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Sociale friktioner 
Anne Corlin

Sociale friktioner er resultater af adfærd eller modstridende ønsker for et sted, 
der er forankret i menneskers relation til stedet, i deres værdier og deres måde 
at være i verden på. De sociale friktioner får indflydelse på rummenes fysiske 
udformning, på brugere og på brugernes adfærd. Forståelsen af sociale friktio-
ner bidrager til at gøre begrebet social bæredygtighed i en urban kontekst mere 
operationelt i praksis. Det understøtter byudviklingen og byplanlægningens 
behov for improvisation og kalder på tilgange til byudvikling, der kan håndtere 
at inddrage opståede eller identificerede friktioner på et sted. Begrebsliggørelsen 
og forklaringen af sociale friktioner gør dem lettere at identificere og dermed 
mere operationelle i en udviklings- og designproces af byens rum på lige fod 
med de fysiske elementer. Sociale friktioner kan opleves som fastlåste benspænd, 
der skaber barrierer for planlagte udviklingsprocesser af byrum. Men gennem 
identifikation af friktioner, ved at skabe plads til deres identificering og opståen 
og ved at inddrage dem i den designmæssige udvikling af et sted kan friktioner 
forvandles til dispositiver, der skaber mulighedsrum for, at byrum i højere grad 
kan udvikles til at opleves som fælles sociale rum. Sociale friktioner opstår på 
baggrund af en række begivenheder (kan også opstå af en enkelt begivenhed), 
der først lader sig identificere på baggrund af stedsspecifikke analyser. Sociale 
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friktioner er lige så individuelle på et sted som det fysiske rum, de udspiller sig 
i. De kalder derfor på mulighedsrum for improvisation i byplanlægningen, der 
ofte kræver handling af kreativitet, performativitet og inddragelse som tilgange 
og metoder til at arbejde med friktioner i byudviklingsprocesser. 

Sociale friktioner i offentlige byrum – en analyseramme

I figur 1 præsenteres 5 kategorier af identificerede sociale friktioner. De 5 
kategorier optræder som en analytisk ramme for diskussionen af sociale frik-
tioner, og hvordan forskellige sociale friktioner får indflydelse på byrummet, 
både på den fysiske udformning, på brugen og på brugerne af byrummet. 
Kategoriseringen skal ikke forstås som værende udtømmende. Tværtimod 
kan yderligere undersøgelser af begrebet lede til flere kategorier af sociale 
friktioner, der kan have indflydelse på byrummenes kapabiliteter for at un-
derstøtte det sociale liv.1

• Uløste konflikter kan være mangel på tillid mellem forskellige interessegrupper 
på et sted, fx på tværs af matrikelgrænser, hvis ejer og bruger ikke er den samme 
eller oplever situationer forskelligt. Det kan også være forskellige oplevelser af 
ønsker til sammenhæng og forbindelser eller modstridende ønsker og visioner 
for et fysisk sted. 

Figur 1. Kategorier af sociale friktioner
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• Politiske prioriteringer eller agendaer kan være kommuner eller boligfore-
ningers prioriteringer eller hensigter, der leder til afgørende beslutninger, som 
har indflydelse på det fysiske sted.

• Personlige prioriteringer eller agendaer kan være individuelle personer, der 
bruger deres magt til at få indflydelse på et bestemt sted eller på udviklingen 
af dette sted. 

• Stridbar opførsel kan være grupper af personer, der dominerer et sted gennem 
deres adfærd.

• Fordomme henviser til konflikter på tværs af brugergrupper, der har grobund 
i fordomme over for hinanden, eller hvis fordomme er den bagvedliggende 
årsag til, at potentielle brugere af et sted ikke benytter stedet. 

En forståelse af byrummet som et socialt rum 

Den teoretiske forståelse og forklaring på byrummet i dette kapitel beror på en 
forståelse af byrummet som et socialt rum. Et rum, der er foranderligt, og et 
rum, der er resultat af et utal af forskellige influerende elementer og fænomener 
(Healey 2006, Massey 1994).

For at forklare og forstå disse mange forskellige influerende elementer og fæno-
mener benyttes aktør-netværks-teorien (ANT), der forbindes med den franske 
filosof, sociolog og antropolog Bruno Latour (Blok og Elgaard Jensen 2013, La-
tour 2005). ANT beskriver den indbyrdes relation mellem både menneskelige 
og ikke-menneskelige aktører (human and non-human actors) og fokuserer på, 
hvordan disse influerer på hinanden, og ikke på, hvad de hver især er. Professor 
i arkitekturteori Albena Yaneva (2013) placerer teorien i en arkitektonisk kon-
tekst og introducerer begrebet ‘Mapping Controversies’, der beskriver en tilgang 
og metode, hvor alle involverede aktører i en byggeproces kortlægges – både de 
menneskelige og de ikke-menneskelige. Yaneva (2013) refererer til de forskellige 
aktører som producenter af ‘en social forklaring’ af designet, som en måde at 
forstå og opfatte den materielle og den sociale verden som sammenkædet og gen-
sidigt interagerende på. I hendes undersøgelser af Londons Olympiske Stadium 
kortlagde Yaneva og hendes kollegaer alle aktører, der var involveret i design-
processen (arkitekter, klienter, lokalsamfundsgrupper, økonomi, eksisterende 
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bygninger, love, diagrammer, skitser og modeller) med det mål at vise, hvor mange 
usynlige aktører der faktisk har indflydelse på det endelige designprodukt. Yaneva 
argumenterer, at »The heterogeneous connections of all actors who disagree and join 
the controversy is precisely what gives strength to the social at the end« (Yaneva og 
Heaphy 2012:35). Overført til en byrumsmæssig kontekst kan det fx være, hvordan 
de forskellige aktanter (ordet aktant benyttes i ANT om både menneskelige og 
ikke-menneskelige aktører) i deres indbyrdes relation og interaktion tilsammen 
skaber byrummet. ANT beskriver en opmærksomhed på mellemrummet mellem 
de forskellige aktanter, der tilsammen skaber et sted. Mellemrummet er dermed 
karakteriseret ved at være resultatet af sammenspillet mellem de forskellige ak-
tanter. En bygnings skygge har indflydelse på, hvor folk tager ophold i et byrum. 
Nogle brugeres adfærd eller placering i et byrum vil få indflydelse på, hvordan 
andre brugere indtager samme byrum.

Sociale friktioner foregår i mellemrummet mellem forskellige aktanter og 
kan have indflydelse på, hvorvidt et byrum bidrager positivt til byens sociale 
liv. Et konkret eksempel på den social friktion ‘stridbar opførsel’, kan være en 
drengegruppe, der gennem deres adfærd i et byrum, får indflydelse på, hvordan 
og hvornår andre mennesker benytter dette byrum (Corlin og Akoglu 2018), 
eller en anden friktion, som ‘uløste konflikter’, kan få indflydelse på stier og veje 
gennem et område, som igen influerer på stedets potentialer for at understøtte 
interaktionen mellem beboerne inden for og på tværs af boligområder. Årsagerne 
til friktioner i byens rum forklarer den franske filosof Henri Lefebvre (1996), 
geografen Doreen Massey (1994) og byplanlægger Patsy Healey (2006) med, 
at det er møder på tværs af menneskers verdens- og værdisystemer. Kvaliteten 
af byens rum opstår som resultatet af disse møder, som sociologen Zygmunt 
Bauman mener kan skabe mulighedsrum for, at tolerance og solidaritet kan 
opstå (Best 2016). Disse møder kan selvsagt også resultere i det modsatte, hvilket 
understreger vigtigheden af at inddrage sociale friktioner i designprocessen af 
byens fælles rum. 

I bogen Heidegger and the Thinking of Place redegør Malpas (2012:1-10) for 
den tyske filosof Heideggers tanker om sted, der beskriver steder ikke blot som 
noget, der er, men som noget, der sker, og hvor et sted ikke blot er et sted, men 
noget, som finder sted. Den amerikanske filosof Edward Casey beskriver, ‘Places 
not only are, they happen’ (Casey i Feld og Basso 1996:27). Alle steder er sociale 
rum, de bliver skabt af mennesker og bliver konstant forandret gennem his-
torien. Steder opstår kun i mødet med et menneske, der fornemmer det, giver det 
mening og relaterer sig til det. Massey (1994:10) argumenterer for, at vi skal forstå 
steder som: 1. en proces – noget, der er i konstant udvikling og bliver forvandlet 
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af dem, som bor der; 2. defineret af den omkringliggende verden, fordi overgange 
er flydende, og alt flyder ind og ud af stedet; 3. genstand for utallige identiteter 
og historier og 4. defineret af udvekslingerne mellem de ting, der kommer ude-
fra, og ting, der allerede eksisterer på stedet. Massey (2005) beskriver ligeledes 
steder som produkter af sociale relationer, der ofte er stridbare og ulige. »From 
the greatest public square to the smallest public park, these places are a product of, 
and internally dislocated by, heterogeneous and sometimes conflicting social iden-
tities/relations« (Massey 2005:152). Hun beskriver, at steder udvikles gennem 
disse konstante forhandlinger, der nogle gange kan være stille og vedholdende 
og andre gange kraftige. Det er op til de forskellige grupper af borgere selv at 
navigere i striden og forhandle om, hvem der har retten til at være på stedet. 
Hun beskriver, at det fuldstændigt åbne og friktionsløse rum formentlig aldrig 
eksisterer, og at det kræver en opmærksomhed på de magtrelationer, som er med 
til at konstruere rummene (2005). I Masseys skitsering af det offentlige byrum 
som heterogent og til tider med modsatrettede intentioner er der fundament 
for, at sociale friktioner opstår. 

Den franske filosof Michel de Certeau beskriver også steder som et forhold 
mellem subjekter (mennesker) og objekter. Han beskriver »Space as a ‘frequented 
place’, ‘an intersection of moving bodies’: It is the pedestrians who transform a street 
(geometrically defined as a place by town planners) into a space« (1988:81). Netop 
her beskriver han forholdet mellem det planlagte og det planløse. Det planlagte 
er det geometriske rum, og det planløse er det, som opstår og sker i rummet. Det 
er i det planløse, at sociale friktioner opstår, og det er i det planløse, uforudsete 
begivenheder opstår, der kalder på mulighedsrum for det improvisatoriske i plan-
lægningen og udvikling af byens offentlige rum.

Geografen E. Relph (1976) kategoriserer forskellige niveauer af relationer, 
som mennesker kan have til et sted. Disse kategoriseringer er omsat i tabel 1, og 
kan bruges som redskab til bedre at forstå forskellige friktioner, der er forårsa-
get af adfærd, der relaterer sig til tilhørsforholdet til et sted. Diagrammet kan 
understøtte en forklaring af den position, som forskellige typer af menneskelige 
aktører (human actors, Latour 2005), der har indflydelse på en udviklings- og 
designproces af et byrum, har, og hvordan det får indflydelse på deres adfærd i 
relation til stedet. Relph beskriver, at involvering har en positiv indflydelse på 
den måde, hvorpå man oplever et sted, og han opstiller en adskillelse mellem at 
‘være inde’ (‘insideness’) og ‘være ude’ (‘outsideness’). For at udvikle en tilknyt-
ning til et sted må man kunne identificere sig med stedet og involvere sig på et 
følelsesmæssigt niveau. For at have brugergrupper, der kan give stedet identitet, 
er det vigtigt at have nogen, som føler en tilknytning. Denne tilknytning til et 
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sted kan dog blive så tæt, at det kan resultere i en adfærd, der ekskluderer andre 
fra stedet. Den adfærd kategoriseres som ‘existential insideness’ og kan være 
problematisk med hensyn til at dele byrummet mellem flere brugertyper og 
kan dermed potentielt lede til sociale friktioner. Ligeledes kan det også skabe 
friktioner, når aktører (fx arkitekter og byplanlæggere), der har stor indflydelse 
på et byrum, udvikler det fra en position af ‘objective outsideness’ og dermed 
kan risikere at træffe rationelle beslutninger, der strider mod det eksisterende 
levede liv og stedets identitet.

På samme måde som potentielle sociale friktioner i byens rum kan forklares 
som møder på tværs af verdens- og værdisystemer, der indeholder overlap i kul-
turelle mønstre (Lefebvre et al 1996, Massey 1994 og Healey 2006), kan Relphs 
model ligeledes benyttes til at forstå årsagen bag potentielle friktioner gennem 
en forståelse af forskellige aktørers relation til stedet.

Den præsenterede byrumsforståelse beskriver byrum som resultater af både 
fysiske objekter og sociale fænomener, som indeholder møder mellem forskellige 
verdens- og værdisystemer. Det kan resultere i friktioner, hvor årsagen til frik-
tioner kan findes i en samtidig tilstedeværelse af forskellige kulturelle mønstre 
eller som resultat af sammenstød mellem forskellige niveauer af relationer, som 
forskellige menneskelige aktører kan have til byrummet. Det er på baggrund 
af denne byrumsforståelse, at de tre efterfølgende cases diskuteres og begrebet 
sociale friktioner diskuteres yderligere.

Identificerede friktioner 

Det empiriske materiale, der danner grundlag for beskrivelsen og diskussionen 
af sociale friktioners indflydelse på byens rum, er indsamlet i kontekst af udsatte 
boligområder. Undersøgelsen fokuserer på byrum på kanten af udsatte boligom-
råder og den omkringliggende by og indeholder tre cases, der er undersøgt på 
forskellige måder og peger på varierede sociale friktioner. Figur 2 viser de sociale 
friktioner, der er identificeret i de tre cases.

De tre cases er:

• Finlandsparken i Vejle

• Mjølnerparken/Superkilen i København

• Skovparken/Skovvejen i Kolding
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Tabel 1. Tabel over forhold og tilknytning til steder baseret på R
elphs (1976) beskrivelse af ‘insideness’ og ‘outsideness’
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Finlandsparken i Vejle

Den første case er Finlandsparken i Vejle. Casen er fulgt fra det indledende 
arbejde, der begyndte for mere end 15 år siden med igangsættelse af en større 
omdannelsesproces med fornyelse og forbedring af boligområdet Finlandsparken 
i udkanten af Vejle. Omdannelsesprocessen var et samarbejde mellem arkitekter, 
byudviklingskonsulenter og boligforening.

Finlandsparken er et alment2 boligområde, beliggende mellem to andre al-
mene boligområder, der begge generelt har mere ressourcestærke beboere end 
Finlandsparken. I forbindelse med udviklingsprocessen blev der afholdt flere 
workshops, hvor både beboere og boligforeningsansatte fra alle tre områder 
deltog. De forskellige workshops fokuserede på at skabe gensidigt kendskab og 
dermed forståelse på tværs af de forskellige beboertyper, der pga. deres manglende 
indsigt og kendskab til hinanden skabte konflikter (eksempelvis blev der brugt 
rollespil som metode, hvor beboerne skulle forsøge at forstå hinanden ved at 
forestille sig at være andre end dem selv, fx en ung mand eller en ældre dame). 
De forskellige workshops skulle ligeledes give input til udendørs funktioner, der 
skulle understøtte et mere sammenhængende område på tværs af de tre bolig-
foreninger, og hvordan man kunne arbejde med arkitekturen på en måde, der 
understøtter en ny fortælling om området. 

Da omdannelsesprocessen startede for 15 år siden, blev den afstandtagen, der 
var mellem Finlandsparken og de to naboliggende boligområder, italesat, og det 

Figur 2. Sociale friktioner identificeret i Finlandsparken, Superkilen og Skovparken/Skovvejen
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var en udtalt problematik, som arkitekterne og byudviklingskonsulenterne var 
opmærksomme på i deres arbejde med at skabe en fysisk forbindelse på tværs af 
de tre boligområder. I de mellemliggende år er omdannelsen af Finlandsparken 
blevet realiseret, og i undersøgelserne af sociale friktioner bliver Finlandsparken 
relevant, da den optræder som en ud af tre hovedcases i en undersøgelse udført af 
Claus Bech-Danielsen og Marie Stender i bogen Fra ghetto til blandet by (2017). 

Omdannelsen af Finlandsparken har resulteret i flere veludførte forbedringer, 
der også resulterede i, at Finlandsparken vandt Vejle Kommunes arkitekturpris 
i 2013. Der er ligeledes etableret nye stisystemer, der skaber nye forbindelser på 
tværs af boligområdet. Samme dag som Finlandsparken modtog Vejle Kommunes 
arkitekturpris, blev boligområdet også registreret på den danske regerings ghetto-
liste3. Placeringen på regeringens ghettoliste kan tyde på, at omdannelsesprojektet 
ikke har resulteret i en mere blandet beboersammensætning, i hvert fald ikke 
på et niveau, hvor det har haft indflydelse på regeringens kriterier for, hvad der 
kendetegner en ghetto. Et af de indsatsområder i omdannelsen af Finlandsparken, 
som Bech-Danielsen og Stender (2017) beskriver ikke er lykkedes, er indsatsen 
med at skabe bedre fysisk sammenhæng til omgivelserne. Figur 3 viser til venstre 
arkitekternes indledningsvise koncept for at skabe forbindelser mellem Finlands-
parken og de nærliggende omgivelser, og til højre ses en plantegning, der viser 
resultatet af den endelige bearbejdning af udearealerne. 

Den endelige plantegning understøtter Bech-Danielsen og Stenders (2017) kon-
klusioner om, at Finlandsparken ikke er lykkedes med at skabe sammenhæng til 
omgivelserne. En beboer fortæller om vigtigheden af at skabe forbindelser på tværs 
af boligområdet: »Det er fint nok med klyngerne osv., men hvis der skal ske noget, 
skal det være aktiviteter på tværs af Finlandsparken og andre steder i byen. Hvis man 
kunne få andre til at kommer her, ville det være bedre« (Bech-Danielsen og Stender 
2017:59). Citatet understreger vigtigheden af at få skabt aktiviteter såvel som forbin-
delser på tværs af området og den omkringliggende by. Årsagen til den manglende 
forbindelse til de omkringliggende boligområder kan findes i designprocessen. 
Arkitekter og byudviklingskonsulenter har, som illustrationen til venstre viser, 
haft til hensigt at arbejde på tværs af alle tre boligforeninger. En udfordring for 
dette har været de to omkringliggende boligforeningers manglende ønske om øget 
forbindelse til Finlandsparken, da Finlandsparken huser det største antal ressource-
svage beboere og har de største sociale og imagemæssige udfordringer. Denne uvilje 
er ikke blevet løst i designprocessen, og de fysiske forbindelser bliver dermed ikke 
en del af det endelige fysiske resultat, hvilket kan være en medvirkende faktor til, 
at Finlandsparken ikke er lykkedes med at skabe en forbedret sammenhæng med 
omgivelserne. Finlandsparken er et eksempel på, at sociale friktioner, der kan 
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betegnes som enten uløste konflikter eller politiske prioriteringer og agendaer i form 
af de to boligforeningers beslutninger om ikke at støtte en større sammenhæng med 
Finlandsparken, kan ende med at have indflydelse på det fysiske resultat og dermed 
også på, om udviklingen kan betegnes som socialt bæredygtig med hensyn til at 
understøtte den sociale sammenhængskraft i en bydel. De sociale friktioner ender 
med at have indflydelse på det fysiske rum og på Finlandsparkens fysiske forbindelse 
med omgivelserne. På trods af arkitekternes korrekte analyse og intentioner ender 
de sociale friktioner med at få indflydelse på det fysiske output. Målet med at sikre 
en bedre sammenhæng med omgivelserne, kunne have været opnået, hvis der havde 
været skabt handlingsrum til, at friktionen var blevet inddraget i designprocessen 
og var blevet løst, ligesom man har løst en række fysiske udfordringer. 

Mjølnerparken og Superkilen i København

Superkilen er en offentlig bypark, der både er mødested for de lokale beboere 
og samtidig også er blevet en turistattraktion pga. sit spektakulære og anderle-
des design. Yderligere er Superkilen et attraktivt gennemfartsrum for cyklister 

Figur 3. Skitsemodel med de indledende hensigter og plantegning af det færdige resultat
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gennem København pga. gode cykelforhold. En del af Superkilen løber langs 
det udsatte boligområde Mjølnerparken på Ydre Nørrebro, der er på den danske 
regerings liste over hårde ghettoer (se note 3). Området omkring Ydre Nørrebro 
har gennemgået en større byomdannelse i et samarbejde mellem Københavns 
Kommune og Realdania. Udviklingen af Superkilen var en del af denne større 
byomdannelse. Målet for udvikling og etablering af Superkilen handlede om at 
forbedre forholdene omkring integration i området, hvori Mjølnerparken som 
sted og identitet spillede en afgørende rolle (Bjarke Ingels Group et al. 2013).

Undersøgelserne af de sociale friktioners indflydelse på byrummet er foretaget 
ved at sammenligne observationer af kantzonen (den fysiske overgang/grænse 
mellem Superkilen og de tilstødende omgivelser) med informationer fra inter-
views med beboere og nøglepersoner i området. Figur 4 viser de tre områder, der 
tilsammen udgør Superkilen, placering af Mjølnerparken samt en markering af 
kantzonen, der fortæller om graden af porøsitet. Sociologen Richard Sennett 
(2015) beskriver kantzonen som det vigtigste sted med tanke på interaktion med 
mennesker i en by. I beskrivelsen af den porøse by differentierer han mellem over-
gange (borders) og grænser (boundaries). Overgange (borders) er porøse sider, hvor 
udveksling kan ske uhindret. Dette kan opleves langs Den Røde Plads og langs 
Den Sorte Plads, hvor der kan ske udvekslinger hen over kanten mellem Super-
kilen og de tilstødende områder. Grænser (boundaries), derimod, for hindrer 
interaktion eller udveksling, som vi kan se eksempler på langs Den Grønne Park, 

Figur 4. De tre pladser i Superkilen, illustration er fra bogen Superkilen (Bjarke Ingels Group et 
al. 2013:28), inkl. markering af grønne, gule og røde kantzoner
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hvor der er opsat hegn i skellet mellem Superkilen og de tilstødende boligområder. 
Figur 4 illustrerer de forskellige situationer for kantzoner, der for at muliggøre 
diskussion af dem er farvekodet i grøn, gul og rød.

1. Illustrerer en stor grad af porøsitet. Det er design, som understøtter interak-
tion og er kodet grøn. Inden for den grønne zone flyder interaktionen frit, fordi 
der er uhindrede forbindelser mellem de forskellige funktioner: skaterampen, 
shawarma-baren, Nørrebrohallen og Rådmandsgades Skole og Superkilen. Der 
er fri mobilitet mellem funktionerne og Superkilen, og de forskellige funktioner 
bidrager til muligheden for yderligere interaktion mellem forskellige brugere af 
byrummet. Kantzonen har derfor en høj grad af porøsitet. På Den Røde Plads 
og Den Sorte Plads glider parken og dens omgivelser sammen. Billede 1 viser et 
eksempel på høj grad af porøsitet.

2. Illustrerer et neutralt niveau af porøsitet og interaktion og er kodet gul. Inden 
for denne kategori er der to spor. Det første refererer til uhindret fysisk interak-
tion, og det andet refererer til visuelt designet sammenhæng, selvom der er fysiske 
barrierer til stede. Billede 2 illustrerer kantzonen mellem Den Sorte Plads og de 
omkringliggende omgivelser. På begge sider er kanten porøs til et punkt, hvor 
al bevægelse kan ske uhindret. På den anden side bidrager omgivelserne ikke til 
yderligere interaktion, hvilket gør kantzonen neutral. Det andet spor inden for 
en neutral kantzone kan være eksemplerne på den anden side af Superkilen, hvor 

Billede 1. Stor grad af porøsitet, der understøtter interaktion, se nr. 1 fig. 4. Foto: Anne Corlin.
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murene males, så de visuelt signalerer en sammenhæng og dermed indeholder en 
porøsitet, uden at den understøtter uhindret mobilitet på tværs, hvis den visuelt 
understøtter en sammenhæng.

3. Illustrerer en kantzone helt uden porøsitet, hvor grænsen forhindrer interaktion 
og er kodet rød. Inden for denne kategori er der fysiske elementer, der er barri-
erer for bevægelser, som blokerer muligheden for interaktion. Samtidig er der 
ikke arbejdet visuelt eller konceptuelt med at skabe sammenhæng. Alle de røde 
zoner ligger langs Den Grønne Park, som har Mjølnerparken på den ene side og 
AABs boligkarré på den anden side. Billede 3 illustrerer et eksempel på kantzonen 
mellem Den Grønne Park og AAB’s (Arbejdernes Andels Boligforening) bolig-
karré. Den uporøse kantzone opstår som resultat af fx skift i terrænniveau mellem 
Superkilen og parkeringspladsen, hvilket svækker forbindelsen og hindrer den 
frie bevægelse mellem Mjølnerparken og Superkilen, placering af to børnehaver, 
der skaber en grænse (boundary) mellem Superkilen og Mjølnerparken, eller 
som illustreret på billede 3, hegnet langs AABs boligkarré, der forhindrer fri 
bevægelse mellem park og boligområde, og uden at der er arbejdet med at skabe 
visuelle forbindelser.

Sammenligner man grænserne mellem Superkilen og omgivelserne langs 

Billede 2. Neutralt niveau af porøsitet og interaktion, se nr. 2 fig. 4. Foto: Anne Corlin.
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Den Grønne Park med information fra de forskellige interviews foretaget med 
beboere og nøglepersoner i området, afslører det en række forklaringer, der kan 
understøtte en sammenhæng mellem de uporøse grænser og forskellige sociale 
friktioner, der kan betegnes som politiske prioriteringer eller agendaer, personlige 
prioriteringer eller agendaer og som uløste konflikter. Flere af de interviewede 
respondenter nævner, som det også ses i de to nedenstående citater, at formanden 
for beboerorganisationen i Mjølnerparken på tidspunktet for realisering af Super-
kilen ikke ønskede et mere åbent Mjølnerparken, da det potentielt kunne svække 
hans magtposition inden for boligområdet, og at han modsatte sig initiativer, der 
arbejdede for en mere åben forbindelse mellem Mjølnerparken og Superkilen. 

Samarbejdet mellem Københavns Kommune og beboerformanden var belastet. For-
manden var meget utilfreds med udviklingen af området. Der var mange konflikter 
mellem Kommunens repræsentant, der var ansat til at lede områdefornyelsen og for-
manden for beboerne. De gjorde det svært for hinanden. 

Respondent 1, 2015

Billede 3. Intet niveau af porøsitet og interaktion, se nr. 3 fig. 4. Foto: Anne Corlin.
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Formandens agenda var at kontrollere den dårlige forbindelse mellem Mjølnerpar-
ken og Superkilen … Han sagde simpelthen direkte nej … 

Respondent 2, 2015

I flere danske aviser blev der publiceret avisartikler, som beskrev, hvordan forman-
den for beboerdemokratiet i Mjølnerparken blev afsat som formand af en gruppe 
kvinder, der boede i området, fordi han udnyttede sin magtposition til at styre 
området.4 Interviews og avisartikler illustrerer et eksempel på, hvordan én per-
son kan misbruge sin magt til at gennemtrumfe egne prioriteringer og agendaer 
og dermed modvirke initiativer, der skulle understøtte en bedre sammenhæng 
mellem Mjølnerparken og Superkilen. 

En anden kategori – uløste konflikter – er hegnet langs AABs boligkarré, 
som hindrer en fri passage mellem boligkarré og park, som man kan opleve det 
langs Den Sorte Plads. Hegnet langs Den Grønne Park er et resultat af en kon-
flikt mellem beboerne i Mjølnerparken og AABs boligkarré. Den er forankret 
i nogle af de sociale udfordringer, der er til stede i Mjølnerparken. Beboerne 
i AAB har problemer med indbrud, hvilke foreningen mener bliver begået af 
beboere fra Mjølnerparken. Under udviklingen af Superkilen og efterfølgende 
har der været dialog om at fjerne hegnet. Dette har AAB boligforening sagt nej 
til på baggrund af disse indbrud. En medarbejder under den sociale helhedsplan 
formulerer, at »den dag de (AAB) fjerner hegnet. Den dag er vores arbejde færdigt 
her« (respondent, 2015).

Integrationen af Mjølnerparken og dens forbindelse til Superkilen er der-
for resultater af sociale friktioner som uløste konflikter (hegnet), personlige 
prioriteringer og agendaer (formanden for beboerdemokratiet) og af politiske 
prioriteringer og agendaer (Københavns Kommune). Alle disse friktioner ender 
med at have indflydelse på udformningen af det fysiske rum og på Superkilens 
potentialer som byrum for at skabe en bedre forbindelse mellem Mjølnerparken 
og den omkringliggende by.

Beboerinddragelsesprocessen omkring udviklingen af Superkilen er endnu et 
eksempel, hvor sociale friktioner (i denne situation uløste konflikter og politiske pri-
oriteringer og agendaer) svækker projektet. Det opleves af nøglepersoner i området, 
at designprocessen omkring Superkilen manglede en bred demokratisk beboerind-
dragelse. Både Topotek 1 og tegnestuen BIG udtrykker i bogen Superkilen (Bjarke 
Ingels Group et al. 2013) skepsis over for beboerinddragelse. Topotek 1 refererer til 
inddragelse som en hindring for ambitiøst design, og BIG beskriver inddragelse 
som noget, der til tider kan opleves som en sygdom og noget, der kan bruges til 
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retrospektiv retfærdiggørelse af et projekt, og hvor inddragelsen ofte bliver kompleks. 
Derfor valgte de at tilgå inddragelse som en »iboende konceptuel del af projektet« 
(Bjarke Ingels Group et al. 2013:20). Interviews med nogle af de inddragede beboere 
i processen og filmen Shishkebab af Hans Kragh-Jakobsen afslører en inddragende 
proces, hvor de deltagende beboere har følt sig ignoreret og overset. To andre arkitekt-
firmaer var også indledningsvis inviteret til at give bud på opgaven. De involverede 
beboere i området foretrak et af de andre projekter, fordi det var mere grønt og 
mindre kontroversielt. Citaterne nedenfor beskriver friktionen ‘uløste konflikter’. 

Historien var som følgende ... Beboerne ønskede ikke Superkilen, men ingen lyttede 
til dem. Det var besluttet på forhånd (Jeg er embedsmand, så nu skal jeg jo passe på 
hvad jeg siger). Men beboerne frygtede, at hvis de blev ved med at sige nej, så ville de 
slet ikke få noget … Beboerne ville have Nørre Wood. 

Respondent 3, 2015

Og en anden nøgleperson i området, der også var inddraget i processen beskriver: 

Altså, det blev jo ikke, som vi ville have det. Vi ville gerne have noget grønnere. Der 
findes en artikel, hvor Københavns Kommune truer med at tilbageholde pengene, 
der var allokeret til projektet … De sagde … I kan få dette eller ingenting … I retro-
spekt havde vi vundet kampen …. De kunne ikke tilbageholde pengene, vi havde 
vundet kampen. 

Respondent 2, 2015

Begge respondenter afslører en konflikt, der handler om magtrelationer, hvor 
beboerne føler sig ignoreret af Københavns Kommune i uoverensstemmelsen 
mellem beboernes ønske om Nørre Wood og kommunens ønske om BIGs projekt. 
Beboerne oplevede, at de var tvunget til at stemme for et projekt, de ikke ønskede. 

Denne sociale friktion (politiske prioriteringer og agendaer) og en efterføl-
gende mere konceptuel inddragelse af områdets beboere (uløste konflikter) har 
resulteret i et manglende ejerskab til projektet blandt de involverede beboere og 
nøglepersoner i området. Denne mangel på ejerskab kan resultere i, at stedet står 
svagere for fremtidige påvirkninger, fordi projektet ikke har den fornødne lokale 
opbakning, der skal gøre stedet robust for fremtidig påvirkning (Gauntlett 2011).



121

sociale friktioner

Skovparken/Skovvejen i Kolding

Den sidste case er boligområdet Skovparken/Skovvejen i Kolding. De identi-
ficerede sociale friktioner har indflydelse på beboernes måder at bruge de fælles 
offentlige rum på og dermed deres muligheder for interaktion. Samtidig er der 
identificeret sociale friktioner, der skaber barrierer for boligområdets sammen-
hæng med den omkringliggende by. En analyse af flere dybdegående interviews 
med områdets beboere peger på, at mange af de konflikter, der er mellem beboere 
inden for boligområdet, opstår som resultater af beboernes forskellige verdens- og 
værdisystemer, der resulterer i afstandtagen og fordomme. De opstår som sociale 
friktioner i det fælles offentlige rum og som barrierer for interaktioner mellem 
beboerne inden for Skovparken/Skovvejen og i relation til resten af byen. Cita-
terne præsenterer eksempler på sådanne friktioner, hvor forskellige verdens- og 
værdisystemer kolliderer, der kategoriseres som fordomme.

Det er lidt irriterende, nogle gange når jeg skal op og købe ind for min mor, i centeret 
så står alkoholikerne udenfor, de gør mig bange og jeg får lyst til at gå en omvej ...

Respondenter fortæller om dereres forhold til centeret

Jeg bruger aldrig centeret. Jeg bryder mig ikke om at komme der. Der er for meget 
larm. Det er ikke fordi jeg er racist, men faktum er, at jeg aldrig ved, hvad de sorte 
børn kan finde på. De dominerer boligområdet. Jeg finder det utrygt, så derfor kan 
jeg ikke lide det.

Respondent fortæller om sin oplevelse af centeret

Jeg har kun haft en (ven) med hjemme ... Det er meget sjældent ... Det er ... Hvordan 
kan jeg sige det ... De tør ikke på en måde ... De tror, at der sker ting her – du ved ... 
De tør, men de har ikke lyst. På grund af alle de ting, der sker her ... På grund af de 
ting, de har set i Nyhederne.

Respondent fortæller om at have venner med hjem fra skole

Citaterne vidner om manglende forståelse og tolerance mellem enten forskellige 
etniske grupper eller forskellige grupper af brugere, fx børnene, alkoholikerne og 
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de unge drenge. Friktionerne opstår, fordi de forskellige grupper repræsenterer 
forskellige kulturelle fællesskaber (Healey 2006). Dette kan i nogle situationer 
resultere i forbløffelse og i mere stridbare eksempler i mangel på tolerance og 
solidaritet og i utryghed, som det ses i citaterne. Citaterne afslører et højt niveau 
af fordomme både internt i området på tværs af de forskellige boligafdelinger i 
boligområdet og i relation til resten af Kolding by, hvor Skovparken/Skovvejen 
har et dårligt image.

De efterfølgende undersøgelser fokuserer på pladsen foran det lokale ind-
købscenter. Centeret og pladsen spiller en central rolle i boligområdet, da cen-
terpladsen i Skovparken/Skovvejen er det fysiske sted i området, der skaber de 
største barrierer for interaktion mellem beboerne og sammenhæng med resten af 
byen, fordi det er her, der opstår mange konflikter mellem beboere pga. adfærd, 
der er forankret i forskellige værdier og kulturer. Samtidig er centerpladsen det 
sted, der har de største potentialer for at understøtte interaktion mellem beboerne 
og sammenhæng til byen, da området indeholder fælles orienterede funktioner 
som indkøb, bar, pizzeria og frisør. Centerpladsen er således en kantzone mellem 
boligområdet og byen. I dag fremstår pladsen som en grænse (boundary zone) 
(Sennett 2015), der gør den til en barriere for interaktion og sammenhæng på 
grund af de sociale friktioner, der udspiller sig. Pladsen indeholder både tydelige 
friktioner, der udspiller sig, og mere usynlige friktioner, såsom modsatrettede 
ønsker mellem ejer af centeret og de omkringliggende boligforeninger for cen-
terets udvikling, som får indflydelse på centeret og pladsens form og funktion. 
Gennem undersøgelser af centerpladsen er der identificeret tre sociale friktioner. 
Det første eksempel hører til under kategorien uløste konflikter. I 2015 initierede 
Kolding Kommune en dialog med ejerne af centeret i Skovparken/Skovvejen 
med det formål, at kommunen ville opkøbe centeret med henblik på udvikling 
af området til gavn for hele boligområdet og byen. Sideløbende med denne dialog 
blev der trykt to artikler i en lokal avis i Kolding, der udstillede centerområdet i 
Skovparken/Skovvejen som et problematisk sted, hvor byens politikere arbejdede 
med at igangsætte en omdannelsesproces. De negative artikler og udstillede pla-
ner resulterede i, at forhandlingerne mellem kommune og centerets ejere gik i stå. 
Den konflikt, som artiklerne udløste, blev ikke løst, og et potentielt udviklings-
arbejde af centerområdet gik i stå.

Den næste kategori personlige prioriteringer og agendaer, der skaber friktioner 
i byrummet, er forankret i centerejernes forhold til centeret og centergrunden. 
Centerejerne har udelukkende forretningsmæssige interesser i området, hvilket 
ikke skaber nogen motivation for at renovere centeret. Dette resulterer i et cen-
ter i dårlig fysisk stand, der bidrager negativt til områdets image. Centerejernes 
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manglende interesse i at renovere centeret skaber konflikter mellem centerejer og 
boligforeninger, hvilket leder til manglende motivation i beboerdemokratiet for 
at bidrage til en positiv udvikling af stedet.

Den sidste identificerede friktion er den umiddelbart mest tydelige. Den 
refererer til adfærden blandt en gruppe unge drenge (Faktadrengene), der flere 
gange dagligt mødes på pladsen foran centeret. Denne kategori stridbar opførsel 
eksemplificerer drengenes adfærd, der af beboere i området og naboer til området 
opleves som larmende og truende. Det skaber utryghed og bliver dermed en bar-
riere for interaktionen mellem beboerne inde i boligområdet og for forbindelsen 
til resten af byen, fordi drengenes adfærd resulterer i, at andre brugergrupper 
fravælger at benytte centeret og pladsen. 

Alle de skitserede eksempler på sociale friktioner indeholder barrierer for at ud-
vikle byens offentlige rum på en måde, hvor de understøtter det sociale liv. Samtidig 
understøtter de også en argumentation for at kortlægge og integrere identificerede 
sociale friktioner i en potentiel udviklings- og designproces af et byrum. 

Hvordan sociale friktioner kan  inddrages 
i udvikling af byens fælles rum 

Eksempler fra de tre cases viser, hvordan forskellige typer af sociale friktioner 
har indflydelse på det fysiske rum, på dets brugere og på brugernes adfærd. Un-
dersøgelserne viser, at uidentificerede eller ikke anerkendte eksisterende sociale 
friktioner i rummet kan ende med at optræde som ‘spøgelsesdesignere’, der i 
sidste ende har negativ indflydelse på byrummet, når de ikke inddrages i design-
processen. Betegnelsen ‘spøgelsesdesignere’ refererer til, at de sociale friktioner 
(uløste konflikter, fordomme, prioriteringer eller agendaer) som udgangspunkt 
er usynlige i det offentlige rum. Men konsekvenserne af dem er ikke usynlige. De 
kan derimod blive synlige og fysiske som fx et hegn eller en afbrudt forbindelse 
og få indflydelse på byrummet som socialt rum, der understøtter interaktion 
mellem forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt at kunne identificere sociale 
friktioner, og at kunne involvere dem i udviklings- og designprocesser af byens 
offentlige rum, så de i stedet for at få negativ indflydelse på brugen og oplevelsen 
af det fysiske rum faktisk kan bidrage positivt til konstruktionen af de offentlige 
byrum som sociale rum.

Bech-Danielsen og Stender (2017) argumenterer for, at stedsanalyser er det 
vigtigste element, når man skal påbegynde en udviklingsproces for udsatte by- og 
boligområder, fordi der ikke findes nogen faste regler, man kan følge, og svarene 
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på, hvordan et område skal udvikles, er stedsspecifikke. Bech-Danielsen og Sten-
der (2017) peger på 12 indsatsområder, der primært fokuserer på fysiske indsatser 
som etablering af attraktioner i boligområdet, blandede boligtyper, bearbejdning 
af kantzoner. De peger også på indsatser, der kobler de fysiske og sociale indsatser, 
eksempelvis at skabe jobs eller praktikpladser til beboerne i området i forbindelse 
med renoveringerne eller sikre kommunikation med særligt sårbare beboere i 
en omdannelsesproces for at sikre tryghed. Bech-Danielsen og Stender (2017) 
inddrager ikke det ‘levede liv’ i de forskellige boligområder i deres argumentation 
for stedsspecifikke analyser. De tager ikke højde for de forskellige kulturelle 
fællesskaber eller forskellige verdens- og værdisystemer (Healey 2006, Lefebvre 
et al. 1996, Massey 1994), der kan resultere i sociale friktioner som fordomme, 
stridbar opførsel eller uløste konflikter, eller for forskellige politiske eller personlige 
prioriteringer eller agendaer, der kan have indflydelse på et sted (se figur 1).

Som vi ser beskrevet i de to caseanalyser af Finlandsparken og Superkilen, 
kan sociale friktioner, der ikke inddrages i udviklingsprocessen af et område, 
stå i vejen for de ønskede sociale forandringer. Som en del af stedsanalysen er 
det derfor relevant at kortlægge de mange forskellige aktører, der kan have eller 
allerede har en interesse i det byrum, der skal udvikles, og på hvilket niveau de 
har relation til stedet.

Tabel 1, Tabel over forhold og tilknytning til steder, baseret på Relphs (1976) 
beskrivelse af ‘insideness’ og ‘outsideness’ kan benyttes som ramme for analyse af 
sociale friktioner. Nogle sociale friktioner kan forklares som sammenstød mellem 
forskellig tilknytning, som aktører kan have til et sted. Altså at deres adfærd på 
eller over for stedet er betinget af deres tilknytning til stedet. Et eksempel på 
dette kunne være sociale friktioner som politiske prioriteringer eller agendaer, der 
ofte placerer sig under ‘objective outsideness’, der kan kollidere med ønsker fra 
beboere, der oplever et emphatic eller existential insideness over for samme sted, 
som vi så eksemplificeret i Superkilen, hvor Københavns Kommune igangsætter 
en byudvikling af Ydre Nørrebro. Kommunen er placeret i kategorien ‘objective 
outsideness’ og går ind i byudviklingsprojektet med nogle overordnede bystrate-
giske overvejelser om at skabe den gode fortælling fra et område i byen, der har 
haft en række udfordringer, der igen har haft indflydelse på bydelens image. I 
dette tilfælde skaber Københavns Kommunes agenda friktioner, når den møder 
beboerne i området. Beboerne i området, der er placeret i kategorien ‘emphatic 
insideness’, ønsker en anden og mere grøn rumlig bearbejdning af ‘deres’ byom-
råde. Beboerne lægger i højere grad vægt på det hverdagsliv, som det nye grønne 
område kunne skabe rammerne for, hvor Københavns Kommune lægger vægt 
på et bystrategisk niveau, der skal skubbe til en gammel fortælling om området.
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Andre sociale friktioner kan forklares som sammenstød mellem forskellige 
verdens- og værdisystemer, som vi ser eksemplificeret i Skovparken/Skovvejen, 
hvor friktioner som fordomme og stridbar opførsel skaber barrierer for inter-
aktioner både mellem beboere inde i boligområdet og på tværs af byen. Disse er 
på samme måde afgørende at inddrage i en omdannelsesproces, da de kan skabe 
barrierer i det sociale rum og blive en hindring for at nå de tilsigtede sociale 
mål med omdannelserne. Eksemplet fra Skovparken/Skovvejen viser, hvordan 
‘Faktadrengenes’ placering i kategorien ‘existential insideness’ skaber barrierer 
for, at centeret og centerpladsen kan blive et byrum, der kan understøtte inter-
aktion mellem mennesker og en sammenhængende by. Bevidstheden om kate-
goriseringen af drengenes tilknytning til stedet og identifikation af friktionen 
fortæller om vigtigheden af at inddrage Faktadrengene i en potentiel udvikling 
og designproces af stedet.

Tabel 1 kan understøtte et kendskab til og en forståelse for konteksten, der 
kan bidrage til udvikling af byrummet. Gennem stedsanalyser, der inddrager 
det ‘levede liv’ kan kommuner, arkitekter og byplanlæggere flytte sig fra en po-
sition i ‘objective outsideness’ til ‘vicarious insideness’ og dermed gennem deres 
indgående forståelse for stedet skabe bedre stedsspecifikke løsninger. Samtidig 
kan denne forståelse for stedet bidrage til, at stedet efterfølgende har brugere, der 
oplever ‘behavioural insideness-’ eller ‘emphatic insideness-’relation til stedet, og 
dermed bidrager til stedets videre identitet. En sådan tilgang til udviklingsproces-
ser kan også indeholde designinterventioner, hvor brugere af stedet, der føler en 
‘existential insideness’, der skaber barrierer for, at andre brugere også kan indtage 
stedet (Faktadrengene), kan bevæge sig mod en mere ‘emphatic insideness’, hvor 
de i mindre grad vil opleve stedet som udelukkende deres domæne, men i stedet 
kan åbne op for at ville dele stedet.

En tilgang til at inddrage det ‘levede liv’og iboende sociale friktioner i steds-
specifikke analyser og dermed designe og planlægge for det sociale rum, med dets 
konstante foranderlighed og modstridende kræfter, kræver, at der skabes plads til 
improvisation. Det sker gennem inddragelse, hvor arkitekter og byplanlæggere 
gennem performative og participatoriske (inddragende/deltagende) designproces-
ser inddrager relevante aktører med det formål at opnå solidaritet og tolerance 
mellem de forhandlende parter, så relationer til byrummet og dets brugere, pri-
oriteringer og agendaer bidrager mest muligt konstruktivt til udvikling af det 
fælles sociale byrum. Konkrete metoder til dette kan være designinterventioner, 
der iscenesætter friktionen og dermed skaber mulighedsrum for forhandling, og/
eller det kan være særskilte designprocesser, der rumligt eller oplevelsesmæssigt 
udarbejder løsninger på de identificerede friktioner. 
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Inddragelse af sociale friktioner opstår i kompromiset mellem det planlagte 
og det planløse, hvor der skabes handlingsrum og forhandlingsrum for, at identi-
ficerede friktioner kan inddrages i en udviklings- og designproces af byens fælles 
offentlige rum. 
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Noter
 1 Kategorierne er udviklet ved at analysere årsagen bag – og karakteren af de identi-

ficerede friktioner i ph.d.-afhandlingen Place Making | Makers af Anne Corlin. De 
udfoldes yderligere i dette kapitel.

 2 Almene boligområder hører under den almene boligsektor, der har en række sociale 
forpligtelser ift. at finde boliger til befolkningsgrupper med særlige boligbehov, 
eksempelvis handicappede, psykisk syge og flygtninge. Almene boligforeninger er 
nonprofitorganisationer og kan derfor sikre billige boliger til alle.

 3 Den danske regerings liste over udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer 
(har været på listen i mere end 4 år) er en liste over boligområder, der er karak-
teriseret ud fra 4 parametre, som relaterer sig til antal beboere med tilknytning 
til arbejdsmarkedet eller uddannelse, det gennemsnitlige niveau af uddannelse, 
den gennemsnitlige bruttoindkomst samt antal beboere dømt for kriminelle 
handlinger. https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Bolig/Udsatte-boligomraader/
Udsatte-omraader-og-ghettoomraader#

 4 https://www.information.dk/moti/2013/08/kvinderne-rejser-mjoelnerparken
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