
DEN UDSATTE BY
- et systemteoretisk blik på den udsatte bys politik

The exposed city
- a system theoretical view on the policy for the exposed city

Forfatter: Carl Philip Zacho Kuipers

Vejleder: Anders la Cour

Kandidatafhandling
Afleveret 22. december 2014

Antal anslag: 108.555

Copenhagen Business School 2014

Institut for Ledelse, Politik & Filosofi

Cand.soc.
Politisk Kommunikation & Ledelse



	   1	  

	  
	   	  



	   2	  

Executive	  summary	  
	  
In	  2012	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  writes	  an	  overall	  policy	  regarding	  the	  
city's	  exposed	  urban	  areas.	  It	  is	  written	  in	  collaboration	  between	  all	  city	  
administrations	  and	  it	  identifies	  six	  substantial	  urban	  areas	  in	  Copenhagen,	  
which	  are	  to	  be	  categorized	  as	  socially	  and	  physically	  exposed.	  The	  policy,	  which	  
also	  applies	  today,	  uses	  nine	  goals	  to	  specify	  the	  desired	  development	  in	  the	  
disadvantaged	  urban	  areas.	  The	  goals	  ask	  for	  positive	  development	  in	  
employment,	  health,	  security,	  cultural	  consumption,	  education	  etc.	  In	  other	  
words	  a	  wide	  range	  of	  options	  is	  constructed	  in	  order	  to	  identify	  exposed	  areas	  
in	  the	  city	  of	  Copenhagen.	  
	  
This	  thesis	  examines	  how	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  construct	  its	  
observation	  of	  exposed	  areas	  in	  the	  city	  and	  how	  this	  construction	  creates	  
administrative	  opportunities.	  By	  using	  Niklas	  Luhmann's	  theory	  of	  social	  
systems	  and	  observation,	  the	  thesis	  show	  how	  the	  policy	  forms	  a	  specific	  logic	  
based	  on	  social	  and	  spatial	  uniformity	  as	  a	  guideline	  for	  the	  development	  of	  
exposed	  areas.	  
	  
The	  thesis	  is	  divided	  in	  two	  analyses.	  The	  first	  one	  observes	  how	  the	  notion	  of	  
the	  exposed	  urban	  areas	  emerges	  from	  the	  policy.	  In	  the	  second	  one	  it	  comes	  to	  
show	  that	  the	  orientation	  towards	  social	  uniformity	  stands	  in	  a	  paradoxical	  
relationship	  to	  the	  diversity	  of	  the	  city,	  which	  is	  articulated	  as	  a	  special	  value	  in	  
the	  communication.	  This	  gives	  rise	  to	  internal	  friction	  in	  the	  policy.	  
	  
On	  the	  basis	  of	  Luhmann's	  systems	  theory	  the	  thesis	  show	  how	  the	  policy	  
construct	  its	  observation	  on	  the	  exposed	  areas	  in	  Copenhagen.	  This	  creates	  a	  
very	  extensive	  policy,	  which	  incorporates	  a	  great	  deal	  of	  the	  city.	  From	  this	  a	  
dichotomy	  arises	  from	  the	  communication	  between	  uniformity	  and	  diversity.	  
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“The	  societies	  of	  our	  tradition	  had	  to	  build	  their	  own	  identity	  on	  a	  scheme	  of	  
differentiation	  implying	  inequality,	  be	  it	  the	  inequality	  of	  city	  life	  and	  country	  life,	  
or	  the	  inequality	  of	  social	  rank;	  i.e.,	  the	  distinction	  between	  noblemen	  and	  
commoners.	  This	  order	  required	  a	  description	  that	  insisted	  on	  natural	  positions	  or	  
fixed	  places.”	  –	  Luhmann	  1993:	  489	  
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Indledning	  

Byen	  er	  i	  takt	  med	  verden	  blevet	  mere	  kompleks	  at	  iagttage	  og	  afgrænse	  som	  en	  
samlet	  kategori.	  Hvad	  man	  præcist	  skal	  forstå	  ved	  en	  by,	  har	  løbende	  været	  til	  
diskussion.	  De	  fleste	  vil	  nok	  være	  enige	  i,	  at	  en	  by	  primært	  manifesterer	  sig	  som	  
et	  særligt	  system	  af	  gader	  og	  stræder,	  bygninger,	  transportmidler	  og	  mennesker,	  
der	  forsøges	  systematiseret	  og	  planlagt	  på	  et	  utal	  af	  måder.	  Det	  at	  afgrænse	  og	  
planlægge	  byen	  vanskeliggøres,	  ved	  at	  byens	  funktioner	  bliver	  flere	  og	  flere.	  
Indretningen	  af	  byen	  kompliceres	  ved	  funktionernes	  mangeartede	  karakter:	  
bolig,	  erhverv,	  rekreation,	  mobilitet,	  administration,	  sundhed,	  uddannelse	  med	  
videre.	  Byen	  kan	  ikke	  karakteriseres	  ud	  fra	  kun	  én	  af	  disse	  funktioner.	  

Byen	  er	  allestedsnærværende,	  og	  den	  traditionelle	  grænsedragning	  mellem	  land	  
og	  by	  udviskes	  (Luhmann	  1982,	  Simonsen	  2005).	  Selv	  i	  naturreservater,	  på	  
bunden	  af	  havet	  og	  i	  luftrummet	  er	  der	  tegn	  på	  urbanisering.	  Byen	  som	  kategori	  
er	  på	  den	  måde	  vanskelig	  at	  fastholde	  længe	  ad	  gangen,	  da	  den	  er	  foranderlig	  i	  
både	  sin	  fysiske	  og	  sociale	  fremtræden.	  For	  at	  iagttage	  byen	  må	  man	  bryde	  den	  
ned	  i	  mindre	  dele.	  

Planlægning	  af	  byen	  har	  væsentlige	  indvirkninger	  på	  økonomiske,	  politiske,	  
sociale,	  rumlige	  og	  miljømæssige	  forhold.	  Ofte	  er	  det	  erklærede	  mål	  at	  forbedre	  
betingelserne	  for	  netop	  disse	  forhold,	  men	  da	  der	  i	  planlægningen	  skal	  tages	  
hensyn	  til	  alle	  parametre,	  sker	  det	  unægtelig,	  at	  der	  opstår	  konfliktende	  
situationer	  (Jensen	  et	  al.	  2007:	  9).	  Der	  er	  mange	  opfattelser	  af,	  hvad	  den	  ’gode’	  
by	  er,	  og	  hvordan	  den	  bør	  indrettes.	  Denne	  erkendelse	  påkalder	  sig	  løbende	  
refleksion	  over	  hvad	  planlægning	  er,	  hvad	  den	  kan	  og	  dens	  konsekvenser.	  

Byen	  kan	  planlægges	  på	  et	  utal	  af	  måder,	  og	  måden	  det	  gøres	  på	  afhænger	  af	  
hvordan	  man	  iagttager	  den.	  En	  af	  udfordringerne	  består	  i	  at	  etablere	  et	  skarpere	  
blik	  på	  byen	  som	  socialt	  fænomen	  i	  konstant	  forandring	  (Simonsen	  2005:	  9).	  
Mange	  faglige	  discipliner	  beskæftiger	  sig	  med	  byen	  og	  dens	  indretning;	  her	  i	  
blandt	  geografi,	  sociologi,	  politologi,	  kulturteori,	  økonomi	  og	  social	  filosofi.	  Alle	  
discipliner	  forsøger	  at	  tænke	  mulige	  fremtider	  ind	  i	  en	  social	  kontekst,	  og	  det	  må	  
de	  gøre	  med	  hensyn	  til	  de	  mangeartede	  aktører,	  der	  har	  byen	  som	  ramme	  for	  
deres	  udviklingsmuligheder.	  Med	  så	  mange	  faglogikker	  på	  spil	  vil	  byen	  som	  
genstandsfelt	  generere	  forskellige	  diskurser	  og	  tankeformer	  om,	  hvordan	  
fremtiden	  bedst	  kan	  og	  bør	  formes.	  Det	  handler	  i	  sidste	  instans	  om	  at	  skabe	  
rammerne	  for	  det	  liv,	  der	  tilstræbes.	  
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Et	  andet	  aspekt	  der	  yderligere	  komplicerer	  arbejdet	  med	  at	  planlægge	  og	  udvikle	  
byen	  er	  de	  mange	  skalaer	  og	  niveauer,	  som	  byen	  udfolder	  sig	  på:	  den	  globale	  til	  
den	  transnationale,	  nationale,	  regionale,	  kommunale,	  bymæssige,	  
lokalsamfundsmæssige	  og	  hverdagslige	  skala	  gør	  igen	  byen	  som	  kategori	  til	  et	  
stort	  og	  komplekst	  felt	  (Jensen	  et	  al.	  2007:	  12).	  Disse	  skalaer	  er	  under	  konstant	  
udvikling	  og	  omstruktureres	  løbende	  politisk,	  økonomisk	  og	  juridisk.	  En	  række	  
planlægningsfelter	  falder	  ind	  på	  tværs	  af	  de	  nævnte	  skalaer,	  der	  betyder	  store	  
krav	  til	  sammentænkningen	  af,	  hvordan	  man	  i	  sidste	  ende	  skaber	  rammerne	  ’det	  
gode	  liv’.	  Der	  findes	  politikker,	  planer	  og	  visioner	  for	  mobilitet,	  infrastruktur,	  
økonomisk	  vækst,	  miljø,	  arbejdsliv,	  bosætning,	  sundhedsfremme	  og	  uddannelse,	  
der	  på	  forskellig	  vis	  påvirker	  hinanden	  på	  tværs	  af	  de	  skalaer	  og	  politikfelter,	  de	  
behandles	  på.	  	  

Tag	  for	  eksempel	  en	  EU-‐strategi	  for	  vækstfremme	  i	  mellemstore	  virksomheder.	  
Den	  kan	  tænkes	  at	  have	  væsentlige	  implikationer	  på	  regionalt	  og	  kommunalt	  
niveau.	  I	  sådan	  en	  strategi	  kan	  der	  tænkes	  at	  findes	  et	  rationale	  om	  at	  optimere	  
en	  given	  by	  som	  vækstfremmer	  med	  henblik	  på	  at	  styrke	  byens,	  landets	  eller	  
EU’s	  konkurrencekraft	  på	  det	  globale	  marked.	  	  Modsat	  kan	  andre	  rationaler	  
skabe	  støj	  ved	  at	  koncentrere	  sig	  om	  andre	  temaer.	  Tag	  eksempelvis	  en	  
lokalforankret	  områdefornyelse	  hvor	  målet	  er	  at	  styrke	  borgernes	  demokratiske	  
bevidsthed	  og	  arbejde	  på	  bedre	  social	  mobilisering	  og	  borgerinddragelse.	  
Forståelsen	  af	  de	  forskelligartede	  strategier	  der	  optræder	  i	  det	  samlede	  
planlægningsfelt,	  bliver	  en	  vanskelig	  udfordring	  i	  forhold	  til	  at	  forstå	  byens	  
kompleksitet,	  givet	  at	  forskellige	  instanser	  forsøger	  at	  planlægge	  sig	  ind	  i	  en	  
ønsket	  fremtid	  på	  hver	  sin	  måde.	  

Jeg	  har	  imidlertid	  valgt	  at	  dykke	  ned	  i	  havet	  af	  politikker,	  der	  handler	  om	  at	  
planlægge	  for	  byens	  fremtid,	  nærmere	  bestemt	  Københavns	  fremtid.	  
Nærværende	  speciale	  handler	  om	  en	  særlig	  måde	  at	  iagttage	  byen	  på,	  nemlig	  
iagttagelsen	  af	  byen	  som	  den	  udsatte	  by.	  Det	  er	  et	  blik,	  som	  Københavns	  
Kommune	  udfolder	  i	  deres	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  (2012),	  og	  det	  er	  
denne	  politik,	  jeg	  vil	  beskæftige	  mig	  med.	  Jeg	  har	  dermed	  ikke	  har	  en	  intention	  
om	  at	  udsige	  mig	  om	  udsathed	  som	  generelt	  fænomen.	  I	  stedet	  er	  jeg	  
interesseret	  i,	  hvordan	  man	  i	  kommunikationen	  opstiller	  kriterier	  for,	  hvornår	  
en	  borger	  eller	  et	  byområde	  kan	  siges	  at	  være	  udsat,	  og	  hvordan	  
kommunikationen	  om	  udsathed	  former	  et	  særligt	  blik	  på	  byen	  som	  helhed.	  	  
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Problemfelt	  

Slår	  man	  op	  i	  nudansk	  ordbog	  under	  ordet	  ’udsat’,	  kan	  man	  læse	  	  
formuleringen:	  ”som	  er	  i	  en	  situation	  som	  indebærer	  risiko	  for	  uønskede	  
påvirkninger,	  ubehageligheder	  el.lign.”	  Denne	  definition	  giver	  ikke	  indtrykket	  af,	  
at	  det	  at	  være	  udsat	  er	  en	  sønderligt	  behagelig	  situation	  at	  befinde	  sig	  i.	  Selvom	  
ordet	  ’udsat’	  ikke	  fremkalder	  lykkebilleder	  for	  det	  indre	  øje,	  er	  det	  dog	  den	  
betegnelse,	  man	  benytter	  i	  politisk	  øjemed,	  når	  der	  diskuteres	  socialt	  belastede	  
byområder.	  

I	  oktober	  2013	  erstattede	  regeringen	  den	  længe	  omdiskuterede	  ghettoliste	  med	  
en	  ny	  liste	  for	  særligt	  udsatte	  boligområder	  (Berlingske	  2013:	  A).	  Den	  tidligere	  
ghettoliste	  blev	  blandt	  andet	  kritiseret	  for	  at	  have	  en	  stigmatiserende	  effekt	  på	  
beboerne	  i	  de	  udnævnte	  ghettoområder.	  På	  den	  nye	  reviderede	  liste	  blev	  der	  af	  
Ministeriet	  for	  By,	  Bolig	  &	  Landdistrikter	  tilføjet	  to	  kriterier	  til	  den	  daværende	  
ghettoliste,	  så	  der	  nu	  var	  fem	  kriterier.	  Hensigten	  var	  at	  give	  et	  mere	  nuanceret	  
og	  præcist	  billede	  af,	  hvor	  udviklingen	  gik	  skævt	  og	  hvilke	  indikationer,	  der	  var	  
på	  udsathed	  i	  Danmark.	  
	  
Det	  at	  være	  udsat	  er	  ikke	  bare	  at	  befinde	  sig	  i	  en	  risikabel	  situation.	  Det	  er	  også	  
blevet	  et	  begreb,	  der	  anvendes	  politisk	  strategisk	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  
argumentere	  for	  særlige	  indsatser,	  der	  har	  til	  formål	  at	  stoppe	  eller	  vende	  
negativ	  social	  udvikling	  i	  samfundet.	  Spørgsmålet	  bliver	  i	  denne	  sammenhæng,	  
hvilke	  udfordringer	  det	  giver,	  når	  man	  forsøger	  at	  formulere	  politikker	  for	  de	  
udsatte	  områder?	  Man	  er	  gået	  fra	  begrebet	  ghetto	  til	  det	  mere	  udglattende	  
begreb	  om	  udsathed.	  Men	  samtidig	  har	  man	  fyldt	  flere	  kriterier	  på,	  for	  hvornår	  
der	  kan	  dømmes	  udsat	  eller	  ej.	  Det	  der	  med	  andre	  ord	  kommunikeres	  som	  
kriterier	  for	  udsathed	  i	  en	  politik,	  bliver	  samtidig	  den	  pågældende	  politiks	  
mulighedsrum	  for	  at	  gøre	  tekst	  til	  handling.	  	  

Kampen	  mod	  udsathed	  i	  Danmark	  skriver	  sig	  ind	  i	  et	  klassisk	  velfærdsstatsligt	  
anliggende,	  hvor	  arbejdet	  for	  lige	  muligheder	  for	  alle	  er	  i	  højsædet.	  Derfor	  er	  det	  
ikke	  underligt,	  at	  politikker	  om	  udsatte	  skriver	  sig	  op	  mod	  velfærdsstatens	  
idealer	  om	  lige	  adgang	  til	  velfærdsgoderne	  for	  alle	  borgere.	  Udsatheden	  bliver	  et	  
begreb,	  der	  viser	  sig	  nyttigt	  for	  stat	  såvel	  som	  kommuner	  til	  at	  målrette	  
indsatsen	  for	  samfundets	  socialt	  udsatte	  befolkningsgrupper.	  
	  
Jeg	  har	  valgt	  at	  se	  nærmere	  på	  Københavns	  Kommunes	  Politik	  for	  Udsatte	  
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Byområder	  af	  flere	  grunde.	  For	  det	  første	  er	  politikken	  vældig	  ambitiøs.	  Den	  er	  
formuleret	  som	  en	  politik,	  hvor	  Københavns	  Kommunes	  samtlige	  syv	  
forvaltninger	  står	  på	  som	  afsender,	  og	  den	  er	  blevet	  til	  under	  projektledelse	  af	  
Teknik-‐	  og	  Miljøforvaltningen,	  der	  traditionelt	  beskæftiger	  sig	  med	  udvikling	  og	  
planlægning	  af	  byen.	  Politikkens	  vision	  indrammer	  fint	  det	  høje	  
ambitionsniveau:	  	  
	  
”København	  skal	  være	  en	  mangfoldig,	  sammenhængende	  og	  tryg	  by,	  hvor	  der	  er	  
plads	  til	  og	  brug	  for	  alle	  byens	  borgere.	  Derfor	  skal	  grøn,	  sund	  og	  kreative	  vækst	  
samt	  livskvalitet	  styrkes	  i	  de	  udsatte	  byområder,	  så	  byen	  hænger	  sammen	  –	  både	  
fysisk	  og	  socialt.”	  (Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  2012:	  10)	  

Visioner	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  tegne	  de	  store	  linjer,	  men	  jeg	  er	  imidlertid	  
interesseret,	  i	  hvordan	  man	  vil	  forene	  de	  mange	  ønsker	  for	  de	  udsatte	  
byområder	  i	  København.	  Hvilken	  slags	  mangfoldighed	  er	  det,	  man	  vil	  arbejde	  for,	  
hvis	  byen	  skal	  hænge	  sammen	  fysisk	  og	  socialt?	  Og	  hvordan	  vil	  man	  arbejde	  for	  
en	  sammenhængende	  by,	  når	  der	  samtidigt	  skal	  gøres	  plads	  til	  den	  enkelte?	  	  

Mit	  ærinde	  er	  at	  undersøge,	  hvordan	  udsatheden	  i	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  
kan	  iagttages,	  og	  hvordan	  politikkens	  konstruktion	  af	  det	  udsatte	  giver	  anledning	  
til	  at	  ende	  i	  konflikt	  med	  sine	  egne	  værdier.	  Jeg	  vil	  således	  ikke	  gå	  ind	  i	  en	  
konkret	  afdækning	  af	  Københavns	  Kommunes	  motiver	  bag	  politikken,	  men	  er	  
mere	  interesseret	  i,	  hvordan	  kommunikationen	  former	  det	  udsatte	  som	  genstand	  
for	  at	  kunne	  intervenere	  i	  borgerens	  liv.	  
	  
Til	  at	  hjælpe	  mig	  med	  det	  vil	  jeg	  benytte	  mig	  af	  den	  tyske	  sociolog	  og	  
systemteoretiker	  Niklas	  Luhmanns	  teori	  om	  sociale	  systemer.	  Luhmanns	  
teoriarbejde	  tilbyder	  et	  helt	  særligt	  program	  for	  iagttagelse.	  Hvordan	  
iagttagelsen	  tilrettelægges	  er	  afgørende	  for,	  hvordan	  min	  empiri	  træder	  frem.	  Da	  
specialet	  handler	  om	  at	  iagttage	  andre	  iagttagelser	  af	  byen,	  finder	  jeg	  Luhmanns	  
teori	  særligt	  anvendelig,	  da	  den	  uden	  at	  være	  ’sandhedssøgende’	  udmærker	  sig	  
ved	  at	  kunne	  blotlægge	  en	  given	  kommunikations	  iagttagelsesledende	  logikker	  
og	  eventuelle	  paradokser.	  Ved	  at	  kunne	  analysere	  en	  given	  kommunikations	  
indbyggede	  logikker	  og	  paradoksale	  forhold	  lægges	  der	  op	  til	  at	  producere	  ny	  og	  
måske	  skarpere	  kommunikation,	  der	  er	  interessant	  for	  alle	  
organisationssystemer	  i	  samfundet.	  	  
	  
Den	  eneste	  ontologiske	  sandhed	  i	  Luhmanns	  teori	  er,	  at	  sociale	  systemer	  findes	  
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og	  at	  de	  består	  af	  kommunikation.	  Derfor	  er	  det	  ved	  at	  analysere	  kommunikation,	  
at	  man	  kan	  udsige	  sig	  om	  en	  given	  socialitet,	  som	  opstår	  i	  samfundet.	  Teorien	  
beskæftiger	  sig	  ikke	  med	  bevæggrunde	  eller	  indre	  menneskelige	  intentioner,	  da	  
der	  skelnes	  mellem	  psykiske	  og	  sociale	  systemer.	  Som	  iagttager	  har	  du	  ganske	  
enkelt	  ikke	  adgang	  til	  de	  psykiske	  systemer,	  da	  man	  netop	  kun	  kan	  iagttage	  
kommunikation.	  Psykiske	  systemer	  består	  af	  tanker,	  og	  dem	  har	  vi	  af	  gode	  
grunde	  ikke	  direkte	  adgang	  til.	  	  
	  
Den	  anden	  grund	  til	  jeg	  har	  fundet	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  interessant,	  er,	  
at	  den	  præsenterer	  et	  rigt	  antal	  parametre	  for,	  hvornår	  der	  kan	  dømmes	  udsat	  
eller	  ej.	  På	  den	  måde	  bliver	  de	  udsatte	  byområder	  konstrueret	  som	  en	  
mangefacetteret	  social	  begivenhed,	  der	  kan	  iagttages	  på	  et	  væld	  af	  måder.	  
Luhmann	  har	  vist,	  hvordan	  det	  moderne	  samfund	  gennem	  en	  evolutionær	  
proces	  er	  blevet	  uddifferentieret	  i	  en	  række	  funktionssystemer,	  som	  hver	  især	  
refererer	  til	  deres	  egen	  logik	  og	  værdisætning	  (Luhmann:	  1982,	  2000).	  Det	  
retslige	  system,	  det	  økonomiske	  system	  og	  kunstsystemet	  er	  eksempler	  herpå.	  
Kunstsystemet	  er	  eksempelvis	  i	  stand	  til	  at	  iagttage	  et	  gavlmaleris	  æstetiske	  
kvaliteter	  indenfor	  forskellen	  kunst/ikke	  kunst,	  hvor	  det	  retslige	  system	  til	  
forskel	  vil	  iagttage	  gavlmaleriet	  inden	  for	  forskellen	  lovligt/ulovligt,	  altså	  om	  
gavlen	  er	  udsmykket	  på	  lovlig	  vis	  eller	  ej.	  Det	  betyder	  også	  grundlæggende,	  at	  de	  
forskellige	  systemer	  ikke	  kan	  forstå	  hinanden.	  Med	  denne	  systemteoretiske	  
præmis	  er	  der	  i	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  lagt	  op	  til	  en	  potentielt	  
konfliktfyldt	  kommunikation	  om	  byen.	  	  
	  
Politikken	  er	  som	  sagt	  formuleret	  af	  Københavns	  Kommunes	  samtlige	  
forvaltninger,	  hvorfor	  det	  også	  må	  forventes	  at	  vise	  sig,	  at	  forskellige	  iagttagelser	  
er	  med	  til	  at	  sætte	  indholdet	  i	  politikken.	  Denne	  måde	  at	  sammentænke	  en	  
håndfuld	  fagdiscipliner	  på	  sætter	  store	  krav	  til	  de	  politikker,	  der	  skrives	  på	  
området.	  For	  nu	  kan	  byen	  ikke	  kun	  anskues	  ud	  fra	  et	  rationale	  om	  eksempelvis	  
beskæftigelse	  eller	  kriminalitetsforebyggelse,	  nu	  skal	  alle	  områder	  tænkes	  
sammen	  og	  finde	  en	  fælles	  markør,	  en	  fælles	  fortælling	  om	  den	  udsatte	  by.	  
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Problemformulering	  
	  
Det	  indledende	  afsnit	  og	  ovenstående	  problemfelt	  har	  ledt	  mig	  til	  følgende	  
problemformulering,	  som	  udgør	  min	  erkendelsesinteresse	  i	  nærværende	  
speciale.	  

Hvordan	  konstruerer	  Københavns	  Kommune	  den	  udsatte	  by,	  og	  viser	  denne	  
konstruktion	  sig	  at	  være	  i	  splid	  med	  sig	  selv	  –	  i	  så	  fald	  hvordan?	  

Med	  afsæt	  i	  den	  danske	  planlægningshistorie	  er	  det	  med	  Politik	  for	  Udsatte	  
Byområder	  interessant	  at	  se	  på,	  hvordan	  dansk	  planlægningspraksis	  har	  skiftet	  
karakter.	  Traditionelt	  fungerede	  planlægningen	  som	  en	  central	  ’rationel’	  praksis,	  
hvor	  politikerne	  udstak	  deres	  beslutninger	  til	  embedsværket,	  der	  så	  omsatte	  
beslutningerne	  til	  planer,	  og	  på	  sigt	  gjorde	  planerne	  til	  virkelighed	  manifisteret	  
som	  nye	  byrum,	  infrastruktur	  og	  bebyggelse.	  I	  dag	  skal	  embedsværk	  såvel	  som	  
borgere	  agere	  i	  en	  stadig	  mere	  kompleks	  verden,	  hvor	  der	  i	  højere	  grad	  
fokuseres	  på	  dialog	  og	  samarbejde	  med	  de	  relevante	  parter.	  Borgeren	  sættes	  i	  
spil	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  de	  fremsatte	  mål,	  og	  det	  stiller	  større	  krav	  til	  ledelse,	  
som	  skal	  agere	  i	  et	  polykontekstuelt	  samfund	  (Andersen	  2002)	  og	  i	  
grænselandet	  mellem	  privat,	  offentlig	  og	  frivillig	  sektor.	  

Jeg	  vil	  iagttage	  Københavns	  Kommune	  som	  en	  velfærdsorganisation	  
repræsenteret	  og	  konstrueret	  gennem	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder,	  hvor	  
samtlige	  syv	  forvaltninger	  står	  som	  afsender.	  Afgørende	  for	  
velfærdsorganisationer	  er,	  at	  de	  opererer	  indenfor	  interventionsdistinktioner.	  
Borgeren	  og	  andre	  berørte	  aktører	  skal	  derfor	  ende	  med	  at	  overskride	  
interventionen,	  for	  at	  politikken	  kan	  siges	  at	  have	  virket	  (Mik-‐Meyer	  &	  Villadsen	  
2007:	  98).	  Bevægelsen	  kan	  eksempelvis	  gå	  fra	  ulovlig/lovlig,	  usund/sund,	  
magtesløs/magtfuld,	  inkompetent/kompetent	  og	  arbejdsløs/i	  arbejde.	  Med	  
mange	  forskelligartede	  ønsker	  om	  intervention	  i	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  
bliver	  det	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  der	  konstrueres	  en	  samlet	  fortælling	  om,	  
hvordan	  man	  skal	  tillægge	  mening	  til	  begrebet	  om	  udsathed,	  og	  om	  der	  kan	  
forekomme	  kommunikation,	  der	  står	  i	  grundlæggende	  konflikt	  med	  sig	  selv.	  

For	  læserens	  og	  min	  egen	  skyld	  har	  jeg	  delt	  problemformuleringen	  op	  i	  to	  
arbejdsspørgsmål,	  som	  jeg	  vil	  besvare	  inden	  for	  rammen	  af	  Luhmanns	  
systemteori.	  Det	  er	  samtidig	  de	  to	  arbejdsspørgsmål,	  der	  sætter	  strukturen	  for	  
specialet,	  hvor	  det	  første	  spørgsmål	  besvares	  i	  kapitel	  2,	  og	  det	  andet	  besvares	  i	  
kapitel	  3.	  Slutteligt	  vil	  jeg	  konkludere	  på	  de	  iagttagelser,	  jeg	  har	  gjort	  mig	  i	  
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specialet	  og	  derefter	  foretage	  en	  perspektivering,	  der	  rejser	  nye	  spørgsmål	  og	  
perspektiver,	  der	  har	  rejst	  sig	  i	  arbejdet.	  

• Hvordan	  konstruerer	  Københavns	  Kommune	  den	  udsatte	  by?	  	  	  
Begrebet	  om	  udsathed	  er	  ikke	  et	  håndfast	  begreb,	  der	  har	  en	  klar	  
definition.	  Nok	  har	  vi	  nogle	  billeder	  og	  ideer	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  
udsat,	  men	  hvad	  betyder	  det	  egentligt?	  Min	  interesse	  ligger	  i	  at	  vise,	  
hvordan	  Københavns	  Kommune	  tillægger	  mening	  til	  begrebet	  om	  den	  
udsatte	  borger	  og	  de	  udsatte	  byområder.	  Derfor	  vil	  jeg	  se	  på,	  om	  der	  
findes	  en	  primær	  forskel	  i	  kommunikationen,	  som	  sætter	  en	  klar	  
meningsgrænse.	  
	  

• Viser	  konstruktionen	  af	  den	  udsatte	  by	  sig	  at	  være	  i	  splid	  med	  sig	  selv?	  	  
Min	  forventning	  til	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  er,	  at	  den	  favner	  så	  
bredt,	  at	  der	  må	  forekomme	  former	  for	  selvmodsigelser,	  som	  skaber	  
paradoksale	  forhold	  i	  kommunikationen.	  Ambitionen	  er	  i	  denne	  
forbindelse	  at	  undersøge,	  om	  politikken	  kommer	  til	  at	  modarbejde	  sig	  
selv.	  
	  

Motivation	  
	  
Min	  motivation	  for	  at	  skrive	  dette	  speciale	  består	  i	  min	  grundlæggende	  interesse	  
for	  byens	  fysiske	  og	  sociale	  strukturer,	  og	  hvordan	  de	  på	  forskellig	  vis	  relaterer	  
sig	  til	  blandt	  andet	  økonomiske,	  kulturelle	  og	  ikke	  mindst	  politiske	  
argumentationskæder	  og	  logikker.	  	  
	  
Sideløbende	  med	  mine	  studier	  har	  jeg	  arbejdet	  praktisk	  med	  byudvikling	  fra	  en	  
primært	  kommunikativ	  vinkel,	  og	  i	  den	  forbindelse	  har	  jeg	  været	  interesseret	  i	  
hvilke	  rationaler	  arbejdet	  blev	  drevet	  frem	  efter	  og	  hvordan.	  Det	  er	  således	  også	  
sociologiske	  problemstillinger	  relateret	  til	  byen,	  som	  jeg	  har	  forfulgt	  i	  min	  
studietid	  ved	  Politisk	  Kommunikation	  &	  Ledelse	  på	  CBS.	  
	  
Senest	  har	  jeg	  været	  ansat	  i	  en	  områdefornyelse,	  der	  arbejder	  med	  en	  
helhedsorienteret	  tilgang	  til	  udsatte	  byområder.	  Man	  sætter	  altså	  ind	  på	  en	  ret	  
omfattende	  pallette	  af	  sociale	  og	  fysiske	  aspekter,	  hvor	  målet	  naturligvis	  er	  at	  
bringe	  udviklingen	  fra	  en	  negativ	  tendens	  til	  en	  positiv.	  Det	  var	  i	  slutfasen	  af	  
denne	  områdefornyelses	  projektperiode,	  at	  jeg	  for	  alvor	  blev	  opmærksom	  på	  
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Politik	  for	  Udsatte	  Byområder,	  der	  blev	  trukket	  frem	  som	  referenceramme	  for	  
arbejdet	  i	  områdefornyelsen.	  	  
	  
Det	  daglige	  arbejde	  foregik	  decentralt	  fra	  forvaltningen	  og	  altså	  midt	  i	  det	  
udsatte	  byområde.	  Her	  mødte	  jeg	  et	  bredt	  udsnit	  af	  de	  borgere,	  København	  er	  
gjort	  af.	  Kvarteret	  bestod	  både	  af	  ressourcestærke	  og	  mindre	  ressourcestærke	  
borgere,	  der	  prægede	  kvarteret	  på	  hver	  deres	  måde.	  Min	  undren	  bestod	  derfor	  i,	  
hvordan	  man	  i	  Københavns	  Kommune	  afgjorde,	  om	  et	  kvarter	  skulle	  betragtes	  
som	  udsat	  eller	  ikke	  udsat.	  En	  præmis	  for	  at	  igangsætte	  en	  områdefornyelse	  er,	  
at	  byområdet	  er	  kategoriseret	  som	  udsat	  af	  kommunen,	  ellers	  er	  det	  vanskeligt	  
at	  legitimere	  en	  indsats,	  der	  går	  ud	  over	  den	  normale	  kernedrift.	  
	  
I	  samarbejdet	  med	  de	  lokale	  borgere	  var	  der	  rig	  mulighed	  for	  at	  reflektere	  over	  
nytteværdien	  i	  de	  projekter,	  vi	  lagde	  for	  døren.	  Gavnede	  det	  lokalt	  forankrede	  
kunstprojekt	  	  eksempelvis	  kommunes	  overordnede	  strategi?	  Og	  var	  byhaven	  
med	  til	  at	  højne	  borgernes	  demokratiske	  bevidsthed	  og	  styrke	  den	  sociale	  
mobilitet?	  Disse	  spørgsmål	  har	  senere	  motiveret	  mig	  til	  at	  se	  nærmere	  på	  Politik	  
for	  Udsatte	  Byområder,	  og	  på	  hvordan	  den	  former	  kommunikationen	  om	  det	  at	  
være	  udsat	  i	  et	  udsat	  byområde.	  
	  

Empiri	  
	  
Jeg	  har	  valgt	  min	  empiri,	  efter	  hvad	  jeg	  bedst	  mener,	  kan	  belyse	  min	  
problemformulering.	  Da	  jeg	  er	  interesseret	  i,	  hvordan	  Københavns	  Kommune	  
tillægger	  mening	  til	  begrebet	  om	  udsathed,	  har	  jeg	  fundet	  det	  nærliggende	  at	  
beskæftige	  mig	  med	  netop	  den	  politik,	  der	  forsøger	  at	  formulere	  hvad	  udsathed	  
er,	  hvor	  omfattende	  den	  er,	  og	  hvilke	  muligheder	  dens	  definitioner	  giver	  for	  at	  
intervenerer	  i	  den	  enkelte	  borgers	  liv.	  
	  
Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  udgør	  derfor	  alene	  mit	  empiriske	  arkiv,	  og	  det	  er	  
den	  jeg	  vil	  koncentrere	  mig	  om	  fra	  start	  til	  slut.	  Politikken	  er	  skrevet	  og	  vedtaget	  
i	  2012	  og	  fungerer	  stadig	  som	  formel	  referenceramme	  for	  det	  boligsociale	  
arbejde	  og	  områdefornyelsen	  i	  Københavns	  Kommune.	  Den	  er	  på	  35	  sider	  og	  
starter	  med	  et	  fælles	  forord	  ved	  overborgmester	  Frank	  Jensen	  (A)	  og	  
kommunens	  resterende	  seks	  borgmestre	  som	  afsendere.	  Dernæst	  giver	  
politikken	  en	  overodnet	  indføring	  i	  de	  problemer,	  der	  skal	  adresseres,	  og	  
hvordan	  det	  skal	  gøres.	  Dette	  er	  efterfulgt	  af	  en	  vision	  og	  en	  række	  konkrete	  
målsætninger	  for	  de	  udsatte	  byområder.	  Dernæst	  får	  man	  indblik	  i	  de	  tal,	  der	  
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ligger	  til	  grund	  for	  politikkens	  målsætninger.	  Slutteligt	  får	  man	  en	  overodnet	  
indføring	  i,	  hvordan	  politikken	  skal	  lykkes	  som	  et	  samarbejde	  mellem	  kommune,	  
borger	  og	  den	  almene	  sektor,	  og	  til	  sidst	  præsenteres	  en	  strategi	  for,	  hvordan	  
kommunen	  skal	  nå	  fra	  vision	  til	  konkrete	  forandringer	  i	  de	  udsatte	  byområder.	  
	  

Kontekst	  -‐	  En	  ny	  tilgang	  i	  dansk	  byudvikling	  

Jeg	  finder	  det	  relevant	  at	  sætte	  min	  problemformulering	  ind	  i	  en	  planhistorisk	  
kontekst,	  der	  kort	  opridser	  de	  store	  træk	  i	  udviklingen	  inden	  for	  dansk	  
byplanlægning.	  Med	  Luhmanns	  blik	  for	  organisationssystemer	  er	  det	  en	  pointe,	  
at	  organisationer	  i	  et	  vist	  opfang	  afspejler	  samfundet.	  I	  takt	  med	  at	  samfundet	  
uddifferentieres	  i	  funktionssystemer,	  som	  øger	  graden	  af	  kompleksitet,	  må	  
organisationerne	  af	  evolutionære	  grunde	  følge	  trop.	  Således	  kan	  man	  også	  se,	  at	  
den	  traditionelle	  planlægning	  af	  byen	  er	  gået	  fra	  top-‐down	  styrring	  til	  en	  kraftigt	  
øget	  borgerdeltagelse	  og	  et	  nyt	  og	  såkaldt	  helhedsorienteret	  blik	  på	  byen.	  
	  
Gennem	  tiden	  har	  planlægningen	  og	  anskuelsen	  af	  byen	  været	  præget	  af	  
forskellige	  logikker	  og	  planmæssige	  skoler.	  Ingen	  af	  disse	  planlægningsskoler	  
har	  haft	  et	  totalt	  overtag,	  de	  har	  derimod	  været	  flettet	  ind	  i	  hinanden.	  Alligevel	  
har	  betydningen	  af	  borgernes	  inddragelse	  i	  offentlig	  planlægning	  fyldt	  mere	  på	  
den	  politiske	  dagsorden	  gennem	  de	  sidste	  20	  år	  (Jensen	  et	  al.	  2007:	  31).	  
Opmærksomheden	  på	  borgernes	  ressourcer	  er	  således	  blevet	  opdaget	  som	  et	  
stort	  potentiale	  i	  forhold	  til	  at	  kvalificere	  planlægningsprocessen.	  Borgeren	  er	  
med	  andre	  ord	  blevet	  helt	  central	  i	  forhold	  til	  at	  arbejde	  med	  byens	  
udviklingsmuligheder.	  

Ord	  som	  ’borgerdeltagelse’,	  ’borgerinddragelse’,	  ’empowerment’	  (Jensen	  et	  al.	  
2007:	  46)	  og	  ’mobilisering’	  er	  relativt	  nye	  begreber	  sat	  i	  kontekst	  med	  
byplanlægning.	  Siden	  1990’erne	  har	  man	  forsøgt	  sig	  med	  at	  gennemføre	  mere	  
inkluderende	  og	  demokratiske	  processer	  hvor	  alle	  parter,	  der	  er	  berørte	  af	  en	  
given	  beslutning,	  har	  fået	  mulighed	  for	  at	  blive	  hørt.	  Til	  forskel	  fra	  
efterkrigstiden	  og	  op	  mod	  1970’erne	  hvor	  byggeboomet	  ræsede	  derud	  af,	  prøver	  
denne	  type	  planlægning	  give	  borgerne	  og	  andre	  berørte	  aktører	  en	  aktiv	  rolle.	  
Man	  begynder	  altså	  at	  planlægge	  med	  borgerne	  og	  ikke	  for	  borgerne.	  Ønsket	  er	  
blandt	  andet	  at	  benytte	  sig	  af	  den	  lokale	  viden	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  en	  
mere	  ’fair’	  og	  forankret	  planlægning.	  Denne	  tilgang	  kaldes	  i	  dansk	  historisk	  
sammenhæng	  for	  byfornyelse	  og	  udspringer	  fra	  midten	  af	  1970’erne,	  hvor	  der	  
sker	  et	  afgørende	  skifte	  i	  samfunds-‐	  og	  byudviklingen.	  Efter	  århundreders	  mere	  
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eller	  mindre	  kontinuerlig	  byvækst	  opstår	  behovet	  for	  at	  vende	  blikket	  tilbage	  
mod	  eksisterende	  bykerner,	  da	  oliekrisen	  og	  den	  generelle	  økonomiske	  
stagnation	  sætter	  en	  stopper	  for	  en	  hæsblæsende	  ekspansion	  i	  både	  byareal	  og	  
samlet	  bilpark.	  Indtil	  midten	  af	  1970’erne	  bliver	  bylandskabet	  i	  store	  træk	  lagt	  
fast,	  og	  de	  næste	  årtier	  drejer	  sig	  nu	  om	  at	  forny,	  føje	  til	  og	  forandre	  den	  
eksisterende	  ramme	  (MBBL	  2013:	  12).	  Indtil	  1982	  er	  byfornyelsen	  under	  
centralstatslig	  kontrol,	  men	  erstattes	  så	  af	  en	  decentral	  procedure,	  der	  lægger	  
ansvaret	  ud	  til	  de	  enkelte	  kommuner,	  som	  det	  også	  er	  tilfældet	  i	  dag.	  

Den	  nye	  ansvarsfordeling	  gør,	  at	  det	  i	  højere	  grad	  bliver	  op	  til	  den	  enkelte	  
kommune	  at	  nuancere	  rammerne	  for,	  hvordan	  byfornyelsen	  skal	  foregå.	  Nogle	  
steder	  er	  der	  primært	  fokus	  på	  bygningsfornyelse	  og	  nedrivning	  af	  forfaldent	  
boligbyggeri.	  Andre	  steder	  begynder	  man	  at	  forsøge	  sig	  med	  øget	  
borgerinddragelse	  udtrykt	  i	  formaliserede	  hørings-‐	  og	  indsigelses	  perioder	  i	  
planlægningsprocessen	  (MBBL	  2013:	  12).	  Mange	  kender	  nok	  til	  ’Slaget	  om	  
Byggeren’	  på	  indre	  Nørrebro	  i	  København,	  der	  kulminerede	  i	  en	  egentlig	  
gadekamp	  mellem	  politi	  og	  myndigheder	  og	  en	  række	  borgere,	  der	  kæmpede	  for	  
den	  hjemmegjorte	  byggelegeplads,	  der	  skulle	  ryddes	  til	  fordel	  for	  nybyggeri.	  
Episoden	  markerer	  meget	  fint	  den	  overgang,	  der	  sker	  fra	  en	  top-‐down-‐præget	  
planlægning	  af	  byen	  til	  en	  mere	  demokratisk	  og	  lydhør	  metode,	  hvor	  borgerne	  
inddrages	  i	  fornyelsesprocessen.	  
	  
Indre	  Vesterbro	  i	  København	  trækkes	  ofte	  frem	  som	  et	  eksempel	  på	  en	  af	  de	  
mest	  omfattende	  bysaneringer,	  hvor	  man	  fra	  midt	  i	  1990’erne	  til	  starten	  af	  
00’erne	  går	  i	  dialog	  med	  beboerne	  om	  at	  etablere	  nye	  gårdarealer,	  restaurerer	  
facaderne	  og	  bygger	  toiletter	  og	  badeværelser	  i	  de	  mange	  nedslidte	  
arbejderboliger.	  Vesterbro	  bevæger	  sig	  på	  et	  lille	  årti	  fra	  at	  være	  en	  rå	  og	  
nedslidt	  bydel,	  der	  er	  hjemsted	  for	  en	  væsentlig	  del	  af	  byens	  udsatte	  til	  at	  blive	  et	  
af	  de	  dyreste	  og	  mest	  attraktive	  kvarter	  i	  København.	  Kommunerne	  opdager	  
således	  hvordan	  inddragelsen	  af	  borgerne	  fra	  et	  tidligt	  stadie	  fører	  til	  
succesfulde	  projekter,	  der	  løfter	  udsatte	  og	  nedslidte	  områder	  i	  den	  eksisterende	  
bykerne.	  	  

Områdefornyelsen	  	  
I	  2003	  tog	  dansk	  byfornyelse	  en	  drejning,	  da	  den	  lovmæssigt	  bliver	  formaliseret	  i	  
henholdsvis	  bygningsfornyelse	  og	  områdefornyelse.	  Områdefornyelsen	  
tydeliggjorde	  den	  bevægelse,	  der	  var	  sket	  fra	  det	  bygningsorienterede	  til	  det	  det	  
helhedsorienterede.	  Dette	  var	  et	  signal	  om,	  at	  nu	  ville	  mindre	  byområder	  og	  
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bysamfund	  blive	  prioriteret	  højere,	  og	  det	  skulle	  ske	  i	  synergi	  med	  
bygningsfornyelsen.	  Områdefornyelsen	  fik	  til	  opgave	  at	  fokusere	  på	  helheden,	  og	  
der	  sættes	  også	  brede	  lovgivningsmæssige	  rammer	  for	  indsatsen.	  Fire	  
hovedindsatsområder	  bliver	  dog	  formuleret	  og	  er	  også	  retningsgivende	  for	  
områdefornyelsen	  i	  dag:	  planlægning	  og	  borgerinddragelse,	  fornyelse	  af	  byrum,	  
kultur	  og	  sociale	  indsatser	  samt	  trafikforbedringer.	  På	  den	  måde	  bliver	  næsten	  
alle	  kommunale	  forvaltninger	  sat	  i	  spil.	  

Områdefornyelsen	  i	  Københavns	  Kommune	  koncentrerer	  sig	  om	  seks	  	  
geografiske	  områder,	  der	  er	  karakteriseret	  som	  udsatte,	  og	  som	  er	  udpeget	  i	  
Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  (2012).	  De	  seks	  områder	  er	  defineret	  ud	  fra	  en	  
række	  sociale	  og	  fysiske	  parametre,	  der	  tilsammen	  afgør,	  om	  et	  område	  er	  udsat	  
eller	  ikke	  udsat.	  Konkret	  ligger	  de	  seks	  områder	  på	  Nørrebro,	  Amager/Sundby,	  
Bispebjerg,	  Vesterbro/Sydhavnen,	  Husum/Tingbjerg	  og	  Valby/Vigerslev.	  Det	  er	  
altså	  i	  de	  på	  forhånd	  udpegede	  udsatte	  byområder,	  at	  områdefornyelserne	  
igangsættes	  for	  en	  seksårig	  periode.	  I	  Københavns	  Kommune	  har	  man	  løbende	  
seks	  områdefornyelser	  i	  gang,	  der	  arbejder	  decentralt	  ude	  i	  de	  respektive	  
udsatte	  byområder.	  Der	  kan	  over	  tid	  sagtens	  foregå	  flere	  områdefornyelser	  i	  
samme	  område,	  da	  den	  enkelte	  områdefornyelse	  geografisk	  kan	  afgrænses	  
forskelligt.	  F.eks.	  er	  man	  på	  indre	  Nørrebro	  i	  skrivende	  stund	  i	  færd	  med	  at	  
starte	  kvarterets	  anden	  områdefornyelse.	  Da	  projektperioden	  begrænser	  sig	  til	  
seks	  år,	  betyder	  det	  også,	  at	  en	  til	  to	  nye	  områdefornyelser	  startes	  op	  om	  året,	  så	  
der	  sker	  en	  løbende	  udvikling	  af	  byen.	  	  

Næsten	  en	  syvendedel	  af	  Københavnerne	  er	  omfattet	  en	  områdefornyelse,	  og	  i	  
2011	  deltog	  op	  mod	  20.000	  borgere	  i	  områdefornyelsens	  aktiviteter	  og	  
arbejdsgrupper	  (KK	  2013:	  2).	  Det	  er	  således	  mange	  mennesker,	  der	  i	  et	  eller	  
andet	  omfang	  vil	  blive	  berørt	  af	  områdefornyelsen	  før	  eller	  siden,	  enten	  som	  
beboere,	  trafikanter	  eller	  besøgende.	  Til	  forskel	  fra	  tidligere	  opererer	  
områdefornyelsen	  i	  dag	  decentralt.	  Det	  sker	  fordi,	  der	  er	  kommet	  øget	  
opmærksomhed	  på	  at	  udvikle	  byen	  i	  samarbejde	  og	  dialog	  med	  de	  mennesker,	  
der	  bor	  i	  den.	  Borgerinddragelse	  er	  med	  andre	  ord	  helt	  centralt,	  da	  man	  i	  den	  
enkelte	  områdefornyelse	  skal	  formulere	  en	  samlet	  kvarterplan	  i	  samarbejde	  med	  
beboerne.	  Skitsen	  til	  kvarterplanen	  lægges	  på	  nogle	  indledende	  borgermøder,	  
hvor	  der	  typisk	  møder	  flere	  hundrede	  borgere	  op,	  der	  med	  deres	  ideer	  og	  inputs	  
får	  muligheden	  for	  at	  sætte	  deres	  præg	  på	  den	  retning,	  deres	  kvarter	  skal	  udvikle	  
sig	  i.	  	  
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Så	  opsummeret	  er	  man	  i	  planhistorisk	  sammenhæng	  gået	  fra	  en	  meget	  
hierarkisk	  metode	  til	  den	  helhedsorienterede	  bevægelse,	  der	  søger	  at	  inddrage	  
borgerne	  i	  beslutningerne.	  Det	  er	  også	  i	  løbet	  af	  denne	  bevægelse,	  at	  man	  er	  
begyndt	  at	  bruge	  begrebet	  om	  udsathed	  som	  politisk	  strategisk	  instrument	  til	  at	  
målrette	  de	  kommunale	  kerneområder.	  	  
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Kapitel	  1	  –	  Teoretisk	  ramme	  og	  undersøgelsesdesign	  
	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  introducere	  til	  dele	  af	  Niklas	  Luhmanns	  omfattende	  
systemteori	  og	  efterfølgende	  sætte	  teorien	  i	  spil	  i	  min	  analysestrategi.	  I	  
teoridelen	  udvælger	  jeg	  nogle	  af	  Luhmanns	  grundlæggende	  begreber	  om	  
iagttagelse,	  forskelle	  og	  re-‐entry.	  Begreberne	  er	  centrale	  for	  at	  forstå	  
fremgangsmåden	  i	  min	  analysestrategi,	  som	  betinger	  mine	  ledeforskelle,	  
konditionering	  af	  ledeforskelle	  samt	  mine	  præcise	  iagttagelsespunkter.	  

	  
Niklas	  Luhmanns	  systemteori	  
Det	  findes	  mange	  betydelige	  forsøg	  på	  at	  begribe	  byens	  strukturer,	  og	  ikke	  
underligt	  er	  det	  ofte	  ud	  fra	  en	  særlig	  optik,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  eksempelvis	  
politisk,	  økonomisk	  eller	  kulturel	  teori.	  Sådanne	  teorier	  er	  kendetegnet	  ved	  kun	  
at	  bruge	  en	  vis	  del	  af	  det	  sociale	  liv	  til	  at	  repræsentere	  det	  store	  billede.	  Richard	  
Florida	  (2005)	  forklarer	  f.eks.	  byens	  sociale	  strukturer	  og	  
gentrificeringsmekanismer	  ud	  fra	  økonomiske	  rationaler,	  og	  Charles	  Landry	  
(2006)	  sætter	  byen	  ind	  i	  en	  kunstnerisk	  og	  sanselig	  kontekst,	  der	  trækker	  på	  
kulturel	  teori.	  	  Disse	  teoriers	  begrænsning	  er,	  at	  de	  bruger	  forklaringsmodeller,	  
der	  søger	  at	  beskrive	  byen	  ud	  fra	  økonomiens	  eller	  kulturteoriens	  logikker	  alene.	  
Luhmann	  hævder,	  at	  sådanne	  teorier	  kun	  udmærker	  sig	  ved	  en	  historisk	  og	  
relativ	  gyldighed,	  eftersom	  de	  selv	  er	  en	  del	  af	  en	  sociokulturel	  evolution	  
(Luhmann	  1982:	  175).	  På	  den	  måde	  er	  Luhmanns	  systemteori	  blandt	  andet	  et	  
opgør	  med	  dominerende	  teorier,	  der	  forsøger	  at	  beskrive	  verden,	  samfundet	  og	  
byen	  ud	  fra	  politiske,	  økonomiske	  eller	  kulturelle	  fænomener	  ud	  fra	  én	  logik.	  Her	  
tilbyder	  systemteorien	  en	  anden	  tilgang,	  der	  ikke	  kan	  eller	  vil	  karakterisere	  alle	  
aspekter	  af	  byen.	  Til	  den	  opgave	  er	  det	  moderne	  samfund	  simpelthen	  for	  
komplekst.	  I	  stedet	  bruger	  systemteorien	  systemanalyse	  til	  at	  åbne	  op	  for	  de	  
strukturer	  og	  processer,	  der	  karakteriserer	  sociale	  systemer	  (Luhmann:1982:	  
176).	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  Luhmanns	  systemteori	  er	  en	  teori	  om	  byen,	  men	  dens	  
universelle	  karakter	  og	  enorme	  begrebsapparat	  gør	  den	  særdeles	  interessant	  at	  
anvende	  på	  strukturelle	  og	  sociologiske	  spørgsmål	  relateret	  til	  byen.	  
	  
Luhmanns	  systemteori	  præsenteres	  af	  ham	  selv	  som	  en	  ’almen’	  teori,	  der	  gør	  os	  i	  
stand	  til	  at	  beskrive	  det	  moderne	  samfunds	  faktiske	  kompleksitet.	  Ambitionen	  
har	  været	  at	  udvikle	  et	  program	  for	  iagttagelse,	  der	  rummer	  kompleksitet	  og	  
fleksibilitet	  nok	  til	  at	  sætte	  os	  i	  stand	  til	  at	  beskrive	  det	  moderne	  samfund,	  som	  
selv	  foretager	  komplekse	  iagttagelser.	  



	   18	  

	  
Luhmann	  opstiller	  en	  skematisk	  forskel	  til	  før-‐moderne	  samfund,	  hvor	  religion	  
udgjorde	  en	  overskyggende	  og	  universel	  referenceramme.	  Med	  overgangen	  til	  
det	  moderne	  samfund	  bruges	  det	  guddommelige	  ikke	  længere	  som	  
forklaringskategori.	  I	  stedet	  sættes	  den	  menneskelige	  fornuft	  i	  centrum,	  og	  
mennesket	  må	  finde	  forklaringsmodeller	  på	  verdens	  mysterier.	  Denne	  overgang	  
tager	  sit	  afsæt	  i	  1400-‐tallet	  og	  slår	  for	  alvor	  igennem	  i	  1700-‐	  og	  1800-‐tallet	  (Mik-‐
Meyer	  &	  Villadsen	  2007:	  93).	  Gennem	  denne	  evolutionære	  udvikling	  opstår	  der	  
med	  tiden	  mere	  og	  mere	  komplekse	  kommunikationsformer,	  der	  viser	  sig	  som	  
funktionelt	  uddifferentierede	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Det	  betyder,	  at	  de	  enkelte	  
kommunikationsformer	  etablerer	  sig	  selv	  som	  sociale	  systemer,	  der	  
kommunikerer,	  iagttager	  og	  reproducerer	  sig	  selv	  inden	  for	  hver	  deres	  felt.	  På	  
den	  måde	  identificerer	  Luhmann	  det	  retslige	  system,	  det	  økonomiske	  system,	  
det	  pædagogiske	  system,	  sundhedssystemet,	  kunstsystemet	  osv.	  	  
	  
De	  enkelte	  funktionssystemer	  funderer	  sig	  selv	  på	  en	  iagttagelsesledende	  binær	  
kode.	  Således	  orienterer	  det	  retslige	  system	  sig	  gennem	  forskellen	  ret/uret,	  det	  
politiske	  system	  gennem	  regering/opposition,	  sundhedssystemet	  iagttager	  
gennem	  forskellen	  rask/syg,	  kunstsystemet	  gennem	  kunst/ikke	  kunst	  osv.	  Det	  er	  
et	  åbent	  empirisk	  spørgsmål,	  hvor	  mange	  funktionssystemer	  der	  findes,	  det	  
afgørende	  er,	  at	  systemet	  lukker	  sig	  kommunikativt	  om	  en	  iagttagelsesledende	  
kode.	  
	  
Funktionssystemerne	  håndterer	  en	  række	  forskellige	  funktioner,	  der	  ikke	  skal	  
betragtes	  som	  hierarkiske.	  For	  eksempel	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  mere	  sandt	  at	  
iagttage	  byen	  som	  en	  vækstmaskine	  fra	  det	  økonomiske	  system,	  end	  det	  er	  at	  
iagttage	  den	  som	  rammen	  om	  ’det	  lærende	  barn’	  fra	  det	  pædagogiske	  system.	  I	  
Luhmanns	  teori	  findes	  der	  ikke	  en	  overdeterminerende	  kode,	  hvorfra	  det	  kan	  
bestemmes,	  om	  eksempelvis	  den	  økonomiske	  eller	  pædagogiske	  iagttagelse	  
er	  ’bedst’.	  Pointen	  er,	  at	  funktionssystemet	  kun	  kan	  iagttage	  verden	  gennem	  dens	  
egen	  ledeforskel.	  Alt	  hvad	  det	  retslige	  system	  iagttager,	  dukker	  altså	  op	  som	  
noget,	  der	  enten	  overholder	  eller	  bryder	  med	  loven.	  Det	  sætter	  samtidigt	  en	  
meningsgrænse	  for	  det	  retslige	  system,	  at	  det	  det	  iagttager,	  kun	  fremtræder	  i	  et	  
retsligt	  lys.	  Hvis	  den	  pågældende	  iagttagelse	  kræver	  et	  politisk	  blik,	  må	  det	  være	  
det	  politiske	  system,	  der	  tager	  over.	  Fordelen	  med	  denne	  teoretiske	  fordeling	  er,	  
at	  hvert	  funktionssystem	  kan	  koncentrere	  sig	  om	  sin	  specifikke	  tilgang	  til	  verden	  
(La	  Cour	  2011:	  14).	  Strukturen	  stiller	  samtidig	  krav	  til,	  at	  det	  enkelte	  system	  kan	  
regne	  med,	  at	  de	  andre	  systemer	  tager	  sig	  af	  deres	  felter.	  Hvis	  de	  blander	  sig	  i	  
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hinanden,	  opstår	  der	  ofte	  spændinger	  og	  systemet	  ’irriteres’.	  Et	  godt	  eksempel	  
på	  dette	  er,	  når	  det	  politiske	  system	  intervenerer	  i	  et	  konkret	  retsligt	  spørgsmål,	  
eller	  når	  en	  miljøorganisation	  stiller	  ultimative	  krav	  til	  et	  olieselskab.	  	  
	  
Funktionssystemerne	  skal	  ikke	  forstås	  som	  fysisk	  lokalisérbare	  størrelser.	  De	  
står	  til	  rådighed	  alle	  steder	  i	  samfundet	  og	  tilbyder	  sprog	  og	  logikker,	  uanset	  
hvor	  du	  befinder	  dig.	  Alligevel	  kan	  man	  godt	  forudindtage,	  at	  nogle	  
kommunikationslogikker	  optræder	  med	  større	  sandsynlighed	  nogle	  steder	  end	  
andre.	  For	  eksempel	  kan	  vi	  gå	  ud	  fra,	  at	  der	  som	  udgangspunkt	  kommunikeres	  i	  
rettens	  kode	  inde	  i	  byretten	  og	  i	  religionens	  kode	  inde	  i	  moskéen.	  Men	  ofte	  vil	  
det	  vise	  sig,	  at	  når	  der	  dykkes	  ned	  i	  kommunikationen,	  vil	  flere	  koder	  komme	  til	  
syne.	  For	  eksempel	  kan	  man	  på	  hospitalet	  blive	  nødt	  til	  ikke	  bare	  at	  iagttage	  en	  
MR-‐scanning	  ud	  fra	  en	  sundhedsmæssigt	  perspektiv	  om	  syg/rask,	  men	  også	  at	  
skulle	  tage	  stilling	  til,	  om	  scanningen	  kan	  betale	  sig	  i	  et	  økonomisk	  perspektiv.	  
Særligt	  hvis	  den	  høje	  udgift	  i	  sidste	  ende	  betyder	  længere	  ventelister	  og	  
dårligere	  forhold	  for	  patienterne,	  og	  dermed	  også	  kan	  få	  en	  politisk	  eller	  retslig	  
betydning.	  
	  
Funktionssystemer	  er	  altså	  et	  teoretisk	  udgangspunkt	  for	  at	  iagttage,	  hvordan	  
der	  i	  konkret	  kommunikation	  knyttes	  an	  til	  forskellige	  kommunikationslogikker.	  	  
Det	  betyder	  også,	  at	  fundamentet	  i	  Luhmanns	  teori	  er	  begrebet	  om	  
kommunikation,	  der	  optræder	  som	  mindsteenhed	  eller	  grundbegivenhed.	  Det	  er	  
ved	  at	  analysere	  kommunikation,	  at	  man	  kan	  iagttage	  de	  socialiteter,	  der	  
udspiller	  sig	  mellem	  mennesker,	  da	  det	  er	  gennem	  kommunikation,	  at	  vi	  
anskueliggør	  og	  arrangerer	  alle	  aspekter	  af	  livet.	  	  
	  
Iagttagelse,	  forskel	  og	  blindhed	  

	  
Da	  dette	  speciale	  handler	  om	  iagttagelser	  af	  iagttagelser,	  synes	  jeg,	  at	  det	  virker	  
naturligt	  at	  starte	  med	  Luhmanns	  begreb	  om	  netop	  iagttagelse.	  Luhmann	  
definerer	  kort	  iagttagelse	  som	  en	  bestemt	  forskelsdannende	  operation:	  	  

	  

	  
	  
	  

Markeret	   Umarkeret	  
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Observing	  can	  be	  defined	  as	  an	  operation	  using	  a	  distinction	  for	  indicating	  one	  side	  
of	  the	  distinction	  and	  not	  the	  other.	  (Luhmann	  1993:	  485).	  At	  mærke	  er	  det	  
samme	  som	  at	  indikere,	  så	  sagt	  på	  en	  anden	  måde	  er	  en	  iagttagelse	  også	  en	  
operation,	  der	  indikerer	  noget	  i	  verden	  inden	  for	  en	  forskel	  (Luhmann	  1993:	  
485).	  Luhmann	  er	  inspireret	  af	  formlogikeren	  George	  Spencer	  Brown,	  der	  har	  
givet	  forskellen	  den	  figurative	  form,	  der	  vil	  blive	  anvendt	  fremadrettet	  i	  specialet.	  
Sådan	  ser	  den	  ud:	  
	  
Det	  er	  forskellen,	  der	  bestemmer,	  hvordan	  verden	  opstår,	  og	  der	  iagttages	  kun	  
inden	  for	  rammen	  af	  forskellen.	  Forskellen	  består	  af	  en	  markeret	  (indersiden)	  og	  
en	  umarkeret	  (ydresiden)	  side,	  og	  kun	  én	  af	  siderne	  kan	  markeres	  i	  iagttagelsen.	  	  
	  
Det	  er	  en	  vigtig	  pointe,	  at	  vi	  ikke	  kan	  indikere	  noget	  uden	  at	  sætte	  en	  forskel	  til	  
alt	  det,	  vi	  ikke	  indikerer.	  Da	  alle	  iagttagelser	  foregår	  indenfor	  rammen	  af	  en	  
forskel,	  og	  da	  en	  forskel	  altid	  har	  to	  sider,	  er	  det	  forskellen	  der	  bestemmer,	  hvad	  
vi	  kan	  se	  og	  hvad	  vi	  ikke	  kan	  se.	  Ved	  en	  iagttagelse	  isoleres	  det	  markerede	  altså	  
fra	  det	  umarkerede	  i	  forskellen	  (Luhmann	  1993:	  485).	  
	  
Når	  der	  foretages	  en	  iagttagelse,	  kan	  begge	  sider	  af	  en	  forskel	  ikke	  markeres	  på	  
én	  gang.	  Bydelen	  Vesterbro	  i	  København	  kan	  eksempelvis	  ikke	  i	  samme	  
iagttagelse	  iagttages	  som	  både	  autentisk	  og	  overfladisk,	  for	  så	  er	  det	  ikke	  samme	  
iagttagelse.	  På	  den	  måde	  vil	  iagttagelser	  altid	  være	  asymmetriske,	  da	  kun	  én	  side	  
af	  forskellen	  kan	  mærkes.	  Dog	  er	  der	  plads	  til,	  at	  man	  skifter	  side	  i	  forskellen.	  En	  
person	  der	  har	  boet	  hele	  sit	  liv	  på	  Vesterbro,	  vil	  måske	  betegne	  bydelen	  som	  
autentisk	  og	  karismatisk	  op	  gennem	  1970’erne	  og	  1980’erne,	  men	  vil	  sidenhen	  
opleve,	  at	  bydelen	  er	  blevet	  ’borgerliggjort’	  og	  gennemsaneret	  op	  gennem	  
1990’erne	  og	  derved	  få	  et	  mere	  olmt	  syn	  på	  sin	  hjemstavn.	  Således	  kan	  en	  
iagttagelse	  godt	  udskifte	  sit	  perspektiv,	  men	  enhver	  ny	  markering	  vil	  betyde	  en	  
forskydning	  i	  måden,	  man	  opfatter	  Vesterbros	  måde	  at	  være	  Vesterbro	  på.	  Hvis	  
begge	  sider	  af	  forskellen	  belyses	  på	  én	  og	  samme	  tid,	  aflyses	  forskellen,	  og	  der	  er	  
ikke	  tale	  om	  en	  iagttagelse.	  Det	  betyder	  også,	  at	  iagttagelsen	  er	  et	  afgørende	  
skridt	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  genstanden	  træder	  frem	  i	  lyset,	  da	  det	  er	  iagttagelsen,	  
der	  konstruerer	  det,	  vi	  ser	  på.	  Således	  er	  man	  som	  iagttager	  selv	  herre	  over,	  
hvordan	  empirien	  viser	  sig.	  Udfordringen	  ligger	  i	  at	  finde	  en	  frugtbar	  forskel,	  der	  
skaber	  empirifølsomhed	  i	  analysen.	  	  
	  
I	  den	  forbindelse	  gør	  det	  en	  forskel	  for	  analysen,	  om	  udsathed	  iagttages	  gennem	  
forskellen	  veluddannet	  i	  modsætning	  til	  ufaglært,	  eller	  etnisk	  dansk	  i	  
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modsætning	  til	  al	  anden	  etnisk	  herkomst.	  Den	  forskel	  vi	  vælger	  at	  iagttage	  med,	  
skaber	  så	  at	  sige	  vores	  blik	  og	  konstruktionen	  af,	  hvad	  der	  skal	  forstås	  ved	  
udsatte	  byområder.	  
	  
En	  organisation	  foretager	  konstant	  iagttagelser.	  Den	  binder	  sig	  til	  bestemte	  
måder	  at	  iagttage	  på,	  og	  det	  installerer	  en	  blindhed	  i	  iagttagelsen	  (Thyssen	  2010:	  
183).	  Det	  skyldes,	  at	  al	  iagttagelse	  forudsætter	  en	  ’blind	  plet’.	  En	  blind	  plet	  
opstår	  ved,	  at	  det	  man	  ser	  med,	  kan	  man	  ikke	  se,	  mens	  man	  ser	  med	  det.	  Når	  
iagttagelsen	  markerer	  én	  side	  af	  en	  forskel,	  lader	  den	  også	  en	  anden	  side	  stå	  
umarkeret.	  Det	  betyder,	  at	  iagttagelsen	  ikke	  kan	  se	  helheden	  af	  den	  forskel,	  der	  
iagttages	  med.	  Derved	  kan	  iagttagelsen	  heller	  ikke	  se	  den	  horisont	  af	  andre	  
forskelle,	  der	  kunne	  være	  sat	  i	  spil.	  Det	  giver	  kringlede	  sætninger	  som	  
denne:	  ”Iagttagelsen	  ser	  ikke,	  at	  den	  ikke	  ser	  og	  at	  den	  altså	  er	  blind	  for,	  at	  der	  er	  
andet	  at	  se,	  end	  det	  den	  ser.”	  (Thyssen	  2010:	  184).	  Andersen	  (1999:	  111)	  siger	  
det	  sådan:	  ”Iagttagelsens	  blinde	  plet	  består	  ved,	  at	  iagttagelsen	  ikke	  kan	  se,	  at	  den	  
ikke	  kan	  se,	  hvad	  den	  ikke	  kan	  se.”	  
	  
Med	  denne	  præmis	  om	  blindhed	  kan	  man	  fristes	  til	  at	  sige,	  at	  
organisationssystemer	  iagttager	  med	  en	  overbevisning	  om,	  at	  det	  de	  ser,	  
er	  ’virkeligheden’.	  Blindheden	  er	  med	  til	  at	  installere	  den	  logik,	  som	  verden	  
træder	  frem	  i.	  Derfor	  har	  funktionssystemerne	  vanskeligt	  ved	  at	  se	  hinanden.	  
Men	  ’virkeligheden’	  findes	  ikke	  i	  systemteorien,	  for	  der	  er	  ikke	  et	  privilegeret	  
sted,	  hvorfra	  man	  kan	  iagttage	  verden,	  som	  den	  virkelig	  optræder.	  Det	  der	  
betyder	  noget	  for	  Luhmann	  er,	  at	  iagttageren	  må	  foretage	  et	  valg	  om	  iagttagelse,	  
hvis	  der	  skal	  udsiges	  noget	  om	  noget	  –	  i	  dette	  tilfælde	  noget	  om	  udsathed	  i	  byen.	  	  
	  
Det	  betyder	  også,	  at	  enhver	  iagttagelse	  er	  en	  vanskelig	  affære,	  da	  den	  ingenlunde	  
kan	  opfange	  det	  fuldstændige	  billede,	  og	  i	  denne	  sammenhæng	  beskrive	  
udsathed	  som	  universelt	  begreb.	  Ambitionen	  bliver	  i	  kraft	  af	  blindhedens	  
forudsætning	  at	  foretage	  analysestrategiske	  valg,	  så	  man	  kan	  iagttage	  udsathed	  i	  
kontekst	  af	  Københavns	  Kommunes	  politik	  herfor.	  

Anden	  ordens	  iagttagelse	  
Iagttageren	  på	  første	  orden	  har	  et	  problem,	  nemlig	  at	  han	  ikke	  kan	  se,	  at	  han	  ikke	  
kan	  se,	  hvad	  han	  ikke	  kan	  se.	  Det	  problem	  kalder	  Luhmann	  for	  et	  paradoks.	  Det	  
vil	  sige,	  at	  iagttagelser	  på	  første	  orden	  i	  princippet	  er	  paradoksalt	  funderet,	  fordi	  
en	  iagttager	  må	  vælge	  forskel,	  uden	  han	  egentlig	  kan	  vælge.	  Han	  kan	  ganske	  
enkelt	  ikke	  se,	  hvilken	  forskel	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  hans	  iagttagelse,	  og	  
alligevel	  kan	  han	  skelne	  (Andersen	  1999:	  114).	  Til	  at	  løse	  dette	  paradoks	  
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tilbyder	  Luhmann	  begrebet	  om	  anden	  ordens	  iagttagelse.	  Iagttagelse	  af	  anden	  
orden	  retter	  sig	  mod	  iagttagelsen	  af	  første	  orden	  og	  dens	  blinde	  plet.	  På	  den	  
måde	  etablerer	  systemteorien	  sig	  som	  en	  teori,	  der	  spørger	  ind	  til	  samfundets	  og	  
dets	  sociale	  systemers	  blinde	  pletter	  og	  hvilke	  særlige	  forskelle,	  der	  bestemmer,	  
hvad	  der	  viser	  sig	  i	  samfundet	  og	  ikke	  mindst	  hvordan	  (Andersen	  1999:	  111).	  
Dette	  speciale	  placerer	  sig	  derfor	  på	  niveauet	  for	  anden	  ordens	  iagttagelse,	  da	  
det	  iagttager	  af	  Københavns	  Kommunes	  iagttagelser	  af	  udsatte	  byområder.	  Det	  
kritiske	  potentiale	  ligger	  i	  at	  vise	  det	  kontingente	  i	  de	  iagttagede	  iagttagelser	  og	  
på	  den	  måde	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  de	  iagttagedes	  iagttagelsers	  
selvfølgeligheder	  og	  indgroede	  forestillinger	  (La	  Cour	  (2011:	  7).	  	  
	  

Re-‐entry	  
Et	  re-‐entry	  eller	  en	  genindførelse	  på	  dansk	  er	  et	  særligt	  forskelsbegreb,	  der	  
drejer	  sig	  om,	  at	  en	  forskel	  kan	  kopieres	  og	  genindføres	  i	  det	  rum,	  forskellen	  har	  
skabt	  med	  sin	  kløvning	  (Andersen	  2000:	  75).	  Det	  betyder	  grundlæggende,	  at	  den	  
samme	  forskel	  kopieres	  ind	  på	  den	  ene	  side	  af	  den	  samme	  forskel.	  Luhmann	  
definerer	  re-‐entry	  således:	  
	  
”A	  distinction	  re-‐enters	  itself	  if	  it	  is	  copied	  into	  itself.	  It	  then	  reappears	  as	  part	  of	  its	  
own	  space,	  as	  part	  of	  what	  it	  distinguishes.	  It	  is	  the	  same	  and	  not	  the	  same	  
distinction,	  depending	  on	  the	  observing	  system	  that	  identifies	  or	  distinguishes	  the	  
two	  levels	  of	  the	  re-‐entry.”	  (Luhmann	  1993:	  485)	  
	  
Et	  konstrueret	  eksempel	  kunne	  gå	  på	  forskellen	  mellem	  udsat/ikke	  udsat,	  når	  
Københavns	  Kommune	  iagttager	  udsatte	  byområder.	  Forskellen	  er	  nødvendig	  
for	  kommunen	  for	  overhovedet	  at	  kunne	  tale	  om	  udsathed.	  Men	  verden	  er	  ikke	  
sort/hvid,	  hvilket	  begrebet	  om	  re-‐entry	  er	  nyttigt	  til	  at	  vise.	  For	  lad	  os	  sige	  at	  der	  
i	  de	  udsatte	  byområder	  meget	  vel	  kunne	  bo	  ikke-‐udsatte	  borgerer,	  der	  tvært	  
imod	  er	  alt	  andet	  end	  udsatte.	  Alligevel	  bliver	  de	  iagttaget	  som	  udsatte,	  for	  ellers	  
kan	  kommunikationen	  om	  udsatte	  byområder	  ikke	  fortsætte.	  Hvis	  forskellen	  
aflyses,	  må	  man	  finde	  et	  andet	  begreb	  som	  blandede	  eller	  mangeartede	  
byområder,	  men	  så	  vil	  forskellen	  ikke	  længere	  være	  den	  samme.	  Derfor	  
genindføres	  forskellen	  på	  det	  udsattes	  plads.	  Det	  illustreres	  således:	  
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Ovenstående	  re-‐entry	  kan	  man	  med	  Luhmanns	  ord	  kalde	  for	  kommunikationens	  
konstitutive	  paradoks.	  Det	  er	  et	  paradoks,	  fordi	  forskellen	  både	  er	  den	  samme	  og	  
ikke	  den	  samme	  alligevel.	  Forskellen	  er	  kopieret	  ind	  i	  sig	  selv,	  hvilket	  betyder,	  at	  
den	  orienterer	  sig	  efter	  den	  markerede	  side	  i	  den	  første	  forskel.	  På	  den	  måde	  
viser	  den,	  at	  selvom	  der	  er	  dømt	  udsat,	  kan	  det	  udsatte	  godt	  have	  karakter	  af	  
ikke	  at	  være	  udsat.	  Det	  skaber	  en	  strukturel	  ubestemthed	  i	  kommunikationen,	  
der	  kan	  give	  anledning	  til	  forvirring	  (la	  Cour	  2011:	  21).	  Et	  sådan	  re-‐entry	  åbner	  
op	  for	  uddybende	  spørgsmål.	  Hvornår	  er	  det	  udsatte	  byområde	  med	  sikkerhed	  
udsat?	  Og	  kan	  et	  udsat	  byområde	  tænkes	  at	  være	  mere	  ikke-‐udsat	  end	  udsat?	  
	  
Ovenstående	  re-‐entry	  kan	  åbne	  op	  for	  en	  række	  potentielle	  udfordringer.	  Hvis	  
f.eks.	  en	  borger	  fra	  et	  udsat	  byområder	  mødes	  af	  kommunen	  med	  ønsket	  om	  at	  
indgå	  i	  opstarten	  af	  en	  områdefornyelse	  og	  evt.	  indgå	  i	  styregruppearbejdet,	  har	  
borgeren	  så	  en	  forventning	  om	  at	  blive	  iagttaget	  som	  en	  af	  de	  udsatte?	  Eller	  
adskiller	  han	  sig	  netop	  her	  fra	  de	  resterende	  borgere	  i	  kvarteret	  ved	  at	  vise	  sig	  
som	  ressourcestærk	  og	  villig	  til	  at	  tage	  ansvar	  for	  sit	  kvarter	  og	  sine	  
medborgere?	  Hvordan	  takler	  han	  at	  være	  udsat	  på	  en	  ikke-‐udsat	  måde?	  
	  
Paradokset	  tvinger	  kommunen	  til	  fortsat	  i	  kommunikationen	  af	  udfolde	  og	  
afparadoksere	  forskellen	  i	  den	  videre	  kommunikation.	  Når	  der	  kan	  læses	  flere	  
betydninger	  ind	  i	  forskellen,	  er	  kommunikationen	  nødt	  til	  at	  kommunikere	  om,	  
hvordan	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  	  	  
	  
Organisationssystemer	  
Organisationssystemer	  er	  sociale	  systemer,	  der	  kommunikerer	  gennem	  
beslutninger	  og	  skaber	  sig	  selv	  gennem	  beslutninger.	  Et	  organisationssystem	  
består	  således	  ikke	  af	  andet	  end	  beslutninger	  og	  besluttede	  
beslutningspræmisser	  (Andersen	  2002:	  28).	  Organisationen	  adskiller	  sig	  fra	  
funktionssystemerne,	  der	  er	  grundlæggende	  inklusive	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  stiller	  

Ikke-‐udsat	  Udsat	  

Udsat	   Ikke-‐udsat	  

Byen	  



	   24	  

symbolsk	  generaliserede	  medier	  og	  tilhørende	  koder	  og	  logikker	  til	  rådighed.	  
Mediet	  er	  det,	  beslutningen	  sætter	  sit	  aftryk	  i.	  Sættes	  forskellen	  eksempelvis	  i	  
mediet	  magt,	  er	  der	  tale	  om	  en	  politisk	  beslutning,	  sættes	  forskellen	  i	  mediet	  
behandling,	  kommunikeres	  der	  om	  sundhed	  osv.	  Ved	  at	  bruge	  
funktionssystemernes	  koder	  og	  medier	  foretages	  de	  strukturelle	  koblinger	  
mellem	  organisation	  og	  funktionssystemer.	  	  
	  
Har	  du	  eksempelvis	  penge,	  er	  du	  i	  stand	  til	  at	  kommunikere	  økonomisk	  indenfor	  
det	  økonomiske	  system.	  Til	  forskel	  er	  organisationssystemer	  grundlæggende	  
eksklusive,	  da	  det	  er	  organisationen	  der	  beslutter,	  hvorvidt	  der	  skal	  tildeles	  én	  
medlemskab	  eller	  ej.	  Beslutninger	  kan	  ikke	  kommunikeres	  i	  
organisationssystemet,	  uden	  at	  der	  knyttes	  an	  til	  et	  af	  funktionssystemernes	  
koder.	  Det	  skyldes,	  at	  organisationen	  ikke	  har	  sin	  egen	  binære	  kode,	  så	  den	  må	  
derfor	  anvende	  de	  begreber	  og	  logikker,	  der	  formes	  af	  funktionssystemerne.	  
Dette	  gør	  ikke	  organisationen	  til	  et	  delsystem	  af	  et	  funktionssystem,	  men	  det	  
etablerer	  en	  strukturel	  kobling,	  der	  gør	  kommunikationen	  mulig.	  På	  den	  måde	  
optræder	  organisationer	  og	  funktionssystemer	  som	  hinandens	  omverdener.	  
Organisationssystemer	  er	  altid	  koblet	  til	  mindst	  ét	  funktionssystem,	  da	  det	  må	  
benytte	  sig	  af	  medier	  og	  koder,	  som	  funktionssystemerne	  har	  formet	  (Andersen	  
2002:	  29).	  	  
	  
Enhver	  beslutning	  foretaget	  i	  en	  organisation	  indsætter	  en	  forskel	  mellem	  før	  og	  
efter	  beslutningen.	  Derfor	  er	  en	  beslutning	  også	  formmæssigt	  enheden	  af	  
forskellen	  før/efter.	  Som	  nævnt	  optræder	  alle	  beslutninger	  som	  form	  i	  relation	  
til	  et	  af	  funktionssystemernes	  symbolsk	  generaliserede	  medier.	  Beslutninger	  kan	  
simpelthen	  ikke	  kommunikeres	  uden	  at	  tage	  afsæt	  i	  et	  medie	  (Andersen	  2002:	  
30)	  .	  	  
	  
Når	  organisationen	  vælger	  at	  kommunikere	  i	  mediet	  penge	  vil	  kommunikationen	  
kodificeres	  i	  overensstemmelse	  med	  dette	  medie.	  Altså	  bliver	  koden	  betale/ikke	  
betale.	  Kommunikeres	  der	  i	  mediet	  kærlighed	  bliver	  kodificeringen	  ændret	  til	  
elsket/ikke	  elsket	  osv.	  Når	  der	  skiftets	  mellem	  de	  forskellige	  medier,	  sker	  der	  
ikke	  kun	  en	  ændring	  i	  kodificeringen,	  men	  også	  i	  organisationens	  selvbeskrivelse	  
og	  omverdensbeskrivelsen	  og	  organisationsmedlemmerne	  synes	  også	  at	  ændre	  
karakter.	  Skiftes	  der	  eksempelvis	  fra	  mediet	  penge	  til	  mediet	  magt,	  sættes	  helt	  
nye	  argumentationskæder	  i	  gang,	  og	  organisationen	  rekonstrueres	  
kommunikativt.	  Derfor	  bliver	  det	  altafgørende	  for	  en	  organisations	  emergens	  og	  
dens	  muligheder	  for	  at	  fortsætte	  kommunikationen,	  hvilket	  medie	  der	  formes	  og	  
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hvilken	  kode	  der	  knyttes	  an	  til	  (Andersen	  2002:	  31).	  
	  

Analysedesign	  

Empirisk	  tilgang	  
Niklas	  Luhmanns	  systemteori	  arbejder	  med	  en	  tom	  ontologi.	  Dog	  går	  han	  ud	  fra,	  
at	  systemer	  findes	  og	  at	  kommunikation	  fungerer	  som	  teoriens	  mindsteenhed.	  
På	  trods	  af	  det,	  foreligger	  der	  i	  hans	  teori	  eller	  analyser	  ikke	  nogen	  form	  
for	  ’virkelighed’,	  der	  kan	  afprøves	  empirisk.	  I	  stedet	  spørger	  han,	  hvordan	  noget	  i	  
verden	  er	  blevet	  til.	  Der	  eksisterer	  altså	  ikke	  nogen	  allerede	  given	  
meningsfuldhed,	  derimod	  handler	  det	  om	  at	  problematisere	  selvfølgeligheder,	  
om	  at	  deontologisere	  (Andersen	  1999:	  15).	  I	  stedet	  for	  at	  anvende	  ’klassisk’	  
metode	  hvor	  det	  ofte	  gælder	  om	  at	  producere	  sand	  viden	  om	  en	  given	  genstand,	  
så	  stiller	  Luhmann	  sig	  anderledes	  med	  analysestrategien.	  Analysestrategien	  er	  
ikke	  metoderegler,	  der	  skal	  afprøves	  for	  frembringelse	  af	  videnskabelig	  
erkendelse.	  Det	  er	  i	  stedet	  en	  strategi	  for,	  hvordan	  man	  som	  iagttager	  
konstruerer	  andres	  (i	  dette	  tilfælde	  Københavns	  Kommunes)	  iagttagelser,	  som	  
objekt	  for	  egne	  iagttagelser	  med	  henblik	  på	  at	  beskrive,	  hvorfra	  de	  selv	  beskriver	  
(Andersen	  1999:	  14).	  	  
	  
Den	  empiriske	  tilgang	  i	  nærværende	  speciale	  forholder	  sig	  derfor	  
analysestrategisk	  til	  sin	  genstand,	  fordi	  der	  er	  tale	  om	  en	  række	  
analysestrategiske	  valg	  med	  konsekvenser	  for,	  hvordan	  analysen	  emergerer.	  Der	  
betyder	  selvsagt	  også,	  at	  de	  valg	  jeg	  træffer,	  kunne	  være	  truffet	  anderledes,	  
hvilket	  ville	  give	  et	  andet	  udfald	  i	  analysen.	  Det	  forhold	  at	  noget	  kunne	  have	  
været	  anderledes,	  betegner	  Luhmann	  som	  kontingens.	  Målet	  er	  naturligvis	  at	  
finde	  en	  frugtbar	  strategi,	  der	  viser	  mit	  iagttagelsespunkt	  i	  et	  andet	  mere	  kritisk	  
lys,	  end	  den	  umiddelbare	  tekst	  viser	  os.	  
	  
Det	  at	  være	  udsat	  borger	  i	  et	  udsat	  byområde	  er,	  som	  skitseret	  tidligere,	  
omdrejningspunktet	  for	  mit	  blik	  på	  empirien.	  Udsathed	  er	  en	  relativt	  ny	  måde	  at	  
tale	  om	  de	  i	  samfundet,	  der	  falder	  uden	  for	  normen	  og	  slår	  ud	  på	  en	  række	  
sociale	  kriterier.	  Tidligere	  har	  man	  anvendt	  den	  voldsomt	  
debatterede	  ’ghettoliste’,	  der	  byggede	  på	  tre	  kriterier	  for,	  hvornår	  et	  område	  
kunne	  defineres	  som	  en	  ghetto.	  1.	  januar	  2014	  trådte	  en	  ny	  lov	  i	  kraft,	  der	  
erstattede	  ghettolisten	  med	  en	  ny	  officiel	  liste	  over	  ’særligt	  udsatte	  boligområder’	  
(MBBL	  2014:	  A).	  Den	  nye	  liste	  bygger	  på	  fem	  kriterier,	  der	  blandt	  andet	  tæller	  
opgørelser	  over	  uddannelse	  og	  indkomst	  som	  tilføjelser	  til	  den	  tidligere	  måde	  at	  
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opgøre	  ghettolisten	  på,	  der	  bestod	  af	  tre	  kriterier.	  
	  
Jeg	  har	  i	  denne	  sammenhæng	  fundet	  det	  interessant,	  at	  Politik	  for	  Udsatte	  
Byområder	  (2012)	  tildeler	  betegnelsen	  ’udsat’	  ikke	  mindre	  end	  ni	  kriterier,	  som	  
sammenlagt	  afgør,	  om	  et	  område	  er	  udsat	  eller	  ej.	  Således	  har	  Københavns	  
Kommune	  fyldt	  endnu	  mere	  indhold	  i	  begrebet	  om	  udsathed	  og	  på	  den	  måde	  
også	  øget	  kompleksiteten	  betragteligt,	  når	  udsathed	  iagttages.	  
	  
Som	  udgangspunkt	  skal	  de	  kommunale	  politikker	  indordne	  sig	  det	  juridiske	  
hierarki,	  der	  udstedes	  fra	  ministeriel	  side,	  men	  som	  formuleret	  herover	  er	  det	  
muligt	  at	  fylde	  mere	  mening	  og	  indhold	  på,	  så	  længe	  man	  holder	  sig	  inden	  for	  de	  
rammer,	  der	  lovmæssigt	  er	  vedtaget	  af	  folketinget.	  I	  den	  forbindelse	  har	  jeg	  
fundet	  god	  grund	  til	  at	  tage	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  ganske	  alvorligt,	  da	  
den	  rummer	  et	  højt	  ambitionsniveau	  og	  tilføjer	  yderligere	  fire	  nye	  kriterier	  med	  
mulighed	  for	  intervention	  i	  forhold	  til	  den	  nyligt	  tilkomne	  liste	  over	  særligt	  
udsatte	  boligområder	  fra	  ministeriet	  og	  regeringen.	  	  
	  
Jeg	  har	  valgt	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  som	  min	  primære	  empiri,	  da	  jeg	  er	  
interesseret	  i,	  hvordan	  den	  konstruerer	  den	  udsatte	  by	  og	  udfolder	  begrebet	  om	  
udsathed.	  Der	  er	  naturligvis	  utallige	  måder	  at	  undersøge,	  hvordan	  der	  tildeles	  
mening	  til	  det	  at	  være	  udsat,	  og	  hvordan	  udsatte	  byområder	  konstrueres	  i	  
forskellige	  velfærdsorganisationer.	  Jeg	  har	  fundet	  det	  interessant	  at	  forholde	  mig	  
til	  lige	  netop	  denne	  politik,	  da	  den	  ud	  fra	  min	  vurdering,	  vil	  kunne	  fungere	  
som	  ’et	  vindue’	  til	  de	  logikker	  og	  værdier,	  hvorigennem	  Københavns	  Kommune	  
kortlægger	  og	  bestemmer	  byens	  konstruktion.	  
	  
Jeg	  har	  fravalgt	  at	  gå	  ind	  i	  en	  mere	  evaluerende	  form,	  hvor	  jeg	  afprøver	  
politikkens	  virke	  og	  effekt.	  I	  stedet	  vil	  jeg	  tage	  politikken	  ’som	  den	  er’	  og	  forsøge	  
at	  blotlægge	  dens	  intentioner	  og	  afkode	  dens	  semantik.	  I	  min	  analyse	  vil	  jeg	  
derfor,	  med	  et	  systemteoretisk	  udgangspunkt,	  fokusere	  snævert	  på	  at	  vise,	  
hvordan	  kommunikationen	  tillægger	  mening	  til	  den	  udsatte	  by.	  	  
	  

Analysestrategi	  
Analysestrategien	  skal	  konstruere	  mit	  blik	  for	  hvordan	  genstanden	  træder	  frem	  
og	  kan	  iagttages.	  På	  den	  måde	  er	  det	  analysestrategien	  der	  betinger	  hvad	  jeg	  kan	  
se,	  og	  hvad	  jeg	  ikke	  kan	  se.	  Da	  dette	  er	  en	  konstruktivistisk	  tilgang	  kan	  jeg	  ikke	  
konkludere	  på	  mine	  iagttagelser	  som	  at	  præsentere	  én	  sandhed	  og	  det	  fulde	  
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klare	  billede.	  I	  stedet	  konstrueres	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  som	  en	  direkte	  
konsekvens	  af	  mine	  iagttagelser.	  Ønsket	  er	  selvfølgelig	  at	  sætter	  min	  iagttagelse	  
sådan,	  at	  den	  gøres	  sensibel	  overfor	  empirien.	  	  
	  
Luhmanns	  begrebsapparat	  kan	  sættes	  i	  spil	  på	  flere	  måder,	  og	  alt	  efter	  hvilken	  
analysemulighed	  man	  benytter	  sig	  af,	  er	  det	  som	  om,	  begreber	  tager	  farve	  og	  
skifter	  karakter	  alt	  efter	  hvordan	  og	  i	  hvilken	  rækkefølge,	  de	  anvendes.	  
Afhængigt	  af	  hvilken	  iagttagelseskategori	  man	  vælger,	  bliver	  det	  afgørende	  for,	  
hvordan	  empirien	  fremtræder.	  Eller	  som	  navnet	  også	  antyder,	  hvordan	  
kommunikationen	  former	  sig.	  Når	  organisationer	  kommunikerer,	  sker	  det	  i	  
koder,	  der	  former	  såkaldt	  symbolsk	  generaliserede	  medier.	  Hvert	  
funktionssystem	  har	  sit	  medie,	  der	  er	  med	  til	  at	  forenkle,	  motivere	  og	  måle	  
succes	  og	  fiasko	  (Thyssen	  2010:	  21).	  Når	  et	  bestemt	  problem	  gøres	  til	  et	  
spørgsmål	  om	  at	  betale	  eller	  ikke	  betale,	  formes	  mediet	  penge,	  og	  der	  
kommunikeres	  således	  i	  koder	  relateret	  til	  det	  økonomiske	  funktionssystem.	  
Dette	  har	  store	  virkninger	  for,	  hvordan	  kommunikationen	  skal	  fortsætte	  og	  for,	  
hvordan	  kommunikationen	  fremtræder.	  
	  
Formanalysen	  sætter	  fokus	  på	  enkelt-‐distinktioner,	  i	  anknytning	  til	  hvilke	  
kommunikation	  udspiller	  sig	  (Andersen	  1999:	  129).	  Formanalysen	  har	  derfor	  
også	  den	  egenskab	  at	  illustrere	  kommunikationens	  grænser	  og	  iboende	  
paradokser.	  Da	  jeg	  foretager	  iagttagelser	  af	  iagttagelser,	  betyder	  det,	  at	  analysen	  
foregår	  på	  andenordensniveau.	  Formanalysens	  ledeforskel	  er	  
markeret/umarkeret	  og	  ved	  hjælp	  af	  denne,	  kan	  jeg	  finde	  frem	  til	  de	  
kommunikationsbetingelser	  og	  logikker,	  der	  installeres	  i	  empirien.	  	  
	  
Jeg	  hæfter	  mig	  eksempelvis	  gentagne	  gange	  ved	  ordet	  mangfoldighed,	  der	  
trækkes	  frem	  som	  en	  vigtig	  værdi	  i	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder.	  Hvis	  
kommunikationen	  indikerer	  mangfoldighed,	  hvad	  bliver	  så	  dens	  
mulighedsbetingelser?	  Står	  der	  så	  ensformighed	  på	  den	  anden	  side	  af	  forskellen?	  
På	  den	  måde	  er	  formanalysen	  også	  en	  analyse	  af	  forskellens	  anden	  side.	  Vi	  
behøver	  begge	  sider	  af	  forskellen	  for	  at	  kunne	  navngive	  dens	  form.	   	  
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Kapitel	  2	  –	  Den	  udsatte	  by	  
	  
Formålet	  med	  denne	  analyse	  er	  at	  se	  på,	  hvordan	  der	  bliver	  kommunikeret	  om	  
Københavns	  udsatte	  byområder.	  Derfor	  rettes	  min	  iagttagelse	  mod	  Politik	  for	  
Udsatte	  Byområder	  (for	  fremtiden	  forkortet	  til	  PUB),	  der	  er	  formuleret	  af	  
Københavns	  Kommunes	  samtlige	  syv	  forvaltninger	  under	  projektledelse	  af	  
Teknik-‐	  og	  Miljøforvaltningen.	  Da	  politikken	  er	  udarbejdet	  med	  inddragelse	  af	  
alle	  forvaltninger,	  har	  jeg	  fundet	  det	  rimligt	  fremadrettet	  at	  iagttage	  politikken	  
samlet	  som	  Københavns	  Kommunes	  iagttagelser.	  Ofte	  er	  det	  den	  enkelte	  
forvaltning,	  der	  fremfører	  politikker	  på	  vegne	  af	  sig	  selv	  og	  den	  respektive	  
borgmester,	  men	  i	  dette	  tilfælde	  har	  man	  besluttet	  at	  tale	  med	  én	  samlet	  stemme,	  
hvorfor	  politikken	  også	  har	  vakt	  min	  interesse.	  	  
	  
Da	  politikken	  har	  formået	  at	  samle	  alle	  forvaltninger	  under	  én	  samlet	  vision	  
(PUB:	  10),	  har	  jeg	  en	  forventning	  om,	  at	  der	  er	  mange	  forskelligartede	  interesser	  
på	  spil	  og	  derfor	  multiple	  ønsker	  for,	  hvordan	  arbejdet	  med	  at	  løfte	  byens	  
udsatte	  områder	  skal	  foregå.	  Jeg	  har	  kaldt	  kapitlet	  for	  ’Den	  udsatte	  by’,	  da	  
politikken	  markerer	  udsathed	  som	  en	  reel	  problematik,	  der	  skal	  håndteres	  i	  
København.	  Min	  interesse	  består	  i,	  hvordan	  man	  i	  politikken	  tillægger	  betydning	  
til	  begrebet	  ’udsat’	  og	  omvendt	  også,	  hvad	  der	  forstås	  ved	  alt	  det,	  der	  ikke	  
bestemmes	  som	  udsat.	  For	  at	  kommunikere	  om	  den	  udsatte	  by	  antager	  jeg	  også,	  
at	  der	  er	  arbejdet	  med	  en	  forestilling	  om,	  hvordan	  den	  gode	  by	  ser	  ud	  med	  
henblik	  på,	  at	  politikkens	  målsætninger	  og	  vision	  ikke	  står	  alene	  og	  uden	  et	  
fikspunkt	  at	  arbejde	  efter.	  Det	  er	  således	  den	  udsatte	  by	  der	  i	  politikken	  
optræder	  som	  genstand,	  og	  som	  udgør	  rammen	  for	  interventionsmuligheder	  i	  de	  
udsatte	  byområder.	  
	  
Kapitlet	  undersøger	  også,	  hvordan	  Københavns	  Kommune	  gennem	  dens	  
iagttagelser	  af	  byen	  former	  særlige	  værdier	  og	  heraf	  afledte	  paradokser.	  Da	  den	  
erklærede	  målsætning	  er	  at	  bringe	  de	  udsatte	  byområder	  ind	  i	  en	  positiv	  
udvikling	  og	  væk	  fra	  udsathed,	  må	  det	  at	  være	  udsat	  også	  konstrueres	  i	  
kommunikationen,	  da	  begrebet	  alene	  ikke	  er	  selvindlysende.	  Min	  tese	  i	  denne	  
forbindelse	  er,	  at	  kommunikationen	  først	  må	  ekskludere	  en	  række	  borgere	  og	  
byområder	  for	  dernæst	  at	  kunne	  inkludere	  dem	  igen	  –	  ellers	  kan	  
kommunikationen	  ikke	  opretholde	  sin	  konstruktion	  om,	  at	  udsathed	  findes.	  
Dette	  alene	  fordi	  det	  som	  velfærdsorganisation	  ikke	  er	  muligt	  at	  hjælpe	  alle	  
borgere	  på	  én	  gang.	  Derfor	  må	  kommunikationen	  forme	  sit	  eget	  særlige	  blik	  på	  
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byen	  for	  at	  kunne	  handle.	  
	  

En	  primær	  forskel	  
Som	  det	  første	  vil	  jeg	  se	  på,	  om	  der	  kan	  findes	  en	  primær	  forskel,	  der	  
kommunikeres	  med,	  når	  Københavns	  Kommune	  iagttager	  byen	  i	  politikken.	  Det	  
vil	  jeg	  gøre	  for	  at	  se,	  hvordan	  der	  grundlæggende	  tilskrives	  betydning	  til	  byen	  og	  
hvilke	  logikker,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  at	  dømme	  udsat	  eller	  ej.	  
	  
Ved	  en	  gennemlæsning	  af	  politikken	  bliver	  det	  klart,	  at	  de	  udsatte	  byområder	  
skal	  udvikle	  sig	  i	  retningen	  af	  de	  tilstande,	  der	  er	  i	  den	  resterende	  og	  
velfungerende	  by:	  
	  
”(…)	  der	  er	  sket	  en	  koncentration	  af	  problemer	  i	  bestemte	  byområder.	  Det	  skyldes	  
for	  eksempel	  utidssvarende	  boligforhold,	  boligsocial	  anvisning	  i	  den	  almene	  sektor,	  
generelle	  sociale	  problemer	  og	  dårligere	  sundhedstilstand.	  Det	  betyder,	  at	  
afstanden	  mellem	  de	  velfungerende	  dele	  af	  byen	  og	  de	  udsatte	  byområder	  er	  øget.	  
Det	  truer	  sammenhængskraften	  i	  vores	  by.”	  (PUB:	  5)	  
	  
På	  den	  måde	  kløver	  politikken	  byen	  i	  to	  kategoriske	  dele,	  som	  installerer	  
distinktionen	  udsat/velfungerende.	  Når	  noget	  markeres	  som	  udsat	  i	  politikken,	  
forekommer	  det,	  at	  det	  der	  kendetegner	  det	  udsatte,	  holdes	  op	  mod	  den	  
resterende	  velfungerende	  by	  –	  altså	  den	  ikke	  udsatte	  by.	  Sådan	  bliver	  begge	  
sider	  af	  forskellen	  skiftevis	  markeret	  og	  eksisterer	  i	  en	  symbiose	  med	  hinanden:	  
	  
”Med	  indsatserne	  i	  politikken	  vil	  vi	  stræbe	  efter	  at	  vores	  ambitioner	  for	  byen	  og	  
københavnerne	  bredt	  set	  også	  gælder	  konkret	  i	  forhold	  til	  de	  seks	  udsatte	  
byområder	  i	  København.”	  (PUB:	  7)	  
	  
Udgangspunktet	  i	  PUB	  er	  altså,	  at	  den	  velfungerende	  by	  allerede	  eksisterer,	  men	  
den	  rummer	  en	  række	  problemer,	  der	  skal	  sættes	  ind	  overfor.	  Formålet	  i	  
politikken	  er	  grundlæggende	  over	  tid	  at	  igangsætte	  en	  positiv	  spiral	  i	  de	  
afgrænsede	  områder,	  som	  skal	  drive	  udviklingen	  væk	  fra	  udsat	  og	  hen	  mod	  de	  
eksisterende	  velfungerende	  tilstande.	  De	  to	  sider	  af	  forskellen	  bliver	  på	  den	  
måde	  hinandens	  afhængige	  modsætninger	  og	  kan	  ikke	  eksistere	  alene.	  Sådan	  
starter	  politikken	  med	  at	  sætte	  udsathed	  som	  en	  direkte	  modsætning	  til	  det	  
velfungerende.	  
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Politikkens	  grundlæggende	  iagttagelse	  af	  byen	  illustreret	  med	  denne	  
forskelssætning.	  
	  

	  
Distinktionen	  går	  igen	  gennem	  hele	  politikken	  som	  det	  overordnede	  blik,	  byen	  
iagttages	  med.	  Forståelsesrammen	  sættes	  allerede	  i	  politikkens	  forord,	  der	  
markerer	  udsatte	  byområder	  i	  forhold	  til	  alt	  andet,	  der	  som	  udgangspunkt	  er	  
velfungerende.	  Men	  hvad	  vil	  det	  så	  sige	  at	  være	  udsat	  og	  bo	  i	  en	  udsat	  bydel?	  
Årsagen	  til	  fremkomsten	  af	  udsatte	  bydele	  tilskrives	  to	  overordnede	  aspekter:	  
	  
”Der	  er	  seks	  udsatte	  byområder	  i	  København,	  hvor	  dele	  af	  områderne	  er	  
karakteriset	  ved	  at	  have	  en	  række	  sociale	  og	  fysiske	  udfordringer,	  som	  er	  større	  
end	  resten	  af	  København”	  (PUB:	  4).	  	  
	  
”Det	  er	  visionen	  for	  København,	  at	  ingen	  byområder	  i	  byen	  adskiller	  sig	  negativt	  –	  
socialt,	  fysisk	  eller	  sundhedsmæssigt.”	  (PUB:	  11)	  
	  
Udsathed	  spaltes	  således	  ud	  på	  to	  overordnede	  temaer;	  sociale	  og	  fysiske	  
udfordringer,	  som	  sætter	  rammen	  for	  det	  forestående	  arbejde	  med	  at	  bringe	  
udsatte	  byområder	  tilbage	  på	  rette	  kurs.	  De	  sociale	  og	  fysiske	  kriterier	  udfoldes	  
som	  ni	  konkrete	  målsætninger,	  som	  jeg	  senere	  vil	  præsentere.	  Men	  før	  jeg	  når	  
dertil,	  vil	  jeg	  se	  på,	  hvordan	  baggrunden	  for	  de	  fysiske	  og	  sociale	  problemer	  er	  
konstrueret.	  
	  
For	  at	  kunne	  kommunikere	  forskellen	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende	  behøver	  
politikken	  en	  årsagsforklaring,	  der	  i	  et	  eller	  andet	  omfang	  begrunder,	  hvordan	  
København	  er	  blevet	  socialt	  og	  fysisk	  segregeret	  og	  nu	  har	  behov	  for	  en	  politik,	  
der	  sætter	  ind	  over	  for	  udsatte	  borgere	  og	  byområder.	  Baggrunden	  forklares	  
grundlæggende	  med	  den	  befolkningstilvækst,	  som	  København	  har	  oplevet	  
gennem	  de	  seneste	  år,	  og	  som	  forudsiges	  at	  fortsætte	  med	  1000	  nye	  tilflyttere	  
hver	  måned	  i	  de	  kommende	  mange	  år.	  
	  

Udsat	   Velfungerende	  

Byen	  
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”I	  2009	  blev	  København	  kåret	  som	  verdens	  bedste	  storby,	  og	  byens	  popularitet	  kan	  
ses	  i	  befolkningstilvæksten:	  Hver	  måned	  bliver	  vi	  ca.	  1.000	  flere	  københavnere,	  og	  
prognosen	  siger,	  at	  vi	  i	  2025	  kan	  forvente	  at	  være	  100.000	  flere	  end	  i	  dag.	  Blandt	  
andet	  af	  denne	  årsdag	  er	  der	  gennem	  de	  seneste	  årtier	  udviklet	  mange	  nye	  
attraktive	  bykvarterer	  til	  københavnerne,	  og	  flere	  nye	  bydele	  er	  på	  vej.	  På	  samme	  
tid	  er	  der	  sket	  en	  koncentration	  af	  problemer	  i	  bestemte	  byområder.”	  (PUB:	  4)	  
	  
Her	  benytter	  politikken	  sig	  af	  en	  statistisk	  fremskrivning,	  der	  tegner	  det	  klare	  
billede	  af,	  at	  den	  danske	  befolkning	  søger	  fra	  land	  mod	  by,	  øjensynligt	  fordi	  
København	  er	  attraktiv	  storby,	  samt	  at	  den	  globale	  tendens	  også	  viser,	  at	  man	  i	  
højere	  grad	  end	  tidligere	  søger	  mod	  byerne.	  Samtidigt	  kan	  en	  af	  årsagerne	  til	  
fremkomsten	  af	  udsatte	  byområder	  findes	  i	  de	  seneste	  årtiers	  store	  fokus	  på	  at	  
udvikle	  nye	  attraktive	  bykvarterer	  til	  alle	  københavnerne	  for	  at	  håndtere	  de	  
mange	  nye	  tilflyttere.	  Men	  den	  øgede	  befolkningstilvækst	  og	  fokusering	  på	  at	  
etablere	  nye	  byområder	  har	  skabt	  en	  negativ	  effekt.	  Det	  fokus	  der	  har	  været	  på	  
at	  udvikle	  nyt,	  har	  nemlig	  givet	  et	  socialt	  og	  fysisk	  bagslag	  i	  andre	  dele	  af	  byen,	  
der	  nu	  skal	  tages	  hånd	  om.	  	  
	  
Sådan	  konstrueres	  politikkens	  iagttagelsesledende	  distinktion	  
udsat/velfungerende.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  den	  form,	  kommunikationen	  om	  de	  
udsatte	  byområder	  lægger	  sig	  op	  ad.	  Forskellen	  arbejder	  med	  en	  meningsgrænse,	  
der	  skaber	  en	  spænding	  mellem	  det	  markerede	  på	  indersiden	  i	  form	  af	  udsat,	  
mens	  det	  velfungerende	  befinder	  sig	  på	  den	  umarkerede	  side.	  Det	  er	  med	  
Luhmanns	  termer	  et	  paradoksalt	  forhold.	  Spørgsmålet	  er	  nemlig,	  hvordan	  
kommunikationen	  sikrer	  sig,	  at	  perceptionen	  af	  det	  udsatte	  vil	  føre	  til	  et	  reelt	  løft	  
af	  de	  udsatte	  byområder,	  som	  er	  politikkens	  intention?	  Distinktionen	  mellem	  
udsat	  og	  velfungerende	  er	  ikke	  en	  forskel,	  der	  kan	  genfindes	  indenfor	  
funktionssystemernes	  koder,	  hvor	  man	  eksempelvis	  i	  det	  retslige	  system	  hurtigt	  
kan	  iagttage,	  om	  noget	  er	  lovlig	  eller	  ej.	  Forskellen	  udsat/velfungerende	  er	  i	  
stedet	  udtryk	  for	  Københavns	  Kommunes	  egen	  konstruktion	  af	  virkeligheden,	  og	  
forskellen	  bliver	  så	  at	  sige	  nødvendig	  for	  at	  kunne	  danne	  et	  stabiliseret	  billede	  af	  
verden.	  Fordelen	  ved	  sådan	  en	  kløvning	  betyder,	  at	  byen	  viser	  sig	  som	  to	  simple	  
kategorier,	  der	  danner	  grundlaget	  for	  forskellige	  interventionsmuligheder.	  
Risikoen	  bliver,	  at	  den	  tegner	  et	  meget	  forenklet	  billede,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  
hersker	  bred	  enighed	  om,	  og	  som	  i	  sidste	  instans	  kan	  have	  en	  stigmatiserende	  
effekt.	  
	  
For	  at	  opretholde	  konstruktionen	  om	  de	  udsatte	  byområder	  må	  den	  markerede	  
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side	  af	  forskellen	  hele	  tiden	  orientere	  sig	  mod	  den	  umarkerede	  side	  og	  er	  således	  
kun	  gældende	  i	  negationen	  til	  forskellens	  anden	  side.	  Det	  umarkerede	  er	  altså	  en	  
forudsætning	  for,	  at	  der	  kan	  kommunikeres	  om	  det,	  der	  markeres.	  Når	  udsathed	  
kommunikeres,	  må	  politikken	  hele	  tiden	  forholde	  sig	  til	  det	  velfungerende,	  som	  i	  
Luhmanns	  optik	  er	  et	  grundlæggende	  paradoks.	  Dikotomien	  mellem	  udsat	  og	  
velfungerende	  og	  den	  meningsgrænse,	  den	  lægger	  for	  dagen,	  vil	  konstant	  være	  
lagt	  under	  pres,	  hvilket	  truer	  kommunikationen	  med	  at	  bryde	  sammen.	  For	  at	  
opretholde	  forskellens	  meningsgrænse	  må	  kommunikationen	  forskyde	  sit	  
paradoks	  ud	  i	  andre	  former	  for	  at	  undgå	  et	  sammenbrud	  og	  sikre	  vores	  videre	  
accept	  af	  det	  udsatte	  som	  kategori.	  Politikken	  bruger	  forskellige	  temaer	  til	  at	  
udfolde	  forskellen	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende.	  Det	  sker	  eksempelvis	  ved	  at	  
gøre	  spørgsmålet	  om	  udsathed	  til	  et	  spørgsmål	  om	  blandt	  andet	  beskæftigelse,	  
uddannelse	  og	  sundhed,	  hvor	  det	  naturligvis	  er	  bedre	  at	  være	  i	  arbejde,	  
uddannet	  og	  sund	  end	  arbejdsløs,	  ufaglært	  og	  syg.	  	  
	  
”Kommunen	  skal	  møde	  de	  konkrete	  udfordringer	  med	  skræddersyede	  løsninger.	  
(…)	  Positiv	  særbehandling	  er	  f.eks.	  særligt	  gode	  skoler	  og	  daginstitutioner	  (som	  
heldagsskoler	  og	  profilinstitutioner)	  i	  områder	  med	  lav	  søgning	  til	  de	  kommunale	  
tilbud.	  Det	  er	  også	  særligt	  fremskudte	  beskæftigelsesindsatser,	  områdefornyelse,	  
boligsociale	  helhedsplaner,	  hotspot,	  ekstraordinær	  graffitifjernelse	  og	  
ekstraordinær	  renholdelse	  i	  visse	  udsatte	  byområder.”	  (PUB:	  7)	  
	  
Paradokset	  kan	  ikke	  afskaffes	  ved	  disse	  forskydninger,	  men	  kan	  gøres	  mindre	  
ved	  at	  forskyde	  sig	  selv	  ud	  i	  nye	  former	  med	  henblik	  på	  at	  opretholde	  
kommunikationen.	  Dette	  fænomen	  betegner	  Luhmann	  som	  en	  strategi	  for	  
afparadoksering.	  Københavns	  Kommune	  kommer	  som	  velfærdsorganisation	  i	  
berøring	  med	  mange	  elementer	  i	  samfundet,	  som	  berører	  borgerne	  på	  den	  ene	  
og	  anden	  måde.	  Disse	  elementer	  bruges	  til	  at	  tematisere	  udsatheden,	  som	  sætter	  
mulighedsrummet	  for	  intervention.	  
	  

Udsathed	  reartikueret	  
De	  seks	  udsatte	  byområders	  geografi	  er	  visualiseret	  i	  politikken	  med	  seks	  gule	  
skyer,	  der	  er	  lagt	  ned	  over	  et	  kort	  over	  København	  for	  at	  illustrere,	  hvor	  de	  
udsatte	  områder	  er	  afgrænset.	  Sådan	  sættes	  der	  billede	  på,	  hvilke	  områder	  af	  
København	  politikken	  retter	  sig	  mod	  (PUB:	  14):	  
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Områderne	  har	  fået	  prædikatet	  som	  udsatte	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  
kvantitative	  målinger,	  der	  omhandler	  en	  bred	  pallette	  af	  sociale	  og	  fysiske	  
kriterier:	  Uddannelse,	  beskæftigelse,	  kulturforbrug,	  sundhed,	  gadeorden	  
(renhed),	  tryghed,	  byliv	  og	  almene	  boliger.	  Det	  er	  summen	  af	  alle	  de	  kvantitative	  
målinger,	  der	  afgør,	  på	  hvilken	  side	  af	  politikkens	  grundforskel	  borgeren	  og	  
byområdet	  lander,	  når	  København	  iagttages:	  
	  
”Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  det	  er	  summen	  af	  de	  udvalgte	  indikatorer,	  der	  
placerer	  områderne	  som	  udsatte.”	  (PUB:	  14)	  
	  
Det	  er	  de	  socioøkonomiske	  forhold,	  der	  er	  udslagsgivende	  for,	  om	  et	  byområde	  
kan	  dømmes	  udsat	  eller	  ej,	  da	  det	  er	  dem,	  der	  fylder	  mest	  i	  de	  ni	  målsætninger.	  
Det	  betyder,	  at	  de	  geografiske	  afmærkninger	  af	  udsatte	  byområder	  kommer	  til	  at	  
dække	  steder	  i	  byen,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  betragtes	  som	  udsatte,	  eftersom	  
afmærkningerne	  er	  fremkommet	  ved	  statistiske	  beregninger.	  Det	  er	  med	  andre	  
ord	  ganske	  sandsynligt,	  at	  der	  kan	  bo	  ’velfungerende’	  mennesker	  i,	  hvad	  der	  af	  
politikken	  dømmes	  som	  et	  udsat	  byområde	  og	  omvendt,	  at	  der	  sandsynligvis	  
også	  kan	  bo	  ’udsatte’	  mennesker	  i	  de	  byområder,	  der	  ikke	  er	  afmærket	  i	  
politikken,	  som	  vi	  derfor	  må	  forudsætte	  er	  velfungerende	  byområder.	  På	  den	  
måde	  tegner	  tallenes	  og	  statistikkens	  virksomme	  argumentationskraft	  et	  
overordnet	  makroblik	  ud	  fra	  beregninger,	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  kvantitativ	  
metode	  og	  repræsentation	  af	  overordnede	  tendenser.	  På	  trods	  af	  en	  potentiel	  
fejlmargin	  ved	  statistisk	  beregning	  er	  det	  nu	  engang	  sådan,	  politikken	  vælger	  at	  
fremsætte	  skellet	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende.	  



	   34	  

	  
I	  den	  forbindelse	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  langt	  størstedelen	  af	  kriterierne	  
som	  sagt	  koncentrerer	  sig	  om	  primært	  socioøkonomiske	  forhold	  og	  i	  mindre	  
grad	  om	  fysiske	  og	  rumlige	  forhold.	  Således	  vælger	  politikken	  også	  at	  vægte	  sit	  
fokus	  på	  de	  sociale	  aspekter	  med	  henvisning	  til	  den	  gammelkendte	  diskussion	  
om,	  hvorvidt	  det	  er	  de	  sociale	  eller	  fysiske	  forhold,	  der	  determinerer	  et	  
byområdes	  sociale	  emergens.	  	  
	  
Politikkens	  iagttagelsesledende	  distinktion	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende	  har	  
store	  konsekvenser	  for	  politikkens	  kommunikative	  mulighedsrum.	  Forskellen	  er	  
en	  forskel	  i	  den	  politiske	  tekst.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  en	  tilfældig	  forskel,	  men	  
en	  forskel,	  der	  er	  nødvendig	  for	  reproduktionen	  af	  politikkens	  tematik.	  Uden	  
dette	  skel	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende	  aflyses	  hele	  forskellen	  og	  dermed	  
politikkens	  tematiske	  fokus.	  	  
	  
Til	  at	  reartikulere	  konstruktionen	  af	  de	  udsatte	  byområder	  benytter	  politikken	  
ni	  konkrete	  målsætninger,	  der	  uddyber	  hvad	  vi	  præcist	  skal	  forstå	  ved	  udsathed	  
og	  ikke	  mindst,	  hvordan	  Københavns	  Kommune	  har	  tænkt	  sig	  at	  agere	  i	  forhold	  
til	  de	  opstillede	  interventionsmuligheder.	  Her	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  de	  
fleste	  af	  målsætningerne	  er	  konstrueret	  omkring	  et	  rationale,	  der	  vægter	  ord	  
som	  ”lighed”,	  ”gennemsnit”	  og	  ”på	  niveau	  med”	  (PUB:	  12-‐13).	  Alle	  målsætninger	  
er	  bygget	  op	  som	  udviklingsorienterede	  svar	  på	  politikkens	  makroanalyse	  af	  
Københavns	  socioøkonomiske	  forhold	  og	  ønsket	  om	  grundlæggende	  at	  bringe	  de	  
udsatte	  byområder	  op	  på	  niveau	  med	  det	  resterende	  København.	  
	  
”Forudsætningen	  for	  at	  kunne	  indfri	  visionen	  og	  løfte	  hele	  København	  er,	  at	  vi	  for	  
alvor	  får	  løftet	  byens	  udsatte	  byområder,	  der	  de	  sidste	  15	  år	  er	  stagneret	  eller	  
ligefrem	  er	  gået	  tilbage	  i	  forhold	  til	  den	  ellers	  generelt	  positive	  udvikling	  i	  
København.”	  (PUB:	  10)	  
	  
Der	  hvor	  byområderne	  viser	  negative	  tendenser,	  når	  det	  gælder	  eksempelvis	  
beskæftigede	  eller	  folk	  med	  ungdomsuddannelse,	  er	  der	  opstillet	  en	  målsætning,	  
der	  har	  til	  formål	  at	  vende	  udviklingen	  fra	  minus	  til	  plus.	  Målsætningerne	  er	  
således	  bygget	  op	  omkring	  forskellige	  statistiske	  gennemsnit,	  der	  fungerer	  som	  
pejlemærke	  og	  markør	  for,	  hvad	  der	  kan	  betegnes	  som	  udsat	  eller	  velfungerende.	  
Alt	  der	  er	  over	  gennemsnit	  er	  ønsket	  og	  velfungerende.	  Alt	  der	  er	  under	  
gennemsnit	  er	  uønsket	  og	  udsat.	  	  
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”Målet	  med	  politikken	  for	  de	  udsatte	  byområder	  er	  kort	  sagt	  at	  løfte	  de	  seks	  
udsatte	  byområder	  ind	  i	  en	  positiv	  udvikling,	  så	  vi	  får	  skabt	  lige	  mulighed	  for	  alle	  
københavnere,	  uanset	  hvor	  i	  byen,	  de	  bor.”	  (PUB:	  6)	  
	  
”(…)	  områderne	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  sikre	  en	  positiv	  udvikling	  med	  det	  formål	  at	  
bringe	  de	  udsatte	  byområder	  på	  niveau	  med	  byens	  øvrige	  byområder.”	  (PUB:	  7)	  
	  
Lighed	  og	  balance	  i	  de	  statistiske	  beregninger	  er	  altså	  et	  bærende	  princip	  for	  
Københavns	  Kommunes	  måde	  at	  gå	  til	  udviklingen	  af	  byen	  på.	  Det	  er	  således	  
lighedsprincippet	  i	  forskellige	  kvantitative	  data,	  der	  sætter	  meningsgrænsen	  for,	  
hvornår	  der	  kan	  sættes	  ind.	  
	  
I	  det	  følgende	  præsenteres	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområders	  samlede	  ni	  
målsætninger,	  der	  udfolder	  Københavns	  Kommunes	  iagttagelse	  af	  de	  udsatte	  
byområder.	  Målsætningerne	  ses	  tydeligt	  forbundet	  med	  de	  fagområder,	  der	  
huserer	  i	  de	  enkelte	  forvaltninger,	  hvilket	  jeg	  ikke	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på.	  
Jeg	  vil	  blot	  pointere,	  at	  det	  i	  Luhmanns	  terminologi	  er	  forventeligt,	  at	  kommunen	  
som	  et	  organisationssystem	  må	  benytte	  sig	  af	  samfundets	  funktionssystemer	  i	  
henhold	  til	  at	  producere	  meningsfuld	  kommunikation,	  som	  det	  er	  muligt	  at	  
knytte	  an	  til.	  For	  overblikkets	  skyld	  har	  jeg	  indført	  målsætningerne	  i	  
nedestående	  skema	  og	  de	  enkelte	  målsætningers	  binære	  kode	  og	  tematisering:	  
	  
	  
Tiltag	   Kode	   Tema	  
Folkeskoler	  og	  
dagpasningstilbud	  i	  udsatte	  
byområder	  skal	  være	  så	  
attraktive,	  at	  de	  udgør	  det	  
primære	  valg	  for	  lokale	  
beboere.	  
Måles	  ved	  Børne-‐	  og	  
Ungdomsforvaltningens	  
analyser.	  

+/-‐	  uddannelse	   Uddannelse	  

95%	  af	  de	  unge	  får	  en	  
ungdomsuddannelse	  eller	  en	  
videregående	  uddannelse.	  
Måles	  ved	  hjælp	  af	  det	  
socioøkonomiske	  
Københavnerkort.	  

+/-‐	  uddannelse	   Uddannelse	  

Beskæftigelsesgraden	  i	  de	  
udsatte	  byområder	  er	  på	  
niveau	  med	  
københavnergennemsnittet.	  
Måles	  via	  det	  socioøkonomiske	  
Københavnerkort.	  

+/-‐	  beskæftigelse	   Beskæftigelse	  

De	  udsatte	  byområder	  skal	   +/-‐	  kulturliv	   Kultur	  
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have	  et	  godt	  og	  varieret	  
kultur-‐	  og	  idrætsliv.	  
Københavnerne	  i	  udsatte	  
byområder	  skal	  derfor	  være	  
mindst	  lige	  så	  tilfredse	  med	  de	  
lokale	  kultur-‐	  og	  idrætstilbud	  
som	  københavnerne	  generelt.	  
Måles	  ved	  Kultur-‐	  og	  
Fritidsforvaltningens	  
tilfredshedsmålinger	  i	  forhold	  
til	  de	  enkelte	  kultur-‐	  og	  
fritidsanlæg.	  
Sundhedstilstanden	  i	  de	  
udsatte	  byområder	  har	  
samme	  niveau	  som	  
gennemsnittet	  for	  København.	  
Måles	  via	  kommunes	  
sundhedsindeks.	  

+/-‐	  sundhed	   Sundhed	  

Ren-‐	  og	  vedligeholdelse	  i	  
udsatte	  byområder	  er	  på	  
niveau	  med	  
københavnergennemsnittet.	  
Måles	  via	  Teknik-‐	  og	  
Miljøforvaltningens	  målinger	  i	  
forhold	  til	  Helhedsorienteret	  
Driftsstrategi.	  

+/-‐	  renhed	   Miljø	  

De	  udsatte	  byområder	  er	  lige	  
så	  trygge	  at	  bo	  og	  færdes	  i	  
som	  resten	  af	  byen.	  
Måles	  via	  Tryghedsindekset.	  

+/-‐	  tryghed	   Jura	  

Mere	  byliv	  i	  udsatte	  
byområder.	  80%	  af	  
københavnerne	  i	  områderne	  
skal	  være	  tilfredse	  med	  
bylivet.	  
Måles	  via	  Bylivsregnskabet.	  

+/-‐	  byliv	   Byliv	  

Flere	  almene	  boliger	  –	  
fastholdelse	  af	  den	  
nuværende	  andel	  af	  almene	  
boliger	  på	  minimum	  20%	  af	  
de	  københavnske	  boliger.	  
Måles	  via	  det	  socioøkonomiske	  
Københavnerkort.	  	  

+/-‐	  almene	  boliger	   Boligregulering	  

	  
Som	  det	  ses	  i	  ovenstående	  skema,	  henvises	  der	  i	  hver	  enkel	  målsætning	  til	  
forskellige	  metoder,	  hvorpå	  man	  har	  målt	  på	  det	  givne	  område.	  Det	  er	  disse	  
målemetoder,	  der	  har	  sat	  rammen	  og	  perspektivet	  for	  de	  konkrete	  målsætninger.	  
Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  de	  fleste	  af	  målemetoderne	  repræsenterer	  
interne	  programmer	  for,	  hvordan	  et	  givent	  område	  måles	  og	  vurderes.	  Der	  
henvises	  for	  eksempel	  til	  et	  tryghedsindeks,	  et	  bylivsregnskab	  og	  et	  
socioøkonomisk	  københavnerkort	  –	  alt	  sammen	  redskaber	  til	  måling	  af	  effekt	  og	  
evaluering	  skabt	  internt	  i	  Københavns	  Kommune.	  Det	  kunne	  have	  været	  
interessant	  at	  se	  nærmere	  på	  de	  enkelte	  målemetoder	  og	  sammenligne	  deres	  
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kvantitative	  kvaliteter,	  men	  det	  vil	  føre	  for	  vidt	  her.	  Udgangspunktet	  er	  den	  
skrevne	  tekst	  i	  politikken,	  og	  selvom	  der	  meget	  muligt	  er	  god	  grund	  til	  at	  
forholde	  sig	  kritisk	  overfor	  de	  enkelte	  forvaltningers	  målinger	  og	  evalueringer	  af	  
deres	  egne	  genstandsfelter,	  må	  det	  tages	  for	  pålydende,	  hvad	  der	  bliver	  
præsenteret	  i	  denne	  omgang.	  
	  
Målsætningerne	  er	  politikkens	  måde	  at	  sætte	  byen	  på	  kvantificérbar	  form.	  Det	  er	  
altså	  sådan,	  der	  grundlæggende	  tilskrives	  mening	  til	  de	  udsatte	  byområder,	  og	  
sådan	  den	  afgør,	  hvad	  der	  er	  væsentligt,	  når	  udsathed	  iagttages.	  Målsætningerne	  
er	  også	  politikkens	  måde	  at	  tematisere	  byen	  på.	  Da	  udsathed	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  et	  
præcist	  begreb,	  forskydes	  distinktionen	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende	  ud	  i	  en	  
række	  nye	  former,	  der	  reartikulerer	  politikkens	  primære	  form.	  Det	  er	  således	  
forskellen	  udsat/velfungerende,	  der	  genopstår	  som	  nye	  formuleringer	  af,	  hvilken	  
mening	  udsathed	  skal	  tillægges.	  Sådan	  kan	  man	  aflæse	  udsathed	  på	  hele	  ni	  
parametre,	  hvor	  hvert	  tema	  orienterer	  sig	  efter	  en	  binær	  kode,	  hvor	  det	  er	  bedre	  
at	  være	  på	  plus-‐siden	  end	  minus-‐siden.	  
	  
Ovenstående	  skema	  repræsenterer	  også	  et	  potentielt	  dilemma.	  Når	  så	  mange	  
temaer	  kan	  indsættes	  som	  nye	  artikuleringer	  af	  udsathed,	  øges	  mulighederne	  
også	  betragteligt	  for	  at	  dømme	  udsat	  eller	  ej.	  
De	  mangeartede	  muligheder	  for	  tolkning	  af	  begrebet	  om	  udsathed	  indstifter	  
risikoen	  for	  at	  borger	  såvel	  som	  embedsmand	  og	  politiker,	  gør	  helt	  forskellige	  
iagttagelser	  af	  udsathed	  givet	  dets	  mange	  facetter.	  Det	  bliver	  vanskeligt	  for	  den	  
udsatte	  såvel	  som	  for	  embedsmanden	  at	  skelne	  mellem,	  hvornår	  udsathed	  kan	  
iagttages.	  Den	  ene	  kan	  f.eks.	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  orientere	  sig	  efter	  udsathed	  i	  
forhold	  til	  beskæftigelse,	  en	  anden	  kan	  understrege	  betydningen	  af	  gader	  og	  
stræders	  grad	  af	  renhed	  og	  en	  helt	  tredje	  kan	  fokusere	  på	  effekten	  af	  almen	  
boligregulering	  i	  forhold	  til,	  om	  et	  byområde	  kan	  betragtes	  som	  udsat.	  	  
	  
Jeg	  kan	  naturligvis	  ikke	  udsige	  mig	  om	  ovenstående	  tese,	  da	  jeg	  ikke	  har	  
efterprøvet	  den	  empirisk	  hos	  brugere	  og	  modtagere	  af	  politikken.	  Alligevel	  
mener	  jeg	  at	  kunne	  iagttage,	  at	  begrebet	  om	  udsathed	  får	  tilført	  en	  overvældende	  
kompleksitet,	  når	  man	  ser	  på	  politikkens	  ni	  målsætninger,	  der	  alle	  
kommunikeres	  som	  aspekter	  af	  udsathed.	  	  
	  
De	  ni	  målsætninger	  har	  som	  beskrevet	  udvidet	  forståelsen	  af	  udsathed.	  Ved	  at	  
gøre	  brug	  af	  statistiske	  kvantitative	  data	  udbygger	  politikken	  sit	  grundlæggende	  
blik,	  hvorigennem	  byen	  iagttages.	  Målsætningerne	  orienterer	  sig	  i	  alle	  tilfælde	  
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efter	  de	  forhold,	  der	  er	  repræsenteret	  i	  den	  resterende,	  velfungerende	  by.	  Sådan	  
etablerer	  politikken	  et	  blik	  på	  udsathed,	  der	  skelner	  mellem	  ’under	  gennemsnit’	  
og	  ’gennemsnit’	  på	  socioøkonomiske	  parametre.	  Det	  er	  således	  med	  statistikkens	  
og	  tallenes	  argumentationskraft,	  at	  blikket	  for	  byens	  udsatte	  områder	  bliver	  til.	  
Jeg	  har	  forsøgt	  at	  illustrere	  blikket	  i	  denne	  figur:	  
	  

	  
Forskellen	  sætter	  en	  meningsgrænse,	  der	  skaber	  en	  spænding	  mellem	  den	  
markerede	  inderside	  og	  den	  umarkerede	  yderside.	  Politikken	  markerer	  
reduktivt	  alt,	  hvad	  der	  i	  byen	  befinder	  sig	  på	  minus-‐siden	  i	  statistikkerne	  over	  
socioøkonomiske	  forhold,	  men	  orienterer	  sig	  hele	  tiden	  mod	  forskellens	  anden	  
side,	  som	  betegner	  alt,	  hvad	  der	  ligger	  på	  eller	  over	  gennemsnittet,	  og	  derfor	  
repræsenterer	  de	  velfungerende	  byområder.	  	  
	  
Forskellen	  er	  en	  effektiv	  metode	  for	  politikken	  til	  at	  konstruere	  sit	  genstandsfelt,	  
men	  den	  rummer	  også	  en	  ekskluderende	  mekanisme.	  Københavns	  Kommune	  må	  
som	  velfærdsorganisation	  opstille	  generelle	  forventninger	  og	  krav	  til,	  hvem	  der	  
kan	  omfattes	  af	  politikken	  og	  derved	  også	  være	  genstand	  for	  en	  potentiel	  
områdefornyelse	  eller	  andre	  af	  kommunens	  indsatsmuligheder.	  
	  
I	  Luhmanns	  terminologi	  bliver	  politikken	  også	  et	  udtryk	  for,	  hvem	  der	  kan	  
iagttages	  som	  medlem	  eller	  ikke	  medlem	  af	  organisationen.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  
medlemskabet	  ikke	  særlig	  ønskværdigt,	  da	  det	  nok	  er	  de	  færreste,	  der	  bryder	  sig	  
om	  at	  få	  prædikatet	  ’udsat’	  sat	  på	  sig.	  Omvendt	  er	  kommunen	  tvunget	  til	  at	  
uddele	  medlemskaber,	  ellers	  har	  den	  ingen	  politik.	  Når	  de	  gule	  skyer	  betragtes	  
på	  illustrationen	  tidligere,	  er	  der	  altså	  tale	  om	  et	  betydeligt	  antal	  mennesker,	  der	  
af	  politikken	  får	  tildelt	  medlemskab	  og	  et	  betydeligt	  antal,	  der	  får	  betegnelsen	  
udsatte.	  Det	  er	  sådan,	  politikken	  stabiliserer	  sit	  eget	  eksistensgrundlag,	  den	  
bliver	  simpelthen	  nødt	  til	  at	  tildele	  medlemskab	  gennem	  specificerede	  kriterier	  
for	  udsathed.	  
	  
Københavns	  Kommune	  konstruerer	  den	  udsatte	  borger	  og	  de	  udsatte	  byområder,	  
før	  den	  overhovedet	  kan	  skrive	  en	  politik	  om	  udsathed.	  Udsathed	  giver	  nemlig	  

Under	  
gennemsnit	  

Gennemsnit	  (ens)	  

Udsat	  
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ikke	  mening	  i	  sig	  selv,	  da	  der	  hersker	  verserende	  opfattelser	  af	  hvad	  begrebet	  
kan	  betyde	  og	  ikke	  mindst,	  hvad	  forklaringen	  er	  på,	  at	  nogle	  borgere	  og	  
byområder	  ender	  i	  en	  udsat	  position.	  	  
	  
I	  forsøget	  på	  at	  fiksere	  kommunikationen	  og	  udfolde	  hvad	  der	  kendetegner	  
udsatte	  byområder,	  ender	  politikken	  med	  at	  producere	  et	  program	  for	  
eksklusion.	  Politikken	  er	  som	  mange	  andre	  politikker	  umiddelbart	  inklusiv,	  da	  
den	  i	  en	  positiv	  bestræbelse	  forsøger	  at	  sætte	  rammerne	  for	  den	  ene	  eller	  anden	  
form	  for	  intervention	  i	  borgernes	  liv.	  Men	  i	  bestræbelsen	  på	  dette	  må	  den	  først	  
formulere	  kriterierne	  for	  medlemskab,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  handler	  om	  at	  befinde	  
sig	  på	  plus-‐	  eller	  minussiden	  af	  en	  række	  socioøkonomiske	  parametre.	  For	  at	  
kunne	  inkludere	  må	  der	  altså	  først	  ekskluderes,	  ellers	  har	  politikken	  ikke	  et	  
velargumenteret	  ærinde.	  Det	  giver	  anledning	  til	  forskellige	  dilemmaer.	  Kan	  det	  
f.eks.	  tænkes,	  at	  de	  borgere	  der	  af	  politikken	  defineres	  som	  udsatte,	  ikke	  
nødvendigvis	  føler	  sig	  udsatte?	  Hvad	  end	  borgeren	  står	  på	  udsat-‐	  eller	  
velfungerende-‐siden	  af	  politikkens	  grundforskel,	  er	  det	  ikke	  givet,	  at	  
vedkommende	  anderkender	  eller	  bifalder	  sit	  nye	  medlemskab.	  
	  

Et	  ønske	  om	  den	  ens	  by	  
Københavns	  Kommune	  består	  som	  bekendt	  af	  flere	  forvaltninger,	  der	  hver	  især	  
er	  ledet	  af	  borgmestre	  (kaldet	  rådmand	  i	  de	  fleste	  andre	  kommuner),	  som	  har	  
forskellige	  partipolitiske	  tilknytningsforhold.	  Det	  betyder,	  at	  man	  i	  arbejdet	  med	  
at	  formulere	  en	  politik	  for	  byens	  udsatte	  områder,	  står	  over	  for	  en	  udfordring	  
med	  at	  finde	  en	  fælles	  stemme,	  der	  kan	  samle	  forskellige	  politiske	  
overbevisninger	  og	  de	  forskellige	  faglige	  rationaler,	  der	  hersker	  i	  den	  enkelte	  
forvaltning.	  Byens	  udsatte	  områder	  kan	  således	  ikke	  alene	  gøres	  til	  et	  spørgsmål	  
om	  eksempelvis	  beskæftigelsespolitik,	  gearing	  af	  det	  frie	  marked	  eller	  
kulturhusenes	  tiltrækningsevne.	  Som	  jeg	  har	  vist	  på	  de	  forrige	  sider,	  er	  det	  
lykkedes	  at	  samle	  alle	  forvaltninger	  om	  samme	  projekt	  ved	  at	  finde	  en	  forskel,	  
som	  alle	  kunne	  indordne	  sig	  under.	  Man	  har	  valgt	  at	  se	  på	  udsathed	  som	  
enheden	  af	  en	  forskel,	  der	  kløver	  byen	  i	  udsat	  og	  velfungerende.	  Det	  
velfungerende	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  repræsentere	  statistiske	  gennemsnit,	  hvor	  
udsatheden	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  repræsentere	  det,	  der	  ligger	  under	  
gennemsnit.	  At	  nærme	  sig	  gennemsnittet	  på	  målinger	  indenfor	  beskæftigelse,	  
uddannelse,	  byliv	  osv.,	  er	  således	  det	  succeskriterium,	  der	  opstilles	  for	  de	  
udsatte	  byområder:	  
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”Det	  gælder	  f.eks.	  målsætningen	  om,	  at	  københavnerne	  i	  de	  udsatte	  byområder	  
bruger	  folkeskoler,	  dag-‐	  og	  fritidsinstitutioner	  samt	  fritids-‐	  og	  ungdomsklubber	  i	  
samme	  omfang	  som	  københavnerne	  i	  resten	  af	  byen	  gør,	  og	  det	  gælder	  i	  forhold	  til	  
målene	  om	  at	  skabe	  beskæftigelse	  på	  niveau	  med	  Københavns	  gennemsnit,	  og	  at	  
udsatte	  byområder	  er	  lige	  så	  trygge	  at	  bo	  og	  færdes	  i	  som	  resten	  af	  byen.”	  (PUB:	  5)	  
	  
I	  de	  ni	  målsætninger	  fra	  tidligere	  ser	  vi,	  hvordan	  de	  forskellige	  forvaltninger	  er	  
repræsenteret	  med	  ønsker	  for	  udviklingen	  af	  de	  udsatte	  byområder.	  Teknik-‐	  og	  
Miljøforvaltningen	  med	  punktet	  om	  mere	  renhold,	  Kultur-‐	  og	  
Fritidsforvaltningen	  med	  punktet	  om	  kultur-‐	  og	  idrætstilbud,	  Sundheds-‐	  og	  
Omsorgsforvaltningen	  med	  punktet	  om	  bedre	  sundhedstilstande	  osv.	  Ens	  for	  alle	  
målsætningerne	  er,	  at	  de	  er	  funderet	  på	  en	  logik	  om	  vækst.	  Ikke	  nødvendigvis	  
økonomisk	  vækst,	  men	  vækst	  inden	  for	  hvert	  af	  de	  forvaltningsmæssige	  områder.	  
Det	  bliver	  kun	  muligt,	  fordi	  politikken	  har	  valgt	  de	  velfungerende	  bydele	  som	  
pejlemærke	  for	  udviklingen,	  og	  vi	  ser	  således	  også	  i	  kommunikationen,	  hvordan	  
alt	  orienterer	  sig	  efter	  resten	  af	  København	  med	  vendinger	  som	  ”samme	  omfang	  
som	  københavnerne	  i	  resten	  af	  byen”,	  ”på	  niveau	  med	  Københavns	  gennemsnit”	  
og	  ”lige	  så	  trygge	  at	  bo	  og	  færdes	  i	  som	  resten	  af	  byen”.	  
	  
Og	  sådan	  fortsættes	  logikken	  om,	  at	  det	  udsatte	  skal	  ligne	  resten	  af	  byen	  på	  alle	  
de	  temaer,	  som	  politikken	  tager	  op:	  	  
	  
”Analysen	  viser,	  at	  udviklingen	  i	  seks	  større	  sammenhængende	  områder	  i	  byen	  de	  
sidste	  år	  er	  gået	  i	  stå	  eller	  ligefrem	  er	  stagneret	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  byen.	  Det	  er	  
en	  udvikling,	  der	  i	  høj	  grad	  truer	  sammenhængskraften	  i	  København	  og	  
livskvaliteten	  for	  en	  stor	  del	  af	  Københavnerne.”	  (PUB:	  6)	  
	  
Det	  at	  udsatheden	  hele	  tiden	  orienteres	  mod	  det	  velfungerende	  København	  viser,	  
hvordan	  forvaltningerne	  er	  fokuseret	  på	  vækstpotentialet.	  Det	  ligger	  i	  en	  
velfærdsorganisations	  DNA	  at	  agere	  således,	  da	  man	  altid	  har	  interventionen	  for	  
øje.	  Som	  forvaltning	  vil	  man	  altid	  spørge,	  hvad	  man	  kan	  gøre	  for	  at	  bringe	  
bevægelsen	  fra	  ingen	  betaling	  til	  betaling,	  fra	  ulovlig	  til	  lovlig,	  fra	  ufaglært	  til	  
faglært,	  fra	  arbejdsløs	  til	  beskæftiget	  osv.	  	  
	  
Som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  betragter	  Luhmann	  det	  moderne	  samfund	  som	  
funktionelt	  uddifferentieret.	  Den	  samme	  uddifferentiering	  er	  ofte	  at	  finde	  i	  
organisationssystemerne,	  som	  vi	  også	  ser	  her,	  hvor	  hver	  forvaltning	  knytter	  
mening	  til	  udsatheden	  med	  hver	  sit	  ønske	  for	  udvikling	  på	  felter,	  der	  vedrører	  



	   41	  

forvaltningens	  område.	  For	  at	  kommunikationen	  ikke	  skal	  blive	  helt	  konfus,	  må	  
alle	  iagttagelserne	  samles	  under	  politikkens	  grundforskel,	  som	  sætter	  den	  
overordnede	  iagttagelse	  af	  byen.	  
	  
Det	  er	  med	  andre	  ord	  politikkens	  krav	  om	  at	  byen	  skal	  vise	  sig	  som	  homogen	  på	  
de	  fysiske	  såvel	  som	  sociale	  parametre,	  der	  muliggør	  de	  forskellige	  
formdannelser,	  vi	  ser	  i	  målsætningerne,	  der	  alle	  har	  homogeniteten	  som	  et	  
iboende	  pejlemærke.	  Det	  udsatte	  skal	  simpelthen	  ligne	  det	  velfungerende.	  
	  

Delkonklusion	  
Jeg	  har	  i	  det	  foregående	  svaret	  på	  første	  del	  af	  min	  problemformulering,	  som	  jeg	  
også	  har	  udfoldet	  i	  et	  arbejdsspørgsmål	  i	  specialets	  indledning.	  
Problemformuleringen	  lød	  således:	  Hvordan	  konstruerer	  Københavns	  Kommune	  
den	  udsatte	  by,	  og	  viser	  denne	  konstruktion	  sig	  at	  være	  i	  splid	  med	  sig	  selv	  –	  i	  så	  
fald	  hvordan?	  
	  
Analysen	  har	  vist,	  hvordan	  Københavns	  Kommune	  iagttager	  byen	  gennem	  en	  
primær	  forskel,	  der	  kløver	  den	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende.	  Årsagen	  til	  de	  
udsatte	  byområder	  konstrueres	  omkring	  den	  heftige	  udvikling	  af	  nye	  byområder	  
i	  København,	  som	  har	  fundet	  sted	  op	  gennem	  90’erne	  og	  00’erne,	  hvilket	  har	  
efterladt	  visse	  områder	  af	  byen	  i	  udviklingsmæssig	  stilstand	  eller	  direkte	  
stagnation.	  Således	  slås	  det	  fast	  i	  politikken,	  at	  udsatheden	  findes,	  og	  at	  noget	  
skal	  gøres	  for	  at	  bekæmpe	  den.	  
	  
Jeg	  har	  hæftet	  mig	  ved,	  hvordan	  man	  i	  kommunikationen	  hele	  tiden	  orienterer	  
sig	  mod	  den	  resterende	  og	  velfungerende	  by.	  Alt	  hvad	  der	  ikke	  er	  udsat,	  kaldes	  
nemlig	  som	  udgangspunkt	  velfungerende	  og	  sætter	  pejlemærket	  for,	  i	  hvilken	  
retning	  udviklingen	  af	  de	  udsatte	  byområder	  skal	  gå.	  I	  arbejdet	  med	  empirien	  
har	  jeg	  haft	  en	  forventning	  om,	  at	  den	  velfungerende	  by	  ville	  blive	  uddybet	  mere	  
end	  den	  gjorde.	  Det	  der	  karakteriserer	  det	  velfungerende,	  har	  vist	  sig	  mere	  
latent	  kommunikeret	  end	  først	  antaget.	  Den	  velfungerende	  by	  har	  jeg	  fundet	  
konstrueret	  på	  baggrund	  en	  statistisk	  beregning,	  der	  tager	  summen	  af	  tallene	  på	  
forskellige	  socioøkonomiske	  parametre	  og	  ud	  fra	  dem,	  kan	  der	  dømme	  udsat	  
eller	  velfungerende.	  Denne	  skelnen	  har	  så	  at	  sige	  udfoldet	  begrebet	  om	  udsathed,	  
som	  jeg	  altså	  har	  vist,	  udelukkende	  beror	  på	  et	  spørgsmål	  om,	  hvorvidt	  
beregningerne	  falder	  under	  gennemsnit	  i	  forhold	  til	  den	  resterende	  velfungere	  
by.	  
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Det	  kan	  virke	  som	  en	  simpel	  skematik,	  ja	  nærmest	  ret	  banal,	  men	  det	  er	  ikke	  
desto	  mindre	  den	  kløvning	  politikken	  foretager.	  Som	  jeg	  viser	  på	  billedet	  over	  de	  
udsatte	  byområder,	  er	  det	  en	  kløvning	  af	  byens	  borgere	  og	  kvarterer,	  der	  har	  ret	  
omfattende	  konsekvenser,	  idet	  rigtigt	  mange	  hermed	  kan	  kategoriseres	  som	  
udsatte.	  	  
	  
I	  analysen	  viser	  jeg	  også,	  hvordan	  man	  med	  politikkens	  orientering	  mod	  det	  
homogene	  eller	  ens	  bybillede	  sikrer	  sig	  et	  sprog	  og	  en	  logik,	  der	  gør	  det	  muligt	  
for	  samtlige	  forvaltninger	  og	  borgmestre	  at	  knytte	  an	  til	  politikkens	  formål.	  Det	  
forklarer	  jeg	  ved	  at	  konstruktionen	  af	  de	  udsatte	  byområder	  udgør	  en	  oplagt	  
mulighed	  for	  forvaltningerne	  til	  at	  formulere	  målsætninger,	  der	  går	  ind	  under	  
den	  vækstlogik,	  som	  er	  kendetegnende	  for	  velfærdsorganisationer.	  
Vækstlogikken	  beskriver	  jeg	  som	  en	  intervention,	  der	  skal	  gå	  fra	  arbejdsløs	  til	  i	  
arbejde,	  fra	  ikke	  uddannet	  til	  uddannet	  osv.	  Konstruktionen	  af	  den	  udsatte	  by	  sat	  
over	  for	  den	  velfungerende	  muliggør	  derfor,	  at	  alle	  forvaltninger	  kan	  inddrages,	  
som	  det	  kommer	  til	  udtryk	  i	  skemaet	  over	  målsætningerne,	  der	  alle	  
kommunikerer	  interventioner	  ud	  fra	  binære	  forskelle.	  	  
	  
Gennem	  forskellige	  udsnit	  fra	  empirien	  har	  jeg	  vist,	  hvordan	  målet	  for	  politikken	  
er	  konstrueret.	  Det	  ligger	  ligefor:	  de	  udsatte	  byområder	  skal	  ligne	  den	  
resterende	  og	  velfungerende	  by.	  På	  den	  måde	  mener	  jeg	  at	  have	  vist,	  hvordan	  
Københavns	  Kommune	  konstruerer	  udsatheden,	  og	  også	  hvordan	  den	  er	  
konstrueret	  i	  forhold	  til	  forskellens	  anden	  side,	  som	  betegner	  det	  velfungerende.	  
	  
I	  det	  næste	  kapitel	  vil	  jeg	  åbne	  blikket	  for	  hvilke	  værdier	  politikken	  benytter	  sig	  
af,	  og	  hvordan	  særligt	  en	  af	  dem	  står	  i	  splid	  med	  politikkens	  ønske	  om	  den	  
velfungerende	  (homogene)	  by.	  
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Kapitel	  3	  –	  Mangfoldighedens	  umulighedsbetingelser	  
	  
I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  anvende	  mine	  iagttagelse	  fra	  første	  analyse	  til	  at	  kaste	  et	  
kritisk	  lys	  over	  politikkens	  brug	  af	  værdier,	  nærmere	  betegnet	  værdien	  om	  
mangfoldighed.	  
	  

En	  værdi	  om	  mangfoldighed	  
	  
Under	  min	  læsning	  af	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  har	  jeg	  ikke	  kunne	  undgå	  at	  
bemærke,	  at	  ordet	  mangfoldig	  er	  strøet	  med	  løs	  hånd	  ud	  over	  teksten.	  
Mangfoldigheden	  bliver	  igen	  og	  igen	  trukket	  frem	  som	  dels	  en	  eksisterende	  
kvalitet	  ved	  København,	  men	  også	  en	  kvalitet	  der	  skal	  værnes	  om	  og	  sikres	  for	  
fremtiden.	  Ordet	  indgår	  også	  som	  noget	  af	  det	  første	  i	  politikkens	  vision:	  
	  
”København	  skal	  være	  en	  mangfoldig,	  sammenhængende	  og	  tryg	  by,	  hvor	  der	  er	  
plads	  til	  og	  brug	  for	  alle	  byens	  borgere.	  Derfor	  skal	  grøn,	  sund	  og	  kreativ	  vækst	  
samt	  livskvalitet	  styrkes	  i	  de	  udsatte	  byområder,	  så	  byen	  hænger	  sammen	  –	  både	  
fysisk	  og	  socialt.”	  (PUB:	  10)	  
	  
De	  fleste	  organisationer	  har	  en	  vision,	  der	  i	  en	  kondenseret	  form	  giver	  svar	  på	  
spørgsmålet	  om,	  hvorfor	  den	  eksisterer	  (Thyssen	  2010:	  110).	  	  Det	  har	  også	  
været	  tilfældet	  med	  PUB.	  Visionen	  skal	  udmærke	  sig	  ved	  at	  give	  et	  kort	  svar	  på	  
dette	  spørgsmål	  og	  ikke	  fortabe	  sig	  i	  tekniske	  deltaljer	  -‐	  de	  detaljer	  jeg	  har	  lagt	  
frem	  i	  første	  analysedel.	  Det	  betyder	  også,	  at	  visionsskrivning	  er	  svær	  disciplin,	  
da	  den	  skal	  sige	  alt	  med	  næsten	  ingenting.	  Derfor	  fortaber	  visionerne	  sig	  ofte	  i	  
svulstige	  begreber	  og	  værdier,	  der	  kan	  være	  vanskelige	  for	  læseren	  at	  stille	  sig	  
uenig	  i,	  og	  derfor	  i	  mange	  tilfælde	  ender	  med	  at	  hænge	  og	  svæve	  frit	  i	  luften.	  
Hvem	  kan	  f.eks.	  have	  noget	  imod	  tryghed,	  grøn,	  sund	  og	  kreativ	  vækst	  samt	  et	  
bedre	  liv	  for	  os	  alle?	  Det	  jeg	  hæfter	  mig	  ved,	  er	  ordet	  ’mangfoldighed’,	  der	  som	  
sagt	  vender	  tilbage	  igen	  og	  igen	  i	  politikkens	  tekst.	  Den	  grønne,	  sunde	  og	  
kreative	  vækst	  bliver	  ikke	  udfoldet	  med	  ét	  ord,	  men	  mangfoldigheden	  figurerer	  
uomtvisteligt	  som	  en	  central	  værdi	  i	  PUB.	  
	  
Som	  jeg	  har	  vist	  i	  forrige	  kapitel,	  har	  politikken	  været	  særligt	  omhyggelig	  med	  at	  
konstruere	  en	  fælles	  ramme	  der	  gør,	  at	  samtlige	  forvaltninger	  og	  borgmestre	  kan	  
samarbejde	  og	  i	  sidste	  ende	  skrive	  under	  på	  politikkens	  forord.	  På	  samme	  måde	  
ser	  vi	  i	  visionen,	  hvordan	  man	  med	  ’tomme’	  begreber	  har	  kunnet	  finde	  fælles	  
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fodslag	  i	  kampen	  mod	  udsatheden.	  Værdien	  om	  mangfoldighed	  har	  i	  denne	  
forbindelse	  vundet	  kraftigt	  indpas	  i	  politikkens	  tekst,	  da	  den	  formår	  at	  samle	  
afsender	  såvel	  som	  læser	  under	  en	  fælles	  fane,	  som	  de	  færreste	  kan	  være	  uenige	  
i.	  
	  
Thyssen	  (2010)	  beskriver	  en	  værdi	  som	  et	  krav	  til	  en	  løsning.	  Det	  særlige	  ved	  et	  
krav	  er,	  at	  det	  altid	  rummer	  muligheden	  for	  ikke	  at	  blive	  indløst.	  En	  afvisning	  er	  
med	  andre	  ord	  en	  logisk	  mulighedsbetingelse,	  når	  der	  stilles	  krav.	  Det	  betyder,	  at	  
en	  værdi	  har	  en	  binær	  struktur	  og	  derfor	  er	  en	  forskel	  (Thyssen	  2010:	  127).	  I	  
tilfældet	  med	  en	  værdi	  vil	  det	  sige,	  at	  den	  ene	  side	  af	  forskellen	  er	  acceptabel,	  
hvor	  den	  anden	  side	  er	  uacceptabel.	  I	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområders	  tilfælde	  er	  
mangfoldigheden	  på	  den	  acceptable	  side,	  og	  spørgsmålet	  bliver	  så,	  hvad	  
mangfoldigheden	  består	  i,	  og	  ikke	  mindst	  hvad	  der	  kendetegner	  
mangfoldighedens	  anden	  og	  uacceptable	  side?	  
	  
	  
Krav	  og	  begær	  
	  
Som	  jeg	  har	  analyseret	  mig	  frem	  til	  i	  første	  analysedel,	  konstruerer	  politikken	  
byen	  som	  en	  forskel	  mellem	  udsat	  og	  velfungerende.	  Politikken	  vil	  det	  
velfungerende	  og	  bekæmper	  det	  udsatte.	  Målet	  for	  de	  udsatte	  byområder	  er	  at	  
ligne	  de	  velfungerende	  på	  en	  række	  parametre,	  der	  tilsammen	  afgør,	  om	  en	  given	  
bydel	  kan	  iagttages	  som	  udsat	  eller	  ej.	  Men	  politikken	  vil	  også	  noget	  andet;	  den	  
vil	  have	  mangfoldighed.	  Mangfoldigheden	  beskrives	  som	  en	  iboende	  kvalitet	  ved	  
København,	  som	  man	  fortsat	  vil	  arbejde	  for	  at	  styrke	  og	  understøtte.	  Men	  
hvordan	  hænger	  det	  sammen	  med	  den	  øgede	  ensretning,	  som	  politikken	  
grundlæggende	  stiller	  krav	  om,	  og	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  alle	  dens	  
målsætninger?	  Det	  ligner,	  at	  ønsket	  om	  mangfoldighed	  i	  højere	  grad	  får	  karakter	  
af	  at	  være	  politikkens	  begær	  end	  dens	  egentlige	  krav.	  Intet	  sted	  i	  politikken	  
udfoldes	  det,	  hvad	  der	  menes	  med	  mangfoldighed	  og	  hvori	  mangfoldigheden	  skal	  
forstås,	  men	  den	  er	  er	  der	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med.	  Strategien	  for	  at	  
ensrette	  de	  udsatte	  byområder	  i	  retning	  af	  de	  velfungerende	  er	  derimod	  præcist	  
foldet	  ud.	  
	  
Slår	  man	  mangfoldighed	  op	  i	  Den	  Danske	  Ordbog	  får	  man	  denne	  beskrivelse:	  Det	  
at	  indeholde	  mange	  sider	  og	  aspekter;	  det	  at	  være	  varieret	  i	  sit	  indhold.	  Når	  
mangfoldighed	  betragtes	  som	  en	  værdi,	  er	  det	  naturligvis	  altid	  en	  subjektiv	  
vurdering,	  hvad	  man	  vil	  tillægge	  ordet.	  Men	  siden	  ordet	  indgår	  i	  visionen	  og	  
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generelt	  bruges	  i	  teksten	  i	  positive	  vendinger	  sammen	  med	  variation	  og	  plads	  til	  
forskel,	  vil	  jeg	  dog	  tillade	  mig	  på	  samme	  vis	  at	  iagttage	  ordet	  ud	  fra	  sin	  positive	  
meningsfuldhed.	  
	  
Jeg	  kan	  derfor	  iagttage,	  at	  politikken	  er	  splittet	  mellem	  sine	  krav	  og	  sit	  begær,	  
hvilket	  jeg	  har	  illustreret	  med	  denne	  forskelssætning:	  
	  
	  

	  
Forskellen	  betegner	  politikkens	  dilemma	  mellem	  på	  den	  ene	  side	  at	  begære	  
mangfoldighed,	  men	  samtidigt	  kommunikerer	  den	  meget	  klart	  kravet	  om	  øget	  
ensretning	  af	  udsatte	  borgere	  og	  byområder	  på	  sociale	  såvel	  som	  fysiske	  
parametre.	  De	  to	  sider	  af	  forskellen	  synes	  at	  repræsentere	  to	  forskellige	  ønsker	  
for,	  hvilken	  retning	  byen	  skal	  udvikle	  sig	  i.	  De	  to	  sider	  af	  forskellen	  står	  altså	  i	  et	  
modsatrettet	  forhold	  til	  hinanden.	  På	  den	  ene	  side	  ønsker	  politikken	  at	  borgere	  
og	  byområder	  skal	  være	  mangfoldige,	  mens	  den	  samtidigt	  kræver,	  at	  de	  skal	  
ligne	  alle	  andre.	  
	  
Ovenstående	  forskel	  mellem	  ens	  og	  mangfoldig	  skaber	  et	  besværligt	  
udgangspunkt	  for	  politikken	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  fortsætte	  kommunikationen.	  I	  
det	  følgende	  vil	  jeg	  vise,	  hvordan	  de	  to	  sider	  af	  forskellen	  griber	  ind	  i	  hinanden	  
for	  at	  håndtere	  deres	  grundlæggende	  problematiske	  forhold	  til	  hinanden.	  I	  
nedenstående	  citat	  beskrives	  mangfoldigheden	  som	  et	  allerede	  eksisterende	  og	  
særligt	  kendetegn	  ved	  København,	  der	  fortsat	  skal	  understøttes.	  Men	  derefter	  
følges	  udsagnet	  op	  af,	  at	  den	  mangfoldighed	  der	  ønskes,	  bestemt	  ikke	  består	  i	  
differentiering	  på	  levetid	  og	  det	  der	  kaldes	  ’et	  godt	  liv’,	  som	  vi	  alle	  skylder	  vores	  
børn.	  
	  
”En	  af	  de	  største	  styrker	  ved	  København	  er	  mangfoldigheden	  og	  variationen	  
mellem	  de	  forskellige	  kvarterer	  –	  denne	  mangfoldighed	  er	  en	  styrke	  vi	  skal	  bygge	  
videre	  på.	  Men	  børn,	  der	  vokser	  op	  i	  Tingbjerg,	  skal	  have	  samme	  muligheder	  for	  et	  
godt	  liv	  som	  børn,	  der	  vokser	  op	  på	  Østerbro,	  og	  vi	  skal	  f.eks.	  ikke	  acceptere,	  at	  

Ens	  
(krav)	  

Mangfoldig	  
(begær)	  

Byen	  
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københavnerne	  i	  Nordvest	  lever	  syv	  år	  kortere	  end	  københavnerne	  i	  Indre	  By.”	  
(PUB:	  6)	  
	  
På	  samme	  måde	  ses	  det	  rundt	  om	  i	  politikken,	  hvordan	  man	  først	  skriver	  om	  
styrken	  og	  vigtigheden	  af	  mangfoldigheden	  og	  variationen	  i	  Københavns	  
bybillede	  for	  dernæst	  at	  beskrive	  aspekter	  ved	  de	  udsatte	  byområder,	  som	  man	  
ikke	  vil	  acceptere:	  
	  
”Vi	  vil	  heller	  ikke	  acceptere,	  hvis	  vores	  normer	  og	  forventninger	  til	  hinanden	  
skrider.	  Vi	  skal	  kunne	  have	  de	  samme	  drømme	  og	  forventninger	  til	  børnenes	  
fremtid,	  uanset	  hvor	  de	  vokser	  op.	  Vi	  vil	  heller	  ikke	  acceptere	  at	  dele	  af	  byen	  er	  
præget	  af	  kriminelle	  bander,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  utryghed	  og	  stigmatisere	  
beboere	  i	  visse	  byområder.”	  (PUB:	  6)	  
	  
Citatet	  viser,	  hvordan	  værdien	  om	  mangfoldighed	  begrænses	  i	  kommunikationen	  
af	  de	  allerede	  definerede	  krav	  til	  øget	  ensretning.	  Hvis	  normer	  og	  forventninger	  
mellem	  borgerne	  kommer	  ud	  af	  sync,	  kan	  det	  altså	  ikke	  accepteres.	  Således	  
efterlades	  der	  gradvist	  mindre	  rum	  for	  mangfoldigheden,	  der	  i	  
kommunikationen	  reduceres	  af	  de	  allerede	  besluttede	  retningslinjer	  for	  udsatte	  
byområders	  udvikling.	  	  
	  
Visionen,	  som	  jeg	  citerede	  tidligere,	  er	  ifølge	  PUB	  skrevet	  med	  udgangspunkt	  i	  
Kommuneplanstrategien	  (2010),	  der	  optræder	  med	  et	  længere	  citat	  i	  politikken,	  
og	  præsenteres	  som	  et	  afsæt	  for	  politikkens	  egen	  vision.	  
Kommuneplanstrategien	  præsenterer	  på	  samme	  måde	  som	  PUB	  en	  
sammenvævning	  af	  på	  den	  ene	  side	  positive	  vendinger	  til	  at	  betegne	  Københavns	  
variation	  og	  mangfoldighed	  som	  en	  særlig	  kvalitet	  og	  derefter	  konstruerer	  den	  
de	  risici,	  der	  er	  forbundet	  ved	  at	  byområder	  eller	  borgere	  adskiller	  sig	  negativt	  i	  
forhold	  til	  resten	  af	  byen:	  
	  
”Det	  meste	  af	  København	  opleves	  som	  en	  tryg	  by	  med	  blandede	  bykvarterer.	  Men	  
der	  er	  også	  en	  bagside.	  Nogle	  områder	  er	  præget	  af	  fysisk	  nedslidning	  og	  en	  skæv	  
beboersammensætning.	  Det	  indeholder	  også	  kimen	  til	  manglende	  forståelse	  og	  
tolerance	  mellem	  mennesker,	  fattigdomsfælder	  uden	  positive	  rollemodeller	  og	  i	  
yderste	  konsekvens	  parallelsamfund,	  hvor	  der	  gælder	  andre	  normer	  end	  i	  resten	  af	  
byen.	  Det	  truer	  sammenhængskraften.	  Den	  udvikling	  skal	  vendes.	  Københavns	  
Kommune	  vil	  skabe	  en	  socialt	  ansvarlig	  og	  mangfoldig	  by,	  hvor	  tryghed	  og	  
sammenhængskraft	  er	  en	  selvfølge.”	  (PUB:	  10)	  
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Teksten	  viser,	  hvordan	  politikken	  er	  fanget	  mellem	  på	  den	  ene	  side	  sit	  begærlige	  
og	  anderkendende	  forhold	  til	  mangfoldigheden	  og	  på	  den	  anden	  side	  kravet	  om	  
øget	  ensretning.	  De	  udsatte	  områder	  beskrives	  som	  en	  direkte	  trussel	  på	  det	  
resterende	  bysamfund,	  hvor	  man	  finder	  roden	  til	  manglende	  tolerance	  og	  
manglende	  forståelse	  borgerne	  imellem.	  Det	  er	  oven	  i	  købet	  ret	  voldsomme	  
udmeldinger;	  kan	  det	  ikke	  tænkes,	  at	  der	  findes	  gode	  rollemodeller	  i	  politikkens	  
udsatte	  byområder?	  Og	  hvori	  skal	  mangfoldigheden	  bestå,	  hvis	  politikken	  ikke	  
vil	  acceptere	  paralleller	  og	  andre	  normer	  i	  bybilledet?	  Det	  kan	  forvirre,	  at	  
politikken	  som	  regel	  indleder	  et	  afsnit	  med	  at	  rose	  København	  for	  dens	  
mangfoldighed	  og	  varierede	  bybillede	  for	  derefter	  kritisk	  at	  udpege	  forskellige	  
temaer,	  der	  kendetegner	  det,	  der	  falder	  uden	  for	  normen.	  
	  

Ensrettet	  mangfoldighed	  
	  
Jævnfør	  tidligere	  i	  kapitlet	  beskriver	  jeg	  mangfoldigheden	  som	  en	  værdi	  i	  den	  
politiske	  tekst,	  der	  består	  i	  en	  binær	  forskel,	  hvor	  mangfoldigheden	  er	  det	  
ønskede	  og	  acceptable.	  Det	  viser	  sig	  dog,	  at	  kommunikationen	  modarbejder	  sin	  
egen	  værdi,	  når	  den	  samtidig	  fokuserer	  på	  at	  skabe	  ens	  forhold	  i	  det	  samlede	  
bybillede	  –	  fysisk	  såvel	  som	  socialt.	  Alligevel	  holder	  kommunikationen	  fast	  i	  
begæret	  for	  mangfoldigheden,	  hvilket	  sætter	  politikken	  i	  grundlæggende	  splid	  
med	  sig	  selv.	  Forskellen	  mellem	  hvad	  der	  iagttages	  som	  henholdsvis	  ens	  og	  
mangfoldigt,	  bliver	  usikker,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  forskellen	  genindtræder	  på	  
den	  samme	  forskels	  ene	  side.	  Når	  samme	  forskel	  genindtræder	  i	  sig	  selv,	  
bevæger	  kommunikationen	  sig	  mod	  et	  re-‐entry,	  som	  jeg	  har	  illustreret	  på	  
nedenstående	  figur:	  
	  
	  

	  

Ens	   Mangfoldig	  

Byen	  

Ens	   Mangfoldig	  
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Dette	  re-‐entry	  repræsenterer	  i	  Luhmanns	  optik	  et	  paradoks.	  Ét	  er,	  at	  
kommunikationen	  skifter	  mellem	  at	  ville	  mangfoldighed	  det	  ene	  øjeblik	  og	  
ensretning	  det	  næste.	  Noget	  andet	  er,	  at	  den	  ønsker,	  at	  ensartetheden	  skal	  være	  
mangfoldig.	  Sagt	  mere	  præcist	  siger	  den	  på	  en	  og	  samme	  tid:	  I	  skal	  ligne	  
hinanden,	  men	  gør	  det	  på	  en	  mangfoldig	  måde!	  
	  
Selvom	  politikkens	  vision	  gør	  brug	  af	  værdien	  om	  mangfoldighed,	  er	  politikkens	  
krav,	  at	  udviklingen	  i	  de	  udsatte	  byområder	  skal	  ensrettes	  med	  de	  velfungerende	  
områder	  som	  pejlemærke.	  Ensretningen	  udgør	  en	  central	  del	  af	  politikken,	  som	  
jeg	  også	  har	  vist	  i	  forgående	  kapitel.	  Men	  ønsket	  om	  mangfoldighed	  har	  fæstnet	  
sig	  i	  politikkens	  tekst	  fra	  start	  til	  slut,	  hvilket	  også	  indstifter	  en	  forventning	  om,	  
at	  den	  findes,	  og	  at	  politikken	  rent	  faktisk	  mener,	  at	  den	  vil	  arbejde	  for	  at	  styrke	  
den.	  Det	  modsætningsfyldte	  forhold	  opstår	  som	  en	  sammenvævning	  i	  teksten,	  
der	  skaber	  ovenstående	  re-‐entry.	  Spørgsmålet	  bliver	  meget	  nærliggende,	  
hvordan	  byrum	  og	  borger	  skal	  lykkes	  med	  at	  ligne	  alt	  andet,	  men	  gøre	  det	  på	  en	  
mangfoldig	  måde?	  Spørgsmålet	  repræsenterer	  det	  dilemma,	  der	  viser	  sig	  ved,	  at	  
forskellen	  mellem	  ens	  og	  mangfoldig	  kopieres	  ind	  i	  sig	  selv.	  Det	  bliver	  nemlig	  
vanskeligt	  at	  opstille	  grænserne	  for,	  hvornår	  noget	  er	  tilstrækkeligt	  ensrettet	  
uden	  at	  være	  for	  mangfoldigt	  og	  også	  omvendt,	  hvornår	  noget	  er	  tilstrækkeligt	  
mangfoldigt	  uden	  at	  bryde	  med	  politikkens	  rationale	  om	  et	  mere	  homogent	  
København.	  
	  
Når	  politikken	  er	  karakteriseret	  ved,	  at	  begæret	  for	  mangfoldigheden	  dukker	  op	  
på	  den	  markerede	  side	  af	  forskellen	  ens/mangfoldig,	  gøres	  det	  således	  svært	  
præcist	  at	  sætte	  meningsgrænsen	  for,	  hvornår	  noget	  er	  ens	  på	  en	  mangfoldig	  
måde,	  og	  hvornår	  noget	  bare	  er	  ens	  (og	  derfor	  mangler	  mangfoldighed).	  Dette	  
re-‐entry	  ender	  med	  at	  stille	  høje	  krav	  til	  embedsmand	  såvel	  som	  borger,	  der	  
arbejder	  med	  direkte	  reference	  til	  politikken	  –	  enten	  som	  eksempelvis	  
sekretariatsmedarbejder	  eller	  frivillig	  borger	  fra	  en	  styregruppe	  i	  en	  
områdefornyelse.	  
	  
Som	  jeg	  tidligere	  har	  givet	  empiriske	  eksempler	  på,	  skriver	  politikken,	  at	  
mangfoldigheden	  er	  en	  eksisterende	  værdi	  for	  hele	  København,	  der	  skal	  
understøttes	  og	  udbygges.	  Her	  følger	  et	  eksempel	  på	  politikkens	  paradoksale	  
fundering,	  der	  består	  i	  uoverensstemmelsen	  mellem	  at	  ville	  præge	  byen	  i	  en	  
ensartet	  retning,	  men	  på	  en	  særlig	  mangfoldig	  måde:	  
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”De	  udsatte	  byområder	  rummer	  hver	  især	  potentialer	  til	  at	  blive	  attraktive,	  
særegne	  byområder,	  præget	  af	  rigdom	  på	  mangfoldighed,	  kultur	  og	  kreativitet.	  
Forudsætningen	  for,	  at	  områderne	  ikke	  blot	  løftes,	  men	  udvikles	  til	  attraktive,	  
unikke	  boligområder	  er:	  Gode	  tidssvarende	  boliger	  i	  attraktive	  og	  trygge	  
boligområder	  med	  varieret	  beboersammensætning.	  De	  udsatte	  byområder	  udvikles,	  
så	  de	  hænger	  naturligt	  sammen	  med	  resten	  af	  byen,	  er	  præget	  af	  bæredygtig	  
arkitektur,	  byrum	  med	  mangfoldighed	  af	  funktioner	  og	  urbane	  landskaber	  af	  høj	  
arkitektonisk	  kvalitet,	  der	  inviterer	  til	  et	  mangfoldigt	  byliv.”	  (PUB:	  11)	  
	  
De	  udsatte	  byområder	  beskrives	  som	  havende	  potentiale	  for	  at	  blive	  
mangfoldige	  og	  dermed	  attraktive.	  Men	  de	  skal	  udvikles	  på	  en	  måde,	  så	  de	  
hænger	  naturlig	  sammen	  med	  byen.	  Altså	  skal	  de	  være	  ens	  med	  den	  resterende	  
by	  på	  en	  særlig	  mangfoldig	  måde.	  Selvom	  politikken	  redundant	  giver	  udtryk	  for,	  
at	  den	  vil	  mangfoldigheden,	  kommer	  den	  til	  at	  stå	  i	  splid	  med	  sig	  selv,	  når	  den	  
igen	  og	  igen	  må	  orientere	  sig	  mod	  de	  velfungerende	  bydele,	  der	  repræsenterer	  
attraktive	  boliger	  og	  lækre	  byrum.	  
	  

	  
Plads	  til	  forskel	  
	  
Således	  kan	  der	  flere	  steder	  i	  politikken	  iagttages	  sammenvævninger	  af	  
forskellen	  ens/mangfoldig.	  De	  giver	  anledning	  til	  forvirring	  om,	  hvornår	  der	  
menes	  hvad,	  da	  krav	  og	  begær	  kæmper	  en	  intern	  kamp	  i	  politikkens	  tekst.	  Et	  
andet	  eksempel	  findes	  i	  overskriften	  til	  de	  ni	  målsætninger,	  der	  formulerer	  
kravene	  til,	  hvordan	  de	  udsatte	  byområder	  skal	  ensrettes	  med	  de	  velfungerende	  
byområder	  som	  målestok.	  På	  et	  stort	  billede	  af	  en	  væg	  står	  der	  skrevet	  med	  røde	  
graffitibogstaver	  i	  versaler:	  ”PLADS	  TIL	  FORSKEL”	  (PUB:13).	  Den	  udmelding	  
passer	  godt	  med	  politikkens	  værdi	  om	  mere	  mangfoldighed,	  men	  knap	  så	  godt	  
med	  målsætningerne,	  der	  alle	  i	  forskellig	  grad	  søger	  at	  udligne	  forskelle.	  
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Det	  ligner	  et	  paradoks	  skrevet	  i	  versaler.	  Paradokset	  får	  tilført	  en	  ekstra	  
dimension,	  når	  man	  kaster	  et	  blik	  på	  politikkens	  sidste	  sider,	  hvor	  der	  står	  anført	  
et	  skema,	  der	  foreslår	  forskellige	  metoder	  til	  at	  opnå	  målsætningerne.	  Til	  
punktet	  om	  tryghed	  og	  bedre	  ren-‐	  og	  vedligehold	  nævnes	  graffitibekæmpelse	  
som	  løsningsmodel	  –	  altså	  samme	  graffiti,	  som	  politikken	  smykker	  sig	  med.	  
	  
Københavns	  Kommune	  må	  som	  velfærdsorganisation	  definere	  indholdet	  i	  PUB	  i	  
henhold	  til	  at	  tildele	  medlemskab	  til	  politikken.	  Det	  gør	  den	  inden	  for	  det	  
tidligere	  omtalte	  rationale	  om	  vækst,	  der	  fungerer	  som	  motor	  i	  de	  enkelte	  
forvaltninger.	  Væksten	  skal	  således	  ske	  på	  alle	  de	  parametre,	  hvor	  de	  udsatte	  
byområder	  ikke	  følger	  samme	  udvikling	  som	  den	  resterende	  og	  velfungerende	  
by.	  På	  den	  måde	  spiller	  politikken	  grundlæggende	  på	  sine	  krav	  til	  omverden,	  der	  
er	  præget	  af	  ensretning,	  og	  klart	  adskiller	  sig	  i	  forhold	  til	  at	  fordre	  
mangfoldighed	  socialt	  som	  fysisk	  i	  det	  københavnske	  bybillede.	  Men	  samtidig	  
med	  at	  dette	  er	  tilfældet,	  så	  understreges	  mangfoldigheden	  og	  byens	  variationer	  
som	  et	  omdrejningspunkt	  for	  den	  ’gode’	  by,	  der	  giver	  plads	  til	  forskel	  og	  plads	  til	  
den	  enkelte.	  
	  
Således	  viser	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  sig	  i	  det	  ovenstående	  at	  stå	  i	  konflikt	  
med	  sig	  selv,	  fordi	  den	  skiftevis	  prøver	  at	  knytte	  an	  til	  begge	  sider	  af	  forskellen	  
ens/mangfoldig.	  Dilemmaet	  består	  i,	  at	  politikken	  på	  den	  ene	  side	  skal	  leve	  op	  til	  
dens	  målsætninger	  om	  øget	  ensretning	  samtidigt	  med,	  at	  den	  smykker	  sig	  med	  
hensigten	  om	  at	  gøre	  plads	  til	  forskel	  og	  understøtte	  mangfoldigheden.	  Det	  
skaber	  en	  modsætningsfyldt	  logik,	  der	  kan	  tænkes	  at	  skabe	  forvirring	  i	  de	  
indsatser,	  der	  skal	  gøre	  brug	  af	  politikken.	  Nok	  kan	  politikken	  kommunikere	  om	  
begge	  sider	  af	  forskellen,	  men	  det	  er	  ikke	  muligt	  for	  de,	  der	  skal	  benytte	  
politikken	  at	  knytte	  an	  til	  begge	  logikker	  på	  én	  gang,	  da	  de	  simpelthen	  udgør	  et	  
modsætningsfyldt	  begrebspar.	  
	  
Det	  betyder	  også,	  at	  en	  bruger	  af	  politikken	  kommer	  til	  at	  stå	  over	  for	  et	  valg,	  
hvor	  der	  må	  vælges	  side.	  Det	  er	  således	  op	  til	  ham	  eller	  hende	  at	  vælge	  hvilken	  
side	  af	  forskellen,	  der	  knyttes	  an	  til.	  Vil	  man	  fokusere	  på	  at	  understøtte	  
ensretningen,	  vil	  mangfoldigheden	  træde	  i	  baggrunden.	  Vil	  man	  arbejde	  for	  mere	  
mangfoldighed,	  må	  kravet	  om	  ensretningen	  nødvendigvis	  træde	  et	  skridt	  tilbage.	  
Pointen	  er,	  at	  begge	  sider	  af	  forskellen	  ikke	  kan	  iagttages	  på	  én	  og	  samme	  tid.	  
Den	  dobbelthed,	  som	  politikken	  er	  karakteriseret	  ved,	  kan	  også	  tænkes	  at	  have	  
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en	  fordel.	  Den	  giver	  den	  nemlig	  mulighed	  for	  at	  skifte	  mellem	  de	  to	  rationaler	  alt	  
efter	  hvor,	  det	  passer	  ind	  i	  konteksten.	  Nogle	  steder	  er	  det	  bedre	  at	  indlede	  med	  
mangfoldighedens	  kvaliteter,	  hvor	  det	  andre	  steder	  passer	  sig	  bedre	  at	  beskrive,	  
hvordan	  forskellene	  skal	  udlignes	  for	  at	  sikre	  et	  bedre	  liv	  for	  den	  enkelte.	  På	  den	  
måde	  bliver	  paradokset	  også	  et	  strategisk	  redskab,	  der	  har	  til	  formål	  at	  skjule	  sin	  
egen	  paradoksale	  karakter.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  paradokset	  forsvinder,	  det	  er	  
tværtimod	  det,	  der	  gør,	  at	  kommunikationen	  kan	  fortsætte,	  da	  iagttagelsen	  altid	  
kun	  kan	  markere	  en	  side	  af	  forskellen	  ad	  gangen.	  
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Kapitel	  5	  –	  Afslutning	  
Jeg	  vil	  nu	  konkludere	  på	  de	  iagttagelser	  jeg	  har	  gjort	  mig	  gennem	  specialets	  to	  
analyser	  og	  efterfølgende	  åbne	  op	  for	  nye	  spørgsmål	  og	  perspektiver,	  der	  har	  
meldt	  sig	  under	  arbejdet.	  

Konklusion	  
	  
Min	  problemformulering	  lød:	  Hvordan	  konstruerer	  Københavns	  Kommune	  den	  
udsatte	  by	  og	  viser	  denne	  konstruktion	  at	  være	  i	  splid	  med	  sig	  selv	  –	  i	  så	  fald	  
hvordan?	  
	  
Som	  led	  i	  besvarelsen	  af	  specialets	  problemformulering	  er	  min	  første	  hensigt,	  at	  
vise	  hvordan	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  konstruerer	  iagttagelsen	  de	  udsatte	  
byområder.	  Til	  at	  vise	  dette	  identificerer	  jeg	  en	  primær	  forskel	  i	  
kommunikationen,	  som	  spalter	  byen	  i	  udsat	  og	  velfungerende.	  Det	  er	  således	  de	  
velfungerende	  bydele,	  der	  udgør	  målestokken	  og	  pejlemærket	  for	  den	  udvikling,	  
der	  er	  påkrævet	  af	  de	  udsatte	  byområder.	  Det	  velfungerende	  er	  således	  
konstrueret	  omkring	  en	  statistisk	  logik,	  der	  sætter	  baren	  for	  hvornår	  der	  kan	  
dømmes	  udsat	  eller	  ej.	  
	  
Herefter	  iagttager	  jeg	  hvordan	  den	  primære	  forskel	  skaber	  den	  overordnede	  
ramme	  for	  politikkens	  målsætninger.	  Den	  er	  konstrueret	  så	  den	  er	  i	  stand	  til	  at	  
repræsentere	  samtlige	  forvaltninger	  i	  Københavns	  Kommune	  under	  samme	  blik.	  
På	  den	  måde	  bliver	  det	  muligt,	  at	  reartikulere	  den	  primære	  forskel	  ud	  i	  nye	  
forskelle,	  der	  søger	  interventioner	  indenfor	  arbejde,	  sundhed,	  kultur,	  uddannelse	  
osv.	  Sådan	  kan	  det	  iagttages,	  hvordan	  udsathed	  ikke	  er	  noget	  i	  sig	  selv,	  men	  
bliver	  tilskrevet	  mening	  gennem	  forskellige	  tematiseringer.	  
	  
Analysen	  viser	  hvordan	  kommunikationen	  former	  et	  særligt	  rationale	  om	  den	  
ensrettede	  by,	  som	  jeg	  tager	  med	  videre	  i	  anden	  delanalyse.	  Her	  er	  jeg	  optaget	  af	  
politikkens	  værdimæssige	  karakter,	  hvor	  jeg	  særligt	  hæfter	  mig	  ved	  værdien	  om	  
mangfoldighed.	  Analysen	  viser	  hvordan	  politikken	  står	  i	  et	  dilemma	  mellem	  sit	  
krav	  og	  sit	  begær.	  Jeg	  kan	  således	  iagttage	  hvordan	  de	  to	  sider	  af	  samme	  forskel	  
skiftevis	  griber	  ind	  i	  hinanden	  og	  derfor	  bevæger	  sig	  mod	  et	  re-‐entry,	  hvor	  
samme	  forskel	  genindtræder	  i	  sig	  selv.	  
	  
Denne	  sammenfletning	  betyder	  en	  kommunikation,	  der	  står	  i	  grundlæggende	  
splid	  med	  sig	  selv.	  Paradokset	  i	  at	  ville	  mangfoldighed	  og	  ensretning	  på	  en	  og	  
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samme	  tid	  lader	  sig	  ikke	  gøre.	  Derfor	  ser	  vi	  hvordan	  kommunikationen	  prøver	  at	  
afparadoksere	  ved	  at	  lade	  samme	  skelnen	  genindtræde	  i	  sig	  selv.	  Der	  opstår	  
således	  en	  styrringudfordring	  for	  eksempelvis	  den	  embedsmand,	  der	  skal	  
arbejde	  med	  reference	  til	  politikken.	  Hvornår	  skal	  han	  arbejde	  på	  kravet	  om	  
ensretning,	  hvornår	  på	  at	  understøtte	  mangfoldigheden?	  Og	  endnu	  svære:	  
hvordan	  sørger	  han	  for	  at	  sikre	  ensretning	  på	  en	  mangfoldig	  måde?	  
	  
Dobbeltheden	  i	  politikkens	  splittelse	  mellem	  ensretning	  og	  mangfoldighed	  
skaber	  altså	  en	  kompleks	  udfordring	  i	  forhold	  til	  hvordan	  det	  bliver	  muligt	  at	  
navigere	  mellem	  de	  to	  rationaler.	  
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