til, hvilket styrker hendes 

sociale netværk.  

Göteborg plads er en forlængelse af Sandkajen og badezonen. Marianne fortæller at mange 

køber mad i boderne her, og sætter sig ved badezonen. Det er med til at øget chancerne for 

spontan interaktion eller at pleje sit sociale netværk. Hun beskriver området som et 

hovedknudepunkt som mange generelt benytter til forskellige aktiviteter. Aktiviteterne 

skaber nye relationer og netværk og igennem dem kan beboerne lære hinanden at kende. 

Det kommer til udtryk i følgende citat: 

”Altså det er jo ikke kun vinterbadeklub, der er også kajak der er et klubhus dernede så det 

bidrager jo til at der er nogle aktiviteter i området og de arrangerer forskellige ting, yoga 

som man kan melde sig til, og der er også hele konditaget der også er en form for et 

samlingspunkt for nogle der dyrker idræt deroppe ikke. Der er foreningsliv rundt omkring der 

også er med til at lære hinanden at kende ikke?” (bilag 2 s. 2. l. 18). 

De tre interviewpersoner har forskellige behov. Der er enighed om at Badezonen er et 

område der ligger op til interaktion. Området inviterer brugerne til at benytte det og er 

fremmende for beboernes relationer. De interagerer alle med deres naboer i forskellig grad. 

Interaktionerne er stærkt knyttede til deres behov og dem lader alle til at få opfyldt. Udover 
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at skabe et åbnet offentligt rum hvor beboerne kan mødes, danner Badezonen også 

rammerne for andre fællesskaber og aktiviteter.  Beboerne bruger badezonen til at skabe og 

pleje deres relationer og styrker kvarterets sammenhængskraft. Udviklingen af badezone 

området vækker inddrager og vækker interesse blandt beboerne. Det skaber debat på især 

sociale medier hvor interaktion og sociale netværk bliver skabt. Facebookgrupperne 

fungerer for dem der har lyst til at bruge dem. De er gode i den form at beboerne selv kan 

styre i hvilken grad de vil være en del af dem eller slet ikke at ville. Sammen med Badezonen 

bliver det fora hvor beboerne let kan kommunikere om forholdene dernede. 

Højsommerperioden er et stærkt emne på disse platforme og bliver omdrejningspunktet for 

meget interaktion i grupperne. Der er uenighed om hvor stort et problem det er, at folk 

kommer udefra. Samtaleemner skaber interaktion og det styrker sociale netværk. Som 

ifølge Dempsey et al. Er en vigtig del af sammenhængskraften og dermed den sociale 

bæredygtighed. 

Lis som repræsenterer grundejerforeningens bestyrelse bekræfter at området faciliterer 

sociale sammenkomster for naboerne i kvarteret der mødes med picnickurve (Bilag 4 s. 6. l. 

29), og tilføjer også at der bl.a. er blevet holdt private fødselsdage dernede (bilag4 s. 7. l. 3), 

men også at det i højsæsonen befinder sig modsat, hvor mængden af gæster umuliggør 

brugen af området, som opleves som Ibiza, Skagen eller Tisvilde, hvilket medfølger at 

beboerne spiser inden døre hele sommeren (Bilag 4 s. 10. l. 8). På den måde må det siges, 

ud fra grundejerforeningens perspektiv, at badezonen i perioder spiller en positiv rolle i 

forhold til social interaktion og netværk i området, og i andre perioder en negativ rolle. 

Deltagelse i grupper og netværk i området: 

For at undersøge om Dempsey et al’s parameter for sammenhængskraft omhandlende 

”deltagelse i grupper og netværk i området” formulerede vi til interviewguiden 

undersøgelsesspørgsmålet: ”Eksisterer der netværk eller kollektive grupper i 

Aarhusgadekvarteret som badezonen spiller en rolle overfor?”. Dette vurderer vi bl.a. på 

dette udsagn fra Birthe at der gør. ”vi har sådan en lokal facebookgruppe, som hedder 

harper park hvor medlemmerne er beboerne her, hvor man skriver til hinanden.” (bilag 1 s. 3. 

l. 1.). Marianne Stigborg bekræfter i dette citat ”Ja der er både 2150 Nordhavn som I givetvis 

kender, også har vi også vores egen facebookside i ejendomme og jeg vil tro at de andre 
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ejendomme også har grupper” (bilag 2 s. 4. l. 23) at der særligt på Facebook eksisterer 

netværk. Disse netværk styrker i høj grad sammenholdet i kvarteret bl.a. ved at understøtte 

det ”klassiske naboskab hvor man fx låner værktøj af hinanden eller kommunikerer omkring 

afholdelse af sommerfest eller rekognoscerer glemte genstande for hinanden. Birthe 

Neckman siger om samarbejdet i facebookgruppen at ”Der er et meget fint nabosamarbejde 

og det har også være suppleret med, indtil den her Covid er startede, sammenkomster som 

en sommerfest og julehygge.” (bilag 1 s. 3. l. 26). 

Det interessante for vores undersøgelse er så hvilken rolle badezonen spiller i forhold til 

dette. Dempsey et al beskriver at en fælles problemstilling som fx en opsættelse af en 

mobilmast, kan være medskabende af social sammenhængskraft i et område (Dempsey, 

2006). En pendant til dette kan være Aarhusgadekvarterets beboeres fællesskab omkring at 

være trætte af musiklarm og skrald fra badezonens gæster. Larm og skrald fungerer altså pt 

som en samtalestarter og en fælles fjende, der altså ifølge Dempsey et al har potentiale til at 

øge sammenhængskraften. Følgende uddrag af interviewet med Marianne Stigborg 

understøtter dette:  

”Interviewer: Ja og hvad er det I snakker om i de her grupper? 

Marianne Stigborg: Jamen der er vildt mange frustrationer. Specielt også ift. 

grundejerforeningen som har overtaget driften af området, hvor vi synes de har været alt for 

langsomme til at reagere på det voldsomme pres der er kommet. 

Interviewer: Og hvad er det for et pres? 

Marianne Stigborg: Jamen der er ingen grænser for hvor mange mennesker der kan være, 

og når de alle køber pizzaer og kaffe efterlader det enorme mængder skrald” (Bilag 2. s.4. l. 

25). 

Dempsey et al’s teori ligger vægt på at deltagelse i kollektive grupper og netværk i området 

går ud på at beboere i et boligområde deltager i organiserede aktiviteter der er skabt af 

andre beboer i området. Dette foregår altså primært igennem facebookgrupper. Det er 

samtidig ifølge Dempsey et al også en nødvendighed at der skabes faciliteter, hvor det er 

muligt for beboerne at organisere disse aktiviteter. Vinterbadeklubben og aktivitetshuset i 

badezonen har potentiale til at spille en rolle netop i forhold til dette, men ingen af vores 
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interviewpersoner brugte eller kendte til nogen naboer som brugte disse. S.M. udtaler bl.a. 

“Nej det er jeg faktisk ikke” (bilag 3. s.3 l. 2) til spørgsmålet om han kender til nogen naboer 

der benytter vinterbadeklubben. På baggrund af vores undersøgelsesinterviews kan vi altså 

ikke konkludere at badezonen faciliterer dette møde, på trods af at Vinterbadeklubben og 

aktivitetshuset er en del af denne, idet at den tilsyneladende ikke i særlig grad rummer 

naboer fra Aarhusgadekvarteret. Til gengæld spiller badezonen en rolle som samtalestarter 

og medvirker i den rolle i høj grad til skabelse af social sammenhængskraft for de fleste, og 

for nogen også ved at samle kvarterets beboer om løsning af negative problemstillinger 

forbundet med badezonens gæster. Lis som er medlem af grundejerforeningens bestyrelse, 

bekræfter at der beboer som har ansøgt om penge til at opstarte et formelt naboværn af en 

art (bilag 4 s. 9 l. 14.). I forhold til badezonens rolle overfor deltagelse i grupper og netværk 

har Lis fra grundejerforeningens bestyrelse ikke så meget at sige. Formelt set holder 

grundejerforeningen sig væk fra Facebook og giver ikke udtryk for at kende til formelle 

netværk hvor badezonen spiller en rolle, med undtagelse af vinterbadeklubben der er en del 

af badezonen, som hun til gengæld italesætter værende helt forrygende (bilag 4 s. 6. l. 5.), 

men det er for hende uklart hvor mange af medlemmerne der fra området, og det er ikke på 

nuværende tidspunkt muligt for beboere at blive medlem af denne, da ventelisten er meget 

lang (bilag 4. s. 15 l. 24). 

Stabilitet i beboersammensætningen: 

Dempsey et al binder fællesskaber i området og stabilitet i beboersammensætningen tæt 

sammen med til- og fraflytninger i et boligkvarter. I deres udlægning tolkes det at 

stabiliteten i beboersammensætningen fungerer understøttende for et områdes 

fællesskaber. I byområder hvor der forekommer højt bopælsskifte eller negativ 

nettoflytning kan dette påvirke fællesskaberne i en negativ retning, mens områder der 

rummer mindre grad af fraflytningstendenser vil have bedre rammer for at danne 

langsigtede fællesskaber i kvarteret.  

Projektgruppen arbejder ud fra udgangspunktet om at belyse eksistensen af 

fraflytningstendenser i kvarteret forbundet med Badezone Sandkaj og hertil har vi spurgt 

vores tre interviewpersoner Marianne, S.M. og Birthe både om deres egen stillingtagen til at 

udflytte og om de kender til andre i kvarteret som er flyttet væk grundet komplikationer 
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med badezonen. Marianne og hendes mand fortæller at de har haft samtaleemnet til 

behandling, men er kommet til enighed om at de generende elementer der er forbundet 

med badezonen må kunne løses. 

Vi har snakket om det. Men vi er bare så glade for at bo her og noget af det som jeg er 

særligt glad for, er at vi interagerer med så mange mennesker herude. (…) . Så jeg har det 

lidt sådan at vi må løse det problem med det lydniveau. Så nej vi flytter ikke. Nej. 

 (Bilag 2, s.7, l. 1). 

Til samme spørgsmål virker Birthe og S.M. mindre påvirket af badegæsternes spor. Birthe 

medgiver at hun ikke føler sig generet af badegæsternes tilstedeværelse og at dette skyldes 

gode isolerede vinduer som støjen fra badezonen ikke kan gennemtrænge (Bilag 1, s. 4, l. 3) 

mens S.M. ikke er overrasket over hvad de mange badegæster har medbragt sig.  

F: Ja, så man kan sige dine planer for hvor længe du har tænkt dig at bo i 

Aarhusgadekvateret det har badezonen ikke sådan haft nogle indflydelser på efterfølgende?  

IP: Nej det er blevet som jeg havde forventet. (Bilag 3, s. 2, l. 25) 

Med til historien hører imidlertid at Birthe og S.M. hhv. bor på Murmanskgade og 

Trelleborggade mens Marianne er bosat lige ud til Gøteborg Plads og Badezonen hvilket kan 

være årsag til at oplevelserne af komplikationerne kan være mere irritable for Marianne (se 

bilag 7 for kortoversigt). Denne tendens abonnerer økonomiansvarlig for 

Aarhusgadekvarterets Grundejerforening Lis Lyngbjerg også på ”Men jeg synes det største 

problem det er med støjen især for dem der bor lige ud til badezonen. ”. (Bilag 4, s. 5, l.6) 

Både Marianne og Birthe genkender historien om at andre i kvarteret er fraflyttet boliger 

med Badezone Sandkaj som den primære årsag. Foruden den larm, skrald og hasarderet 

toiletvaner gæster af Sandkajen medfører, akkrediterer Marianne denne tendens til de 

udefrakommende gæsters adfærd som hun beskriver ved ”at være helt op i fjæset på en” 

(Bilag 2, s. 7, l. 12).  

F: Kender du … har du oplevet at nogen du har været i kontakt med at… 

IP: Ja der folk der flytter. Det er der. 

F: Ja. Okay. Primært pga badezonen? 
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IP: Fuldstændig pga badezonen. (Bilag 2, s. 7, l. 10) 

Dette udsagn får opbakning fra Birthe. Igennem hvad hun kalder for sin rygtekilde i 

kvarteret - er det i særdeleshed de beboere der bor i stueetagen med haver lige ud til 

sandkajen som vælger at fraflytte.  

”og hun fortæller (Birthes rygtekilde) at der er nogen der pga. støjen søger væk og det er 

altså dem der vender ud mod der. Der er f.eks. 4 der har haver ud mod der. (Bilag 1, s. 4. l. 

7)” Birthe anerkender på samme vis som Marianne at de udefrakommende unge gæsters 

adfærd er en del af problemet. Birthe kommenterer at der findes episoder hvor at gæster 

har været inde og besøge beboerne i deres private haver. Om denne invadering af haverne 

er bevidst eller ubevidst fra badegæsternes side vides ikke med sikkerhed og de to 

muligheder udelukker så vidt ikke hinanden. Men mens en bevidst handling kan skyldes 

dårlig adfærd, kan en ubevidst handling skyldes mangel på kantzoner eller skæl mellem det 

offentlige Sandkajen og den private have. Modsat Marianne og Birthe oplever S.M. ikke 

tendensen om at beboere fraflytter grundet Badezone Sandkaj. 

Lis Lyngbjerg genkender denne fortælling om beboere der har fraflyttet kvarteret grundet 

komplikationer med Badezone Sandkaj. Hun fortæller, uden at kende til de præcise tal for 

til- og fraflytning, at der er mange i kvarteret som taler om netop det emne. Især i 

udlejningsejendommene findes der episoder med ind- og udflytninger i høj frekvens (Bilag 4, 

s. 5, l. 6) men grundet sparsom kommunikation mellem udlejningsejendommen og 

Grundejerforeningen kendes de specifikke fraflytningsårsager ikke.  

På baggrund af vores tre interviewpersoner og Aarhusgadekvarterets Grundejerforening 

tegner der sig et udtalt fraflytningsmønster i Aarhusgadekvarteret af enkelte beboere der 

flytter væk, især beboere der har lejlighed og have ud til Sandkajen.  

Dempsey et al. peger på at udskiftningen af beboerne i et boligområde, kan skyldes en 

mangel på tilknytning eller social sammenhængskraft, eller det faktum at individers 

livsbehov ændrer sig (Dempsey et al., 2009). Men det tyder ikke på at dette er tilfældet her, 

da Sandkajen faciliterer lokalsociale fællesskaber bl.a. i form af nabomøder og foreninger. 

Hvor udbredt denne tendens er, kan imidlertid ikke dokumenteres igennem vores 

interviews. S.M. og Birthes udsagn vidner i midlertidig om at problemer med støj ikke 

strækker sig længere end til de lejligheder der ligger lige ud mod badezonen.  
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Identitet og stolthed: 

Det er ifølge Dempsey et. al vigtigt for den sociale bæredygtighed, at beboere i et område 

skal føle en tilknytning og kunne identificere sig med området. Det sker på baggrund af de 

fysiske rammer og områdets identitet. Tilknytningen skaber fundament for at føle stolthed 

over området. Dette sker som følge af de fysiske rammer men også gennem interaktion 

naboer imellem. Her taler Dempsey et al. Om identitet af et fællesskab, som opnås når 

beboerne har fælles normer og føler en ret til at være der. 

Vi spurgte beboerne om hvad deres forhold til badezonen var, og om de synes at de var 

lykkedes at integrere den i kvarteret. Det gjorde vi for at belyse badezonen betydning for 

kvarterets identitet, og deres personlige tilknytning til den.  

”Ja, det må man sige, det må man sige. Den er jo nævn hver gang man åbner avisen og der 

er et eller andet om København så bliver den jo nævnt plus parkeringshuset med det der 

motion konditaget ik, som blandt andet har vundet en præmie. Så det er et meget 

fint byggeri vil jeg sige ikke, og det har være kostbart jo” (Bilag 1 s. 1 l. 15). 

Birthe mener meget tydeligt at Badezonen er blevet en del af kvarteret. Hun taler de fysiske 

rammer op og understreger at det har været kostbart, for at understrege områdets pragt. 

S.M. beskriver Badezonen som superfed og ”..et fantastisk aktiv for kvarteret” (Bilag 3 s. 1 l 

17). Det var en af grundende til at han flyttede til området og badezonen er altså derfor en 

vigtig del af områdets identitet.  

”Ja vi er ikke de eneste der gør det på den måde. Fordi der er simpelthen sådan et dejligt lys 

dernede som mange ikke har adgang til ud fra deres altaner f.eks. om aftenen, ikke” (Bilag 2 

s. 2 l. 9). Marianne bruger Badezonen til at lave picnic med hendes bekendte. Det gør de 

pga. af det dejlige lys som Badezonen imødekommer at de kan nyde. Hun udtaler at der kan 

opstå en magisk stemning dernede. Området bliver adgangsgivende til lys og stemning for 

beboere der ikke i forvejen har altaner vendt i den rigtige retning. 

Badezonen giver også adgang til vandet, som beskrives som beboernes park, hvilket mange 

af beboerne gør brug af. Derfor er området vigtigt for hele kvarteret. S.M. og Marianne 

bader mens Birthe tit opholder sig på sin bænk. Det at de bruger området og er afhængige 

af det, øger deres tilknytning. Området danner rammerne for mange aktiviteter i vand og på 
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land. Aktiviteterne, om det er svømning, roning, motionsture eller udkigspost, er en del af 

beboernes identitet. Disse tendenser muliggør området og bliver på den måde et vigtigt 

bindeled. Områdets identitet forenes med beboernes identitet.   

Birthe og Marianne beskriver Badezonen som et knudepunkt hvilket er karakteristisk for et 

områdes identitet. Det er der hvor der er flest mennesker, mest aktivitet og derfor mest 

interaktion. Det er her beboerne møder hinanden, snakker med hinanden og skaber 

relationer. Disse aktiviteter styrker deres tilknytning til området og derfor bliver området en 

vigtig del af kvarterets identitet.  

Denne øgede popularitet ligger op til debat og danner rammerne for en række normer og 

regler. Sommersæsonen udfordrer Badezonens kapacitet og afføder problemer.  Det kan 

være skadende for beboernes tilhørsforhold da deres områder bliver associeret med 

negative tendenser. Men de mange udefrakommende understreger også betydningen af 

badezonens eksistens. S.M’s tilfredshed med Badezonen gør at han sagtens kan forstå at så 

mange benytter området, noget han også havde forventet inden han flyttede ind. Birthe 

forstår også godt at folk kommer udefra, men er alligevel ikke helt tilfreds. ”Det er som om 

der er nogen der er kommet og invaderet mit territorium” (Bilag 1 s. 2 l. 14). Badezonen er 

offentlig, så det hun anser den som hendes territorium, beviser et stærkt tilhørsforhold.  

De mange badegæster er med til at formindske tilgængeligheden for beboerne. Birthe og 

Marianne oplever ikke at der er plads til dem i de spidsbelastede perioder. Det påvirker 

deres tilknytning til området. Det er som udgangspunkt negativt ikke at have tilstrækkelig 

adgang til faciliteterne i sit nabolag. Muligheden for at forstærke sin tilknytning til området, 

ved rent faktisk at bruge det, forsvinder. Og det at blive mindet om at stedet er offentligt 

kan også fjerne en del af deres personlige identificering af området. S.M. oplever ikke den 

samme identifikation med området på dette punkt. Han ved at Badezonen er for alle og det 

er han indforstået med. På den anden side kan disse invasioner føre til ejerfornemmelser, 

og det kan styrke beboernes forhold til Badezonen. Det går pludselig op for dem hvad de 

har, og Birthe og Marianne engagerer sig endnu mere i hvad der foregår dernede. På den 

måde ligger de deres egen energi og interesse i området, det fremmer sammensmeltningen 

af stedets identitet og deres egen.  
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Disse mekanismer bliver diskuteret i Facebookgrupperne hvor nogen er enige og andre 

uenige. Beboerne bliver tvunget til at finde fælles normer for området.  

”Ja men det er fordi der er så mange. Og jeg er jo også ked af det med privat vagtværn. Men 

man må bare konstatere at det at grundejerforeningen har hyret et privat vagtværn som går 

rundt bare og er voksne mennesker, ligger også en dæmper på det hele. Og det er igen det 

med hvad for nogle normer vi har i det offentlige rum og der tror jeg vi har skullet arbejde 

hen imod en fælles forståelse om hvad der er acceptabelt” (Bilag 2 s. 9 l. 9). 

Her opnås det som Dempsey et al. kalder identitet af fællesskab. Beboerne finder fælles 

regler og værdier for deres kvarter, og det karakteriserer fællesskabernes identitet. Grupper 

der er enige om at tilstrømningen tager overhånd, finder sammen og føler sig 

sammenkoblet. For andre kan det have en negativ effekt, hvis de ikke deler samme 

holdning. S.M. tager meget let på det og mener selv at have en upopulær holdning. Derfor 

har han i hvert fald ikke gavn af disse forhold, medmindre han kan finde sammen med dem 

som han er enig med. Men S.M. interesserer sig heller ikke for disse fællesskaber, han har 

ikke meldt sig ind i facebookgrupperne, modsat Birthe og Marianne.   

Disse grupper bliver også platform for en række andre normer. Birthe fortæller os at der 

bliver taget billeder af biler hvis en beboer har glemt at lukke døre eller vinduer. Det skaber 

identitet af deres fællesskab og dermed området. Birthe er meget stolt i hendes fortælling 

om da hun selv mistede et par nøgler som hun kunne hente en time efter nede i 

restauranten.   

Der eksisterer både identitet og stolthed omkring Badezonen i Aarhusgadekvarteret. 

Badezonen er et af de vigtigste omdrejningspunkter for områdets identitet. Beboerne kan i 

høj grad identificerer sig med Badezonen og dets funktioner, da det stemmer overens med 

deres interesser og behov. Badezonen som et vibrant område danner grundlag for en række 

normer og regler. Det kæder folk sammen, danner fællesskaber og identitet af de 

fællesskaber. Badezonen har positiv indflydelse på sammenhængskraften i området og 

dermed den sociale bæredygtighed. Tendenserne omkring højsommerræset har især delt 

vandende hos beboerne, hvor mange finder sammen og kæmper for deres ret til at være 

der, mens andre ryster på hovedet. Sommerperioden og de udefrakommende bliver 

omdrejningspunktet for de negative mekanismer som påvirker stoltheden og identiteten. 
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Normer bliver til radikale holdninger og visse beboere kan føle sig uden for fællesskabet. 

Dempsey et al. eksempel om hærværk kan også perspektiveres til denne tendens. 

Badegæster udefra opfører sig uhensigtsmæssig og det føre til mindre identifikation og 

stolthed til området. Men når alt kommer til alt, er det tydeligt at området ikke ville være 

det samme uden Badezonen og at den i høj grad påvirker Beboernes tilknytning og stolthed 

over området. Som Birthe fortalte, da vi spurgte hende hvor lang tid hun havde planer om at 

bo der; ”Jeg skal bæres ud” (Bilag 1 s. 4 l. 1). 

Når man spørger Lis, der repræsenterer grundejerforeningens bestyrelse, ind til, om 

hvordan Badezone Sandkaj medvirker som identifikationsfaktor for Aarhusgadekvarteret 

svarer hun at den er meget central (Bilag 4. s. 15 l. 14), samt at den i høj grad er en del af 

den fortælling som folk flytter til for at være en del af (Bilag 4 s 5. s. 25). På den måde 

bekræfter grundejerforeningen at Badezone Sandkaj fungerer som medskaber af 

identifikationsfaktor for kvarteret. 

Sikkerhed og tryghed: 

Sikkerhed og tryghed er ifølge Dempsey et al. essentielle forhold for sammenhængskraften i 

et område. Det fysiske miljø har stor indflydelse på beboernes følelse af sikkerhed og 

tryghed og er dette ikke på plads, kan det være udfordrende at skabe social 

sammenhængskraft ifølge Dempsey et al. beskriver hvordan naturlig overvågning kan være 

med til at sikre mekanismer der skaber en følelse af sikkerhed og tryghed.  

Badezonen ligger i forlængelse af en åben plads og munder ud i vandet. Der er derfor meget 

åben og stor gennemsigtighed i området, hvilket ifølge Dempsey et al. kan fremme følelsen 

af tryghed og sikkerhed. Birthe bakker op om dette forhold og beskriver hvordan områdets 

struktur medfølger stor sigtbarhed fra vinduer og altaner. 

Vi spurgte ind til interviewpersoners oplevelse af tryghed i forhold til badezonen, for at 

kaste lys over hvilke mekanismer og tendenser der påvirkede området ud fra dette 

perspektiv. Det lader til at de fysiske rammer for området er på plads i forhold til at skabe 

sikkerhed og tryghed. Dog giver øget aktivitet anledning til et større behov for mekanismer 

der sikrer disse forhold. Marianne er bekymret for børnenes sikkerhed i badezonen og 

mener at en livredder ville være på sin plads. Da vi spurgte hende om der var en livredder 

tilknyttet var hendes svar: ”Nej og det er jo også noget af det der er min bekymring, jeg 
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synes det er forunderligt der ikke er sket nogle ulykker herude ikke” (Bilag 2 s. 6 l. 6). 

Mariannes egen følelse af sikkerhed og tryghed bliver ikke påvirket, men derimod hendes 

bekymring for andre i området. Det er negativt for sammenhængskraften da hendes syn på 

området som sikkert og trygt bliver forværret. Presset om sommeren har gjort det 

nødvendigt i perioder at indsætte vagter. Vagterne har håndhævet nogen af reglerne 

omkring badezonen f.eks. støj, og det har taget presset fra beboerne. Ved at flytte ansvaret 

til mere autoriserede instanser, skaber de en struktur der øger følelsen af sikkerhed og 

tryghed i området. Det tyder på at denne struktur har mangle på baggrund af badezonen 

tilstedeværelse. Problemerne i højsommeren har skabt et øget behov for tryghed og 

sikkerhed, og i nogen tilfælde skabt utryghed og usikkerhed.  

Birthe og S.M’s føler sig absolut trygge i området. Da vi spurgte S.M. direkte om han følte sig 

tryg var svaret; ”Fuldstændig. Fuldstændig. Altså der er jo tosser alle steder i livet, hvis jeg 

må bruge det udtryk. Og jeg føler mig lige så tryk der, som jeg gør alle mulig andre 

steder jeg færdes i byen ” (Bilag 3 s. 3 l. 6). Det står meget klart at området fungerer som 

trygt og dermed også sikkert. Birthe nævner mange umiddelbart utryghedsskabende 

tendenser, men alligevel står hun fast på at hun oplever området som trygt og sikkert. Hun 

nævner at der har været overfald, cykeltyveri og tyveri af bilfælge. Det lader ikke til at 

påvirke hende og tværtimod finder hun tryghed og sikkerhed i sin facebookgruppe pga. af 

disse forhold. I stedet for at tale ned om de uheldige tendenser fokuserer hun på hvordan 

folk hjælper og advarer hinanden når der er ballademagere på spil. Ligesom hun med 

nøgleoplevelsen finder stor sikkerhed og tryghed i at hun kan stole på sine naboer.  

Marianne kommer ind på en anden type kriminalitet som også er udfordrende for kvarterets 

sammenhængskraft.  

”Der har kun været en periode. Under den værste del var vi ikke hjemme, der var vi ude og 

rejse for et på år siden, men en gang imellem er der lidt bander med salg af stoffer og sådan 

noget. Og der har været nogle enkelte episoder hvor jeg ikke har været begejstret” (Bilag 2 s. 

8 l. 2). 

Ikke nok med at der kommer nogen kriminelle udefra, så har de også en ubehagelig 

attitude. De parkerer ulovligt, er provokerende og Marianne har oplevet at de har smidt 

skrald lige foran hende, når hun har henvendt sig. Hun finder det ubehageligt og ifølge 
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teorien kan dette være utryghedsskabende elementer. Den største faktor til utryghed og 

usikkerhed ligger altså i ydre mekanismer, snarere end området selv.  

Badezonen påvirker følelsen af tryghed og sikkerhed i en positiv retning på flere områder. 

De fysiske rammer skaber sigtbarhed og naboskab. Den stiller højere krav til struktur der 

sikrer at områdets aktiviteter bliver udført hensigtsmæssigt. Det skaber nogen tendenser 

som kan have en negativ effekt på sammenhængskraften, som f.eks. autoriseret sikkerhed i 

badebassinet og kriminalitet. Badezonen opleves som udgangspunkt fremmende for 

sammenhængskraften, men medfører altså tendenser som kan være destruerende for den. 

Badezonen som genstand medfører i højsommerperioderne en række forhold som har 

negativ indflydelse på sammenhængskraften i området. 

Ifølge Lis fra grundejerforeningens bestyrelse skaber badezonen en hel del utryghed for 

beboerne i kvarteret. Til spørgsmål angående tryghed italesætter Lis fra 

grundejerforeningens bestyrelse en række udfordringer med støj, skrald, tis, konflikter og 

pushere som i sommerperioden opleves meget negativt. Det bemærkes også at det opleves 

at kommunen ikke anerkender problemets omfang (Bilag 4. s. 14. l. 21). 

Grundejerforeningen har følt sig nødsaget til at sætte sikkerhedsvagter ind (Bilag 4. s. 3. l. 

33). Der går historier om at enkelte naboer tidligere er blevet truet af badezonens gæster 

(Bilag 4. s. 5. l. 13). Lis bekræfter senere i interviewet at grundejerforeningen oplever at 

risikoen for øretæver og trusler er nærværende (bilag 4. s. 13. l. 8). Grundejerforeningen 

kan berette at der blandt naboer der har søgt til at lave en tryghedsskabende nabogruppe 

der vil patruljere med veste på skift for at øge trygheden i kvarteret (Bilag 4. s. 9. l. 6) 

Direkte adspurgt italesætter grundejerforeningen en markant bekymring. ”F: Nu når v 

snakker om det, hvordan oplever du så beboerne føler tryghed eller utryghed omkring det 

her område? (…) IP: Altså i forsommeren der var det slemt, der var snak om narkohandel 

henne bag ved og det har der også været nogle andre år.” (Bilag 4. s. 9. l. 23). Samlet set så 

fylder oplevelsen af utryghed, sammen med håndtering af skrald, toiletter og støj det meste 

af det samlede bestyrelsesarbejde i grundejerforeningen.  

Opsamling på interviews 

I dette projekt har interviewguiden været udformet således at vores åbningsspørgsmål og 

opfølgningsspørgsmål kredser om de mekanismer og strukturer der skaber 
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sammenhængskrafts-søjlen i social bæredygtighed i et bebygget område. De 

semistrukturede livsverdensinterviews kommer dog også ind på enkelte spørgsmål der 

relaterer sig til social ligheds-dimensionen. Formålet er at undersøge hvordan et udvalg af 

beboer i Aarhusgadekvarteret oplever fænomener relateret til disse bagvedliggende 

strukturer og mekanismer og hvilken rolle Badezone Sandkaj spiller i forhold til dette. For at 

undersøge forhold relateret til ”social interaktion og sociale netværk” opstillede vi dette 

forskningsspørgsmål: ” På hvilken måde medvirker badezonen til at beboerne interagerer 

med hinanden socialt? Vi konstaterer at de naboer vi har snakket med, i høj grad oplever 

badezonen som et samlingspunkt for hele kvarteret, der bl.a. har medført at badezonen 

sammen med det opadstødende område fungerer som mødested for mange naboer i 

kvarteret. Der berettes bl.a. om at naboer mødes med picnic kurve dernede. Vi erfarede dog 

også at nogle af interviewpersonerne oplevede at mængden af badezonegæster i 

sommerperioden forhindrer, at dette foregår i sommerperioden. Hvorfor det må badezonen 

i denne periode opleves som hæmmende på den sociale sammenhængskraft. Denne 

problemstilling er et varmt emne der virker som samtalestarter naboerne imellem, hvilket 

styrker sammenhængskraften (Dempsey et al, 2009). Deltagelse i grupper og netværk i 

området belyses i interviewguiden med forskningsspørgsmålet: ”Eksisterer der netværk eller 

kollektive grupper i Aarhusgadekvarteret som badezonen spiller en rolle overfor?”. Flere af 

interviewpersonerne var opmærksomme på at deltage i en eller anden form for online 

netværk relateret til at dele oplevelser af at bo i Aarhusgadekvarteret. I forhold til dette 

spillede badezonen og badezonerelaterede udfordringer hovedsageligt to roller. Først og 

fremmest fungerer vinterbadeklubben som en formel forening med en del medlemmer fra 

området som en styrkelse af grupper og netværk i området. Derudover er der i hvert fald ét 

regulært netværk under opstart som er initieret direkte relateret til de utilsigtede 

konsekvenser ved badezonens gæster og medfølgende skrald, tis og utryghed. Stabilitet i 

beboersammensætningen belyses via forskningsspørgsmålet: ”Har badezonen indflydelse 

på beboernes “bekvemmelighed/fornøjelse” af at bo i Aarhusgadekvarteret, og har dette 

konsekvenser for til og fraflytning? Hvilket belyste at støjen, affald og utrygheden relateret 

til badezonen opleves som årsag til en del fraflytninger, særligt fra de boliger ud til 

Badezone Sandkaj. Til gengæld opleves Sandkaj Badezone samtidig som en attraktiv facilitet 

i kvarteret, der ligeledes tiltrækker og fastholder andre. Stolthed og identitet i området 

identificeres via forskningsspørgsmålet: ”Opleves badezonen som en vigtig del af 
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fortællingen om Aarhusgadekvarteret?” Interviewene belyser at flere omtaler badezonen 

som en væsentlig identifikationsfaktor for kvarteret og at de lægger stolthed heri, men at 

hærværk og uorden samtidig nedsætter oplevelsen af stolthed. Vi erfarede også at der 

opleves en del negativ påvirkning fra badezonen og dens medfølgende udfordringer på 

følelsen af sikkerhed og tryghed i perioder med mange mennesker. Dette opleves som en 

stor udfordring. F.eks. oplever flere at de ikke kan spise ude om sommeren pga. larm. Til 

gengæld lagde flere af interviewpersonerne vægt på at de oplevede et sammenhold fx når 

man passede på hinanden og hinandens ting. Interviewene belyser dog ikke kun 

udfordringer der er relaterer sig til den sociale sammenhængskraft. På baggrund af 

interviewet med næstformanden i grundejerforeningen Lis Lyngbjerg medtager vi også den 

erfaring at By og Havn og Københavns Kommune har forholdt sig til en form for demokratisk 

beboerdeltagelse ved at tage enkelte generiske initiativer såsom nedsættelse af en 

grundejerforening, og at badezonerelaterede udfordringer i høj grad præger foreningens 

arbejde. Samtidig oplever de beboer vi har snakket med at grundejerforeningen ikke på 

tilstrækkelig vis imødekommer deres behov for handling overfor de udfordringer som 

Badezone Sandkaj bringer (Bilag 2. s. 4. l. 17). Samtidig opleves det på baggrund af uopfyldte 

ønsker og grundejerforeningens manglende kapacitet til nedsættelse af særlige 

arbejdsgrupper, afholdelse af generalforsamling eller blot at få talt sammen, at særlige 

lokale forhold forhindrer en tilfredsstillende opfyldelse af grundejerforeningens forpligtelser 

i forhold til at sikre beboernes muligheder for demokratisk deltagelse (Bilag 4. s. 8. l. 4). En 

demokratisk deltagelse der i teoriafsnittet beskrives som et spørgsmål om social lighed. 

Samtidig peger borgerinddragelsens driftsmæssige karakter på at der tilsyneladende kun i 

mindre grad er blevet sikret, at særlige lokale forhold bliver taget i betragtning ud i 

fremtiden. Der er så at sige sat flueben ved etablering af grundejerforening, samt afsat et 

mindre beløb til udbedring af forvoldt skade eller borgerinitiativer (Bilag 4. s. 8 l. 17), men 

på nuværende tidspunkt opleves dette som utilstrækkeligt (Bilag 4. s. 7. l. 15), og der er 

risiko for fraflytning på grund af ikke-løste udfordringer som relateres til brugen af Badezone 

Sandkaj (Bilag 4. s. 7. l. 19). 

Vi bemærker at Badezonen Sandkaj spiller forskellige roller i forhold til den sociale 

sammenhængskraft i Aarhusgadekvarteret samtidig. Ingen af disse har udelukkende positive 

eller negative effekter på de bagvedliggende faktorer for den sociale bæredygtighed. Af 
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positive aspekter kan især nævnes at vores interviewpersoner i høj grad oplever at 

Badezonen fungerer som identitetsskabende samlingspunkt og mødested for sociale 

relationer imellem beboere i Aarhusgadekvarteret. Af negative aspekter må især fremhæves 

at badezonen henover sommersæsonen tiltrækker enormt mange gæster der skaber skrald 

og utryghed i kvarteret, hvilket påvirker oplevelsen af social bæredygtighed negativt, på en 

række punkter. 

Diskussion 

Vi lever i en industrialiseret verden og befolkningstallene stiger. Vi bygger mere og en større 

del af vores verden er dækket af byggeri. Det gælder både til lands, til vands, og i luften. Den 

øgede aktivitet skaber opmærksomhed og nye normer og tendenser vinder plads. Et kritisk 

blik skaber plads til øgede krav om byggeriers kvalitet. Det gælder økonomisk, miljømæssigt 

og socialt. Især den sociale søjle har vundet frem i byggeriet over de seneste år. Vi bygger 

ikke udelukkende for samfundets og effektivitetens skyld. Vi skal bygge for menneskene. I 

takt med effektiviseringen af teknologi og byggeri er det i højere grad blevet vigtigt at tage 

hånd om menneskers sociale forhold nu, og i fremtiden. Individer er hvad der udgør vores 

sociale verden og vores samfund, derfor skal de i højere grad sikres gode forhold. Nye 

normer og tendenser skal tilpasses viden og teknologi, så verden bevæger sig i en 

hensigtsmæssig retning, også socialt bæredygtigt. Denne udvikling kræver struktur og 

evaluering. Social bæredygtighed er et begreb der spænder bredt og dækker over mange 

forskellige forhold. Derfor er det et komplekst og kompliceret begreb. Det er svært at skabe 

en definition som sikre at arbejde med begrebet fungere fyldestgørende i alle aspekter. 

Parametre inden for social bæredygtighed subjektive og ligger op til fortolkning, dette øger 

begrebets kompleksitet. 

Der findes mange uafhængige instanser som arbejde med social bæredygtighed rundt 

omkring i verdenen. Nogen arbejder målrettet med begrebet, andre behandler det indirekte 

gennem andre forudsætninger. Ikke desto mindre skal de fleste bygninger tilgås af 

mennesker, derfor er det næsten umuligt ikke at forholde sig til sociale aspekter. 

Spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt. Gennem vores litteratursøgning fandt vi frem til de 

mest fornuftige kilder til social bæredygtighed. Vi valgte at arbejde ud fra bestemte 

teoretikeres forståelse. Vi forstod hvor bredt et området vi var trådt ind til og vi måtte 
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derfor arbejdet struktureret, afgrænse og målrette. Tidligt i vores proces opstillede vi vores 

problemformulering med henblik på at afgrænse os til en case og en designet konstruktion. 

Det var nødvendigt for at lægge en strategi for vores videre projektarbejde. Gennem vores 

metoder startede vi arbejdet i helikopterperspektiv med vores asset mapping, for at lære 

området at kende. Derefter zoomede vi længer ind på både mennesker og sted, med vores 

site survey og semistrukturerede interview. Det har givet os et indblik i hvordan der kan 

arbejdes med begrebet og givet os en forståelse for hvordan forholdene i lige netop vores 

case ser ud. 

Vi kunne have taget andre valg både af metode og teori. Vores valgte metoder har været 

gode for vores problemformulering, teori og case. Vi kunne have valgt at taget 

udgangspunkt i DGNB eller andre teoretikeres forståelse, i og med at der ikke findes én 

officiel definition af begrebet. Det havde haft stor betydning for opgaven og måden den 

havde taget sig ud. Vores problemformulering kunne potentielt have ændret sig mere i 

løbet af opgaven og vores case og metoder lige så. Vores mål var at komme så tæt på 

sandheden som muligt og arbejde ud fra et overordnet perspektiv om det gode byggeri. I 

løbet at vores opgaver opstod der valgt og afgrænsning. Vi fandt frem til mange søjler, 

dimensioner, elementer og faktorer som alle relaterede sig til social bæredygtighed. I 

forbindelse med at forstå de forskellige underpunkter, fandt vi frem til hvordan 

Aarhusgadekvarteret og Badezone Sandkaj er opført og hvordan lovskrivere, bygherrer og 

andre aktører forholder til begrebet social bæredygtighed. I løbet af vores opgave fandt vi 

ud af at der bygges ud fra materialistiske og positivistiske tilgange. Det sker på bekostning at 

individerne i området. På kvarterplan ser områder ud til at opfylde alle hensigter inden for 

social bæredygtighed, selvom sagen er en anden. Ved at arbejde med en konkret case og 

inddraget analyse på individplan, belyser vi problemstillinger som ikke er blevet præsenteret 

på samme møde før. Det var en spændende opdagelse og det var her målsætningen med 

opgaven fik sin ret og stod endnu mere klart. DGNB’s platincertificering er misvisende og der 

er behov for at tænke anderledes. Byggeri skal ske efter sociale hensigtsmæssige intentioner 

og negative forhold skal belyses og forbedres. Det er vigtigt at eftertjekke byggeri for at lære 

af deres fejl og gøre det bedre næste gang. Samfundet er i rivende udvikling og teknologien 

følger med. Byggeri effektiviseres og individet må ikke halte bagefter. Med vores opgave 

kaster vi lys over problemstillinger i vores case, som hovedsageligt relaterer sig til den store 
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tilstrømning af badegæster som sommeren. Kigger vi andre steder i København eksisterer 

lignende tendenser på blandt andet på marmormolen og Islandsbrygge. Vores 

fremgangsmetode vil kunne belyse problemstillinger i andre cases og dermed rejse store 

samfundsmæssige spørgsmål om hvorvidt vi er på rette spor. Bygherrer skal stilles til ansvar 

for deres byggeri og individets forhold skal være førsteprioritet fordi mennesker med 

optimale forhold, skaber optimale samfund. 

Konklusion 

Projektets problemstilling har til formål at belyse Badezone Sandkajs påvirkninger på den 

sociale bæredygtighed. I forbindelse med undersøgelsen af social bæredygtighed i 

Aarhusgadekvarteret har projektgruppen anvendt de to dimensioner, social lighed og social 

sammenhængskraft, som er udledt af Dempsey et. Al og Langagergaards teorier. Der er i 

undersøgelsen arbejdet ud fra en forståelse af at det er vigtigt at tage hensyn til den sociale 

bæredygtighed på både kvarter- og individniveau. I forlængelse af dette har projektgruppen 

benyttet asset mapping som redskab til at undersøge den sociale lighed og -

sammenhængskraft på kvarterniveau. Kontekstanalysen belyser den sociale lighed på 

omgivelserne omkring badezonen mens interviewene er brugt som middel til at undersøge 

den sociale sammenhængskraft på individniveau. Som analyserne af social lighed og social 

sammenhængskraft viser, fremtræder Aarhusgadekvarteret som et socialt bæredygtigt 

område på kvarterniveau med rummelighed omkring badezonen, fornødne faciliteter 

lokaliseret i beboernes nærmiljø og et aktivitetsrigt lokalsamfund. Af samme årsag gøres 

fokusset på den sociale lighed og social sammenhængskraft på individniveau mere relevant. 

Igennem interviewundersøgelsen bliver det tydeliggjort at beboerne i kvarteret i høj grad 

benytter badezonen og den gennemløbende promenade rekreativt, at badezonen fungerer 

som det centrale mødested i kvarteret, og at badezonen og havnefronten generelt opfattes 

som en identitetsskabende og integreret del af kvarteret.  

Det er først i løbet af interviewundersøgelsen at projektgruppen opnår kendskab til 

problematikkernes størrelse omkring badezonen, hvilke understreger vigtigheden af at 

anvende både kvalitative og kvantitative metoder ved undersøgelse af social bæredygtighed 

i en bykontekst. Dermed forudsætter social bæredygtighed på kvarterniveau ikke 

nødvendigvis social bæredygtighed på individniveau. Som projektets analyser viser har 

badezonen både positive og negative indvirkninger på den sociale bæredygtighed i 
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kvarteret. Opstillingen af badezonen i et bykvarter er i sig selv et socialt 

bæredygtighedsskabende element da denne skaber et objekt der kan facilitere møder og 

sammenhængskraft i kvarteret. Vinterbadeklubben bliver i samspil hertil en mulighed for at 

mødes under et fælles interessegrundlag. Opgaven med at øge den sociale bæredygtighed i 

kvarteret ender imidlertid ikke her, da en konstruktion som Badezone Sandkaj medfører 

uforudsete konsekvenser efter færdiggjort anlægning. 
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