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Omdømmeanalyse 
1. Baggrund: 

Denne rapport er en opfølgning på den første omdømmeanalyse, der blev udført på vegne af 

Helhedsplanen En Fælles Indsats i 2018.  Den rapport dækkede medieomtalen af de udsatte boligområder i 

Slagelse Kommune i 2017. 

Denne rapport dækker medieomtalen i 2018. Den er udført efter samme metode, og alle data er derfor 

direkte sammenlignelige. 

Derfor fastholdes alle formuleringer fra den oprindelige rapport angående metode, datagrundlag m.v., så 

analysen kan gentages for 2019. 

”Ghettoer” har i den grad været på dagsordenen i 2018. Fra statsministerens nytårstale om ”sorte huller i 

Danmarkskortet”, videre til næsten et års forhandlinger i Folketinget, og til den endelige vedtagelse i 

november 2018. 

Den debat har naturligvis øget – og i ret markant grad ændret – mediernes interesse for de udsatte 

boligområder. Samtidig med at man har fastholdt en intensiv dækning af kriminalsager, er omtalen af 

Motalavej og Ringparken som ”ghettoer” femdoblet.  

Der er en tendens til guilt by association. Fordi Motalavej og Ringparken står på den såkaldte hårde ghetto-

liste, bliver de nævnt perifært i artikler, der handler om noget, der er sket i Kolding. 

Så der er både tale om et forøget antal artikler, og om at intensiteten af dækningen af konkrete sager er 

steget. 

Parrallet med denne udvikling er der dog også gode nyheder. For flere af boligområderne er den positive 

omtale steget – mest markant for Ringparken. 

Der er altså – trods ghettoplanens negative framing af områderne – stadig rig mulighed for at komme 

igennem med den gode historie. 

 

  



2. Formål: 

Afdækning og analyse af medieomtalen af boligområderne under Helhedsplanen ”En Fælles Indsats”: 

Motalavej i Korsør, Ringparken/Schackenborg Vænge og Sydbyen i Slagelse, Parkvej og Præstevangen i 

Skælskør. 

Undersøgelsen fokuserer på at fremskaffe tal for hhv. positiv og negativ medieomtale af boligområderne i 

2018 og sammenholde disse med tallene for 2017. 

Da succeskriterierne i helhedsplanen ift. kommunikation blandt andet er bundet op på mængden af hhv. 

negativ og positiv omtale i medierne, er det naturligt, at denne analyse udelukkende beskæftiger sig med 

dette område. 

En omdømmeanalyse blandt beboere i områderne og de omgivende lokalsamfund kan eventuelt 

gennemføres på et senere tidspunkt, hvis det vurderes at være relevant for målopfyldelsen. 

 

 

3. Medier: 

• Sjællandske Slagelse 

• Uge Nyt 

• Korsør Posten 

• Skælskør Avis 

• TV Øst - tveast.dk 

De fem medier er udvalgt, fordi de er de største regionale og lokale medier, som dækker det geografiske 

område, hvor de udsatte boligområder er placeret. 

• Sjællandske Slagelse havde i sidste halvår 2017 et gennemsnitligt dagligt læsertal på 

38.000. 

• Ugenyt Vestsjælland havde i 2016 et gennemsnitligt ugentligt læsertal på 39.000 og 

en dækningsgrad på 57 %. 

• KorsørPosten og Skælskør Avis havde i 2016 et gennemsnitligt ugentligt læsertal på 

22.000 og en dækningsgrad på 68 %. 

• TV Øst - tveast.dk havde i 2016 11.349.306 besøg, og både antallet af besøgende og 

tiden, de bruger på hjemmesiden, er støt stigende. Stationens dækningsområde 

omfatter potentielt 485.000 borgere, og den daglige nyhedsudsendelse kl. 19.30 

havde i 2016 en rating på 10,4 % og en share på 32,6 %. 

For de fire trykte mediers vedkommende har vi valgt at gennemgå hele avisen, minus reklamer. Det 

redaktionelle stof er naturligvis vigtigt, men også debatstoffet er relevant, da det er med til at sætte en 

dagsorden.  

Korsør Posten og Skælskør Avis er for en meget stor dels vedkommende identiske, hvorfor de fleste artikler 

optræder begge steder. Da deres geografiske dækningsområder er forskellige, behandles de i optælling og 

analyse dog som to separate medier. 



Da Infomedia ikke rummer TV-indslag, er TV Øst alene repræsenteret ved artikler på hjemmesiden 

tveast.dk i perioden. 

 

4. Periode: 

Analysen er foretaget for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018. 

 

5. Kriterier: 

Formålet med omdømmeanalysen er at lave en opgørelse af hhv. positiv og negativ medieomtale. For at 

kunne kategorisere de enkelte artikler er det nødvendigt at udpege en række kriterier for, hvad der udgør 

negativ og positiv omtale. 

5.1. Positive kriterier 

Positive historier er med til at forbedre boligområders omdømme, og er derfor lige så vigtige at have 

overblik over, som de negative. Et overblik over, hvilke positive historier, der har fanget mediernes 

opmærksomhed, kan hjælpe kompetencecentret med at være proaktive og fremme endnu flere gode 

nyheder. Et af Helhedsplanens fokusområder er, at beboere og boligselskabernes lokalt forankrede 

medarbejdere bidrager med positive historier, der kan bringes videre og medvirke til at forbedre 

områdernes image.  

▪ Succeshistorier/Fremgang 

Dækker over omtale af, at der er sket en positiv udvikling i et område. Eksempelvis 

faldende kriminalitet, flere der får en uddannelse m.v. 

▪ Begivenheder/Arrangementer 

Omtaler og reportager fra ting, der foregår i lokalområderne, eksempelvis i 

kvarterhuse og lignende. 

▪ Den gode case 

Eksempelvis en person, der gør en forskel i lokalområdet. En virksomhed, der klarer 

sig godt. En forening med lokale succeser. Stærke cases er altid en god 

indgangsvinkel for at afsætte positive historier i lokale medier. 

 

5.2. Negative kriterier 

Kriterierne for negativ omtale er udvalgt, da det især er disse, der bidrager til en stigmatisering af de 

udsatte boligområder. De er desuden udvalgt i overensstemmelse med Helhedsplanens primære 

indsatspunkter. 

▪ Begået kriminalitet 

Indsatsområderne Tryghed og trivsel og Kriminalpræventive indsatser gør det 

naturligt at tage begået kriminalitet ind som et af kriterierne for negativ omtale. 



Områderne har en højere andel af dømte borgere end både Slagelse Kommune og 

Danmark som helhed. I flere af områderne har eksempelvis brandstiftelse, 

hærværk og overfald på kommunalt ansatte været markante problemstillinger, 

som har genereret stor medieomtale. 

▪ Dårlig integration 

Dårlig integration er i sig selv et diffust begreb, men da det alligevel spiller en så 

fremtrædende rolle i samfundsdebatten, er det et relevant kriterium at tage med i 

omdømmeanalysen. 

Begrebet vil i denne analyse fungere som et slags paraplybegreb for den såkaldte 

dem/os-problematik. 

▪ ”Ghetto”-omtale 

”Ghetto”-omtale er lidt i familie med begrebet dårlig integration. Igen er der tale 

om et diffust begreb. Men set i lyset af blandt andet statsminister Lars Løkke 

Rasmussens nytårstale 1. januar 2018 og den ”Ghettoplan,” som regeringen har 

bebudet, er ordet front and centre i debatten. 

▪ Arbejdsløshed og lavt uddannelsesniveau 

De udsatte boligområder er udfordrede af høje ledighedstal i forhold til resten af 

landet, og andelen af beboere, der udelukkende har en grundskoleeksamen, er 

tilsvarende høj. 

Da et af Helhedsplanens indsatsområder er netop uddannelse og beskæftigelse, er 

det relevant at undersøge, hvordan medierne behandler denne problemstilling. 

 

6. Metode: 

Søgning på Infomedia for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 i de fem ovennævnte medier: 

▪ Sjællandske Slagelse 

▪ Uge Nyt  

▪ KorsørPosten 

▪ Skælskør Avis 

▪ TVØst – tveast.dk 

Søgeord: 

▪ Motalavej 

▪ Ringparken 

▪ Schackenborg Vænge 

▪ Nordbyen (som Ringparken nogle gange kaldes) 

▪ Sydbyen 

▪ Parkvej 

▪ Præstevangen 

Alle artikler, hvori et eller flere af ovennævnte boligområder indgår sammen med et af de positive/negative 

kriterier vil figurere i den endelige optælling. 

Alle artikler gennemlæses og kategoriseres efter kriterier. Der kategoriseres efter den enkelte artikels 

centrale vinkel.  



Eksempel: En artikel handler om hærværk, men omtaler også, at mange af beboerne er 

arbejdsløse. Denne artikel vil blive kategoriseret under Begået kriminalitet, fordi hærværket 

er hovedvinkel. 

Hvis en artikel indeholder både positiv og negativ vinkel, vil den blive kategoriseret efter den dominerende 

vinkel. 

Eksempel: ”Der er ikke så mange brande, som der var sidste år”. At der overhovedet er 

brande, er naturligvis negativt, men det er fremgangen, der er vinklet på. Derfor 

kategoriseres artiklen som positiv. 

Er positive og negative elementer helt lige fordelt, kategoriseres artiklen som neutral. 

Hvis den samme artikel findes i flere medier, vil alle forekomster tælle med i den endelige opgørelse, dog 

med en note, hvis antallet er markant. (Der opleves ofte sammenfald af artikler mellem Uge Nyt, Korsør 

Posten og Skælskør Avis.) 

Hvis en artikel omhandler flere af boligområderne, eksempelvis Motalavej og Ringparken, optræder artiklen 

naturligvis kun én gang i den samlede optælling, men i opgørelsen over de enkelte boligområder tæller den 

med både under Motalavej og under Ringparken. 

Artikler, som nævner et boligområde, men som ikke handler om områdets omdømme, jf. de nævnte 

kriterier, sorteres fra. 

Eksempler: Artikler, der handler om fjernvarme på Motalavej, debatindlæg der er skrevet af 

en beboer i Ringparken, men som handler om helt andre emner. 

Særligt om Nordbyen: Ringparken omtales af og til som Nordbyen. Ved gennemlæsning af artikler skal det 

derfor konstateres, om artiklen rent faktisk handler om Ringparken, eller om det er en generel omtale af 

det nordlige Slagelse. Det undersøges, om de to betegnelser bruges forskelligt, afhængigt af om det er en 

positiv eller negativ historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Analyse: 

7.1. Det samlede antal 

I alt er der i de fem medier i perioden bragt 339 artikler, der er relevante for en analyse af mediernes 

dækning af de boligområder, der hører under Helhedsplanen. 

Af disse artikler er: 

▪ 83 positive 

▪ 246 negative  

▪ 10 neutrale 

 

 

 

Sat i forhold til 2017: 

Positive
24%

Negative
73%

Neutrale
3%

Artikler i alt



 

 

Målet om at nedbringe mængden af negative historier er altså ikke nået. Der er kommet flere. Dette kan 

man så med sindsro tilskrive, at debatten om udsatte boligområder på landsplan har været voldsom i 2018. 

Man er blevet overhalet af en dagsorden, man ikke haft indflydelse på. 

Det er til gengæld værd at bemærke, at der også er stigning i de positive historier – trods den generelle 

stemning. Mere om det i næste afsnit. 

 

7.2 Positive historier – det samlede billede 

24 procent af omtalen, når man ser boligområderne under ét, kan karakteriseres som positiv, jf. kriterierne. 

Den positive omtale omhandler: 

▪ 24 Succeshistorier/fremgang 

▪ 34 Begivenheder/arrangementer 

▪ 42 Den gode case 

▪ 4 Andre 
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Jf. kriterierne er det værd at notere sig en ændring i forhold til 2017. Hvor der tidligere var overvægt i 

dækningen af arrangementer, er det nu Den gode case, der er i fokus. De cases handler i høj grad om 

projekter, som Helhedsplanens medarbejdere har været med til at sætte i søen. Eksempelvis cykelværksted 

i Ringparken, bydelsmødre, fritidsjobindsatsen og samarbejdet med Gerlev Idrætshøjskole. Det er ikke 

længere engangsting; det er projekter, der kører og fungerer. 

 

7.3 Negative historier – det samlede billede 

73 procent af omtalen, når man ser boligområderne under ét kan karakteriseres som negativ, jf. kriterierne. 

Den negative omtale omhandler: 

▪ 188 Begået kriminalitet 

▪ 6 Dårlig integration 

▪ 90 Ghetto-omtale 

▪ 4 Arbejdsløshed 

▪ 0 Lavt uddannelsesniveau 

▪ 9 Andre  
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Igen i 2018 er det kriminalitetsstoffet, der dominerer. Det er dog forbavsende, hvor mange af historierne, 

der handler om konkrete hændelser fra 2017. Dvs. historier der allerede optrådte i sidste års rapport. Der 

er artikler om ny kriminalitet, men langt hovedparten drejer sig om at følge retssagers udvikling. 

Eksempelvis er sagen om, hvorvidt en familie kan smides ud af deres lejlighed på Motalavej, en der 

strækker sig over hele året. 

Den eneste ”nye” kriminalitetsnyhed er naturligvis de mange påsatte brande på hhv. Motalavej og i 

Ringparken. Her har dækningen – naturligvis - været intens. 

Det helt store skift i dækningen af boligområderne må dog entydigt tilskrives ”Ghetto-planen”. Her er 

omtalen mere end tidoblet ift. 2017.  
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7.4 Neutrale historier – det samlede billede 

Der er i modsætning til 2017 ikke et tilstrækkeligt antal neutrale historier til, at en analyse giver mening 

 

7.5. Gennemgang af de enkelte områder 

7.5.1. Motalavej 

I de relevante artikler er Motalavej i Korsør omtalt i alt 222 gange. Omtalen fordeler sig således: 

▪ 45 Positive 

▪ 170 Negative 

▪ 7 neutrale 

 

 

Set i forhold til 2017 ser billedet sådan ud: 

Positive
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Negative
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Neutrale
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Motalavej



 

 

Det virker umiddelbart som en voldsom stigning i negativ omtale, men dykker man ned i tallene kan 

praktisk talt hele stigningen tilskrives ghetto-planen.  
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Motalevej – positive historier 

 

 

 

Trods så mange negative historier har Motalavej formået at bibeholde status quo på de positive. 
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Motalavej - negative historier 

 

Januar: Året startede med statsministerens nytårstale, hvilket forklarer stigende negativ omtale i 

begyndelsen af januar. Den 18/1 kommer historien om stenkast mod en SOSU’s bil. Den trækker hen over 

foråret med indlæg fra flere folketingsmedlemmer og FOA’s formand. Sagen henlægges af politiet. 

Marts: Lars Løkke Rasmussen aflægger besøg på Motalavej. Mens alle relevante myndigheder, inkl. Politiet, 

rapporterer om et fredeligt møde, går der noget galt for de lokale medier – i en grad, hvor TV Øst 

efterfølgende går ud og undskylder. 

Dækningen af ghetto-planen fortsætter, da forhandlinger går i gang. 

Boligretten afgør, at en familie kan smides ud af deres lejlighed. Denne sag ankes, og det bliver fulgt i 

detaljer resten af året. 

Maj: Straffesag om overfald ved Kvarterhuset fra juni 2017 indledes og afgøres. Jf. udsmidningssagen.  

Oktober/november: Bilbrande udløser ny mediestorm. 

7.5.2 Ringparken inkl. Nordbyen 

I de relevante artikler er Ringparken (inkl. Nordbyen – mere om det sidst i dette afsnit) i Slagelse omtalt i alt 

160 gange. Omtalen fordeler sig således: 

▪ 35 Positive 

▪ 121 Negative 

▪ 4 neutrale 
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Mønsteret for omtalen er langt hen ad vejen parrallet med Motalavej. 

Positive 

 

Ringparken er 2018’s store overraskelse. For mens området på en række målbare parametre enten er 

stagneret eller i en negativ udvikling, er det gået fremad med den positive medieomtale. Ringparken er 

gået fra 12 til 35 positive historier. Mange af disse har klar rod i projekter, som Helhedsplanen har været 

med til at sætte i gang, eksempelvis Get2Sport og cykelværksted. 
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Som tilfældet var med Motalavej bunder en markant del af den negative omtale af Ringparken i 

kriminalitetssager fra 2017, der nu er kommet for retten. 

Resten udgøres igen af påsatte brande. Dækningen er intens. 

Analysen kompliceres af, at der tilsyneladende er sket en stigning i kriminaliteten i det nærtliggende 

Byskovparken. Begge områder omtales i flæng som Nordbyen, og derfor er optællingen af 

kriminalitetshistorier behæftet med en vis usikkerhed. 

Til gengæld er der ingen tvivl om, at Ringparken – som Motalavej – er ramt af at være på Ghetto-listen. 

 

 

Fra 5 til 43 artikler. 
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7.5.3. Sydbyen 

I de relevante artikler er Sydbyen i Slagelse omtalt i alt 12 gange. Omtalen fordeler sig således: 

▪ 10 Positive 

▪ 0 Negative 

▪ 2 neutrale 

 

 

Det er tydeligt, at Sydbyen, Parkvej og Præstevangen er gået fri af den øgede negative medieomtale, da de 

ikke er på ghetto-listen. 

Især i Sydbyen går det fremad med positiv dækning af arrangementer, eksempelvis samarbejdet med 

Gerlev Idrætshøjskole. 

7.5.4. Parkvej 

I de relevante artikler er Parkvej i Skælskør omtalt i alt 13 gange. Omtalen fordeler sig således: 

▪ 11 Positive 

▪ 2 Negative 

▪ 0 neutrale 
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Antallet af artikler er så begrænset, at man ikke kan drage holdbare konklusioner. 

7.5.5. Præstevangen 

I de relevante artikler er Præstevangen i Skælskør omtalt i alt 5 gange. Omtalen fordeler sig således: 

▪ 3 Positive 

▪ 2 Negative 

▪ 0 neutrale 

 

 

Antallet af artikler er så begrænset, at man ikke kan drage holdbare konklusioner. 
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7.6. Årets gang 

 

 

Som i 2017 er omtalen nogenlunde jævnt fordelt hen over året. Undtagelsen er, at der ikke var samme 

”sommerferie”, da en af bølgerne af bilbrande lå i den periode. 

7.7. Gennemgang af de enkelte medier 

7.7.1. Sjællandske Slagelse 

Sjællandske Slagelse har i 2018 bragt i alt 236 artikler, der omtaler et eller flere af boligområderne jf. 

kriterierne. De fordeler sig således: 

▪ 62 Positive 

▪ 166 Negative 

▪ 8 Neutrale 
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Som dagblad står Sjællandske Slagelse naturligvis for den største samlede dækning af de udsatte 

boligområder under Helhedsplanen. Og med 70 % negativ dækning rammer avisen denne gang lidt over  

gennemsnittet for alle de undersøgte medier. 

Avisens største fokus er på kriminalstoffet, og noter og enkelte artikler om en hændelse fylder. 

Men det primære for avisen er, at den følger op på de store sager, og gerne over flere måneder. 

Eksempelvis trækker udsmidningssagen på Motalavej historier helt frem til december. Det mønster går igen 

i alle større sager. 

På den positive side er der god dækning af begivenheder og arrangementer, som jævnligt trækker en 

sidehistorie med sig om en positiv udvikling. 

Der bringes en del debatindlæg, i 2018 er der dog en tendens til flere debatindlæg fra 

folketingsmedlemmer og færre fra borgere. 
 

7.7.2. Uge Nyt 

Uge Nyt har i 2018 bragt i alt 5 artikler, der omtaler et eller flere af boligområderne jf. kriterierne. De 

fordeler sig således: 

▪ 1 Positive 

▪ 4 Negative 

▪ 1 Neutrale 

Positive
26%

Negative
70%

Neutrale
4%

Sjællandske Slagelse



 

 

Uge Nyt, Korsør Posten og Skælskør Avis har skåret kraftigt ned på antallet af debatindlæg. Det afspejler sig 

i et faldende antal historier om de udsatte boligområder. Det er paradoksalt i en tid, hvor medieomtalen af 

emnet er vokset så voldsomt. Det vurderes at være et resultat af redaktionel prioritering, og der kan derfor 

ikke drages konklusioner på baggrund af dette. 

7.7.3. Korsør Posten 

Korsør Posten har i 2018 bragt i alt 11 artikler, der omtaler et eller flere af boligområderne jf. kriterierne. 

De fordeler sig således: 

▪ 5 Positive 

▪ 6 Negative 

▪ 0 Neutrale 

 

Positive
16%

Negative
67%

Neutrale
17%

Uge Nyt

Positive
45%

Negative
55%

Korsør Posten



Uge Nyt, Korsør Posten og Skælskør Avis har skåret kraftigt ned på antallet af debatindlæg. Det afspejler sig 

i et faldende antal historier om de udsatte boligområder. Det er paradoksalt i en tid, hvor medieomtalen af 

emnet er vokset så voldsomt. Det vurderes at være et resultat af redaktionel prioritering, og der kan derfor 

ikke drages konklusioner på baggrund af dette. 

 

7.7.4. Skælskør Avis 

Skælskør Avis har i 2018 bragt i alt 10 artikler, der omtaler et eller flere af boligområderne jf. kriterierne. De 

fordeler sig således: 

▪ 6 Positive 

▪ 4 Negative 

▪ 0 Neutrale 

 

Uge Nyt, Korsør Posten og Skælskør Avis har skåret kraftigt ned på antallet af debatindlæg. Det afspejler sig 

i et faldende antal historier om de udsatte boligområder. Det er paradoksalt i en tid, hvor medieomtalen af 

emnet er vokset så voldsomt. Det vurderes at være et resultat af redaktionel prioritering, og der kan derfor 

ikke drages konklusioner på baggrund af dette. 

 

 

7.7.5. TV Øst – tveast.dk 

TV Øst – tveast.dk har i 2018 bragt i alt 76 artikler, der omtaler et eller flere af boligområderne jf. 

kriterierne. De fordeler sig således: 

▪ 9 Positive 

▪ 66 Negative 

▪ 1 Neutrale 

Positive
60%

Negative
40%

Skælskør Avis



 

TV Øst er igen overrepræsenteret med negative historier ift. gennemsnittet. Det lidt voldsomme tal skyldes 

helt tydeligt, at stationen har dækket de påsatte brande i Ringparken og på Motalavej langt mere intenst 

end de andre medier. 

Der ligger en åbenlys opgave i at promovere gode historier til TV Øst. 

 

 

7.8. Forsider/forsidehenvisninger 

De fem undersøgte medier har i 2018 haft et af de udsatte boligområder på forsiden 54 gange fordelt på 21 

forsideartikler og 33 helt korte forsidehenvisninger.  

Forsideartiklerne fordeler sig således: 

▪ 4 Positive 

▪ 17 Negative 

Positive
12%

Negative
87%

Neutrale
1%
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▪ 0 Neutrale 

 

Forsidehenvisningerne fordeler sig således: 

▪ 6 Positive 

▪ 24 Negative 

▪ 3 Neutrale 

 

Ift. 2017: 

 

 

 

 

Positive
18%

Negative
76%

Neutrale
6%

Forsider/forsidehenvisninger

5

26

5
10

41

3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

POSITIVE NEGATIVE NEUTRALE

Forsider/forsidehenvisninger 2017-2018

2017 2018



7.9. Debatindlæg 

Medierne har i perioden bragt i alt 17 relevante debatindlæg. De fordeler sig således: 

▪ 1 Positive 

▪ 16 Negative 

▪ 0 Neutrale 

 

Uge Nyt, Korsør Posten og Skælskør Avis har skåret kraftigt ned på antallet af debatindlæg. Det afspejler sig 

i et faldende antal historier om de udsatte boligområder. Det er paradoksalt i en tid, hvor medieomtalen af 

emnet er vokset så voldsomt. Det vurderes at være et resultat af redaktionel prioritering, og der kan derfor 

ikke drages konklusioner på baggrund af dette. 

 

7.10. Helhedsplanen 

Medierne har i 2018 bragt 18 artikler, der omtaler Helhedsplanen. De fordeler sig således: 

▪ 15 positive 

▪ 3 negative 

▪ 0 neutrale 

Positive
6%

Negative
94%

Debatindlæg



 

 

Her ligger en succeshistorie for Helhedsplanen. 

 

I 2017 blev en stor del af artiklerne kategoriseret som neutrale, da Helhedsplanen blev mødt med lige dele 

håb og skepsis. Samtlige neutrale artikler er nu konverteret til positiv-kolonnen. Bortset fra debatten i 

efteråret om evalueringsmetoder er al omtale entydigt positiv. 

Det er til dels god omtale af enkeltstående arrangementer, men det er endnu mere et tegn på, at nogle af 

Helhedsplanens initiativer nu bliver set af medierne som blivende og velfungerende projekter. 

Fritidsjobindsatsen skiller sig især ud for gode case-historier. 
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7.11 Ghetto-planen 

Ghetto-planen kommer til at få stor betydning for Helhedsplanens arbejde. Derfor er det naturligvis 

relevant at forsøge at undersøge, hvordan planen er blevet modtaget i lokalområdet. Med det formål er 

der foretaget en optælling af, om artikler er positivt eller negativt stemt over for selve planen. 

 

Dette kan dog desværre kun give et fingerpeg om stemningen. Datagrundlaget er for tyndt til reelle 

konklusioner. 

Positive
31%

Negative
45%

Neutrale
24%

Ghetto-planen


