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Abstract 

This extended dissertation deals with young people and their local community. In 2010, the 

Danish government implemented a policy to strengthen the local communities in exposed 

residential areas. To realize this goal, social workers were employed in the local residential 

areas to, in collaboration with the residents, organize and arrange social initiatives, such as 

soccer matches, clubs, etc.  

These activities are expected to result in a local sense of community among the residents, 

which will create a positive social capital that will provide greater safety and tolerance in the 

areas. This will, furthermore, reduce social issues, for example youth crimes, and help the 

young people become good citizens. The political expectations and the young people’s 

interests in such communities, however, do not necessarily correspond with each other, 

which can influence the results of the community and at the same time create new 

dilemmas.  

The dissertation deals with this problem through the research question: What interest do 

young people have in engaging in their local living areas, and can their involvement meet the 

political expectations of solving the social problems through local communities? The 

examination of the research question is based on the local residential area, Blåkildegård in 

Høje-Taastrup. The dissertation focuses on the young people’s own experience with the 

community, which gives the examination a qualitative design. Thus, the empirical data 

consist of nine interviews and four focus group interviews with young people living in 

Blåkildegård. 

To understand the young people’s experiences with the communities, the examination is 

based on the particular dialectics that exist between empowerment and social control in the 

communities that the government wishes to build. This is done with Nikolas Rose’s 

governmentality analytics “advanced liberalism”, which explains modern society’s rationality 

of controlling the individual through freedom. This form of management is supported by the 

empowerment strategy, which serves as an essential tool in the work with young people and 

their local communities. Barbara Cruishank’s understanding of empowerment is used to 

show that empowerment supports the management form of advanced liberalism with its 
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intention of empowering the individual through support. Empowerment is, however not 

necessarily just an extension of advanced liberalism but can also become an obstacle, 

according to John Andersen’s understanding of empowerment. 

The analysis of the research question is presented in two parts: the first part deals with 

young people’s interests in the community, and the second part deals with the dilemmas 

that will arise when young people and their communities are controlled through freedom. 

Twelve dilemmas are presented. 

The result of this analysis is that young people, only to a limited extent, take part in the local 

community to gain better social relations with others. Instead, they participate to interact 

with people they already know and enjoy the advantages of playgrounds, clubs, and the like. 

Their involvement in the area can, however, reduce some social problems, but at the same 

time it draws attention to new and other dilemmas.     
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1 Problemstilling 

Dette speciale omhandler unges interesser i at engagere sig i deres lokale boligområde, og 

de dilemmaer der opstår når det lokale engagement både skal tilgodese de unges 

interesser og de politiske forventninger om, at det kan løse sociale problemer. 

 

 

 

1.1 Arbejdet med det lokale fællesskab i fokus 

I efteråret 2010 faldt jeg over en beskrivelse af en boligsocial medarbejders opgave i et lokalt 

boligområde i København. Den lød som følger: ”Målet er en indsats i forhold til områdets 

børn og unge… Den boligsociale medarbejder skal i samarbejde med børn og unge, deres 

forældre, beboerne i almindelighed igangsætte aktiviteter, som kan skabe et trygt og 

engageret boligområde.” (Frederiksberg Kommune: Hjemmeside). Det er en interessant 

beskrivelse, fordi den ikke er enkeltstående, men vidner om det fokus der i de senere år har 

været og stadig er på at skabe engagement og fællesskab i almene boligområder rundt om i 

landet. Således er mange almene boligområder i disse år i fuld gang med at ansætte 

boligsociale medarbejdere, der kan hjælpe beboerne med at oprette klubber, sociale 

arrangementer og andre aktiviteter der fremmer det lokale fællesskab (Amilon 2010).   

Arbejdet med det lokale fællesskab har opnået stor faglig anerkendelse, hvilket blandt andet 

blev tydeligt, da den boligsociale medarbejder Abdirisak 'Zaki' Omar i 2010 modtog 

integrationsprisen for sit arbejde med unge i det lokale boligområde Akacieparken i Valby 

(Integrationsministeriet). Prisen skal således ses som en anerkendelse af Abdirisak 'Zaki' 

Omar og hans arbejde med de unge, men den skal også i et større perspektiv betragtes som 

en anerkendelse af det generelle arbejde, der sker med det lokale fællesskab. Ligeledes har 

arbejdet i mange år været et  politisk agenda og så sent som i efteråret 2010, blev det 

eksplicit en del af den politiske diskurs, da regeringen lanceret den boligsociale indsats som 

en af strategierne til at sikre et dansk samfund, der bygger på frihed, ligestilling, ansvarlige 

medborgere og fællesskab (Amilon 2010:7, Regeringen 2010). 
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I 2010 blev de boligsociale projekter, der har været sat i gang i løbet af de sidste tre år tilmed 

undersøgt af SFI med henblik på blandt andet, at se hvilke temaer der var fokus på i 

boligområderne. En konklusion der kan drages af den er, det især er børn, unge og deres 

familier der har været temaerne i arbejdet med de lokale fællesskaber (Amilon 2010:111). 

Regeringens strategi fra 2010 gør, også i fremtiden børn, unge og fritidsliv til et dominerende 

tema i arbejdet med de almene boligområder og deres fællesskaber(Regeringen 2010:11).   

 

1.2 Forventningerne til fællesskabet 

I Danmark lægger det officielle arbejde med lokale fællesskaber sig op af Putnams forståelse 

af social kapital (Bogason 2008:13, Rådgivende Sociologer 2009:11). Jeg vil derfor i dette 

speciale bruge Putnam til, at tydeliggøre både hvad der menes med lokalt fællesskab samt 

hvilke forventninger, der er til de lokale fællesskaber.  

Et fællesskab kan ud fra Putnams forståelse defineres, som en kontakt mellem individer der 

medfører gensidighed og tillid. Denne kontakt kaldes også for social kapital (Putnam 

2000:19).  Lokale fællesskaber referer derfor til den sociale kapital, der er i et specifikt 

boligområde. Putnam peger på, at det lokale fællesskab ikke kan defineres entydigt, da 

social kapital findes i multiple dimensioner, og både kan opnås gennem formelle og 

uformelle fællesskaber. Ligeledes kan den både være tydelig i form af, at en gruppe individer 

laver mange forskellige ting sammen og bruger hinandens viden meget, men den kan også 

være næsten usynlig, som når individer nikker anerkendende til hinanden trods et 

manglende kendskab til hinanden. Den usynlige sociale kapital vil nemlig skabe et bånd, der 

øger sandsynligheden for, at individerne vil komme hinanden til undsætning, hvis der skal en 

ulykke eller lignende (Putnam 2001:2).  

Hvor forståelsen af hvad der menes, med lokalt fællesskab kan betragtes som flydende, er 

funktionen dog tydelig. Social kapital medfører i følge Putnam en gensidig forpligtelse og 

ansvar for handling (Putnam 2000:21). Der opstår dermed en intern forståelse af at individet 

udfører de forventede ting uden, at der behøver være en kontrakt på det, men sker dette 

ikke, er der en anden der gør det uden bebrejdelse (Putnam 2001:8). Dette bevirker, at 

fællesskabet kan udvikle sig gnidningsfrit, da ingen behøver at frygte, at andre ikke 

overholder deres aftale. Social kapital fungerer desuden som en strøm af behjælpelige 
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informationer, der muliggør den enkeltes mål (Putnam 2000:288). Sociale kapital skaber 

således en produktivitet, der kommer såvel det enkelte individ som samfundet til gode 

(Putnam 2000:19).  

Med udgangspunkt i Putnams forståelse kan social kapital virke på to måder. Der kan skabes 

brobyggende social kapital, hvilket vil sige social kapital på tværs af sociale og kulturelle skel, 

hvilket bidrager positivt ved at give adgang til eksterne goder og informationer. Der kan også 

skabes afgrænsende sociale kapital, hvilket sker indenfor homogene samfundsgrupper. 

Denne sociale kapital bidrager med solidaritet. Der er en tydelig distinktion mellem de to 

former for social kapital, men de finder ofte sted samtidig. Således kan fællesskaber skabe 

en afgrænsende social kapital i forhold til nogle sociale dimensioner, mens de er 

brobyggende i forhold til andre sociale dimensioner (Putnam 2000:22-23). Overført til den 

danske forestilling om lokale fællesskaber ser jeg den afgrænsende sociale kapital i ønsket 

om at skabe lokalområder, hvor beboerne er solidariske med hinanden,  mens jeg ser den 

brobyggende sociale kapital i ønsket om at de stærke beboere skal være rollemodeller for de 

øvrige beboere(Koch 2006:5, Blåkildegård(1):hjemmside, Thisted Kommune:hjemmside). 

 

1.2.1 Sociale problemer 

Putnam lægger vægt på at social kapital især kommer ubemidlet beboere til gode. Fattigdom 

bliver lettere, at håndtere når der er social kapital til stede, i det problemerne bedre løses 

kollektivt. (Putnam 2000:317). Social kapital medfører således sænkningen af 

kriminalitetsraten, generelt færre lovovertrædelser, øget lykkefølelse, tolerance, tillid, 

hjælpsomhed, sundhed, børnevelfærd (Putnam 2001:12).  På denne måde kan social kapital 

betragtes som en metode til at afhjælpe blandt andet sociale problemer. Social kapital kan 

dog også resultere i netop sociale problemer, idet den kan have en negativ ekstern negativ 

effekt (Putnam 2000:21). Putnam giver blandt andet et eksempel på den negative effekt i 

forhold til unge i lokalsamfundene. Her påpeger han, at fravære af positive normer, 

fællesskab og uformel voksenkontakt i lokalområderne efterlader de unge uden et positiv 

program, hvilket kan medfører, at de unge følger deres egne kortsigtet og selvdestruktive 

impulser. De danner herved deres egen sociale kapital i form af fx bander (Putnam 

2000:312). Med Putnams optik er det lokale fællesskaber derfor især vigtige i forhold til 
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unge. Netop det lokale fællesskabs betydelighed skyldes, at individets opførelse ikke kun 

afhænger af dets egen karakter men også af karaktererne af de omkringværende individer, 

heriblandt naboer (Putnam 2000:310). Individet motiveres således både af sine egne valg og 

vilkår, men også af naboens valg og vilkår og er sidstnævnte dårlige, påvirker det også 

individet til at træffe dårlige valg. Tilstedeværelsen af lokalt fællesskab mellem voksne 

beboere medfører nemlig en social kapital,r der giver positive standarder for de unge, giver 

dem adgang til mentorer, rollemodeller, uddannelsessponsorer og erhvervskontakter uden 

for området(Putnam 2000:312). Social kapital kan dermed bryde sammenhængen mellem 

dårlig økonomi og ungdomskriminalitet.  Social kapital kan på denne måde øge trygheden i 

lokalområdet. I danske boligsociale arbejder arbejdes der ikke kun på at styrke det lokale 

fællesskab blandt voksne, men også på at skabe social kapital blandt unge som modvægt til 

den svigtede voksne sociale kapital. Dette gøres fx ved, at de boligsociale medarbejdere 

agerer som mentorer for de unge(Beboerbladet:Hjemmeside).  

Ansættelsen af boligsociale medarbejdere anses som nødvendig, da den sociale kapital 

mange gange er lav i områder med overvægt af ubemidlet beboere, og det er svært at bygge 

den op i sådanne områder. Der er samtidig antydninger af, at initiativer der er skabt med 

politisk hjælp, har en positiv effekt på den sociale kapital og dermed på at løse de sociale 

problemer i disse udsatte områder (Putnam 2000:317). Social kapital er dog afhængig af, at 

individerne går aktivt ind i initiativerne og fællesskaberne således, at de skaber nogle 

brugbare sociale relationer til hinanden. Politiske initiativer kan dermed ikke gøre det alene, 

men individhandlinger er også nødvendige (Putnam 2000:58, 403). I en dansk kontekst 

satser det boligsociale arbejde derfor på brugerstyring eller som minimum 

brugerinddragelse(SFI 2010:32). 

 

1.3 En ændret løsning 

Det politiske fokus på social kapital som løsning på sociale problemer kan betragtes som en 

videreudvikling af tidligere forståelser af, at der er en sammenhæng mellem hvor borgerne 

bor og deres sociale problemer. Således var der allerede i 1960’erne en bevidsthed om at 

nogle områder havde mange udsatte borgere, mens andre områder ikke havde nogen. 

Politisk blev der derfor dengang taget initiativ til en boligsocial indsats, der bestod af 



11 
 

saneringsprojekter, som forskønnede og renoverede de almene boligområder. Forestillingen 

var, at sociale problemer ville løse sig selv, når der skete fysiske forbedringer, da 

ressourcestærke beboere ville blive boende i områderne samtidig med, at de udsatte 

grupper ville få bedre forhold. Dette skete ikke, og i løbet af 1980’erne begyndte den 

boligsociale indsats at ændre sig fra fysiske tiltag til et fokus på tiltag af social karakter. Op 

gennem 1990’erne iværksættes foruden fysiske og økonomiske initiativer således også 

sociale initiativer i form af ansættelse af boligsociale medarbejdere, der skal fungere som 

rådgivere og tovholdere på sociale projekter i de enkelte boligområder, og der etableres 

lokale sociale netværker, foreninger og lignende (CBFU:hjemmside). Mantraet i den 

boligsociale indsats bliver borgerinddragelse, med henblik på at indsatsen kan tilpasses 

lokalområderne og deres specifikke problemer og muligheder(Andersen 2009). Det politiske 

mål bliver i denne periode (stadig) at hindre tendensen til segregering. Hensigten er at 

fordele de udsatte borgere over flere områder og kommuner således, at den økonomiske 

byrde ikke ligger et sted. Mod årtusindskiftet bevæger den sociale boligindsats sig mere og 

mere mod en helhedsindsats. Der bliver således iværksat projekter i udsatte boligområder, 

der indeholder fornyelse af boliger, byrum, grønne arealer og byfaciliteter, samtidig med at 

de fokuserer på beskæftigelse og sociale og kulturelle forhold. Især borgernes beskæftigelse 

og uddannelse, som bliver et centralt punkt i indsatsen såvel optil årtusindskiftet som 

efterfølgende, kan ses som et politisk mål om at løfte de udsatte 

borgere(CBFU:hjemmeside).  

I det 21. århundrede tydeliggøres to tendenser indenfor den boligsociale indsats. For det 

første bliver indsatsens mantra integration. De udsatte borgere skal inddrages i de lokale 

fællesskaber, med henblik på at der opstår fælles værdier. Regeringens strategi mod 

ghettorisering fra 2004, som skal sikre en blandet beboersammensætning i almene 

boligområder, kan ses som en forståelse af at områderne har brug for ressourcestærke 

beboere, der kan være en guide for de udsatte beboerne i forhold til, hvordan man lever et 

succesfuldt liv, og ikke mindst hvad der er et succesfuldt liv. Fokusset på en positiv social 

afsmitning fortsættes da ghettoplanen bliver revideret i 2010. For det andet er det ikke 

længere kun de socialt udsatte boligområder, der skal fokusere på at forbedre de lokale 

fællesskaber men alle (almene) boligområder. Udviklingen i denne tendens kan tydeliggøres 
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gennem tre tiltag. Kvarterløftet rettede sig i perioden 1997-2008 specifikt mod at vende den 

negative sociale spiral i 12 udvalgte byområder i Danmark(Andersen 2009). I byer for alle fra 

perioden 2002-2006 blev der satset på at øge beskæftigelsen og velfærden i fem andre 

udvalgte byområder(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2007). Dette var 

dog ikke kun med henblik på at skabe forbedringer i de fem områder men også at skabe 

rollemodeller for fremtidige indsatser. I 2006 udviklede landsbyggefonden naboskab.dk, der 

er et redskab til at måle det enkelte boligområdes lokale fællesskab. Redskabet består af et 

spørgerskema, som boligområdet kan uddele til dets beboere. Efterfølgende kan svarene 

indtastes i et program, der automatisk laver en analyse af det lokale fællesskab ud fra 

svarene.  Til analysen følger desuden, en manual til hvordan den skal læses og fortolkes. 

Dette redskab er gratis at benytte, hvilket betyder, at ethvert boligområde kan gå ind og 

måle det lokale fællesskab i netop deres område(Rådgivende Sociologier 2009:8,4). På trods 

af at det ikke skrives eksplicit, må udviklingen af et sådan redskab fremsætte en forventning 

om, at alle boligområder undersøger deres lokale fællesskab og ikke mindst yder en indsats 

for at styrke dette fællesskab.  Naboskab.dk betragtes således i dag som et redskab til at 

indikere hvorvidt et område kan klassificeres som udsat eller 

ej(Landsbyggefonden:hjemmeside). 

 

1.4 Lovgivning der støtter det lokale fællesskab 

Udsatte boligområder og deres fællesskaber støttes i den danske lovgivning.  Dette sker i § 

91a i den almene boliglov. §’en dikterer således, at der kan ydes økonomisk støtte til udsatte 

boligområder. Med udsatte boligområder forstås her, områder hvori der kan konstateres 

væsentlige problemer af økonomisk eller social karakter. Disse problemer kan være høj 

husleje, høj flyttefrekvens, stor andel udsatte beboere, vold, hærværk eller nedslidning af 

området og dets bygninger. Den økonomiske støtte tildeles således på baggrund af 

boligområdets huslejeniveau, beboersammensætning, ledige lejligheder, 

fraflytningsfrekvens, opsamlet driftsunderskud, henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse, 

renoveringsbehov, lejlighedssammensætning, størrelse, forekomsten af kriminalitet(Danske 

lovgivning). 
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Den økonomiske støtte der er fastsat i loven har til hensigt at skabe social bæredygtighed i 

de pågældende almene boligområder ved at forbedre muligheder og vilkår for de udsatte 

befolkningsgrupper og gøre boligområderne mere attraktive. På baggrund af denne hensigt 

skal boligområderne bruge støtten på tiltag og projekter, der fokuserer på sociale, kulturelle, 

kriminalpræventive, fysiske og beskæftigelsesmæssige aspekter i 

lokalområderne(HTK(1):hjemmeside). Det er væsentligt, at de forskellige projekter 

understøtter hinanden i forsøget på at løse de sociale problemer, og at den samlede indsats 

lægger vægt på forebyggelse og lokal koordinering. Den økonomisk støtte til de udsatte 

boligområder ydes som kapitaltilførsel, investeringstilskud og huslejebidrag til 

boligområderne(Landsbyggefonden:hjemmeside). Forvaltningen af støtten varetages af den 

selvejende institution landsbyggefonden, som er oprettet ved lov(Dansk lovgivning). 

Landsbyggefonden er de almene boligorganisationer egen fond, og det er således beboerne 

selv der betaler støtten. I perioden 2006-2010 har staten afsat 2,2 mia. kroner til § 91a-

indsatsen, som har fordelt på 545 boligafdelinger. Af de 2,2 mia. kroner er 1 mia. gået til 

huslejenedsættelse, mens 565 millioner kroner er gået er gået til børn, unge og 

familieindsatser, hvilket gør det til det indsatsområde der er blevet bevilliget flest 

penge(Amilon 2010:81). I efteråret 2010 blev der afsat yderligere 440 millioner kroner årligt i 

perioden 2011-2014. Op til 220 millioner af disse kroner kan årligt benyttes til at sænke 

huslejen(Socialministeriet(1):hjemmeside).  

Den boligsociale støtte opnås ved ansøgning til landsbyggefonden. Støtten gives med det 

forbehold at projekterne både støttes kommunalt og lokalt.  For at sikre at kommunen har 

godkendt, at den vil støtte tiltaget i det pågældende boligområde både administrativt og 

økonomisk, skal ansøgningen ske gennem kommunalbestyrelsen i den kommune, som 

boligområdet ligger i.  For at komme i betragtning til støtten skal der udarbejdes en 

helhedsplan, indeholdende en langsigtet helhedsorienteret løsning af områdets sociale, 

økonomiske og fysiske problemer. Der skal i forlængelse heraf redegøres for hvilke 

specifikke projekterne, der forventes iværksat. Disse projekter skal være målrettet de 

konkrete problemer i området og være så klare og målbare, at de kan evalueres løbende. 

Når støtten er opnået, skal der nedskrives succeskriterier, der kan evalueres over en femårig 

periode. Et centralt krav for at blive godkendt til støtte er, at de indsatser der beskrives i 
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helhedsplanen sker i et tæt samarbejde mellem kommune, boligorganisation, 

afdelingsbestyrelse og beboerne (Landsbyggefonden:hjemmeside). Dermed tydeliggøres 

det, at beboerne skal varetage en aktiv og deltagende rolle i at forbedre deres egen og 

naboernes sociale vilkår. Støtten er derfor blandt andet gået til klubber, sociale aktiviteter og 

lignende arrangementer, som beboerne har været arrangører eller medarrangører af 

(Amilon 2010). Fra 2011 og frem er det endvidere specificeret, at projekterne kan have fokus 

på trygge og stimulerende opvækstvilkår for børn og unge, beskæftigelses- og 

erhvervsmuligheder samt kultur- og fritidstilbud i områderne(Regeringen 2010:11). 

 Ud fra dette forstår jeg det som, at den lovmæssige støtte er rettet mod den tydelige sociale 

kapital, hvor det lokale fællesskab er bundet op omkring beboernes engagement i klubber og 

andre sociale initiativer frem for omkring uformel kontakt mellem naboer. Det er derfor 

dette engagement, jeg overvejende refererer til når jeg fremover bruger begrebet lokalt 

fællesskab.  

 

1.5 Unge og det lokale fællesskab 

Arbejdet med lokale fællesskaber er tilsigtet alle beboergrupper, men ifølge Ærø er det 

projekter med fokus på børn og unge, der møder størst tilslutning blandt 

beboerne(2008:62). På trods af at projekterne derfor ofte omhandler unge, er der 

indikationer på vanskeligheder med at virkeliggøre brugerstyret ungdomsfællesskaber. Dette 

ses blandt andet i et ungdomsprojekt i Kongens Enghave. Her blev oprettet en Skaterhal, 

som flittigt bruges af de unge, men som har måttet fravige fra sit oprindelige mål om at være 

brugerstyret, da ”skaterne ikke var organiserbare i forhold til at løfte ansvaret”(Andersen 

2009:166). Dette projekt tegner således et billede af unge, som gerne bruger de fysiske 

resultater af det lokale fællesskab, men som ikke selv magter at holde fællesskabet og p 

rojektet kørende. Andre undersøgelser indikerer, at denne manglende organiserbarhed 

skyldes de unges omskiftelige interesser. I et andet projekt fra Kongens Enghave, 

omhandlende trafikforholdene antydes denne pointe. Herfra blev erfaringen, at de ældre 

generationer var de mest ihærdige og vedholdende, mens de unge havde en mere ad-hoc 

interesse i projektet(Andersen 2003:67). Erfaringer fra indsatser i Brøndby Strand har vist at 

bevidsthed om de unges omskiftelige interesse kan skabe vellykket projekter. Indsatsen i 
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forhold til de unge i Brøndby Strand var således baseret på en kort behandlingstid på de 

unges projektansøgninger. Effektiviteten gjorde, at de unge fastholdte interessen for 

projekterne(Andersen 2009:171). 

Selvom total brugerstyring kan være vanskelig i ungdomsprojekter, viser erfaringer, at 

beboerinddragelse har en positiv virkning på projekternes succes. Den politiske forestilling 

om borgerinddragelse understøttes således af et konkret ungdomsprojekt fra Brøndby 

Strand. Her menes det, at successen med et værested for unge skyldes, at værestedet er 

oprettet og styret af lokale unge, der har kendt brugerne fra de selv var små, og derfor 

eksisterer der en gensidig tillid mellem de implicerede(Andersen 2009:172). Hertil skal 

tilføjes erfaringer med at social mobilisering ikke kun er betinget af det offentliges tro på 

beboernes evner til at løse de sociale problemer, men også af beboernes egen tro på at 

deres indsats gør en forskel. Uden denne tro gider beboerne ikke bruge deres fritid på 

projekterne(Andersen 2003:94).  

Dette kan være årsagen til at erfaringer fra Nørrebro Park og Vollsmose viser, at en 

”salgstale” om beboerinddragelse ikke altid er tilstrækkeligt til at få de unge til at engagere 

sig. I disse områder har erfaringerne således været, at de unge ikke melder sig frivilligt til 

projekterne. Erfaringerne fra disse to områder tydeliggører, at opsøgende arbejde er 

udslagsgivende, når de unge og især de udsatte grupper skal nås. Både i Nørrebro Park og i 

Vollsmose fremhæves den personlige opsøgende kontakt således som værende en effektiv 

metode til at nå projekternes målgruppe. Denne metode er således både brugt til at få 

kontakt til ”ballademagerne” og til den generelle 15-25-årige beboer i Vollsmose, der ikke 

var i gang med en uddannelse(Andersen 2009:179).  I Nørrebro Park præciseres det, at 

kontakten til beboerne bedst sker gennem nøglepersoner, altså personer som de unge 

kender og har tillid til(Andersen 2009:8).  

Selvom den manglende interesse for at deltage aktivt i det lokale fællesskab måske kan 

betragtes som resultatet af,at de unge ikke har tillid til at deres indsats har en virkning, er 

der indikationer på at den manglende engagement er en generel ungdomstendens. Således 

viser Jensen og Villadsens undersøgelse af frivillighed i Danmark, at de 15-24-årige er den 

mindst aktive aldersgruppe mellem 15 og 64 år, når det kommer til frivilligt 
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arbejde(2007:18). Og en beboerdemokratiundersøgelse konkluderer tilsvarende, at de unge 

generelt ikke deltager i medbestemmelsesprocessen(Bogason 2008:21).  

 

1.5.1 Ungdomstendensen 

Problematikken med at engagere og fastholde de unge i de lokale fællesskaber kan ses i lyset 

af, den livsfase ungdommen er. Ungdommen er en overgangsfase mellem barndommen og 

voksenalderen. Det er i denne fase, at individet løsriver sig fra forældre og andre voksnes 

normsæt for at begynde at reflektere over deres identitet og forme deres egen tilværelse 

gennem selvstændige valg.  Denne løsrivelse er en stræben efter autonomi og ansvar, men 

er samtidig præget af usikkerhed, oprør og konflikt. Konflikten skyldes hovedsagligt, at de 

unges autonomi bliver begrænset af deres situation, formåen, evner, økonomi og erfaring, 

hvilket gør dem afhængige af voksne(Illeris 2009:39). De unge bliver derfor nødt til at 

efterleve regler, der er på de ”erfarne” voksnes præmisser. Det betyder, at de skal bøje sig 

for orden, normer og grænser, mens de i deres søgen efter en individuel identitet har behov 

for uorden, regelbrud og afprøvning af grænser.  Såvel hjem som skole er præget af de 

voksnes betingelser, og det efterlader ikke meget tid til de unges søgen efter individualitet. 

Resultatet af konflikten bliver, at de unge, så snart de har fritid, ønsker at undslippe de 

voksne og deres overvågning, så de kan få rum og plads nok til at definere deres identitet og 

væremåde(Valentine 2004:83). 

Grundet de unges behov for at gå deres egne veje i søgen efter en identitet, bliver de ofte 

betragtet som individualister og egoister. Det er dog kun en halv sandhed, for de unge er 

meget bevidste om, hvor betydningsfulde venner er, og at venskaber skal plejes og passes. 

Venner er også den vigtigste grund til at komme i strukturerede fællesskaber som fx diverse 

klubber. Generelt søger de unge fællesskaber, og det er snarere reglen end undtagelsen at 

være tilknyttet en eller anden form for fællesskab. Det er gennem fællesskabet, at de unge 

kan definere og bekræfte sig selv.  Fællesskaberne giver dem en identitet, fordi de har andre 

at spejle sig i og løbende kan evaluere, hvad de opfatter som værende rigtigt og 

forkert(Kofod 2005:25). De unge har ikke noget imod at danne fællesskaber med voksne og 

kan ligefrem betragte det som frugtbart at have voksne med i fællesskabet, men det skal 

være på de unges præmisser, og der skal udvises tillid til de unge. I de tilfælde hvor der ikke 
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bliver udvist tillid til de unge i fællesskabet, opfatter de unge det som et svigt(Kofod 

2005:31).  

Det der strider, mod princippet om de lokale fællesskaber er, at de unges fællesskab ofte 

baseres på en løs konstellation uden en konkret struktur. Det er stilfællesskaber, hvor det 

fælles tilhørsforhold er en bestemt type tøj, musik og dans. De er dynamiske og fleksible og 

kan derfor hele tiden relatere og tilpasse sig de unge(Illeris 2009:183). Det er samtidig 

æstetiske fællesskaber eller rene forhold, alt efter hvilken teoretiker der refereres 

til(Bauman, Giddens).  De unge kan således tilslutte sig fællesskabet og forlade det igen alt 

efter behov, hvilket går optimalt i spænd med de unges konstante jagt efter byggesten til 

deres individuelle identitet.  Ved at shoppe rundt mellem forskellige fællesskaber får de 

unge størst mulig indsigt i, hvilke værdier og levemåder der eksisterer, hvilket skaber en 

større frihed til at forme sin identitet på individuel måde.  

Modsat stilfællesskaberne forpligter de lokale fællesskaber. Det er fællesskaber, som har et 

egentlig formål og er afhængig af, at der ydes en tilnærmelsesvis stabil og struktureret 

indsats over en længere periode. Aktiv indsats i de lokale fællesskaber kan betragtes som 

frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde skal ifølge de unge tages alvorligt, hvilket medfører, at det 

ikke kan vælges sporadisk til og fra efter godt befindende, da det er ensbetydende med 

svigt. Da den stabile indsats ikke passe ind i de unges levemåde og de unge ikke ønsker at 

svigte andre vælger de det frivillige arbejde helt fra(Højholdt 2004:162). Ud fra denne vinkel 

fravælger de unge altså en aktiv indsats i det lokale fællesskab på baggrund af en erkendelse 

af, at de ikke kan fuldføre arrangementet, hvilket vil få konsekvenser for andre beboere. 

 

1.6 Specialets fokus 

Den politiske forestilling om at sociale problemer kan afhjælpes gennem lokale fællesskaber 

synes i forhold til de unge at løbe ind i det problem, at de unge i praksis er svære at 

engagere i lokalområdet. Samtidig viser ungdomsforskningen, at de unge generelt gerne vil 

fællesskaber, men at disse ikke kun skal være præget af medbestemmelse og ligeværdighed, 

men også muligheden for en relativ fri tilknytning til dem. Min undren går derfor på, hvad 

der kan få de unge til at engagere sig i det lokale fællesskab og hvorvidt et sådan 

engagement overhoved vil have den ønskede politiske virkning eller, om de unges ønske om 
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autonomi i stedet vil føre fællesskabet andre veje. Ud fra denne undren har jeg opstillet 

problemformuleringen:      

 

Hvilken interesse har de unge i at engagere sig i deres lokale boligområde, og kan deres 

engagement indfri de politiske forventninger om at løse sociale problemer gennem lokale 

fællesskaber?  

 

Da vilkårene for dannelsen af et lokalt fællesskab varierer boligområderne i mellem i form af 

økonomi, fysiske forhold og beboersammensætning, har jeg valgt at undersøge min 

problemformulering ud fra et specifikt boligområde.  Hensigten med dette valg er at vise, at 

der selv under ensartet vilkår findes multiple forventninger til det lokale fællesskab. 

Boligområdet der lægger til grund for min undersøgelse er det almene boligområde 

Blåkildegård i Høje Taastrup.   
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2 Unge i Blåkildegård som empirisk ramme 

Følgende kapitel er en præsentation af den empiriske ramme, som jeg har valgt at bygge 

min undersøgelse på.  

 

 

 

2.1 Valget af unge i Blåkildegård 

Den empiriske ramme, som jeg har udvalgt til at belyse problemformuleringen, er ”unge i 

det almene boligområde Blåkildegård.” KAB, der administrerer Blåkildegård, har efterspurgt 

en analyse af de unge og deres forhold til området med henblik på at forbedre de unges liv,  

og dette ønske om at engagere de unge i boligområdet kan ses som et udtryk for den netop 

præsenterede problemstilling. Derved er det ideelt i forhold til min undersøgelse at vælge 

denne empiriske ramme. Når KAB ønsker at yde en særlig indsats for de unge, skyldes det to 

ting. 1) Gruppen er klassificeret som et af områdets fire indsatsområder(KAB 2007). 2) I 2008 

viste en naboskabsundersøgelse, at de 16-18-årige var den beboergruppe, der var mest 

utilfreds med at bo i Blåkildegård. Det er således denne gruppe, der har givet færrest 

positive svar i forhold til naboskabet, trygheden, den generelle tilfredshed med området, 

samt deltagelsen i områdets aktiviteter. I forhold til det fysiske miljø i området er de unge 

ligeledes mindre positive end de voksne og børnene under 12 år(naboskab 2008:4). I det 

følgende vil jeg præsentere Blåkildegård. 

 

2.2 Blåkildegård - Et alment boligområde 

Blåkildegård ligger 23 kilometer uden for København i Høje Taastrup kommune på 

Københavns vestegn. Det er placeret som det eneste almene boligbyggeri i et større 

villakvarter og har karakter af at være en soveby.  Der er busforbindelser til området, og ca. 

to km derfra ligger Tåstrup station, hvorfra S-togslinje B kører mellem Høje-Taastrup og 

Holte. Det tager omtrent tre kvarter at komme fra Blåkildegård til Københavns Hovedbane 

med offentlig transport.  
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Billede 2.1: Kort over Blåkildegård og omegn(Degulesider) 
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Billede 2.2: Kort over Blåkildegård og Københavnsområdet(Degulesider) 

 

 

Boligområdet er et rækkehuskvarter bestående af 435 boliger med egne haver fordelt på 7 

forskellige størrelser. De mindste boliger er 49 m2, og de største er 130 m2.  Blåkildegård 

består grundlæggende af almindelige lejemål, der kan erhverves af KABs medlemmer eller 

anvises af Høje-Taastrup kommune, men der findes også lejemål med specielle formål. Der 

ligger således et socialpædagogisk botilbud til udsatte børn og unge samt otte 

ungdomsboliger(KAB 2007:18).   

Blåkildegård er bygget i beton og kan virke gråt, lukket og kedeligt udefra. Til gengæld er 

lejlighederne velindrettede, og huslejeniveauet er et af de laveste i kommunen (HTK 

2008:22). Desuden besidder området en del offentligt tilgængelige tilbud. Således er der 

både skole, børneinstitutioner, ungdomsklub, idrætsklubber, idrætsplads og bibliotek i 

området.  Der er ligeledes et center med dagligvarebutikker, bank og kiosk i udkanten af 

området.  
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Blåkildegård er opført af boligselskabet AKB i 1969-1971 og har navn efter den gård, som 

oprindelig ejede den jord, Blåkildegård er opført på. Oprindelig ønskede AKB, at Blåkildegård 

skulle være et etagebyggeri, men da Boligselskabet ikke fik den nødvendige tilladelse fra 

Høje-Taastrup kommune, endte Blåkildegård med at blive et tredelt rækkehuskvarter i to 

etager.  Blåkildegård er designet som en ”kompakt bymæssig rækkehusbebyggelse” med 

såvel beboelseshuse som beboerhotel, institutioner og center med nærbutikker (Trier 

1992:28). Ideen er dog aldrig kommet til at fungere efter hensigten, og i dag er 

beboerhotellet lukket, og centeret er udskilt fra beboelseskvarteret.  

Blåkildegård må betegnes som et eftertragtet område, idet ventetiden på at få en bolig er 

mere end tyve år. I flere af de andre almene boligområder i Høje Taastrup Kommune er det 

til sammenligning muligt at få en bolig inden for fire år(KAB:hjemmeside).  Området har ikke 

altid været populært, hvilket blandt andet kan ses på fraflytningerne i 1972, hvor fire gange 

så mange beboer flyttede ud som ind. Dette skyldtes hovedsagligt områdets fysiske tilstand 

og økonomi(Trier 1992:30,34,35). Gennem årene er der lavet en del renoveringer og 

forskønnelser af området, og i dag ligger fraflytningsprocenten på det gennemsnitlige for de 

almene boliger i kommunen, hvilket i 2008 udgjorde 6 pct. (HTK 2008:70). Dermed er der 

sket et lille fald i andelen af fraflyttere i forhold til de foregående år. Blåkildegård har dog 

tidligere haft en endnu lavere fraflytningsprocent. Således var frekvensen nede på 2,7 pct. i 

2003(Helhedsplan 2007:18).  

 

2.2.1 Karakteristik af beboerne 

Blåkildegård havde i september 2009 1048 beboere. 281 af disse beboere (26 pct.) var under 

18 år(HTK 2009:69). Blåkildegård har dermed mange børn og unge i forhold til andelen af 

børn og unge i Høje-Taastrup Kommune, hvor under hver fjerde indbygger er under 18 år. I 

forhold til de øvrige almene boligområder er der dog færre børn og unge i Blåkildegård. 

Således er 29 pct. af beboerne i de almene boligområder under 18 år(HTK 2009:3). Den 

mindre andel af børn og unge skal ses i lyset af, at der er relativt færre børn i alderen 0-7 år i 

Blåkildegård end i de øvrige almene boligområder i kommunen, men relativt lidt flere unge.  

Således udgør de 8-17-årige 18 pct. af beboerne i Blåkildegård, mens denne gruppes 

gennemsnitlige andel er 17 pct. i de øvrige almene boligområder(HTK 2009:69).   
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Der er relativt mange enlige forsørgere i Blåkildegård, og 13 pct. af husstandene i 

boligområdet modtager således børnetilskud, hvor dette kun gør sig gældende for 11 pct. af 

kommunens samlede antal husstande i de almene boligområder(HTK 2009:69).  

Hele 92 pct. af beboerne er danske statsborgere, hvilket betyder, at der er relativt færre 

personer med udenlandsk statsborgerskab i Blåkildegård end i såvel de samlede almene 

boligområder som i hele kommunen. Her udgør andelen af danske statsborgere nemlig 

henholdsvis 78 og 90 pct. (HTK 2009:3,69). Lidt mere end hver femte beboer i Blåkildegård 

har dog udenlandsk baggrund i form af enten at være indvandrer eller efterkommer af 

indvandrere(HTK 2009:24). 

Når der ses på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, viser det sig, at 19 pct. af 

beboerne over 18 år er tildelt enten invalide- eller folkepension, mens 12 pct. af beboerne 

over 18 år får dagpenge eller kontanthjælp. Dermed er næsten hver tredje beboer over 18 år 

på overførelsesindkomst.  Sammenlignet med de øvrige almene boligområder i Høje 

Taastrup har Blåkildegård færre beboere på overførelsesindkomster(HTK 2009:69).  

Det er hovedsagligt lav- og mellemindkomstfamilier, der er bosat i Blåkildegård(Helhedsplan 

2007:19). Der eksisterer dog en vis spredning over beboernes økonomiske 

ressourcemængde, idet over 40 pct. af husstandene har en samlet årlig indkomst på over 

400.000 kroner, mens næsten 25 pct. af husstandene har en årlig indkomst på under 

200.000 kroner(HTK 2009:35). Det er værd at bemærke, at Blåkildegård er et af de to almene 

boligområder i kommunen, der har flest husstande i den øvre kategori og færrest husstande 

i den nederste kategori. Set i forhold til at Blåkildegård er et alment boligområde, er det 

dermed et relativt velstående kvarter.  

 

2.2.2 Problemer, lokal målsætning og tiltag 

Ud fra ovenstående gennemgang fremgår det, at Blåkildegård ikke kan karakteriseres som 

en ghetto. Hverken i ordets oprindelige forstand hvormed der menes et ”stærkt segregeret 

område”, eller ud fra regeringen 2010-definition af begrebet, hvor en ghetto består af 

mindst 1000 beboere, og opfylde to af følgende tre forudsætninger:  

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 

2. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40 pct.  
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3. Antallet af dømte for overtrædelse af straffelov, våbenlov eller lov om euforiserende stoffer 

pr. 10.000 indbyggere overstiger 270 personer. Det kan heller ikke karakteriseres som det 

der tidligere politisk blev kaldt et udsat område, hvormed der menes et område, hvor mindst 

50 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet(, regeringen 2010:37, Tonnesen 2005:3, 

Socialministeriet:hjemmeside).  

Selvom Blåkildegård således hverken er en ghetto eller et udsat område, slås området med 

en række sociale problemer. Det fremhæves således i helhedsplanen for Blåkildegård, at 

området har oplevet en stigning i hærværk og ungdomskriminalitet, samt i unges brug af 

hash og andre stoffer. Der findes ikke tal på, hvor mange unge eller hvor stor en stigning det 

drejer sig om, men helhedsplanen skønner, at der er tale om en relativ lille andel af 

Blåkildegårds unge.  Problemerne er hovedsageligt med unge af enlige forsørgere og 

førtidspensionister, som også har mange børne- og ungesager i kommunen(KAB 2007). 6 pct. 

af husstandene i Blåkildegård har en børne- og ungesag, hvilket kun gør sig gældende for 4 

pct. af de almene husstande generelt. Problemerne med de unge er så stort, at 

afdelingsbestyrelsen ønsker at gøre noget ved det, og børn og unge-området er derfor et af 

boligområdets fire indsatsområder i perioden 2007-2012. Målsætningen er at nedbringe 

antallet af børn og unge i boligområdet, der begår kriminalitet, og derved sikre tryghed for 

alle beboerne. Det forsøges gjort af tre veje:  

1. Skabe et stærkt netværk omkring de truede børn og unge i området,  

2. Styrke det daglige samarbejde mellem område, skole, politi og socialvæsen. 

3. Styrke sammenhængskraften i den forebyggende indsats for de unge og deres 

familier.  

Der er ansat en boligsocialmedarbejder for at sikre, at der sker en udvikling på de fire 

indsatsområder. Blåkildegård har i støtte til deres helhedsplan modtaget 2,381 millioner 

kroner fra Landsbyggefonden. Ca. 300.000 går til børne- og ungeindsatsen.   

 

2.2.3 Det sociale liv 

Blåkildegård har altid været præget af fællesskab mellem beboerne. De første år dannedes 

fællesskabet især på baggrund af beboernes utilfredshed over områdets dårlige økonomi. I 

1980’erne blev fællesskaberne af mere social karakter. Det skete ved, at der blev etableret 



26 
 

lokale klubber og arrangeret sociale arrangementer, som fx. sommerkoloni for børnene(Trier 

1992:36). Ligeledes blev fællesskabsfølelsen styrket ved, at AKB uddelegerede 

forbedringsopgaver af området til beboerne, herunder fx opførelsen af en ny legeplads.  I de 

følgende årtier har det sociale liv i Blåkildegård været præget af et ”væld” af klubber og 

aktiviteter - såvel traditionelle aktiviteter som planlægning af fester som mere utraditionelle 

som maling af hegn. Alle drevet af frivillig arbejdskraft. 

 I de senere år har det sociale liv dog været på tilbagetog. Det dalende sociale liv har blandt 

andet kunne ses ved, at der har manglet frivillige til at holde gang i de forskellige klubber og 

aktiviteter, hvilket blandt andet har betydet, at området i en periode ikke havde et 

festudvalg. Dog havde området ved udarbejdelsen af helhedsplanen i 2007 tretten klubber 

og aktivitetsgrupper. Heriblandt en bogcafe, en billardklub samt en it-klub(KAB 2007:20-21). 

Nogle af klubberne er siden lukket, men med hjælp fra den boligsociale medarbejder er der 

også løbende kommet nye klubber til, heriblandt en fiskeklub og en 

petanqueklub(Interviews).   

 

2.2.3.1 Unge og det sociale liv 

 Det organiserede fællesskab inkluderer dog sjældent de unge i Blåkildegård. De unge lever 

således deres sociale liv i en mere ustruktureret form, hvor fællesskabet mere knytter sig til 

de omkringværende personer end de specifikke aktiviteter.  En undersøgelse af de unge i 

området har identificeret fire overordnede grupper af unge i Blåkildegård.   

1. Velfungerende unge med såvel dansk som udenlandsk oprindelse. Denne gruppe 

hænger ud sammen, og bruger tiden på fodbold, parkout, street dance og basketball.  

2. Unge med anden etnisk oprindelse, der ligesom den velfungerende gruppe, bruger 

deres tid sammen på at spille fodbold og basketball, men denne gruppe bruger 

desuden tiden på at ryge hash, sælge stoffer og opsøge konflikter.  

3. Ressourcesvage unge, som hovedsagligt bruger tiden på at hænge ud, spille fodbold, 

ryge hash og strejfe omkring.  

4. Piger med anden etnisk oprindelse. Det eneste der vides om denne gruppe er, at den 

eksisterer, at den holder sig for sig selv og ikke er synlig i området. På trods af at i 

hvert fald de tre første grupper foretager sig flere af de samme ting, sker dette ikke 
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på tværs af de nævnte grupper, og de unge er bevidste om, hvilken gruppe de 

tilhører. 

Modsat de organiserede grupper har de unge ikke haft egne lokaler til rådighed. De unges 

mødesteder har i stedet været de private hjem, klubben både før og efter lukketid, skolen, 

boldburene, multiarealområdet, centeret, samt pladsen foran tennisbanerne. Selvom de 

forskellige grupper unge mødes i de samme områder, sker det ikke på samme tid. Fx er 

velfungerende unge mest synlige sidst på eftermiddagen, mens gruppen af unge etniske 

minoriteter bliver synlige i aftentimerne(Anderson 2009:37). Der har eksisteret en generel 

utilfredshed med de unges mødesteder, både blandt de unge da de gerne vil have deres 

”eget” sted og blandt de resterende beboere, da de føler sig chikaneret af de unge. I 

slutningen af 2009 blev der derfor arbejdet på at etablere et multiareal i udkanten af 

Blåkildegård, med den hensigt at samle de unge der. Under udarbejdelsen af dette speciale 

har de unge ligeledes fået tildelt et lokale med henblik på at etablere en klub for de unge i 

boligområdet. Denne blev indviet i sommeren 2010(Mødenotat).  
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3 Metode 

Dette kapitel redegør for den metode der er brugt ved udarbejdelsen af specialet.  Kapitlet 

indeholder således en forklaring på mit teoretiske udgangspunkt samt et indblik i min 

empiriindsamling.  Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af analysestrategien. 

 

 

 

3.1 Det teoretiske udgangspunkt 

Dette speciale fokuserer på unges oplevelse af det lokale fællesskab. Min teoretiske 

forståelse af denne oplevelse tager udgangspunkt i en dialektik, der opstår mellem 

myndiggørelse og social kontrol i de lokale fællesskaber.  Udgangspunktet skabes af et 

samspil og modspil mellem to analytikere og en teoretiker.  For det første tages der 

udgangspunkt i Nikolas Rose governmentalityanalytik ”avanceret liberal styring”, der 

redegør for den moderne samfundsrationalitet om at styre individet gennem frihed. Denne 

styringsform kan underbygges af strategien empowerment, som udgør et væsentligt værktøj 

i arbejdet med den boligsociale indsats og de unges lokale fællesskaber. Til at vise at 

empowerment med sin hensigt om at myndiggøre individet gennem støtte kan forstås som 

en understøttelse af den avancerede liberale styringsform, gør jeg brug af Barbara 

Cruishanks empowermentforståelse. Til sidst gør jeg brug af John Andersens 

empowermentforståelse for at vise, at empowerment ikke nødvendigvis kun er en 

forlængelse af den avancerede liberale styringsform men også kan blive en modstand mod 

styringsformen.   

Det teoretiske udgangspunkt dannes dermed af to forskellige teoretiske forståelser. Rose og 

Cruikshank der ud fra en governmentalitytilgang belyser styringsrationaliteten bag 

empowerment og Andersen, der med en kritisk teoretisk tilgang belyser de unges ressourcer 

og handlemuligheder ved empowerment.  Ved at tydeliggøre begge tilgange og lade dem 

supplere hinanden, kan jeg vise, at de politisk ønskede lokale fællesskaber står over for den 

udfordring, at staten søger social kontrol gennem myndiggørelse (af de unge), men at 

myndiggørelse samtidig kræver social kontrol. I analysen bruges teorien dermed til at 
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klarlægge de dilemmaer, som avancerede liberale styring gennem empowerment kan 

resultere i, når unge skal danne lokale fællesskaber. 

 

3.2 En interviewundersøgelse 

Den empiriske undersøgelse af de unges oplevelse af fællesskabet er et kvalitativt design, 

hvis fleksibilitet giver mulighed for eksplorative indslag.  Empirien består primært af 

dybdeinterviews foretaget af mig. Denne type empiri er fundet ideel, da dybdeinterviewet 

har til hensigt at ”forstå temaer i den daglige livsverden ud fra interviewpersonens eget 

perspektiv.”(Kvale 2004:38). Empirien giver således indblik i, hvordan de unge selv opfatter 

det sociale liv og problemer i Blåkildegård, samt deres valg om at være aktive eller inaktive i 

deres boligområde. Skønt jeg empirisk har valgt at koncentrere mig om dybdeinterviews, har 

jeg forholdt mig åben over for alle typer information, der har kunnet bidrage til belysningen 

af problemstillingen. Denne åbenhed medfører, at min empiri foruden dybdeinterviews 

består af den viden, jeg har erhvervet mig gennem min gatekeeper. Dertil kommer en række 

fokusgruppeinterviews, der er gennemført med unge i Blåkildegård af andre studerende i et 

andet anliggende. På denne måde er den samlede empiri resultatet af såvel metode- som 

forskertriangulering, om end dette holder sig inde for det kvalitative design. Brugen af flere 

metoder har givet mulighed for en mere fyldestgørende forståelse af de unge.  Således har 

fokusgruppeinterviewene givet yderligere indsigt, da informanterne i disse interviews har 

haft mulighed for at styrke hinandens hukommelse, og diskussionen mellem 

fokusgruppeinformanterne har skabt nye vinkler på problemstillingen. Grundlaget for nye 

vinkler opstår ikke alene, fordi der er brugt en anden metode, men ligeledes fordi formålet 

med fokusgruppeinterviewene ikke har været min problemstilling, samt at interviewene er 

gennemført og tilrettelagt af et andet team. Tilsvarende har informationer fra gatekeeperen 

og faglige diskussioner med denne givet en anden type viden om de unge, blandt andet i 

form af hans observationer af hvem der kommer til de forskellige arrangementer, samt hans 

succes med at engagere de unge. Erfaringer som han har videregivet til mig til møder, i 

telefonsamtaler og mails.  Brugen af flere forskellige metoder er et led i at højne validiteten. 

Således forbedres gyldigheden af min argumentation, når ikke alene mine egne interviews, 

men også fokusgruppeinterviewene indikerer de samme holdninger blandt de unge. Dette 
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styrkes endvidere af, at tilsagnene kommer fra interviews, som ikke har de unges 

engagement som udgangspunkt. Ulempen ved sidstnævnte er dog, at der for mig er 

relevante temaer som fx engagementet og motiver, som ikke er uddybet i 

fokusgruppeinterviewene, hvorved der let kan opstå misfortolkninger.  

 

3.2.1 Rekruttering af informanter 

Dybde interviewene til dette speciale er lavet med unge i det almene boligområde 

Blåkildegård. Interviewene er gennemført i februar og marts 2010, og der er i alt foretaget ni 

interviews med mig selv som interviewer.  

Min rekruttering af informanterne er sket gennem den boligsociale medarbejder i 

Blåkildegård, der har fungeret som gatekeeper. 

Da der også i efteråret 2009 er gennemført en kvalitativ undersøgelse af de unge i 

Blåkildegård har det til tider været vanskeligt at finde unge, der ikke var interviewet før, og 

som gerne ville interviewes. To af de ni informanter i denne undersøgelse er således også 

interviewet til den foregående undersøgelse, og en enkelt informant har modtaget 

biografbilletter for at finde en ven, der ville interviewes.  

For at nå en gruppe der ikke er interviewet før, nemlig muslimske piger, har jeg selv lavet 

opslag til ophæng i Blåkildegårds vaskeri. Det er sket ud fra en forestilling om, at det ville 

være lettere for mig som kvinde at nå denne gruppe end det ville være for den mandlige 

boligsociale medarbejder. Ligeledes har jeg selv, på opfordring fra den boligsociale 

medarbejder, taget henvendelse til et botilbud for unge med sociale problemer, der ligger i 

Blåkildegård. Denne henvendelse resulterede dog ikke i informanter. 

 

3.2.1.1 Udvælgelseskriterier 

Mine informanter har i interviewfasen været i alderen 12-21 år.  En undersøgelse af unges 

sociale kapital har vist, at det kan være problematisk at beskæftige sig med en så bred 

aldersgruppe af unge, da de sociale og psykiske forskelle mellem individer, der lige er blevet 

teenagere og individer, der er ved at ophøre med at være teenagere er for store til, at det 

giver mening at analysere dem som en samlet gruppe.  Jeg har været bevidst om dette 

synspunkt, men har måtte basere min aldersafgrænsning på, at der kun er omkring 100 unge 
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i Blåkildegård. Dertil kommer at de projekter og det engagement der forsøges etableret i 

Blåkildegård sigter mod et bredt aldersinterval.   

Når det er sagt, er interviewet med den 12-årige informant egentlig en fejl, da jeg før 

interviewet havde fået oplysninger om, at hun var 15 år. Selve interviewet bærer således 

også præg af denne fejlinformation, da det er tydeligt, at informanten er for ung til at kunne 

reflektere tilstrækkeligt over spørgsmålene. På trods af dette har jeg valgt at medtage 

informanten og interviewet i analysen, da dette interview udviklede sig til en relevant 

diskussion mellem informanten, hendes 14-årige søster og deres moder.  

 

I forsøget på at dække områdets forskellige motiver og ressourcer har jeg efterspurgt en 

sammensat informantgruppe. Jeg har således ønsket en variation i køn, etnicitet, 

familieforhold, uddannelse og engagement i området. Dette ønske er i mødekommet, og 

sammensætningen af informanter kan ses i tabel 3.1, bagerst i projektet. Med en enkelt 

undtagelse er alle informanterne opvokset i Blåkildegård. Dette kan afspejle, at Blåkildegård 

er et lukket boligområde, hvor der ikke sker mange til- og fraflytninger. Det kan dog også 

være en indikation, på at de unge, der flytter til Blåkildegård, hovedsagligt færdes uden for 

området og derfor ikke er i kontakt med den boligsociale medarbejder, hvilket understøttes 

af, at kontakten med den informant, som først i teenageårene er flyttet til Blåkildegård er 

opstået gennem den såkaldte sneboldmetode, hvor en informant har foreslået en anden 

informant. Måske er de unges lange tilhørsforhold til Blåkildegård forklaringen på, at der 

blandt informanterne er en overvægt af unge, der udtrykker en positiv attitude til at 

engagere sig i området. Faktum er i hvert fald, at jeg kun i begrænset omfang har nået den 

informantgruppe, der er ikke ønsker at deltage i forbedringen af deres boligområde. I 

efterrationaliseringens lys kunne en større brug af sneboldmetoden have bidraget til en 

mere sammensat gruppe af unge i forhold til disse to aspekter.   

 

 

3.2.2 Interviewguiden 

Udformningen af interviewguiden har taget udgangspunkt i en brainstorm af hvilken viden 

jeg skulle bruge for at kunne besvare problemformuleringen. Dette er fulgt op af en 
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gennemgang af hvad, andre interviewguides om social kapital og fællesskaber i 

boligområder har indeholdt. Helt præcis er der hentet inspiration fra det kvalitative forstudie 

til udviklingen redskabet ”naboskabet.dk” samt i phd-afhandlingen ”Når kvarteret opdager 

sig selv”(Rådgivende sociologer 2007, Jørgensen 2003).  Udkastet til interviewguiden ud fra 

ovenstående viden er herefter evalueret i forhold til mit teoretiske udgangspunkt.  

Mod sædvane er min interviewguide ikke afprøvet før, jeg har gennemført det første 

interview. Interviewguiden er i stedet revurderet løbende. Dette er sket ved, at jeg efter 

hvert interview har evalueret, om spørgsmålene har givet mig den viden, jeg havde brug for i 

forhold til problemformulering og teori, om spørgsmålene var for åbne, lukkede eller 

upræcist formuleret, og om der kom ny viden og nye vinkler frem i interviewet som kunne 

være relevant at få uddybet eller bekræftet i efterfølgende interviews. Netop denne 

konstante mulighed for at udvikle og forbedre interviewguiden er en af styrkerne ved det 

kvalitative interview.   

Den færdige interviewguide indeholder fire temaer: Relation til Blåkildegård, hverdagsliv, 

fællesskab samt engagement i området.  Gennem disse fire temaer er der opnået viden om 

de unges forhold til og ønsker for Blåkildegård, deres eksisterende fællesskaber og oplevelse 

af det lokale fællesskab samt deres ressourcer, kompetencer og lyst til lokalt engagement. 

Tiden der er brugt på at gennemgå de forskellige temaer har varieret mellem de enkelte 

interviews, således har det korteste interview varet 35 minutter, mens det længste har varet 

110 minutter. 

 

3.2.2.1 Spørgestrategien 

I interviewguiden foreligger præcis ordlyd på spørgsmålene til informanterne, men disse 

spørgsmål har alene fungeret som tjekliste og inspiration. I praksis har jeg startet ud med 

beskrivende spørgsmål og så spurgt ind til den fremkomne information, der har omhandlet 

interviewguidens temaer. Grundreglen i interviewene har været, at jeg har taget 

udgangspunkt i det informanterne selv fortæller og ladet dem styre, hvilke konkrete tiltag 

der var relevante at tale om. Dette har betydet, at samtalen i nogle interviews har 

omhandlet engagementet i forhold til oprettelse af en ungdomsklub, andre gange i forhold 

til legepladser og gokartbaner. Enkelte gange har jeg spurgt ind til specifikke projekter, som 
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informanten ikke selv nævner. Blandt andet har jeg spurgt ind til en række ungdomsmøder i 

Blåkildegård, som jeg har kendt eksistensen af, men som ikke alle unge nævner. 

Generelt har interviewene omhandlet informanterne selv, men der er i deres fortælling også 

beskrivelser af andre individer og deres motiver. Det meste af denne viden er fremkommet 

ved, at informanterne selv har fortalt det som led i deres egen historie, men enkelte steder 

afledes det også af spørgsmål som ”kan du beskrive din vennekreds?” eller ”Ved du hvem det 

er, der laver hærværk?” Jeg har som udgangspunkt bestræbt mig på at stille spørgsmålene 

åbent for at lade informanternes egne synspunkter komme frem. Der er tidspunkter, hvor 

jeg stiller svarmuligheder op og dermed leder svarende. Det er hovedsagligt sket utilsigtet i 

et enkelt interview, hvor informanten var meget fåmælt og hvor jeg var nødt til at trække 

informationer ud af ham.  Jeg har forsøgt at få ham til at beskrive forskellige ting for at få 

ham til at åbne op, men uden positivt resultat. Derefter er jeg begyndt at stille spørgsmålene 

på en sådan måde, at han skulle bekræfte eller afkræfte, om det var korrekt, det jeg sagde, 

hvorefter jeg har spurgt ind til, hvorfor det var sådan. Det er et interview, der har efterladt 

en følelse af, at der var flere gode informationer at hente i ham, men at det ikke lykkedes. 

Fra forhåndsviden om informanten står det klart, at denne informant ikke er den snaksaglige 

type. De ledende spørgsmål er ikke kun stillet utilsigtet, idet jeg flere gange i mine interviews 

følger op på, hvorvidt jeg har forstået informanten korrekt, ved at gentage hvad de siger, 

eller fortælle dem hvordan jeg tolker det sagte, for at de kan bekræfte eller afkræfte mine 

fortolkninger. Et tydeligt eksempel på det er interviewet med Iben, hvor jeg fortæller hende 

hvordan jeg forestiller mig hende som person ud fra det sagte, for at hun kan bekræfte, 

hvorvidt hun synes det er rigtigt opfanget. Denne fremgangsmåde var et alternativ til at 

bede informanterne beskrive sig selv med tre ord.  I dette tilfælde er den brugt, da Iben 

gennem sin historie gav et meget klart billede på, hvem hun var. I nogle tilfælde har jeg 

åbenlyst stillet mig tvivlende over for det informanterne siger. Det er ikke gjort konsekvent, 

og ikke gjort ud fra den psykologiske hensigt at ændre de unges forståelse af sig selv og 

deres omgivelser. Der er et etisk dilemma i at stille et sådant spørgsmål, da der netop er en 

sandsynlighed for, at det vil ændre informanternes selvopfattelse, og det har derfor været 

en konstant afvejning af informanten, oplysningernes relevans og situationen.  Denne 

strategi er blandt andet brugt i forsøget på at forstå, hvorfor Muhammed mener, der er brug 
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for aktiviteter, som han ikke selv gider deltage i og hvorfor Daniel fortæller, at han har 

masser af tid, men alligevel ikke har tid til at engagere sig i Blåkildegård. De nævnte 

strategier er benyttet med henblik på at undgå misforståelser og fejltolkninger, og det er 

dermed endnu et led i at højne validiteten. 

 

3.2.3 Supplerende empiri 

Ud over mine egne interviews består undersøgelsens empiri af fire fokusgruppeinterviews 

med unge fra Blåkildegård. Disse interviews er foretaget i efteråret/vinteren 2009 af 

studerende fra RUC til deres Bachelorprojekt omhandlende unges kamp om rummet i 

Blåkildegård. Fokusgruppeinterviewene har en varighed på mellem 11 og 70 minutter, og der 

indgår i alt 10 informanter i alderen 14-18 år. Informanterne er fundet gennem den 

boligsociale medarbejder samt ved ungdomsmøder i Blåkildegård, som de RUC-studerende 

har deltaget i. Kriterierne for udvælgelsen af informanter til fokusgruppeinterviewene har 

været, at der både skulle være drenge og piger, samt personer med dansk såvel som anden 

etnisk baggrund repræsenteret(Anderson mfl. 2009:16). De fire interviews er lavet med fire 

forskellige typer unge.  Et er således med fire 14-årige drenge med dansk baggrund. De 

betegnes som popdrenge og er blandt områdets velfungerende unge. Et andet interview er 

med to drenge med anden etnisk baggrund end dansk på henholdsvis 13 og 15 år.  De 

betragtes ligeledes som velfungerende unge. Det tredje interview er med to velfungerende 

piger på 15 og 17 år. Begge piger har dansk oprindelse. Det sidste interview er med to 

”ressourcesvage” drenge med dansk oprindelse. Drengene er 16 og 18 år. Det er den ældste 

pige og den ældste ”ressourcesvage” dreng, der både er interviewet i 2009 og 2010.  De fire 

fokusgruppeinterviews er oprindeligt lavet med henblik på at besvare en 

problemformulering med et andet fokus end hensigten med min problemformulering. På 

trods af dette eksisterer der i disse interviews viden, der er brugbar for nærværende 

speciale. Interviewene indeholder således spørgsmål om, hvad de unge foretager sig 

sammen i Blåkildegård, og hvordan deres forhold er til de andre unge i området. En viden 

der indikerer hvorvidt lokal social kapital er mulig og ønsket blandt de unge, samt om den 

allerede eksisterer på andre præmisser end det politisk ønskede. 
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3.3 Analysestrategi 

Til analysen af interviewene er der brugt en meningskategoriseringsstrategi i tre trin. Første 

trin har været at kategorisere udsagnene som et eller flere af otte forudbestemte 

temaer(BilagC2). Temaerne er lavet ud fra, hvad jeg har fundet som nødvendig viden for at 

kunne besvare problemformuleringen. Temaerne omhandler de unges forhold til deres 

område, deres forhold til fællesskab, deres motiver for engagement og betingelserne for at 

kunne oprette lokale fællesskaber. Andet trin har været at reducere de enkelte udsagn i 

hvert aspekt til simple kategorier. I dette trin er det empirien, der har været afgørende for 

hvilke kategorier, der er blevet dannet og disse kategorier er således ikke teoretisk funderet. 

I tredje og sidste trin, har jeg forholdt de empiriske fund til teorien, hvilket har resulteret i 

synliggørelsen af en række styringsdilemmaer. 

Analysens resultater er i dette speciale præsenteret i to kapitler. Det første kapitel er 

fremstillingen af den empiriske analyse med fokus på mulighederne for at etablere et lokalt 

fællesskab med de unge. Kapitlet fremlægger blandt andet de typologier, der er 

fremkommet under analysen.  Det andet kapitel fremlægger empirien i et teoretisk 

perspektiv. Kapitlet præsenterer således tolv dilemmaer, der opstår når de unge i 

lokalområdet forsøges myndiggjort gennem social kontrol. 
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4 Teoretisk udgangspunkt 

Dette kapitel er en præcisering af specialets teoretiske udgangspunkt. Det præsenterer 

således Rose og den avancerede liberale styringsrationalitet, samt henholdsvis Cruikshank 

og Andersens empowermentforståelser. 

 

 

4.1 Nikolas Rose – Styringen gennem frihed  

Nikolas Rose er en engelsk sociolog, der har analyseret ændringer i styringsrationaliteten i 

det angloamerikanske samfund. I dette arbejde er en af hans pointer, at frihed ikke er en 

modsætning til styringen i et avanceret liberalt demokrati, men i stedet er en væsentlig 

nøgle til styringen.  

 

4.1.1 Det frie individ 

Rose pointerer i sin bog ”Power of Freedom”, at der i dag eksisterer en normativ forståelse 

af at mindre stat er godt. Det medfører, at politikere udøver magt ved at styre gennem 

politikker, frem for at levere service(Rose 1999:16). Mit speciales problemstilling kan ses 

som et eksempel på dette, i det der sker en øget fokusering på politikker for at skabe lokal 

handlingskraft frem for at levere service til boligområdernes beboere.  Rose ser denne 

tendens som resultatet af et rationale om, at individer stræber efter frihed. De vil realisere 

sig selv og fuldbyrde sig selv gennem handlinger, de selv har valgt. Det drejer sig om 

forbrugshandlinger som at få fat i ting, men også om at udnytte sit potentiale(Lykkeberg).  

Individer søger således selvrealisering og kræver at få valg i alle aspekter af deres liv, således 

at de selv kan forme deres liv ud fra kalkulationer om, hvad der er bedst for dem og deres 

familie(Rose 1996:6,19). Individer betragter denne autonomi til selv at vælge som en 

ret(Rose 2000:1398). Staten ønsker ikke at stå i vejen for denne frihed, men ser det i stedet 

som sin opgave at efterkomme individernes ønske om at være frie. Frihed er dog tveægget, 

idet den på samme tid er en belønning og en byrde. Det betyder at når individet vil have den 

belønning, der ligger i frihed, må de også bære byrden(Rose 1996:6). Resultatet er, at 

individer ikke kun er frie til at vælge, de er forpligtede til at være frie(Rose 1996:18). De er 
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således forpligtet på deres potentiale som individualister, hvor de skal udnytte deres 

ressourcer og realisere sig selv(Lykkeberg). Frihed bliver på denne måde en bestemt metode 

til at administrere en befolkning på(Rose 1996:5). Politisk administration eller magtudøvelse 

er dog ikke kun en metode men også nødvendig for at sikre friheden. Retten til at være fri 

implicerer alle mulige forpligtelser i relation til familie, venner osv. Det kræver, at 

individerne kan kalkulere ind i fremtiden, så de ved hvilke beslutninger, der skal tages, og 

hvordan de skal handle i relation til fremtiden (Hjorth 2000:141).  Individerne skal dermed 

have nogle forudsætninger for at kunne udfolde deres frihed(Lykkeberg).  Det er statens 

ansvar at sikre, at individerne får disse forudsætninger.  Det gør den ved at producere de 

subjektive og sociale betingelser for frihed. Den centrale opgave i forhold til dette er ikke at 

omfordele penge eller administrere rettigheder. I stedet er det at styre, opmuntre og forme 

de ressourcer, individerne har, således at de bliver i stand til at vælge og handle selv. Frihed 

er på denne måde et produkt af styring og for at forblive frie, må individerne forblive under 

styring(Hjorth 2000:141). Frie individer betyder i det moderne samfund selvstyrende 

individer, der handler ansvarligt, udlever deres potentiale og frivilligt engagerer sig i den 

kollektive skæbne omkring økonomi, social stabilitet og retfærdighed(Rose 2000:1398).  

 

4.1.2 Moralsk selvstyring 

Frihed som styringsrationale er afhængigt af, om individerne har kapacitet til at agere 

selvstyrende (Rose 1996:5). Selvstyring omhandler i bund og grund individernes moral. Det 

betyder, at selvstyring ikke kan gennemtvinges med et fixet sæt af ideer, der retfærdiggøres 

ved eksterne principper og koncepter.  Som jeg læser Rose, har love og vogtere ingen 

betydning for moralen og dermed selvstyringen. Moralen er i stedet bestemt af venskaber, 

erotik, arbejde osv. (Rose 2000:1399). Det er gennem ritualer og traditioner i hverdagslivet, 

at moralen tillæres og optages(Rose 2000:1403). Formningen af selvstyrende individer er 

derfor nødt til at ske gennem civilisationskoder, forklaringskoder og ordenskoder. Ved at 

påvirke individernes selvforståelses- og selvhåndteringsteknikker kan de civiliseres til 

selvstyring(Rose 1996:8). Denne påvirkning sker direkte gennem skoler, museer og hjem, 

men også indirekte gennem reklamer, markedsting, musik, videoer, livsstilsmagasiner og 

tv(Rose 2000:1399). Individer er på denne måde et midlertidigt resultat af udefrakommende 
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kollektiv aktivitet, image, klichéer og logikker, der henter legitimering gennem fokusgrupper, 

partnerskaber, professionelle og almindelige mennesker(Rose 1996:3).  

Selvregulering er kort sagt afhængig af individets relation til andre mennesker. Ud fra denne 

viden kommer fællesskaber til at spille en central rolle for at skabe og styre frihed. 

Fællesskaber består af sociale relationer skabt af et minimum af fælles værdier, der deles af 

alle i fællesskabet. Det betyder, at fællesskabet skaber en moralsk dialog, som individet kan 

hente legitimering i.  Ekskludering fra fællesskabet medfører tilsvarende, at individer ikke 

har moralske dialoger at styre sig selv ud fra, og ekskluderede individer får derfor en ustabil 

adfærd og manglende selvkontrol.  Ekskluderede individer er de individer, der har eller får 

sociale problemer, og et manglende tilhørsforhold kan derfor, som Rose pointerer, betragtes 

som den nye ”fattigdom.” Rose pointe tydeliggøres i en dansk kontekst gennem det politiske 

fokus på inklusion. Når diskursen dikterer, at fattigdom er manglende inklusion, bliver 

ansvaret for fattigdom og de problemer, det medfører, flyttet fra den politiske sfære til den 

sociale sfære.  Det er så at sige fællesskaberne og deres medlemmers pligt at afhjælpe 

fattigdom(Rose 2000:1405-1406). 

  

4.1.3 Den ekstrapolitiske zone fællesskabet 

Fællesskaber kan ifølge Rose betragtes som en naturlig ekstrapolitisk zone af menneskelige 

relationer. Det er et område, som forbinder det frie individ og den autoritære stat. 

Politikkerne giver således betingelserne for det gode liv, men individerne må selv opnå det 

ved at opføre sig som ansvarsfulde borgere, en evne de får ved at indgå i stærke 

fællesskaber(Rose 2000:1398). Fællesskabet er et affektivt og etisk rum, der skaber 

individers identiteter gennem sammenkædningen af forskellige kulturelle meninger og 

værdier(Rose 2000:1401). Den moralske stemme, som individerne i fællesskab har indlejret i 

fællesskabet, opmuntrer individerne til at opføre sig på måder, der reflekterer fælles værdier 

og undgå opførelse, der overskrider disse værdier(Rose 2000:1403). De former deres liv ud 

fra den glæde, fuldkommenhed og selvrealisering, som fællesskabet tilbyder. Fællesskabet 

bliver en styring og fastholdelse af individerne ved at give dem identitet, samarbejde og 

tilhørsforholdelse, men også ved at fastsætte kodekserne for skam, skyld, ansvarlighed, 
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forpligtelser, tillid, ære og pligt(Rose 2000:1399). Disse kodekser motiverer individerne til 

frivilligt at forsøge at gøre deres bedste i forhold til fællesskabet(Rose 1996:5). 

Deraf bliver fællesskaber som netværk og naboskaber osv. en politisk zone, hvor autonome 

frihedsinspirerede individer får deres guiden, teknik og inspiration til, hvordan de tænker og 

handler i forhold til frihed. For at en politik skal opnå gennemslagskraft, skal det, der er på 

spil, derfor genereres i den fællesskabsbaserede etik, som skaber de værdier, der guider 

hvert individ(Rose 2000:1398). Offentlig orden kan og skal ud fra denne styringsrationalitet 

dermed opretholdes af selvregulerede individer, der søger civilisation(Rose 1996:310). 

Rationalet er derfor også, at ethvert individ skal have mulighed for at opnå fuldt 

medlemskab af det etiske fællesskab gennem arbejde og tilpasning til de fælles værdier, som 

er ærlighed, selvpålidelighed og bekymring for andre(Rose 2000:1406). Da individerne er 

frie, kan de til en hver tid distancere sig fra, hvad diskursen siger. De kan med andre ord 

sætte sig ud fra normen(Rose 2000:1402). Dem der nægter at blive ansvarlige og styre sig 

selv etisk fornægter dog også tilbuddet om at blive et medlem af det etiske fællesskab(Rose 

2000:1407).  

De forskellige fællesskaber kan variere meget i normer og værdier, og for at disse ikke skal 

komme i konflikt og fratage hinanden frihed, må de være tilknyttet en overordnet politik, 

der viser en bestemt social opførelse som normal. Denne normalitet er bestemt af 

eksperter(Rose 1996:11). Eksperter instruerer således fællesskaber og individer i det ”gode 

liv”. For at kunne implementere eksperternes instrukser kan fællesskaberne have brug for 

støtte. Socialarbejdere fungerer netop som sådanne en støtte. De betragtes således som 

hjælpere, der tydeliggør mulighederne og gør dem troværdige.  Rose pointerer dog, at 

socialarbejdere nærmere end omsorgsfulde individer skal betragtes som professionelle 

individer, der er i kontrol for risikostyring og sikkerhed(Rose 2000:1407). 

 

Denne fremstilling har haft til hensigt at vise, at det politiske ønske om at styrke de lokale 

fællesskaber kan forstås som, at fællesskaberne er et redskab til at styre de unge frivilligt. 

Med Rose peges der på, at der i frivillige fællesskaber implementeres en styring baseret på 

samfundsønskelige normer. Rose kan dog ikke bruges til at sige noget om strategien til sådan 

en implementering. For at få en mere fyldestgørende forståelse af, hvordan de unge bliver 
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styret og selvstyrende gennem lokale fællesskaber henter jeg derfor hjælp hos Barbara 

Cruikshank. Hun beskriver, hvordan empowerment kan bruges som strategi til at 

transformere borgere fra at være magtesløse til at blive deltagende(Cruikshank 1999:5).   

 

4.2 Barbara Cruikshank – Empowerment som strategi 

Barbara Cruishank er en amerikansk lektor i statskundskab, som i sin bog ”The will to 

empower” argumenterer for, at empowerment underkaster individer frem for at frigøre 

dem. 

 

4.2.1 Deltagende individer 

Cruikshank forstår tilsvarende Rose den moderne stat, som en, der styrer ved at få individer 

til at styre sig selv, og hvis fornemmeste opgave er at fremme individers autonomi og 

politiske engagement(Cruikshank 1999:4). Dette skyldes, at en demokratisk stat ikke kan 

gennemtvinge sine interesser, men i stedet må bero på frivillig deltagelse fra individer, der 

forfølger staten og samfundets goder(Cruikshank 1999:39). Demokratisk styring er således 

afhængig af selvbestemmende individer og gruppers handlinger(Dean 2008:127). Individer 

er dog ikke automatisk i stand til at bestemme selv, hvilket tydeliggøres af, at der er 

individer, der fejler i at agere i deres egen interesse, og som ikke gør oprør mod ulighed eller 

deltager politisk, trods friheden til det(Cruikshank 1999:3).  Individer skal derfor oplæres til 

at handle i egen interesse og til at være solidariske med andre(Cruikshank 1999:4). Dette 

gøres først og fremmest ved at styre og styrke lysten, interessen og viljen til at 

deltage(Cruikshank 1999:82). Styring sker med andre ord ved at gøre magtesløse individer til 

uafhængige og deltagende individer, der handler samfundsmæssigt korrekt, men ud fra 

deres egne følelser(Cruikshank 1999:73).  

En succesfuld transformation af individet fra magtesløs til deltagende betragtes som 

løsningen på individers manglende magt, selvkontrol, selvinteresser og politisk 

bevidsthed.(Cruikshank 1999:3).  Ved at opnå disse ting forventes det, at individerne selv kan 

være med til at afhjælpe sociale problemer som fattigdom, amoral og 

afhængighed(Cruikshank 1999:48).   
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Konstitutionen af selvstyrende individer kræver konkrete strategier, der kan producere 

glade, aktive deltagende demokratiske borger. Disse strategier kommer sjældent direkte fra 

regeringen, men fra samfundsvidenskaben, sociale programmer, arbejdsdiskurser 

osv.(Cruikshank 1999:101). 

 

4.2.2 Strategien empowerment 

En strategi til at skabe selvstyrende individer er ifølge Cruikshank empowerment. Ud fra 

Cruikshank forstår jeg empowerment som en proces, der gennem de små dagligdagsrutiner i 

det sociale liv lærer individerne at være selvrealiserende og selvpålidelige.(Cruikshank 

1999:95,101). Strategien er at få de magtesløse til at deltage aktivt på et lokalt plan, så de 

kan skabe en solidaritet med hinanden og begynde at blive selvforsøgende, aktive, 

produktive og deltagende individer. Empowerment fungerer ved at måle og forsøge at 

maksimere de magtesløses handlinger, motivation, interesser samt deres økonomiske og 

politiske engagement. Empowerment kan ifølge Cruikshank være velment, men det er først 

og fremmest en strategi til at konstituere og regulere individernes selvforståelse(Cruikshank 

1999:69). Formålet er således, at individer begynder at anerkende deres personlige ansvar 

for at engagere sig i de politiske processer og for at påvirke deres egne og andres 

situation(Cruikshank 1999:95).  Deres kapacitet til at handle og deltage påvirkes positivt, så 

de bliver i stand til effektivt at håndtere deres egne problemer og dermed ikke længere har 

behov for hjælp. Individerne bliver således udrustet til at kæmpe for midler, der kan 

afhjælpe sociale problemer(Dean 2008:126). 

Empowerment er altså en strategi til at transformere magtesløse individer om til aktive 

medborgere(Dean 2008:123).  Denne transformation foregår i tre trin, hvor individet først 

bliver bevidsthed om sin egen magtesløshed, dernæst opnår viden om årsagerne til 

magtesløsheden og sidst arbejder på at forandre disse årsager(Cruikshank 1999:69). Som jeg 

læser Cruikshank sker denne transformation ud fra følgende politiske fremgangsmåde. Først 

isoleres en gruppe og bliver berettiget til statsligt indblanding, dernæst skabes et fællesskab 

og tilsidst tilføres profesionelle som redskab til at indføre teknologier(Cruikshank 1999:73). I 

min problemstilling ser jeg disse tre trin ved, at der først er blevet sat fokus på 

ressourcesvage borgere, individer bliver udpeget som ressourcesvage og bliver gjort 
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bevidste om, at de er ressourcesvage. Dernæst afgrænser man i store træk de 

ressourcesvage til at komme fra bestemte områder, hvorved man forsøger at give dem et 

fællesskab, hvori de kan forstå årsagerne til deres problemer. For at hjælpe beboerne til at 

ændre deres tilstand ansættes blandt andet boligsociale medarbejdere, der kan 

implementere forskellige ressourcestyrkende projekter. 

 

4.2.3 Fire karaktertræk 

Den empowermentproces, der skal transformere individerne, er ifølge Cruikshank 

kendetegnet af fire træk. Den er karakteriseret ved individerne som eksperterne, fællesskab, 

viden og formning af individet. 

Det første, der kendetegner empowermentprojekter, er, at individerne i overvejende grad er 

eksperterne i forhold til deres egen situation. Denne opfattelse stammer fra erfaringer med, 

at individer ofte undgår de projekter, der er tilstillet dem, hvilket sker, fordi projekterne ikke 

er tilpasset de magtesløses egne ønsker(Cruikshank 1999:77). Ved at rette fokus mod de 

subjektive følelser der får individerne til at undgå projekterne opnås en viden om deres 

magtesløshed og midlerne til at få vendt denne magtesløshed til deltagelse(Dean 2008:125). 

Dette betyder, at professionelle eksperter skal afstå magten, så de magtesløse i stedet kan 

tage over og evaluere og eksperimenterer med projekter. Det betyder dog ikke, at 

professionelle eksperter er overflødige. De professionelle skal tværtimod styre på afstand. 

De skal således bruge deres viden og magt til at påvirke eksperimenterne, og de skal løbende 

evaluere processen, men de skal samtidig være solidariske med de magtesløse(Cruikshank 

1999:84).  

Det andet, der kendetegner empowermentprojekter, er, at individerne skal indgå i 

fællesskaber. I dag er individer frie, men denne frihed medfører isolation, hvilket gør dem 

magtesløse som enkeltindivider. De frie isolerede individer opnår først magt, når de forenes. 

Individernes glæde ved frihed gør dog, at de skal vises, hvordan de kan forenes, og hvilken 

magt de får ved forening. Foreningen af individerne bliver på denne måde styret. Den kan 

dog ikke gennemføres uden individernes eget ønske om at forene sig.  Overtalelsen af 

individer til frivilligt at forene deres selvinteresser i samfundet opfattes ifølge Cruikshank 

som nøglen til stabilitet uden brug af magt(1999:98). Magtesløse individer kan ikke løse 
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deres sociale problemer selv, men ved at indgå i fællesskaber bliver de en del af en lokal 

magtrelation, der som enhed kan bekæmpe problemerne. Når individer overtales til at 

indtræde i et fællesskab, er det grundlæggende formål derfor at lokke dem til 

deltagelse(Dean 2008:125). En væsentlig pointe for mit speciale er i den forbindelse, at disse 

fællesskaber ikke er autonome fællesskaber, hvor individer hjælper hinanden, men i stedet 

er fællesskaber opstået med statsindblanding for at skabe relationer af hjælp mellem 

mennesker(Cruikshank 1999:79). Indtrædelse i fællesskabet er dog som nævnt frivilligt, men 

hvis et individ vælger at udleve sin individualitet og frihed på egen hånd i stedet for indenfor 

fællesskabet frasiger det sig retten til assistance fra andre(Cruikshank 1999:114). 

Det tredje kendetegn ved empowerment er viden om individerne. Opbygningen af de sociale 

relationer kræver et kendskab til individerne. Denne kendskab er oftest funderet i 

samfundsvidenskabelige modeller omkring magt og magtesløshed, der er opnået gennem 

individers egne fortællinger og fortolkninger af deres liv(Cruikshank 1994:35). 

For det fjerde er empowerment kendetegnet ved, at individerne er formet på en bestemt 

måde. For at individer kan udøve deres frihed, skal de have indlejret en viden om, hvad der 

er hensigtsmæssigt, og hvad der ikke er(Dean 2008:125). Myndiggørelse af individerne 

kræver således en frivillig og tvangsmæssig magtudøvelse, hvor individerne frivilligt tager 

imod samfundets normer. Individer ved ikke automatisk, hvad der er bedst for dem, i stedet 

skal de oplæres i at handle som en bestemt type borger. Et individ er således ikke bare en 

deltager i en politik, men også en effekt af den(Cruikshank 1999:4-5).  Et 

empowermentprojekt fremmer denne type borgere ved at udvise tillid til aktive borgere og 

udstyre dem med et sæt mål og selvforståelser samt ikke mindst at få individerne til at 

investere i frivillig deltagelse i projekter, der hjælper dem(Cruikshank 1999:41). Gennem 

empowermentprocesser lærer individet at genkende sig selv som medborgere og bliver på 

den måde selvstyrende(Cruikshank 1999:96). Ved en sådan formning opnås, at når 

individerne handler i deres egen bedste interesser, så handler de samtidig i samfundets 

bedste interesse(Cruikshank 1999:46). 

Gennem min læsning af Cruikshank er jeg kommet frem til, at myndiggørelse kan 

begunstiges på to måder. Den ene måde indbefatter en trussel fra en ekstern magt, om, at 

individet kan vælge mellem at indgå i en empowermentproces eller udsættes for sanktion. 
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Den anden måde dækker over, at individet kan overtales til at deltage i en 

empowermentproces. Den sidste måde kan synes mere fri end den første, men dette er ikke 

tilfældet, da individer generelt genkender og handler ud fra den viden, de er blevet 

tillært(Cruikshank 1999:91).  Dermed sagt at selv når individet synes at handle helt frit, sker 

handlingen ud fra magtdiskursen. Individer er således et produkt af magtrelationer. De er 

resultatet af forskellige strategier og deres evne til at genere en politisk tilfredstillende 

identitet afhænger af de teknologier, der kobler personlige ønsker sammen med den sociale 

orden og stabilitet. (Cruikshank 1999:103). Dette er den væsentligste pointe, Cruikshank gør 

i forhold til mit projekt. Empowerment bliver nemlig således en teknologi der styrer og 

regulerer de individer, hvis problemer den forsøger at løse(Cruikshank 1999:2).  

 

Med Rose og Cruikshank er jeg blevet i stand til at forklare hvorfor og hvordan, de unge skal 

blive selvstyrende samt ikke mindst, hvad det vil sige at være selvstyrende. Det tydeliggøres 

således, at empowermentprojekter har til hensigt at skabe en selvstyring ud fra samfundets 

diskurs om, hvad der er rigtigt og forkert. Såvel Rose som Cruikshank er bevidste om, at det 

ikke er alle individer, der lader sig styre gennem frihed, men grundet deres fokus på selve 

styringsrationalet, giver de ingen forklaring på, hvorfor nogle individer vælger at agere 

anderledes end samfundsmæssigt ønskeligt. Dette aspekt er dog væsentlig for min 

problemstilling, da de unge, som indikeret i problemfeltet, har vist sig mindre deltagende i 

det lokale fællesskab, end det politisk er ønskeligt. For at belyse aspektet udvider jeg derfor 

min teoretiske forståelse med John Andersens empowermenttilgang, der fokuserer på 

individernes handlemuligheder, når de støttes til at blive selvstyrende. 

  

4.3 John Andersen – empowerment som handlemulighed 

John Andersen er en dansk sociolog, der beskæftiger sig med empowerment i det by-, 

arbejdsmarkeds-, integrations- og velfærdspolitiske felt.  I den forbindelse har han blandt 

andet i bogen ”Empowerment i storbyens rum” præsenteret en teoretisk forståelse, af 

hvordan empowermentprocesser styrker individet.   
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4.3.1 Hensigten med empowerment 

Ifølge Andersen betyder empowerment grundlæggende, at individer selv er i stand til at 

håndtere deres liv, hvis de får den rigtige støtte(Andersen 2003:19). At håndtere livet 

hentyder her til, at individerne organiserer deres hverdagsliv på en praktisk og meningsfuld 

måde og begår sig blandt andre individer og i sociale situationer. Ligeledes har de 

fornemmelse for de muligheder og betingelser, der er afgørende for deres aktiviteter og er i 

stand til at påvirke disse betingelser(Andersen 2003:173). Det er ikke alle individer, der er i 

stand til at håndtere livet, hvilket primært skyldes, at der eksisterer en ulige fordeling af 

økonomisk, social og kulturel kapital. Denne ulighed kan dog ændres, da den er 

menneskeskabt.  Det gøres på to måder. For det første reguleres samfundets goder. Velfærd er en 

forudsætning for, at individer kan komme til at håndtere deres liv. For det andet reguleres sociale 

arrangementer(Andersen 2003:20, Andersen 2004:433).  Ved at støtte individerne socialt kan 

individerne opnå en kollektiv bevidsthed, der gør dem i stand til at handle aktivt for at ændre deres 

livsbetingelser(Andersen 2003:17).  Som jeg læser Andersen, skal empowerment derfor opfattes 

som et redskab til at støtte de svage i at kunne håndtere deres hverdag og ændre samfundsmæssige 

kår(Andersen 2003:18,24). Dette betyder, at empowerment ikke alene er målet om selvstyring, 

men også de ”processer der forbedre(r) underprivilegerede individer og sociale gruppers evne 

til at skabe og håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle og symbolske relevante 

ressourcer.”(Andersen 2003:9-10).  Empowerment er på denne måde en kritik af og kamp 

mod uretfærdig fordeling af magt og indflydelse og uretfærdig fordeling af økonomiske, 

sociale, kulturelle og symbolske ressourcer.  Der er tale om en kamp for anerkendelse af 

forskelligheder og for mere lige adgang til samfundets ressourcer.(Anersen 2003:9).  

Der eksisterer ifølge Andersen to politiske hensigter med at skabe empowerment blandt 

svage individer. Den ene er, at mobilisere og styrke handlingskapaciteten mellem individer 

på samme niveau. Dette kalder han horisontal empowerment. Den anden er at styrke 

individers magtposition i forhold til overliggende magtniveauer. Dette kalder han vertikal 

empowerment(Andersen 2003:16). Som jeg forstår Andersen, omhandler den vertikale 

empowerment tre dimensioner af magtniveauer. Det drejer sig om økonomisk magt, 

statusmagt og politisk magt.  Som jeg læser Andersen, skal svage grupper således styrkes 

både økonomisk, statusmæssigt og politisk for at opnå den fulde effekt af 

empowermentprocessen. Ved kun at fokusere på en eller to af disse dimensioner, opstår en 
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risiko for, at svaghed og forhindringer i den sidste dimension overses eller endda 

forstærkes(Andersen 2003:25). 

 

4.3.2 Vejen til vellykket empowerment 

Empowerment er afhængig af to dele, der i praksis hænger sammen. Før det første er den 

afhængig af en subjektiv eller individuel empowerment, som er individets egen følelse af at 

være i stand til at håndtere livet samt værdsætte og yde omsorg over for andre(Andersen 

2003:16). Denne del af empowerment gør således både individet og lokalsamfundet 

stærkere. Den handler om myndiggørelse af individerne og opnås primært gennem 

selvteknologier. Med selvteknologier forstås, at individerne ved egen hjælp eller med hjælp 

fra andre selv igangsætter bestemte typer operationer i forhold til krop, tanker, adfærd mm. 

(Andersen 2003:21).  For det andet er empowerment også afhængig af en objektiv 

empowerment, der udgør rammerne for empowerment, dvs. hvordan empowerment 

muliggøres. Den objektive empowermet drejer sig således om mægtiggørelse af individerne, 

hvilket sker gennem socialteknologier som politiske programmer, lovkomplekser og mere 

specifik hjælp som fx (tvunget/tilbudt) behandling med psykoterapi(Andersen 

2003:16,20,22). For at en empowermentproces er vellykket, skal der være balance mellem 

selvteknologierne og socialteknologierne(Andersen 2003:21). Denne balance tilstræbes 

gennem et dialektisk forhold, der opererer på både mikro-, meso- og makroniveau. Således 

arbejder socialarbejder med individer og familier på mikroniveau, fællesskaberne i 

lokalsamfundene forsøges styrket på mesoniveau, og forskellige organisationer arbejder for 

at fremme samfundsgruppers rettigheder på makroniveau(Andersen 2003:19). 

 

4.3.3 Fællesskabets rolle 

Som jeg forstår Andersens empowermenttilgang, har fællesskaber tre roller. De hjælper 

medlemmerne til at handle mere hensigtsmæssigt i hverdagen, de ændrer medlemmernes 

magtposition i forhold til andre fællesskaber og magtinstanser, og de bygger bro mellem 

grupper af individer. 

Et fællesskab kan således betragtes som et læringsfællesskab, hvor medlemmerne lærer at 

handle på bestemte måder. Generelt håndteres hverdagslivets betingelser inden for 
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rammerne af selvfølgelige betingelser og betydninger, hvilket kan fastlåse individer i 

bestemte måder at tolke tingene på. Indgåelsen i et fællesskab kan få folk til at tolke deres 

liv/problemer/sociale orden på en anden og mere hensigtsmæssig måde. Fællesskabet 

fungerer således som en empowermentproces(Andersen 2003:197). For at det kan lade sig 

gøre, må der i fællesskabet eksistere en fælles forståelse medlemmerne imellem, om hvad 

de laver, og hvad det betyder for deres liv og deres fællesskab.  Et sådant fællesskab 

omfatter såvel konkrete synlige arbejdsopgaver, som sproghandlinger, religiøse handlinger 

mm.(Andersen 2003:177) Som en del af læringsprocessen, gøres der brug af ”legitim perifer 

deltagelse”, hvilket vil sige, at medlemmerne accepterer, at nyoptagede medlemmer 

varetager mindre krævende opgaver i starten, men alligevel betragtes som ligeværdige. Der 

sigtes dog mod og forventes, at disse medlemmer med tiden vil deltage fuldt(Andersen 

2003:178-179). Problemet med sådanne fællesskaber er, at ikke alle har adgang til et, og i 

praksis er nye medlemmer sjældent ligeværdige(Andersen 2003:181).  

Fællesskabets rolle som magtgenerator kan, som jeg læser Andersen, anskues som en 

tretrinsproces. Fællesskabet skal som udgangspunkt således give individet 

identitetsempowerment. Dermed sagt at fællesskabet hjælper individet til at opnå en 

kollektiv udadvendthed, frem for et indadvendt selvhad, fordi der gennem fællesskabet 

opnås en fælles forståelse af årsagerne til problemerne. Dernæst kan fællesskabet bidrage til 

symbolsk empowerment, hvor gruppens sociale omdømme ændres. Således giver 

fællesskabet styrke til at modarbejde den stempling, der sker af gruppen på baggrund af de 

negative sociale værdier, den tilskrives. Det sidste trin er en politiske empowerment. 

Fællesskabet hjælper til at opbygge en konkret handlingskapacitet. Individerne kan få deres 

position styrket gennem mobilisering og bevidstgørelse.  Dette lader sig dog kun gøre 

såfremt hele processen fra at opnå identitetsempowerment til at nærme sig politisk 

empowerment bliver så robust, at de implicerede bliver i stand til at forhandle(Andersen 

2004:436). Fællesskabers succes i forhold til både at skabe hensigtsmæssige vaner og til at 

styrke magtpositionen er afhængig af en vis beboerstabilitet(Andersen 2004:444). 

Fællesskabets rolle som brobyggende har til hensigt, at individer i lokalsamfund kan opbygge 

fællesskaber, der sikrer individer og lokalområders kultur samt identitet, og som producerer 

serviceydelser til individerne, altså at opbygge en stærk social kapital.  På denne måde 
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bygges der bro mellem lokalsamfundets individer. Social kapital kan dog være meget 

forskellige miljøer i mellem, og miljøer med en stærk social kapital kan have en tendens til at 

lukke sig om sig selv og dermed forhindrer et stærkt generelt fællesskab.(Andersen 2003:29, 

Andersen 2004:444). Opbygning af social kapital befinder sig således altid i et spændingsfelt 

af tillid og mistillid(Andersen 2003:30). 

 

4.3.4 Muligheden for at handle 

Empowerment er ifølge Andersen sikringen af den enkeltes magt. Magt kan generelt udøves 

over individer og grupper på tre måder. Der kan udøves direkte magt, hvor der er en synlig 

påvirkningsrelation.  Der kan udøves indirekte magt, hvor der ikke tages beslutninger til 

specifikke temaer, og der kan udøves bevidsthedsændrende magt, hvor der sker en styring 

og påvirkning af de ønsker og interesser der formuleres(Andersen 2003:33).  Empowerment 

er et redskab, hvormed individet kan modstå disse magtudøvelser. Empowerment giver 

således individet tre modreaktioner på magtanvendelse. En mulighed er 

deltagelsesempowerment, hvilket vil sige at lære spillets regler og deltage i det. En anden 

mulighed er proaktiv empowerment, hvilket vil sige at udvide spillets regler. Den tredje 

mulighed er kritisk og dagsordensudvidende empowerment, hvilket vil sige at ændre spillets 

rammer og sætte spørgsmålstegn ved det tænkbare. (Andersen 2003:34). Hvis individer skal 

kæmpe for at være med, efter beslutningerne er truffet, er der ifølge Andersen ikke tale om 

empowerment, men i stedet opstår der afmagt(Andersen 2003:35). 

Denne forståelse af individernes handlemuligheder åbner op for, at empowerment ikke kun 

behøver være resultatet af politiske initiativer, men også kan opnås gennem initiativer 

iværksat af individerne selv. Faktisk påpeger Andersen, at det socialpolitiske område altid er 

såvel selvinitieret som initieret af det sociale system(Andersen 2003:32). I forhold til min 

problemstilling ses dette ved, at der politisk er en hensigt om at styrke det lokale fællesskab, 

men hvordan dette fællesskab skal styrkes, er op til beboerne. Selvinitieringen foregår her 

oftest ved hjælp af det, som Andersen kalder empowermenteksperter.  Som jeg forstår 

Andersen, kan selvinitiering foregå på to måder. For det første kan individer selv forsøge at 

tilkæmpe sig empowerment. For det andet kan et udenforstående individ, en såkaldt 
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empowermentekspert, forsøge at tilkæmpe sig empowerment på vegne af en 

gruppe(Andersen 2004:438).  

Denne fremstilling af Andersens empowerment forståelse har således haft til hensigt at vise 

at selvom empowerment nødvendigvis i et eller andet omfang skal støttes af staten, så 

medfører empowerment, at individet får en handlingskapacitet, der gør det i stand til at 

modarbejde den styring, der finder sted.  

 

4.4 Styring eller modstand? 

På baggrund af Rose, Cruikshank og Andersen er min pointe, at styring kan opnås gennem 

mynddiggørelse, men at mynddiggørelse samtidig kræver styring, da et lokalt fællesskab kan 

resultere i en styring af de unge, men det kan også resultere i, at de unge bekæmper 

styringen.   

Netop uoverenstemmelsen mellem at blive styret eller bekæmpe styringen er 

omdrejningspunktet for min teoretiske analyse. 
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5 De unge og det lokale fællesskab 

Dette kapitel er fremstillingen af den empiriske analyse. Det belyser mulighederne for det 

lokale fællesskab i Blåkildegård, ved at afklare de unges forhold til deres boligområde, 

deres forhold til fællesskaber, deres motiver for engagement samt de unges kompetencer 

til skabe selvstyrende projekter. 

 

 

 

5.1 Forholdet til Blåkildegård 

Blåkildegård er et boligområde, som de unge generelt er glade for at bo i. Det afspejler sig i, 

at de fleste af de interviewede opholder sig meget i Blåkildegård. I det følgende giver en ung 

en indikation på, hvad det er, der er tiltrækkende ved området: 

”Om sommeren bruger jeg jo det meste af min tid udenfor og hader faktisk at være 

indenfor om sommeren… Fx hvis jeg har lektier for om sommeren, så sidder jeg gerne i 

haven og laver dem. Så kan man også følge med i, hvad der sker udenom. Så kan man 

lige høre, hvad der sker. Men hvis jeg ikke laver lektier, så er jeg gerne udenfor. Om 

sommeren i hvert fald, det kan jeg også være om vinteren, men det er sådan lidt 

koldt.”(Interview5) 

Den unges udsagn vidner om, at det er den sociale atmosfære, der er attraktiv ved området. 

Hvad enten de unge er i direkte interaktion med andre eller bare kan mærke den sociale 

stemning, der er i området, skaber fornemmelsen af fællesskab en glæde og tilfredshed 

blandt de unge. Det sociale livs betydning for de unges tilfredshed med Blåkildegård bliver 

endnu tydeligere i observationen af, at unge der ikke er en del af det lokale 

ungdomsfællesskab kan være direkte kede af at bo i området. En ung forklarer således om 

betydningen af manglende venner i Blåkildegård: 

”Jeg har haft (lokale venner), da jeg var mindre, men jeg er åbenbart bare ikke faldet 

så godt til i den gruppe, og så er der åbenbart flere, der ikke brød sig særlig meget om 

mig, og så har jeg bare fundet et andet sted.”(Interview12).  
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En udelukkelse fra det lokalefællesskab betyder ikke kun at miste kontakten til de andre 

beboere, men også at de unge mister kontakten med det fysiske område. Socialt udelukkede 

unge bruger således ikke områdets faciliteter og tilbud. Det er væsentlig at pointere, at de 

unges fællesskab med de andre unge er vigtigere end det generelle fællesskab for de unges 

tilfredshed og kontakt med området. Således er de unge, der føler en kløft mellem de unge 

og de voksne ikke direkte kede af at bo i området, men ser i stedet forbedringsmuligheder, 

hvorimod den ovenfor citerede unge, der føler, at hun kommer godt ud af det med de 

voksne, men er blevet udelukket af de andre unge, ikke er glad for at bo i Blåkildegård.  

Generelt har de unge en del kontakt med andre unge uden for Blåkildegård og indgår i 

fællesskaber på tværs af boligområder. Når de unge opholder sig i Blåkildegård, er de dog 

meget bevidste om, hvem der tilhører Blåkildegård, og hvem der kommer udefra. De unge er 

således meget bevidste om ”os” og ”dem”, og især konflikter unge i mellem betragtes som 

en kamp mellem Blåkildegård og udefrakommende. Dette tyder på en høj identifikation med 

området.  

 

5.1.1 De fysiske rammer 

Selvom de unge er glade for Blåkildegård, har den gode sociale atmosfære ikke optimale 

betingelser i området, hvilket skyldes, at de fysiske rammer langt fra er tilfredsstillende. Der 

er således manglende udfoldelsesmuligheder i Blåkildegård, hvilket kommer til udtryk i en af 

de unges beskrivelse af stedet: ”Nej, der er ikke så meget at lave. Det er lidt kedeligt, sådan 

gammeldagsagtigt”(Interview1). Dette vidner om, at de unge mangler noget at bruge tiden 

på i området, hvilket resulterer i to tendenser. Den første tendens er, at de unge flytter 

deres sociale liv uden for området. En ung forklarer således, hvordan hende og hendes 

fætre, der også er bosat i Blåkildegård, søger væk fra området: 

”Vi plejer, du ved, der er sådan en elefantlegeplads herovre. Den ligger sådan lidt langt 

væk, men den er lidt mere interessant end de andre, så hver gang vi er sammen ik’, så 

tager vi altid over til den legeplads. Den ligger lidt langt væk, men her i Blåkildegård, 

det er sådan nogle kedelige legepladser. Så noget for små børn.”(Interview2) 

Det er ikke nødvendigvis, fordi de unge ønsker at bevæge sig uden for området, men de ser 

sig nødsaget til det, fordi de ikke kan få opfyldt deres behov indenfor Blåkildegårds fysiske 
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rammer. Den anden tendens er, at de unge ikke kan finde på noget at lave og derfor bare 

ender med at hænge ud i området uden aktivt at foretage sig noget, hvilket er til gene for 

områdets andre beboere.  

Det virker fortrinsvist til at være de unge, der har boet hele deres liv i området, der finder de 

fysiske rammer utilfredsstillende. En ung tilflytter oplever således de fysiske rammer positivt. 

I det følgende fortæller han, hvordan Blåkildegård adskiller sig fra, hvor han tidligere boede: 

”Der er sådan boldbaner og sådan her, og det var der ikke nede i [Boligområde], der var det 

bare legepladser, så det var mest for de små børn”(interview4). Denne unge er tilfreds med 

områdets fysiske karakter og finder, at der er mere at lave i Blåkildegård end det område, 

han tidligere boede i. Da de fleste unge dog har boet i området hele deres liv, har de ikke 

noget at sammenligne med, og derfor er kritikken af områdets manglende muligheder 

massiv. Det resulterer i, som jeg har beskrevet i kapitel 2, at lokalbestyrelsen i 2009 tog 

initiativ, til at Blåkildegård får bygget en multibane, der lever op til de unges forventninger. 

I forbindelse med beslutningen om multibanen, er der fokuseret på at inddrage de unge i 

processen, og der er derfor blevet holdet en række ungdomsmøder, hvor de unge kunne 

komme med deres udspil til banen. Ungdomsmøderne har været en succes, og der har været 

en høj deltagelse, især ved de første møder. Det bemærkelsesværdige er dog, at nogle af de 

unge, der i mine interviews har udtrykt størst utilfredshed med legepladserne, slet ikke er 

bevidste om, at der har været ungdomsmøder om netop fornyelse af disse. Generelt er det 

interessant, at de unge trods utilfredshed med mulighederne i området, ikke har føling med, 

hvad området rent faktisk tilbyder. En ung bliver således spurgt om de eksisterende klubber 

har ejerfornemmelser over specifikke lokaler, hvortil han svarer: ”Nu er det kun dem 

(billardklubben) her, der er ikke andre”(Interview1). Som beskrevet i kapitel tre, findes der 

dog en del andre klubber i Blåkildegård.  

 

5.1.2 Opsamling 

Dette afsnit har haft til formål at vise, at de unge er glade for at bo i Blåkildegård, og at de 

identificerer sig med området. De er især glade for den sociale atmosfære, men ønsker 

bedre fysiske rammer for det sociale liv. Selvom de unge er tilfredse med at bo i 
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Blåkildegård, har det ikke betydning for, om de flytter fra området. Det har i stedet kæreste, 

venner og uddannelse.    

 

5.2 Det lokale fællesskab 

De unge har en forestilling om, at der skal eksistere et lokalt fællesskab i deres boligområde. 

En ung fortæller således: ”Ja altså når man nu bor i sådan en bebyggelse, så synes jeg også, 

det er vigtigt, at man har nogle relationer til folk. Jeg ville ikke kunne bo sådan et sted uden 

at kende nogen”(Interview7). Denne udtalelse indikerer, at de unge anser det som vigtigt, at 

Blåkildegård har et velfungerende socialt liv, og at vigtigheden af dette skyldes de unges 

opfattelse af Blåkildegård som en specifik områdetype, der er karakteriseret ved, at beboere 

har meget at gøre med hinanden. 

De unge ser desuden en række privilegier ved et godt lokalt fællesskab. Her vil jeg nævne fire 

privilegier, de unge oplever ved det lokale fællesskab. For det første skaber et lokalt 

fællesskab tryghed. En ung siger: ”Ja, jeg vil gerne vide, hvem det er, der bor rundt omkring 

mig. Det er jeg bare mest tryg ved”(Interview6). Når alle kender hinanden, og ved hvem 

naboen er, mindskes frygten for at færdes i området. For det andet giver et fællesskab en 

øget tolerance beboerne i mellem. En ung antyder dette i sin forklaring, af hvorfor det er 

vigtigt at deltage i sociale arrangementer:  

”Man har noget sammenhold sammen med beboerne ikke. Beboerne bliver røstet 

sammen. Vi har haft tendens til meget øsamfund med folk, der klagede, jamen min 

nabo han går nøgen rundt i sin stue, og jeg vil ikke se på det, når jeg kigger ind af hans 

vinduer.”(interview8)  

Sociale arrangementer medfører, at beboerne lærer hinanden bedre at kende og derfor ikke 

klager uberettiget over hinanden. Dette leder til det tredje privilegium. Et velfungerende 

lokalt fællesskab giver større mulighed for unge til at få medindflydelse på området. En ung 

beskriver det således om de unges nuværende manglende indflydelse: 

”Jeg tror, det er, fordi man er ung. Men jeg har overvejet at tage [Drengenavn] der sidder i 

udearealet og i klubben, vi har overvejet at tage over til bingoklubben, for det kunne måske 

skabe noget andet, hvis det nu var, vi kom, og vi så senere hen søgte om det andet. Så de fik 
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et andet syn på os, inden vi sagde, ”hvad siger I til denne her ide”. Så vi har overvejet det 

lidt, men det skal være noget, der bliver planlagt.”(Interview5) 

Den unge regner med at deltagelse i det lokale fællesskab vil medføre, at de voksne får et 

positivt billede af de unge, hvilket igen vil medføre, at de kan få flere af deres meninger og 

ønsker gennemført. 

For det fjerde bliver lokalområdet mindre kedeligt og dermed mere tiltrækkende, såfremt 

beboerne kender hinanden.  

En ung siger om lokalarrangementer:  

 ”Altså man får noget at snakke om, så beboerne lærer hinanden mere at kende, man 

får et tættere forhold til hinanden i Blåkilde. Jeg synes, det er meget vigtigt i Blåkilde, 

det skal ikke bare være kedeligt. Der skal også ske noget.”(Interview2) 

Dette citat vidner om, at det lokale fællesskab har en betydning for, hvorvidt et område 

betragtes som kedeligt eller ej. 

 

5.2.1 En konflikt mellem unge og voksne 

De unges opfattelse af det nuværende fællesskab i Blåkildegård er, at de unge overordnet 

har det godt sammen, mens fællesskabsfølelsen mellem de forskellige generationer 

overvejende begrænser sig til, at man bor i det samme område og derfor hilser til hinanden.  

Grundlaget for at de unge kun føler et begrænset fællesskab med de voksne, giver en ung et 

bud på: 

 ”Samme alder. Vi kan kommunikere bedre sammen i forhold til at gå over til en 

voksen, så lytter du lige fem minutter, så går du igen. Jeg kan ikke blive ved med at 

snakke til ham på samme måde.”(interview9) 

Denne unge føler således ikke, at han kan kommunikere ordentligt med en voksen, og derfor 

er interaktionen kortvarig. Flere af de ældre unge oplever dog, at denne 

kommunikationsbarriere mellem dem selv og de voksne bliver mindre med alderen. Jo 

tættere de unge er på at være voksne, des flere venskaber danner de på tværs af 

generationer. En ung beskriver et venskab, han har: ”Jeg har en ven der hedder [Drengenavn] 

på 45, og vi kigger meget på biler sammen, fordi jeg er begyndt med en Audi, og han har 
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også en Audi”(Interview8). Denne unge har således en ven, der er dobbelt så gammel som 

ham selv, men det har ingen betydning for den unge, fordi der er en fælles interesse.  

Selvom nogle unge således ikke oplever kommunikationsbarrieren, er der en erkendelse af, 

at der er en forskel på at være ung og voksen.  Denne forskel udmønter sig tilmed i en 

konflikt mellem de voksne og unge i Blåkildegård. Konfliktens kerne er, at de unge anser de 

voksne som intolerante. En ung fortæller om sine erfaringer med voksne i Blåkildegård: 

”Ikke rigtig men sidste år da vi boede derovre, så var der en eller anden gammel dame, 

som hele tiden blev sur, når der var små børn på tre-to år, som talte pakistansk og så 

noget, så blev hun sur og sagde, at man ikke måtte tale pakistansk her, I skal tale 

dansk. Sådan lidt suragtig. Hun var også lidt gammel, jeg kan også godt forstå hende 

lidt, at hun vil have stille og sådan. Vi var mange børn derover, da vi også var der. 

”(Interview1)  

Denne unge fortæller om, hvordan en voksen beklager sig over såvel brugen af det 

pakistanske sprog og larm. Især de voksnes støjfølsomhed er en problematik, der tages op af 

de forskellige interviewede. I de fleste tilfælde betragtes de voksnes støjklager som 

uberettiget. Som det ovenstående citat viser, vedkender de unge sig dog også, at der i visse 

områder på visse tidspunkter er for meget larm. Konflikten optrappes af, at de unge føler, at 

de generelt lever under et andet regelsæt end de voksne.  

”Nu har jeg en nabo, der bor her, han sagde altid, jamen vi måtte ikke cykle igennem, 

men han cykler altid selv igennem. Og så har man det lidt, for det hænger jo ikke 

sammen. Hvis du må, må jeg ligesom også, for det er samme vej, vi kører på. Det kan 

godt være, du er dig, og jeg er mig, men…”(Interview12) 

Selvom de således kan se logikken i at følge regelsættet, er de uforstående overfor, at 

reglerne tilsyneladende ikke gælder for de voksne selv. De unges tålmodighed med de 

voksne sættes yderligere på prøve ved, at de voksne ofte beklager sig over såvel de unge 

som hinanden.  

”…folk der brokker sig, jo der kan jeg måske godt synes, der er lidt for meget brokkeri. 

Altså for nogle og det er en meget lille skare, der sådan er negative, der bare sådan 

virker, som om de bare gerne vil ødelægge det for de andre. Altså når nogen har 
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succes, så vil man gerne lige træde lidt på dem. De skal ikke tro, de er for gode. Det er 

som sagt altid de samme mennesker.”(Interview7) 

De voksne betragtes derfor som rygtespredere og brokkehoveder, der ikke under hverken de 

unge eller hinanden glæde. Der er en bevidsthed blandt de unge om, at det ikke er alle 

voksne, der er sure. Når det er sagt, synes problematikken at akkumulere, for som en ung 

fortæller: ”Ja, og det har nok noget at gøre med, at det bare bliver hobet op. Det bliver 

faktisk bare værre og værre og værre”(Interview12). Der er således tale om en ond spiral, 

hvilket en interviewede beskriver således: 

 ”Jeg tror de unge, når de får at vide, de ikke må køre på cykel, så tror jeg, de gør det i 

ren provokation. For at provokere de andre, for de skal da ikke tro, de får lov, hvis de 

ikke må, altså. Så begynder rygterne. Ej, ja de gør det igen og bla bla bla. Og jeg forstår 

godt, at de unge gør det, for jeg gør det også selv… Det kan også godt være, at de 

ældre gør det for at provokere os ikke. Vi ved ikke, hvad de tænker. Jeg ved da, at jeg 

kunne godt gøre det for kun at provokere.”(Interview12) 

Interviewuddraget viser, hvordan de unges adfærd til tider kan betragtes som et oprør, 

fremprovokeret af de voksnes adfærd. De unge forestiller sig samtidig at de voksne kan føre 

samme strategi. Dette låser konflikten mellem de unge og de voksne. En ung siger i efteråret 

2009 følgende om konflikten: 

”De unge ser ikke positivt på de voksne, før de voksne ser positivt på de unge. Sådan 

har jeg det, det er de voksne, som er de voksne, som er lidt mere fornuftige, burde 

man tro. Det er ikke altid tilfældet, men det er da dem, der burde ændre sig først, for 

de unge gør det. Sådan har jeg det i hvert fald.”(Interview12) 

Citatet viser, at de unge føler, at det er de voksne der bør bryde den negative spiral, da det 

er dem der i teorien er de mest ansvarlige. Denne unge kommer i løbet af de næste måneder 

til en erkendelse af, at dette nok ikke kommer til at ske, og derfor reflekterer hun over, 

hvordan de unge kan bryde spiralen.  I efteråret 2010 siger hun derfor: 

” Jamen jeg tror at de unge, det er også derfor, at mig og [Drengenavn] snakkede om, 

at vi måske skulle tage over i den der bingoklub en dag og så spille med, men jeg tror 

at det er de unge, der ligesom skal tage initiativet først. Jeg synes ikke de ældre, de er 

så gode til det. Hvor jeg tænker, at hvis nu de unge, de starter med at tage skridtet, så 
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kan det være, at de voksne tager et skridt mere, og så kan vi jo fortsætte, og så tror 

jeg, at det kunne være rigtig rigtig fedt, hvis man kunne mikse det 

sammen.”(Interview5) 

Den unge kommer altså frem til, at når de voksne skal tage initiativet, udebliver 

handlingerne, men ved at hun og andre unge begynder at komme i de voksnes lokale 

fællesskaber, kan de danne en ny positiv spiral, der munder ud i, at unge og voksne 

begynder at indgå i fælles lokale fællesskaber. Opfattelsen af at de unge gennem en 

engageret deltagende adfærd kan påvirke konflikten positivt beskrives også i flere af de 

andre interviews(Interview8,9,11). 

 

5.2.2 Ungdomsfællesskabet 

Som et tidligere RUC-projekt har vist, er der forskellige ungdomsgrupperinger i Blåkildegård, 

som de unge er bevidste om. Selvom de unge hovedsagligt holder sig til deres egne grupper, 

har flere af de unge samtidig en oplevelse af et generelt ungdomsfællesskab. Det kommer til 

udtryk, da en ung beskriver de unge som sociale: ”Nej de unge, de vil altid lave noget. Der 

sker altid noget. Hvis man siger til den ene, skal vi spille fodbold, så kommer alle sammen. 

Sådan er de unge”(Interview9). Denne unge taler således, om at de unge laver sociale 

aktiviteter sammen på tværs af grupperinger, og uden at der nødvendigvis er tale om 

organiserede aktiviteter. Dette billede bekræftes i andre interviews(6,13).  Disse unge tegner 

et billede af et lokalområde, hvor de fleste unge trods forskellige grupperinger har et godt 

sammenhold, og hvor alle er velkomne i det lokale fællesskab.  Især en ung vidner om, at 

dette måske ikke er et helt sandfærdigt billede. Hun siger således om den multibane, som 

skal danne den fysiske ramme om ungdomsfællesskabet: 

”…nej jeg kommer ikke til at være der, for jeg kender ikke nogen, og hvis jeg kom 

derhen, så ville der ikke være nogen, der snakkede med mig. Så jeg ville stadig ikke 

føle mig velkommen.”(Interview12) 

Dette citat vidner om, at der er unge, der føler sig afvist af ungdomsfællesskabet i 

Blåkildegård, og at fællesskabet derfor måske er mere lukket, end medlemmerne selv 

opfatter det som. 
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Den unge, der blandt mine interviewede føler sig ufrivilligt uden for ungdomsfællesskabet, 

beskriver hvordan fællesskabet er blevet mere lukket med alderen:  

”Det er lidt irriterende, men jeg tror, det er sådan alle steder. Jeg vil sige, da man var 

lille, for fem år siden så var det hej til alle. Det var hej, skal vi lige lege. Det lidt sådan, 

min lillebror har det nu for eksempel. Det er også bare hej, skal vi lige lege, dig, der bor 

helt derover, som jeg ikke har set før. Når man så bliver ældre, så er det ikke sådan 

mere.”(Interview12) 

Denne unge beskriver, hvordan betingelserne for at være en del af fællesskabet er forskelligt 

mellem børn og unge. Hvor fællesskab blandt børn kan skabes ud fra, at børnene tilfældigt 

befinder sig det samme sted og ud fra det udarbejder en fælles interesse, forholder det sig 

anderledes i teenageårene. En forklaring herpå kan være, at mange unge netop har 

oparbejdet en vennekreds og nogle fælles interesser i børneårene og derfor ikke har behov 

for at knytte bånd til tilfældige unge senere. Denne forklaring bekræftes af en af de unges 

fortælling om etablering af venskaber i teenageårene:  

”Altså jeg kender Kasper fra Blåkilde. Min far var ovre og hjælpe hans forældre med at 

lægge have med fliser og så videre der. Så fik jeg at vide, at de havde en dreng på min 

alder, og så spurgte min mor, om det ikke var noget for mig og så lære ham at kende. 

Til at starte med så tænkte jeg nej, og jeg har de venner, som jeg skal have, og så fandt 

vi ud, af at han skulle starte ude på [10. klassecenter] og så kom vi snak da vi var ude 

på sådan en cykeltur med skolen ud til [Stedbetegnelse], og så fandt han ud af at min 

far han var gårdmand herude, og vores forældre kendte hinanden og så videre, og så 

kom vi ind på hinandens fælles interesser og så videre der. Så begyndte vi lige 

pludselig at være sammen der, og så har det kørt lige siden.”(Interview3) 

Denne fortælling vidner om, at de unges velvilje til at oprette frivillige sociale relationer til 

andre unge afhænger, af at der er noget specifikt, der binder de unge sammen. Det kan være 

en fælles historie eller en fælles interesse. Dette medfører også, at de unges vennekreds 

med alderen udvikler sig fra at være lokalt baseret til at blive translokalt.  En ung forklarer 

således, hvorfor han er mindre i Blåkildegård end sin medinterviewede: ”Nu er det også, 

fordi jeg er ældre end ham. Alle bor jo ikke i Blåkilde af mine venner, så det er jo klart, at jeg 

jo går ud”(Interview11). Processen hvor de unges lokale fællesskab udvider sig til translokale 
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fællesskaber skyldes dog ikke kun, at de unge gør nye bekendtskaber uden for Blåkildegård. 

En ung fortæller således, om hvorvidt hans venner er fra Blåkildegård eller ej: ”Der er 

mange, der er. De har boet der, så er der mange af dem, der er flyttet til andre 

byer”(Interview6). De unges lokale fællesskab bliver også mere translokalt, fordi deres 

venner fra området flytter hjemmefra og dermed væk fra området. Der er flere eksempler i 

interviewene på, at de unges fraflytning går ud over den sociale tilknytning til Blåkildegård 

for de tilbageværende unge i samme aldersgruppe.   

En ung giver en anden grund til, at den sociale tilknytning til Blåkildegård kan blive mindre 

med alderen. 

” Det havde jeg faktisk og havde også flere, men jeg snakker ikke så meget med dem, 

ikke mere… De er videre. Venner det slutter jo på et tidspunkt. Man tænker på 

fremtiden. Det er ikke dine venner, der giver dig fremtid, det er dig selv. Venner var 

der kun for dig dengang, ligesom du var for dem dengang. Det kan du stadig også 

stadig selvom du er gift. Du kan jo ikke sige, vi er 35, skal vi ikke ud og hænge. Det går 

ikke, så har du en kone og børn til den tid, hvor du er gift.”(Interview9) 

I dette citat fortæller han om, hvordan gamle venner har fået nye interesser som uddannelse 

og familie, hvilket ikke harmonerer med den unges liv, da han endnu ikke har disse 

interesser. Denne unge vil gerne oprette en boliglokal ungdomsklub, hvilket jeg tolker som, 

at han i en eller anden grad føler sig skubbet ud af det lokale fællesskab, hvilket både skyldes 

hans venners nye interesser, men også fordi han er nået en alder, hvor han er blevet for 

gammel til at færdes indenfor de fysiske rammer, hvor de yngre unge danner deres 

fællesskaber, det vil sige den kommunale klub.  Den manglende fysiske adgang gør det svært 

for ham at deltage i de yngres fællesskab.  

 

5.2.2.1 Konflikter mellem de unge 

Konfliktniveauet mellem de unge internt i Blåkildegård betragtes af de fleste i interviewene 

som ubetydeligt lavt. En ung siger om disse konflikter: ”Der er da nogle, som kommer op at 

skændes nogle gange, men sådan er det jo bare”(Interview10). Der opstår altså 

uoverenstemmelser mellem de unge i området, men det betragtes som noget uundgåeligt, 
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når unge er samlet.  Enkelte interviewede beskriver dog deres utryghed i forhold til de andre 

unge.  

”Hvis der er nogle, der spiller basket så kan man godt sætte sig og kigge. Det føler jeg 

mig ikke tryg ved, for så ved jeg, at så får jeg tilråb eller sådan et eller andet. Så det er 

kun en gruppe mennesker, der må være her.”(Interview12)  

Der er altså unge, der føler sig utrygge i nærheden af områdets andre unge. Ud fra 

interviewene virker det til, at de utrygge unge er de unge, der enten frivilligt eller ufrivilligt 

står uden for det overordnede ungdomsfællesskab i Blåkildegård. 

Det egentlige problem blandt de unge virker dog til at være mellem områdets etniske danske 

unge og de unge etniske minoriteter, der kommer udefra. Således fortæller en ung med  om 

sine venner, der kommer udefra Blåkildegård: 

” Dem jeg kender, de vil ikke have danskere i deres gruppe vel, det er ikke, fordi de 

ikke kan lide dem vel, men de føler bare ikke, at de kan snakke sammen, kommunikere 

sammen. Det har jeg så sagt tusind gange til dem, at det er forkert. Jeg har selv 

oplevet, jeg tog en ven med, der hed [Drengenavn] fra [By], og det første, de sagde 

var, hvad laver han her?... Ham der snakkede til mig og sagde, hvad laver han her, han 

sagde, jeg bliver ikke en ven med en dansker. Jeg svarede selvfølgelig tilbage, for det 

er min kammerat og om så han siger det på tyrkisk ikke også så min kammerat ikke 

kan høre det, så svarede jeg alligevel tilbage til ham og sagde, det kan jeg da heller 

ikke med indvandrere. Det er det, der er forkert herude og mange andre steder. Det 

er, at danskere og indvandrere de kan ikke sammen.”(Interview9) 

Denne unge beskriver, hvordan hans venner udefra ikke er interesseret i at interagere med 

etniske danskere, og hvordan han selv modarbejder denne holdning. Han lægger vægt på, at 

det ikke er, fordi disse unge vil skabe had og konflikt. Andre unge i Blåkildegård oplever dog 

de omtalte venner som konfliktopsøgende 

”Ligesom os vi skal jo mødes med vennerne ikke. Så mødes de også vennerne, men de 

tror de er i USA og tror de er gangstere og alt så noget. Ser for meget MTV og så 

noget.”(Interview10).  

Dette citat kan tolkes som, at unge etniske minoriteter, der ikke er bosat i Blåkildegård, 

opfører sig truende og dominerende, når de er i området, hvilke andre dele af interviewene 
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bekræfter. Der har således været såvel slåskampe og konflikter mellem de etniske danskere 

og de udefrakommende ikke etniske danskere, men som en ung siger: ”Det er som om når 

man først har været oppe at skændes så rører man ikke hinanden eller overhoved ser 

hinanden”(interview10). Løsningen på konflikten er således, at de forskellige grupper undgår 

hinanden og bruger Blåkildegårds fysiske rum på forskellige tidspunkter. En anden 

konflikthindring er, at de unge i Blåkildegård har et godt forhold indbyrdes på tværs af 

etnicitet1, hvilket medfører, at de ikke etniske danske unge i området virker som et værn 

mod de unge, der kommer udefra. ”De hænger også til oppe i centeret, men vi har jo ikke 

problemer med dem, og de beskytter sådan set vores gruppe”(Interview10). Således kan de 

ikke etniske danskere betragtes som et beskyttende lag, der gennem direkte udtalelser 

forhindrer konflikterne mellem de forskellige grupper. 

 

5.2.2.2 Styrkelse af det lokale ungdomsfællesskab 

I det foregående afsnit har jeg belyst de unges eksisterende sociale netværk, samt hvordan 

de bruger disse netværk. Som naturlig følge heraf vil jeg nu belyse de unges behov for at 

udvide disse sociale netværk, og mere specifikt behovet for, at denne udvidelse sker lokalt.  

”Nej, venner og kontakter det er ikke det, jeg mangler”(Interview3). De fleste af de 

interviewede oplever, at de har det sociale netværk, som de har brug for, men samtidig 

afviser ingen af de unge at indgå i nye fællesskaber og etablere nye venskaber.  De 

interviewede ser dog forskelligt på behovet for lokale fællesskaber i Blåkildegård.  Nogle 

unge mener således, at det er vigtigt at styrke fællesskaberne i Blåkildegård, mens andre 

ikke er afvisende over for en styrkelse af det lokale fællesskab, men omvendt heller ikke vil 

fremtvinge venskaber. Endelig er der også en gruppe unge, som ikke ser behovet for et lokalt 

fællesskab. 

  

Ønsket om fællesskab 

                                                        
1 Et godt forhold er ikke nødvendigvis ensbetydende med et egentlig venskab.  

 



62 
 

Behovet for et bedre ungdomsfællesskab mellem de unge virker til hovedsagligt at opstå hos 

de unge, der på tidspunkt har været en del fællesskabet i Blåkildegård, men ufrivilligt ikke er 

det længere og derfor i en eller anden grad føler sig udenfor.  

”Jeg havde engang en storebror, som går meget sammen med nogle af dem, 

[drengenavn] går sammen med. Der fik jeg også hej, for når han var sammen med 

dem, så var jeg nogle gange det samme sted, som han var, og så fik jeg hej. Det gjorde 

jeg indtil for et år eller to siden. Så har jeg altid fået den der hej [pigenavn]eller et smil 

på vejen, men det gør jeg ikke længere. Der var jeg faktisk rigtig glad for at bo her. Jeg 

kunne godt lide at være over det hele, det var ikke sikkert, at jeg var det, men jeg 

havde intet problem med det. Det har jeg stadig ikke, men jeg har ikke lyst til at blive 

de steder. Jeg synes, det er blevet rigtig mærkeligt, for bare fordi man ikke går 

sammen, kan man jo godt være søde over for hinanden.”(interview12) 

Denne unge er af den opfattelse, at der er mange unge i Blåkildegård og kender til 

eksistensen af lokale ungdomsfællesskaber i området, men mangler et bindeled, der kan 

give hende mulighed for at genindtræde i fællesskabet. Den unge fortæller således videre 

om sine erfaringer med det lokale ungdomsfællesskab: 

”Ja, jeg tror, at ud over resten af dem som overhovedet ikke snakker med nogen fra 

Blåkildegård ville komme derhen og så begynde at snakke mere med hinanden. 

Ligesom [pigenavn] siger, så man går i hver sine grupper, men så tror jeg, at man 

kommer til at snakke endnu mere sammen, og så har man måske noget mere at lave 

lidt tiere, så der ikke kommer så meget hærværk. Jeg tror helt klart, det vil have en 

effekt bare ikke for mit vedkommende. Det kunne også godt være, at jeg ville kunne 

gå derned, hvis jeg havde nogle af mine egne venner med. Hvis det var, at det blev 

rigtig godt dernede, så er det da klart, at jeg gerne lige ville se, hvad det var. Så kunne 

det også godt være, det håber jeg egentlig lidt på et tidspunkt… Det ved du nok selv, at 

hvis der er nogle af dem, du går sammen med, og jeg kommer derhen, så bliver der 

ikke sagt et ord til mig, med mindre det ikke er særlig pænt.”(Interview12)  

Denne unge vil gerne indgå i fællesskabet, men hun holder sig væk fra de eksisterende 

fællesskaber af frygt for at blive afvist. Det betyder, at en indsats som multibanen, hvor der 

gives fysiske rammer for at danne lokale fællesskaber, men hvor de unge stadig selv skal 

skaffe sig adgang til de eksisterende fællesskaberne med stor sandsynlighed vil ramme forbi 
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de unge, der har behov for et lokalt ungdomsfællesskab.  Denne unge fortæller andet sted i 

interviewet, at hun gerne vil deltage i en mere struktureret klub, hvor de unge kan komme 

og hjælpe andre med at være kreative.  Dette vidner om, at man kan nå denne gruppe unge 

ved at tildele dem en specifik og betydningsfuld rolle, der garanterer dem en plads i 

fællesskabet. 

 

Lyst til fællesskab 

Denne gruppe unge anser de lokale fællesskaber som et positiv indslag i deres liv i 

Blåkildegård, men modsat den foregående gruppe unge, opfatter de ikke fællesskabet som 

en nødvendighed for deres glæde ved at bo i Blåkildegård. 

”Jeg synes altid, det er rart at have mange mennesker, man kan snakke med, være 

sammen med og dele ting med. Man behøver ikke altid kun have få, men jeg gider 

heller ikke fremprovokere et venskab for at have flere venner. Når jeg ikke føler, jeg 

mangler nogen, så gider jeg ikke. Dermed ikke sagt, at jeg ikke opsøger nye 

mennesker, for det gør jeg, men jeg vil ikke fremprovokere noget.”(Interview7) 

Citatet viser, at der er en gruppe unge, som har de venner, de føler behov for og derfor ikke 

vil fremprovokere venskaber, men som samtidig er åbne over for nye bekendtskaber. Den 

unge fortsætter således og fortæller om sin deltagelse i en lokal klub:  

”Der er jeg altid over. Ikke nødvendigvis for at spise maden, men for at være der 

sammen med de andre og lave noget socialt og snakke. Der er måske også børn, der 

ikke har så mange at snakke med, så der vil jeg også bare gerne være 

med.”(interview7).  

Dette vidner om at disse unge gladelig møder op til de arrangementer, der interesserer dem 

og engagerer sig i fællesskaber, som de finder interessante, men de er ikke interesseret i at 

fremprovokere venskaber. 

 

Manglende interesse for fællesskab 

Der findes også unge, der ikke har interesse for at indgå i de lokale fællesskaber.  Disse unge 

kan inddeles i tre typer. De unge der ikke har behovet, de unge som har et negativt billede af 

ungdomsmiljøet, og de unge der ikke har overskuddet. Den første type unge er som sådan 
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ikke uinteresseret i et lokalt fællesskab, men har ikke tænkt over, at de manglede kontakt 

med de andre unge i området. En ung fortæller: 

”Interviewer: Er du ked af, at du ikke snakker så meget med de andre unge her, andet 

end dine fætre og kusiner? 

Ung: Der har ikke været så meget her i Blåkilde, synes jeg. Sådan fælles for Blåkilde så 

jeg har aldrig rigtig kendt mange. 

Interviewer: Du har aldrig haft behovet for at kende de andre? 

Ung: Jeg ved det ikke, jeg har aldrig prøvet det. ”(Interview2) 

Den unges udtalelser må ses som et tegn, på at hendes sociale behov bliver opfyldt. Den 

anden type unge fravælger bevidst det lokale fællesskab.  

” Nej faktisk ikke generelt. Jeg kender mange herude, jeg har gået i klasse med mange, 

som jeg ikke snakker med mere på grund af, at ifølge mig så er de gået den gale vej. 

Det er så noget med stofmisbrug og ballade og stjålne knallerter og alt så noget pis. 

Det miljø vil jeg ikke være med i. Jeg har holdt mig til dem, der hygger sig og har det 

sjovt, uden alt det der med stoffer og slagsmål og så noget der.”(interview3) 

 Denne unge har et anstrengt forhold til de andre unge i området, da han værdimæssigt har 

svært ved at identificere sig med sig med områdets unge. Denne unge har tidligere været en 

del af den gruppe, han nu fravælger. Det anstrengte forhold til de andre unge i området, 

bevirker ikke at han er ked af at er kede af at bo i Blåkildegård. Den unge vælger således 

også at deltage i nogle af de arrangerede arrangementer i området og kan i sådanne tilfælde 

have de sjovt med de unge, som han normalt fravælger.  Den unge fortæller om disse 

arrangementer: 

” Man kan godt ja. Jeg tror bare, man skal ignorere det, der sker i hverdagen og så 

lægge det på hylden og så bare hygge sig. Jeg har det selv nogle gange, når jeg skal 

spille fodbold eller lave et eller andet nede i skolen til idræt, og okay nu er der nogle af 

de der typer, der skal gå og spille smart, jeg får det dårligt, fordi jeg får det sådan på 

fornemmelsen, at de vil ødelægge spillet for os, men hvis man bare glemmer det, så 

får man det meget sjovere.”(Interview3) 
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Forbindelsen brydes dog, så snart arrangementet afsluttes. Den sidste type unge, der ikke 

har behov for det lokale fællesskab, er de unge der ikke har overskud til at engagere sig i 

Blåkilde. En ung kommenterer på, hvorfor han ikke har fået flere venner i Blåkildegård: 

”Da vi flyttede herhen, gad jeg ikke skifte skole, fordi jeg gad ikke flytte fra mine 

venner. Jeg havde kendt dem rimelig lang tid nu. Så jeg har ikke rigtig lagt mig ind her i 

Blåkilde. Da vi flyttede, gad jeg ikke sådan rigtig, hvad skal man sige gå uden for. Når 

jeg havde fri fra skole, tog jeg op til vennerne og så nogle ting.”(interview4) 

Den tid disse unge har til rådighed vælger de at bruge på fællesskaber uden for Blåkilde.  

Dette skal ikke ses som et udtryk for, at de kategorisk fravælger de andre unge i 

Blåkildegård, men de har nogle for dem betydningsfulde fællesskaber, der allerede 

eksisterer, men som kræver plejning.  

 

5.2.3 Opsamling 

Dette afsnit har haft til formål at vise, at de unge generelt føler, at de har det godt internt 

med hinanden i Blåkildegård, men der er problemer mellem de unge og de voksne i 

området. De unge ønsker et bedre forhold til de voksne, da et godt generelt fællesskab giver 

en større tryghed, tolerance, medbestemmelse og aktivitet.  

Det interne gode forhold mellem de unge skyldes blandt andet, at de har gået på de samme 

skoler og leget på de samme legepladser som små. De unges lokale fællesskab bliver med 

alderen mere og mere glokalt. Dette skyldes, at de unge bevæger sig mere og mere uden for 

området og derfor møder mennesker, der ikke kommer fra Blåkildegård, men også at venner 

fra området er flyttet væk. Med alderen bliver det også sværere for dem at få nye venner i 

området. Hvor de unge føler, de har et internt godt fællesskab, oplever de konflikter med 

ikke etniske danskere, der opholder sig i Blåkildegård, men som ikke er bosat der.  Konflikten 

skyldes umiddelbart, at disse unge virker truende på de etniske danskere. De unge nedtoner 

konflikten ved, at de etniske og ikke etniske danskere undgår hinanden. Desuden er 

fællesskabet på tværs af etnicitet internt i Blåkildegård så godt at de ikke etniske danskere 

bosat i området fungerer som konfliktmæglere mellem grupperingerne. 

Der findes overordnet tre forskellige holdninger til at forbedre det lokale 

ungdomsfællesskab. Der er unge der har et ønske om et bedre fællesskab, oftest fordi de 
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føler sig udenfor, der er unge, der har lyst til et større fællesskab, men egentlig ikke har brug 

for det og derfor er meget bevidst om, at det ikke skal være tvunget fællesskab, og så er der 

unge, der ikke udviser interesse for at udvide det lokale fællesskab. Den manglende 

interesse for ungdomsfællesskaberne kan skyldes, at de unge ikke har været bevidste om, at 

de manglede større fællesskab, at de har andre venner, som de ønsker at bruge tid på, eller 

at de har et negativt billede af ungdomsmiljøet i Blåkildegård. 

 

5.3 Motivation for engagement 

Stærke sociale relationer til andre er ikke bare et mål med den boligsociale indsats, men 

også en forudsætning for at de unge i første omgang motiveres til at engagere sig i de lokale 

tiltag. Det er således almindeligt, at de unge begynder at gå op i ting, som deres familie, 

venner eller forbilleder går op i. De unges deltagelse i diverse organiserede fællesskaber er 

sket ved, at de opfordres eller inspireres til at melde sig til en aktivitet af nogen, som de 

respekterer, det kan være et familiemedlem, en ven eller et forbillede. En ung fortæller: 

Det startede med, at min mor hun hjalp noget SSP social/skole/politi, som er Blåkilde, 

eller Høje Taastrup Kommune… Det var bare frivilligt… Hvor de skulle arrangere noget 

street socker tunering for unge klubber altså i kommunen, og der var hun med til 

ligesom at finde sponsorer og ligesom få programmet op at køre, og det blev til noget. 

Og så året efter der synes jeg ligesom det var meget interessant, og der røg jeg så 

automatisk med ind i det...”(Interview5) 

Denne unge fortæller, at hun ikke bare er inspireret af sin moders arbejdsindsats, men også 

vælger at engagere sig i den samme indsats som moderen.  Generelt er det ikke en 

nødvendighed, men en fordel for de unges motivation, at den der opfordrer den unge til 

deltagelse selv er en del af aktiviteten. 

Det skyldes til dels, at de unges lyst til en aktivitet hænger sammen med lysten til at være 

sammen med mennesker de i forvejen har en tæt social relation til. En ung fortæller, hvorfor 

han engagerer sig i  oprettelsen af en lokal ungdomsklub: 

”Og det er også, fordi jeg selv faktisk vil på sådan nogle klubber. Jeg kan ikke være der, 

og jeg vil gerne være et sted, hvor det er, jeg kender nogle og snakke med dem eller 

lave noget sammen med dem. Se en film.”(Interview9) 
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Denne unge vil ikke oprette en klub for at lære andre unge at kende, men for at bruge tid 

med de unge han allerede kender. Det gør sig generelt gældende for de interviewede unge, 

at motivation for at deltage i højere grad hænger sammen med plejning af eksisterende 

venskaber end udvidelse af deres sociale relationer. 

 

5.3.1 Her-og-nu udbytte, kompetenceudvikling eller social bevidsthed  

De nære sociale relationers betydning for hvorvidt de unge engagerer sig eller ej betyder dog 

ikke, at de unge ikke også har andre motiver for at engagere sig. I interviewene er der fundet 

tre idealtypiske motiver. Personligt her og nu udbytte, kompetenceudvikling og social 

bevidsthed. 

 

Personligt her og nu udbytte 

Med dette motiv skal forstås, at de unge engagerer sig for at få en øjeblikkelig positiv 

oplevelse. Disse oplevelser kan være af meget blandet karakter, men fællestrækket er, at de 

unge får et personligt udbytte her og nu. Dette motiv bliver tydeligt i en af de unges 

refleksioner omkring, hvorvidt hun ville engagere sig i at bygge den legeplads, som hun 

efterspørger: 

”Ja det tror jeg godt, jeg ville. Men hvis der skulle være en legeplads, så skulle det også 

være noget med mine forventninger til det. En ordentlig legeplads, en stor ruchebane 

og store gynger og så noget… Hvis det nu skulle være en til legeplads med ting til små 

børn, så ville jeg nok bare være ligeglad og ikke gøre noget ved det.”(Interview2) 

Denne unge vil gerne være med til at bygge en legeplads, hvis legepladsen retter sig mod 

hende og hendes aldersgruppe, men hun vil ikke engagere sig, hvis målgruppen ikke er 

hende.  

Motivet knytter sig til de unges personlige interesser, og der er derfor heller ikke et entydigt 

billede af, hvilke projekter de unge engagerer sig i, når de motiveres af et personligt her og 

nu udbytte.  Generelt er der dog tale om enkeltstående arrangementer, og såfremt der er 

tale om en tilbagevende aktivitet, skal denne være uden binding, således at de unge kan 

nøjes med at møde op, når de har lyst. Det illustreres i en af de unges beskrivelse af sin 

deltagelse i et lokalt arrangement: 
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”… der var i sommer/efteråret, det var om torsdagen, tror jeg, det var, hvor der var 

nogle voksne blandt andet [Boligsocial medarbejder], der lavede noget fodbold med 

de større drenge herude. Det startede bare med, hvor vi ville prøve enkelt torsdag for 

at se, hvor mange der kom, og vi endte med at kunne lave tre fodboldhold med 11 på 

hvert hold. Så endte det med, at de ville fastlægge det, så det blev til hver torsdag, så 

nogle gange blev det torsdag og søndag, hvis vejret var til det, og hvis folk havde tid og 

så videre der. Det deltog jeg i, fordi så noget med sport og det med at røre sig, det er 

noget, jeg godt kan lide… Ja jeg var med et par gange, indtil jeg startede i skole, så fik 

jeg senere fri. Jeg har fri klokken tre om torsdagen, så nogle gange kan jeg godt først 

være hjemme ved en halv firtiden tyve minutter i fire, og så når man lige præcis ind, 

og så skal man alt muligt, som dine forældre har sagt at du skal og eventuelt over og 

købe ind, fordi du skal lave mad eller et eller andet. Så får man ikke tid til det, og så 

bliver det fuldstændig skudt ud af hoved.”(Interview3) 

Denne unge deltager i et lokalt arrangement, fordi han godt kan lide at spille fodbold. Til at 

starte med er det et engangsarrangement, og da det bliver et ugentlige tilbagevendende 

arrangement, har det stadig en løs struktur, hvor deltagerne kan komme, hvis de har tid. 

Denne unge forklarer sit frafald fra arrangementet med manglende tid, men hans sidste 

bemærkning om, at han også glemmer det, indikerer at dette arrangement for ham er 

lystbetonet, og at lysten ikke altid er der. 

 

Kompetenceudvikling 

Dette motiv er baseret på ønsket om at lære noget nyt. I princippet kan det dreje sig om at 

opnå viden eller erfaring inden for alt, oftest er der dog tale om, at de unge ønsker at opnå 

en kompetence, der skaber en væsentlig forbedring af deres karrieremuligheder. En ung 

forklarer, hvorfor hun frivilligt har valgt at have et ekstra fag i skolen. 

”Neeej, i 10. klasse har man bare kun dansk, matematik, engelsk og så har du et 

linjefag. Hvor jeg så havde, hvad havde jeg, kost og ernæring eller liv og sundhed tror 

jeg, eller noget i den retning. Og så havde jeg så valgt ekstra engelsk, som ekstra fag. 

Der var tysk, som man kunne vælge og ekstra engelsk, og så kunne du vælge bare ikke 

at have noget. Det er mere som en hjælp det andet. Hvor jeg så valgte, at jeg vil godt 

have ekstra engelsk, også fordi mit engelsk ikke er særlig godt.” 
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Denne unge har valgt at have ekstra engelsk, fordi hun gerne vil optimere sit engelsk, der 

ifølge hende selv ikke er tilfredsstillende. De unge, der motiveres af kompetenceudvikling, er 

individer, der i høj grad ved, hvad de vil med deres liv. Det er unge, der har et fremtidsmål, 

som kræver en kompetence, de ikke besidder endnu. Disse unge engagerer sig endvidere 

oftest i aktiviteter, der forløber over tid, så de kan nå at udvikle sig. De foretrækker tilmed 

aktiviteter, hvor det er andre, der har ansvaret, så de har nogen at lære af. En ung stiller 

følgende krav til en forestillet gokartbane: 

”Den skulle nok indeholde nogen, der også havde forstand på motorer, der var bedre 

til at forklare det, end hvad jeg selv er. Så de unge også, man skal jo også lære at 

reparere og så noget.”(Interview6) 

Denne unge vil gerne engagere sig i en lokal gokartbane, hvis der også er nogle med større 

viden end ham selv, således at han og de andre unge kan udvide deres viden om 

vedligeholdelse. 

 

Social bevidsthed 

Det sidste motiv er social bevidsthed, hvor de unge motiveres af at gøre noget, der gavner 

andre. Det er således vigtigt for disse unge, at det ikke kun er dem selv, der får noget ud af 

indsatsen, men at deres arbejde også påvirker andre individer på en positiv måde. En ung 

siger om sit engagement: 

Fordi jeg får en tilfredsstillelse ved at kigge på de ting, man har lavet ikke. Blandt andet 

når vi får sat nyt hegn op og så kigger på det hegn og tænker det her, det var jeg jo 

med til at lave. Jeg var med til at kigge på skitserne og bestille det, der skulle laves 

ikke. Spurgte beboerne og hørte om de kunne lide det. Det glæder mig meget at vide, 

at det var noget, jeg var med til at lave. En eller anden tilfredsstillelse at vide, at man 

gør noget, som de andre er glade for.(Interview8) 

Denne unge får en personlig tilfredsstillelse ved bevidstheden om, at han har været med til 

at forbedre lokalområdet og har gjort noget godt for andre beboere. 

De unge, der er motiveret af social bevidsthed, er karakteriseret ved at være engageret i 

sociale projekter, hvor de tilmed har en ledende rolle. Det ses ved, at de deltager aktivt i at 

træffe beslutninger, styre og tage ansvar.  De er fokuseret på andres behov og opsøgende i 
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deres forsøg på at finde ud af, hvad disse behov er. Generelt gør det sig gældende for de 

social bevidste unge, at de er engagerede i flere forskellige sociale projekter sideløbende. 

 

De unges engagement kan være styret af enten her og nu udbytte, kompetenceudvikling 

eller social bevidsthed. Det kan dog også være styret af flere motiver på samme tid.  

Interviewene viser dog, at motivation ud fra social bevidsthed kun er at finde blandt de 

unge, der allerede er engagerede i at forbedre Blåkildegård, mens de resterende unge 

engagerer sig ud fra de mere egoistiske motiver. Umiddelbart ser jeg to mulige forklaringer 

på dette. Enten er de unge, der engagerer sig i deres boligområde unge, der er mere socialt 

beviste end andre, eller også bliver de unge mere socialt beviste, når de er engageret i 

sociale projekter. Hermed menes, at de som udgangspunkt engagerer sig ud fra egoistiske 

motiver, men undervejs udvikler en social bevidsthed, som bliver motivationen. Sidstnævnte 

forklaring bekræftes af en af de unges begrundelse for at blive engageret:  

”Fordi jeg selv heller ikke kunne være på den klub. Jeg var stoppet, jeg kunne ikke 

være der så tit. Jeg kom fem ti minutter...Så var der mange af de unge, der klagede. 

Sagde hvorfor smider I [Interviewede] ud. Vi vil da gerne spille fodbold med ham, og vi 

har ikke noget mod ham. Vi har det sjovt sammen, om så han er ældre end os. Så 

tænkte jeg, hvorfor skulle jeg så ikke lave en klub, hvor vi alle sammen kunne være 

uden at blive smidt ud. Det er ikke kun mig, det kunne lige så godt være andre. Det 

sker også. at der er mange andre der bliver smidt ud. Jeg kender alle de unge. Jeg 

spillede fodbold med dem, da jeg var yngre.”(Interview9) 

Dette interviewuddrag viser, hvordan den unge i første omgang er motiveret af hans egen 

udelukkelse fra klubben og dermed fællesskabet, men under sit engagement, bliver 

opmærksom på at det også betyder noget for andre, at den interviewede er en del af 

fællesskabet, samt at der er andre der står i samme situation som ham. Der er dermed sket 

en udvikling i hans motiv for engagement. Udviklingen i motiverne er også vist i figur 1.5. 
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Figur 1.5: Udviklingen i de unges motiver 

 

 

5.3.2 Kriminalitetsbekæmpelse 

En af de politiske såvel som de lokale hensigter med at forbedre de lokale fællesskaber er at 

bekæmpe ungdomskriminalitet. Dette er dog ikke de unges eget mål. De unge er bevidste 

om at der foregår både hærværk, omfangsrigt stofsalg og andet kriminalitet som tyveri i 

deres område. De synes dog ikke at tillægge dette betydelig værdi. En ung siger om 

kriminalitet: ”Men det er der jo alle vegne, og vi bor jo også op af [Vej]”(Interview8). Det kan 

således godt være, at de unge er bevidste om, at kriminalitet er forkert, men de oplever det 

ikke som noget særpræget for deres område. Nogle unge udviser ligefrem forståelse for det 

hærværk, der finder sted i området. Således siger en unge, der ikke selv laver kriminalitet.  

”Hvad mener du hærværk? Jamen det er der jo sket meget ved centeret. Men det tror 

jeg mere er ren kedsomhed, for når man har opholdt sig meget det samme sted, så 

flytter man sig lidt rundt, og så tror jeg bare det er kommet dertil.”(Interview12) 

Disse unge oplever hærværk som resultatet af kedsomhed mere end et egentlig ønske om at 

bryde de gældende regler og normer. Med viden om at de unge generelt er utilfredse med 

de fysiske udfoldelsesmuligheder og generelt har et godt fællesskab, kan ovennævnte 

udsagn tolkes som, at de unge lægger ansvaret for ungdomskriminaliteten over på 
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boligområdet og de fysiske kår. De unge er dog bevidste om, at det lokale fællesskab kan 

bruges som redskab til at modvirke kriminalitet. En ung fortæller om kriminalitet på den 

planlagte multibane: 

”nej, nej jeg synes, at hvis der er nogle, der smadrer nogle ting, så skulle der komme et 

forbud. Så at man sagde på forhånd, hvis der bliver smadret nogle ting, så må ingen 

komme herind efter klokken 10. Så får alle børnene det at vide og så dem der har gjort 

det, så skulle de føle, at de havde gjort noget, som går ud over alle de andre. Og hvis 

ikke de forstår det, så skal de bare ud af Blåkilde.”(Interview11) 

Denne unge taler om, at de unges fællesskabsfølelse og ansvarlighed over for hinanden kan 

bruges til at skabe skyldfølelse hos de unge, der potentielt begår kriminalitet og dermed 

forhindrer det. Ligeledes pointerer han, at de unge, der ikke udviser ansvarlighed overfor 

fællesskabet og dets initiativer, ikke skal have adgang til fællesskabet. Det lokale fællesskab 

kan ligeledes bidrage til bekæmpelse af kriminalitet ved at skabe medbestemmelse til de 

unge. En ung beskriver, hvilken effekt hun mener medbestemmelse har for de unges 

hærværk på en ungdomsklub: 

”Hvis der bliver bygget noget, så tror jeg selvfølgelig vil folk rykke derover, i mens det 

er vinter, men så synes jeg, de unge de skal have lov til at have medindflydelse på, 

hvad der skal være. Hvad farve skal der være på væggene, så føler de sig hjemme. Så 

tror jeg, at hvis de får lov at stå med malerpenslen, så ved jeg ikke, hvor mange der vil 

det, men hvis de får tilbuddet, så vil de se, hvor hårdt arbejde der er lagt i det, og så 

tror jeg ikke, de vil ødelægge det, for så kan de se, ej se jeg har faktisk malet denne her 

væg. Jeg ved ikke, hvad folk siger, men det kunne jo være.”(Interview12) 

 Denne unge ser den medbestemmelse og deltagelse, det lokale fællesskab giver som en 

mulig løsning på hærværk. Der vil således skabes en ejerskabsfølelse hos de unge, hvilket 

medfører en større respekt for initiativerne. Denne pointe bliver ligeledes givet i et andet 

interview(Interview11). 

Denne anskuelse af det lokale fællesskab som hindring for ungdomskriminalitet kan virke 

som en ideel løsning i overensstemmelse med de politiske forventninger.  Et problem med 

denne tilgang kan dog være, at de kriminelle problemer i Blåkildegård, ifølge de 

interviewede, ofte er forårsaget af unge, der ikke er bosat i Blåkildegård. 
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 ”Problemet til gengæld det er ikke dem, der bor der, det er deres familie. Jeg ved ikke, 

om du hørte, om [Skole] der brændte ned, det var i nyhedene også nemlig. Der blev 

sat ild til den, men ham der satte ild til det, det var en dreng, der hed [Drengenavn] og 

hans bror [Drengenavn], og han bor i samme række som mig. Deres fætre 

[Drengenavn] og [Drengenavn] det er meget dem, der styrer hashsalget.”(Interview8)  

 Det skal ikke forstås som, at de unge fralægger sig det fulde ansvar for 

ungdomskriminaliteten i området, men de fralægger sig det fulde ansvar. Ud fra de 

interviewede forklaringer, virker det til, at tyverier oftest begås af unge bosat i Blåkildegård, 

mens hærværk både begås af unge bosat i og uden for området. Det virker tilmed til, at det 

alene er unge uden for Blåkildegård, der står for områdets stofsalg.  

 

5.3.3 Opsamling 

Dette afsnit har haft til formål at vise at de unges engagement inspireres af venner, familie 

og forbilleder. En stor del af de unges deltagelse skyldes et ønske om at være sociale med 

mennesker, de i forvejen kender, mens deres deltagelse sjældent er begrundet med at opnå 

nye bekendtskaber. Derudover kan de unges motiver for at engagere sig deles i tre. De unge 

er således engageret ud fra et her og nu udbytte, et ønske om kompetenceudvikling eller 

fordi de er socialt bevidste. De unge motiveres i første omgang af et her og nu udbytte eller 

for at udvikle deres kompetencer og motiveres først senere af en social bevidsthed. Det 

virker til at være en tendens til, at det er de unge, der i forvejen har en travl hverdag, der 

engagerer sig i det lokale fællesskab, mens de unge der har en mere stille hverdag undlader 

at engagere sig. Bekæmpelse af områdets kriminalitet er ikke et motiv for at engagere sig i 

det lokale fællesskab, men der er en forståelse af, at fællesskabet kan nedbringe 

kriminaliteten, da fællesskabet skaber større ansvarlighed beboerne imellem og 

medbestemmelse, der øger respekten for det fysiske rum. Fællesskabet kan dog have en 

begrænset virkning, da kriminaliteten ikke kun begås af Blåkildegårds egne unge.  
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5.4 Betingelserne for lokalt fællesskab 

I de foregående afsnit har jeg behandlet de unges interesse for et lokalt fællesskab. Som 

afslutning på nærværende kapitel vil jeg bevæge mig væk fra dette omdrejningspunkt og i 

stedet fokusere på betingelser for et sådan fællesskab. En forudsætning for at et lokalt 

fællesskab er, at de unge inddrages aktivt i beslutningsprocessen. Det er et politisk mål, men 

også et krav fra de unges side. Det fremkommer således i interviewene, at de unge vil have 

indflydelse på de aktiviteter, de deltager i. De skal spørges: ”Hvad har I behov for?”  En ung 

forklarer, hvorfor dette spørgsmål er vigtigt:   

”Fordi man får ikke noget ud af bare at proppe ting ned over hovedet på folk, så hvis 

man bare siger, nå men nu laver I ballade, så nu skal vi lave lektiecafe. Så ville de 

sikkert overhovedet ikke dukke op.”(Interview7) 

Denne forklaring viser tydeligt, at de unge ikke vil føle sig tvunget til at deltage i bestemte 

aktiviteter, men deres engagement skal i stedet være præget af frivillighed. Resultatet af 

manglende indflydelse på arrangementerne kan medføre, at de unge boykotter de 

pågældende arrangementer. Såfremt de unge selv kan bestemme deres behov, vil de dog 

hellere end gerne deltage. Dette ses i følgende udtalelse: 

Jeg ville gå aktivt ind i at etablere det, hvis nu det fx var mig, der skulle være med til at 

lave noget for de unge. Det ville jeg være med til. Jeg ville ikke være med til at lave 

noget for min egen aldersgruppe, for jeg tror ikke, der er behov for det. Jeg tror 

egentlig ikke, folk ville gide det. Jeg tror hellere, folk vil sidde hjemme med deres 

bøger og læse lektier. Men startede der en lektiecafe for unge på min søsters alder, så 

ville jeg helt sikkert godt være med. (interview7) 

Ikke nok med at den unge gerne vil være med, såfremt det foregår på de unges præmisser, 

men hun vil tilmed engagere sig aktivt i at oprette og vedligeholde arrangementet. Det er 

ikke alle, der har behov for at være med til at planlægge de enkelte arrangementer, men alle 

skal have muligheden for det. En ung bliver spurgt, hvem der skal planlægge 

arrangementerne og svarer: 

”Det kommer jo an på, hvem der vil være med. Man kan spørge, hvem vil være med på 

det her. Hvis der nu er mange ikke, så kan man måske stemme om det. Ikke sådan så 
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det ikke må være de samme. Det må selvfølgelig godt være de samme ikke, men man 

skal give de andre en chance.”(interview1) 

Selvom de unge gerne vil være med til at planlægge arrangementer, er der altså også en 

accept af, at dette ikke altid er muligt. Der er en bevidsthed om, at planlægningen skal 

foregå af et udvalg for ikke at skabe kaos. Dette er der fuld forståelse for, så længe gruppen 

vælges demokratisk, der sker valg til hvert arrangement, og alle unge har mulighed for at 

stille op til udvalget. Det er en væsentlig faktor for arrangementets succes, at der er nogle 

unge, der stiller op og bliver valgt. En ung forklarer hvorfor: 

”Ja jeg tror også lige netop med lektiecafeer og hyggeklubber. Der tror jeg helt sikkert, 

det er unge mennesker, der er behov for. Jeg tror ikke, det er gamle mennesker eller 

ældre mennesker. Jeg har en ide om at folk på min søsters alder måske vil høre mere 

efter, hvad jeg sagde, end de ville høre efter, hvad en på 40 år sagde, fordi de måske 

ser os som lidt den der med, at man næsten selv lige har været igennem det samme. 

Man kan relatere lidt bedre til det end når der er så stort et aldersspring. Så jeg tror 

helt sikkert, at unge på 18-20 år ville kunne klare at have en lektiecafe eller hyggeklub 

eller fodboldhold.”(Interview7) 

Her fremgår det altså, at de unge har mere respekt for andre unge end for de voksne, fordi 

de bedre kan relatere til hinanden og derfor føler de, at der bliver udvist mere respekt. 

Påstanden om at der ikke er brug for ”gamle mennesker” modsiges dog i interviewene med 

de yngre unge. For de yngste unge er det således vigtigt, at der både er unge og voksne med 

i planlægningen. De voksne behøver ikke være specielt synlige, men de bliver betragtet som 

en mere troværdige autoritet end unge. Dette kan skyldes, at de unge der lige er gået ind i 

teenageårene har brug for autoriteter, som de kender substansen af. 

Selvom de unge altså tillader voksne at få en eller anden form for indflydelse på deres 

engagement, så er der et behov for, at de unge har et sted, hvor det er dem, der sætter 

dagsordenen. En ung beskriver dette behov: 

”Altså grunden til at vi er gået i gang med de her møder og søge om hjælp til at åbne 

en klub, det er, at de unge de vil gerne have en klub, hvor der ikke er nogle 

pædagoger, der hele tiden er ansvarlige over for dem og hele tiden holder øje med 
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hvad det, er de laver. Man føler sig irriteret, når der hele tiden er en pædagog, der 

holder øje”(Interview9) 

Det interessante er ikke, at de unge ønsker et sted, der fungerer på deres præmisser, men 

mere om de unge har de ressourcer til at drive sådan et sted alene. En af de observerede 

forhindringer for de unges selvetablering af et værested er de unges behov for at se 

resultater. Unges manglende erfaring og behov for at følge sine lyster giver, som det også er 

påvist i andre områder, en manglende erkendelse eller accept af den langsommelige proces, 

som de sociale tiltag i lokalområder er(Andersen 2009:171). Indikationen herpå er, at der 

kom mange unge til de første ungdomsmøder, men at antallet af unge faldt hen ad vejen. De 

unge bliver demotiveret, når tingene ikke går som forventet og falder derfor fra de sociale 

tiltag. 

 

5.4.1 De unges kompetencer 

For at de unge kan etablere en klub på egen hånd, kræver det en nogle forskellige 

kompetencer, blandt andet tålmodighed, som indikeret ovenfor, derfor har jeg undersøgt, 

hvilke kompetencer der er i Blåkildegård. Det er der kommet fire idealtyper ud af: Lederen, 

ideudvikleren, samleren og figtheren.  

 

Lederen 

I Blåkildegård er der nogle unge, der tager initiativ til at igangsætte tiltag uden at blive 

opfordret til det.   

”Ja, jeg planlægger sammen med [Pigenavn]. Det er altid os, der kommer på, at nu skal 

vi lave tøseaftener. Sådan har jeg ikke altid været. Jo det passer heller ikke. Det har jeg 

faktisk altid været. Jeg har altid været en ledertype, og jeg har altid været måske lidt 

styrende. Jeg har også bare fundet ud af, at hvis man vil noget, så er man også bare 

nødt til selv at gøre det.”(Interview7) 

Det er unge, der er styrende og som tør tage et ansvar. Det er de unge, der sørger for at 

tiltagene struktureres og bliver til noget.  De unge kendetegnes desuden ved, at deres faglige 
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mening er respekteret af de andre deltagere, og det naturligt er dem, der har det sidste ord. 

Dette fremgår af følgende udsagn: 

”Mange gange så den måde de går til mig, det er som om, jeg er deres mentor 

altså som om, jeg er ældre end dem. De kommer meget til mig og søger 

rådgivning og vejledning, fordi jeg ved så meget om tingene. Det er da meget 

sjovt.”(Interview8) 

De unge der indtager en lederrolle risikerer dog at blive betragtet som en voksen af de andre 

unge, men kan også, som indikeret i ovennævnte citat, finde glæde i den anerkendelse, det 

er at få tildelt sådan et ansvar fra jævnaldrende. Resultatet kan være, at de begynder at 

tilstræbe at agere som en voksen over for de andre. Det ses i denne unges udtalelse om sin 

deltagelse i et arrangement:  

”Fx filmklubben der er jeg jo med til deres arrangementer, fordi jeg har ansvaret for 

afdelingsbestyrelsens materiale, så jeg kommer med filmlærred og sørger for, det hele 

spiller. Jeg kommer med mit eget surroundsound computer og sætter op for dem. Og 

så sidder jeg i det ene hjørne og sørger for, at der ikke vælter sodavand ned i 

fremviseren. Det er sådan set den eneste ting, jeg laver.”(Interview8) 

Lederrollen kan blive problematisk, hvis den unge i for udbredt grad indtager voksenrollen, 

da det negligerer de unges ligeværdighed. Lederne er derfor ikke nødvendigvis vellidte og 

deres behov for at have kontrol kan få en social udelukkende effekt i fællesskabet. 

Ovennævnte unge føler sig i ikke udelukket fra ungdomsfællesskabet, men mine samtaler 

med den boligsociale medarbejder samt en af de andre unges udtalelse om, at han er en 

”meget speciel dreng”, vidner om at han ikke er vellidt. 

 

Ideudvikleren 

Der findes unge i Blåkildegård, som er fyldt med forslag og ideer til tiltag og forbedringer. En 

ung beskriver den legeplads, hun gerne vil have:  

”Jeg synes, der skal være sådan nogle sjove ting på ikke. For også store mennesker. Fx 

sådan en høj ting, så er der sådan nogle sæder på herovre, så kan man dreje den 

rundt, så er det sådan, at den drejer hurtig rundt.  Det er jo sjovt ikke, og så er der 

sådan nogle store ruchebaner, nogle høje vipper.”(interview1) 
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Det er tydeligt, at denne unge har gjort sig nogle overvejelser om den ønskede legeplads og 

har et detaljeret indre billede af den. De unge der kommer på en masse aktiviteter og 

forbedringer til området, har ofte et meget detaljeret og præcist billede af de ønskede 

forslag. Ideerne og forslagene er ofte inspireret af lignende tiltag i andre områder, 

fjernsynsprogrammer eller ved at den unge har observeret en mangel, hvilket en ung 

beskriver i det følgende: 

”Det tror jeg var noget, jeg så i fjernsynet, og det så meget sjovt ud og så noget. Så er 

der også en masse andre legepladser, som jeg har været på, og så kan man så blande 

alt det, så det kunne blive rigtig sjovt.”(Interview1) 

Selvom ideerne derfor ikke nødvendigvis er den unges, har den unge en evne til at lægge 

mærke til og huske forskellige ideer og ikke mindst sætte dem sammen, så de danner en ny 

samlet ide. 

Det problematiske ved disse unge er, at de ikke er initiativtagere, men holder deres ideer for 

dem selv og deres nærmeste. De mange ideer udmønter sig derfor sjældent til egentlige 

tiltag, medmindre udefrakommende konfronterer de unge og hjælper med at iværksætte 

ideerne. Det bliver tydeligt i følgende udsagn:  

”Nej det er den ikke. Det er det ikke, fordi [Pigenavn] havde også tænkt på det før ikke, 

og de unge havde allerede sagt det rundt omkring, om der ikke kunne blive åbnet 

noget her i Blåkilde, og så blev vi så nødt til at tage det op alligevel. Jeg ville have gjort 

det for flere år siden, men jeg gad ikke rigtig alligevel.”(Interview9) 

Selvom denne unge altså har tænkt over en ungdomsklub i området længe, er det først, da 

ideen forplanter sig ud til de andre unge, at der bliver taget initiativ til at virkeliggøre den. 

 

Samleren 

Blåkildegård rummer også unge, der er meget socialt vellidte. Der er unge, som andre unge 

søger, og som naturligt bliver det sociale midtpunkt. Moderen til en ung fortæller således 

om denne unge: 

”Hun samler dem alle. Hun er vores mormor i familien, hun samler fætre og finder på 

ting. Hun har mange ideer. Jeg forestiller mig, hun skal være lærer. Hun har alle de der 
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kvalifikationer. Hun er meget tålmodig og udholdende. Store ord når hun siger noget. 

Det er rigtig, det får hun altid ros for. Alle elsker hende…”(Interview1) 

Det er altså tydeligt, at der er nogle unge, der bevidst eller ubevidst samler andre unge 

omkring sig. Hvor de ledende unge er respekteret for deres faglighed, er disse unge således 

respekteret for deres mellemmenneskelige kundskaber. Disse unge skaber let venner, og har 

derfor et stort socialt netværk. En ung fortæller om det at være samler: 

”Altså *Drengenavn+ der bor lige hernede, han bor lidt længere væk, det er ham, der 

holder flest fester, og så inviterer han mig og [Drengenavn] over, så vi kan invitere 

flere mennesker… Ja altså vi spørger, om det er okay, vi lige inviterer ham og ham. De 

opfører sig fint nok. Det er nok mig og [Drengenavn], der inviterer flest… Der er ikke så 

mange, der bryder sig så meget om [Drengenavn]. Han vil helst bare i seng med 

personen og så bare videre, og det er der ikke så mange, der kan lide. Og så er der mig 

og [Drengenavn], vi fester bare rundt, så folk kan bedst lide os to.”(Interview4) 

Udsagnet vidner om, at denne unge ikke er en egoistisk person, men at han gerne bruger sit 

netværk, så det også gavner andre end ham selv. Disse unges menneskelige kundskaber gør 

dem hjælpsomme, og de deltager derfor ofte i såvel de planlægningsmæssige og praktiske 

gøremål ved arrangementer. Det tydeliggøres af en af de unges beskrivelse af hans 

hjælpsomhed. 

 ”… jeg er med til at arrangere fester hos andre folk, hvis de spørger. Jeg er med til at 

finde gæster, og jeg er med til at rydde op dagen efter, og jeg er med til at pynte op 

osv. der, hvis der skal pyntes noget op.”(interview3) 

Selvom den unge altså er hjælpsom, fremgår det, at det ikke er ham, der har iværksat festen. 

Ud fra dette, må det konkluderes, at den unge samler hverken nødvendigvis er særlig 

initiativrige eller iderig. 

 

Fighteren 

De sidste unge, jeg vil nævne fra Blåkildegård, er de arbejdsomme unge. Der er nogle unge, 

der arbejder hårdt og målrettet for at skabe resultater for de aktiviteter, som de deltager i. 

En ung fortæller: ”Altså vi er tre unge faktisk, altså der var nogle flere men dem så vi ikke så 
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meget til lige pludselig. De kom ikke, så vi er tre unge. Mig og to andre, en pige og en 

dreng”(Interview9). Dette udsagn vidner om, at initiativer måske nok iværksættes af mange 

unge, men når resultaterne udebliver, eller der opstår andre spændende ideer, falder mange 

unge fra, og så sidder der kun de få tilbage, som har viljen til at kæmpe for deres ret. Det kan 

påpeges, at den tålmodighed det kræver at iværksætte visse tiltag strider mod de unges 

natur og den livsfase, de befinder sig i, men samtidig er den også nødvendig, hvis de unges 

ønsker, arbejde og planlægning skal realiseres i praksis. De tålmodige og arbejdsomme unge 

giver nemlig ikke op, selvom tingene virker håbløse og uoverskuelige. En ung beskriver, 

hvordan hun kæmper i en håbløs situation: 

” Jeg har tænkt, om jeg skal droppe ud en million gange mindst, fordi som sagt, det 

kommer ikke til mig, og jeg tænker, at hvis man kan gå fra at være rigtig god i skolen til 

pludselig at have rigtig svært ved tingene, er det så, fordi man ikke skal det, og på den 

anden side, så har jeg det også sådan at okay, men det er heller ikke alt i livet, der 

kommer nemt til en. Måske er man bare nødt til at yde noget mere for nogle ting, og 

det er som regel altid det man vil mest jo, sådan er det jo. Tanken om at droppe ud 

følges altid af tanken om, at det er det, jeg vil. Jeg skal jo være advokat, så selvfølgelig 

skal jeg fortsætte. Så kan jeg godt gå en hel periode og have hamrende ondt i maven, 

fordi jeg er for stresset og har for travlt.”(interview7) 

Selvom den unge altså til tider rammes af håbløshed og ønsker at opgive, kæmper hun 

videre, fordi hun husker målet. Sådanne unge må betragtes som særligt værdigfulde ved 

sociale tiltag i Blåkildegård, hvor proceduren og gennemførelsen af tiltagene kan betragtes 

som et til tider sejt langt træk med skuffelserne undervejs. De andre unge er da også 

taknemmelige for det arbejde, de tålmodige arbejdsomme unge laver. Det skal præciseres, 

at disse unge ikke nødvendigvis er ledere, men faktisk ofte har brug for andre der kan tage 

det overordnede ansvar. 

 

5.4.2 Opsamling 

Dette afsnit har haft til hensigt at vise, at de unge ønsker et fællesskab på betingelsen af, at 

det bliver på deres præmisser. De vil således have indflydelse på aktiviteterne og deltage 

aktivt i planlægningen af dem. Især de yngste unge har dog behov for voksne til at tage hånd 
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om dem. Det kræver en del at tage ansvar for at udvikle et lokalt fællesskab og initiativer, og 

ingen af de unge rummer så sammensatte ressourcer, at de alene kan tage ansvaret for en 

sådan målsætning, men der er fundet fire forskellige typer unge i Blåkildegård, der samlet 

set muligvis kan varetage opgaven.  Disse fire typer er præsenteret i figur 3.6 

 

Tabel 5.6: De unges kompetencer i forhold til hinanden  

 

 

De fire typer unge rummer forskellige kompetencer, og af figuren ses det fx, at lederen er 

mere initiativrig og fokuseret på at nå et mål end samleren der til gengæld er mere 

samværsorienteret. De fire typer bidrager med hver deres element til det lokale fællesskab. 

For at mobilisere de unge i et fællesskab, er samleren nødvendig, mens lederen er 

nødvendig for at fastholde målet for fællesskabet, figtheren er nødvendig for fællesskabet 
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og initiativerne ikke skal gå på grund, og ideskaberne er væsentlige for at sikre de unge 

ejerskabsfølelse over fællesskabet. 

 

5.5 Delkonklusion 

Dette kapitel har beskæftiget sig med, hvilke muligheder der er for at danne lokale 

fællesskaber med unge i Blåkildegård. Det har vist, at unge er glade for at bo i Blåkildegård, 

men der er problemer og mangler, som kunne blive udbedret, hvis de unge gik aktivt ind i et 

fællesskab.  

Umiddelbart virker det nuværende ungdomsfællesskab til at være relativt veludviklet, og 

allerede nu varetager en social kapitalværdi, hvor de unge med forskellige etniciteter 

beskytter hinanden. Der er dog ikke en entydig forståelse af, hvor veludviklet 

ungdomsfællesskabet skal være. Der er således unge, der ønsker bedre fællesskab, har lyst 

til bedre fællesskab eller som ikke udviser interesse for fællesskabet. Et væsentligt argument 

for et fokus på lokalt fællesskab er, at et mere organiseret fællesskab kan være behjælpeligt 

med at integrere de unge, som falder uden for fællesskabet, eller som flytter til området. 

Ligeledes kunne det fysiske rum forbedres, hvilket ville medføre mindre hærværk og 

kedsomhed, og de unge kunne få et bedre forhold til de voksne, hvormed området ville opnå 

større tryghed og tolerance, men de unge ville få mere medbestemmelse. 

 I forsøget på at organisere fællesskaber virker det som afgørende, at de i første omgang 

sælges til de unge som her og nu udbytte. Senere kan det udvikles til et argument om, at de 

unge opnår kompetencer eller hjælper andre. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom 

på de unges interesser. Der findes fire forskellige kompetenceprofiler blandt de unge i 

Blåkildegård, der på hver deres måde kan biddrage til et selvstyrende lokalt fællesskab. 

Såfremt fællesskabet rummer alle fire kompetenceprofiler har det således både unge, der 

sørger for, at fællesskabet bliver dannet ud fra de unges egne ideer, opnår tilslutning, bliver 

organiseret og udført. 

Med dette er der lagt en grobund for at etablere lokale fællesskaber, selve etableringen af 

det lokale ungdomsfællesskab synliggør dog en række dilemmaer, hvilket næste kapitel 

omhandler.  
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6 Styringsdilemmaer omkring de unges lokale fællesskab 

Dette kapitel er fremlægningen af den teoretiske analyse. Det sætter empirien ind i 

specialets teoretiske kontekst ved, at påpege de dilemmaer der opstår omkring de unges 

lokale fællesskab, når empowerment bruges som strategi til styring gennem frihed. 

 

6.1 Forventningen til fællesskabet 

Medbestemmelse og måske endda selvstyring er en central del af både det  politiske agenda 

og de unges forestilling om lokalt fællesskab. De ungdomsinitiativer der sættes i gang i 

Blåkildegård er derfor udsprunget af de unges egne ønsker og behov. Der tages ikke kun 

udgangspunkt i de unges behov og ønsker, men området forsøger også at engagere de unge 

eller enkelte unge i hele udarbejdelsesprocessen, hvor de får hjælp af den boligsociale 

medarbejder. Dette kan betragtes som et forsøg på at sikre de unges medbestemmelse. 

Mine interviews indikerer dog, at de unge der i første omgang engageres i initiativerne er 

velfungerende unge frem ”problembørnene.” Således tilhører alle de engagerede unge 

gruppen af velfungerende unge. Ligeledes tyder interviewene på, at de engagerede unge er 

udvalgte frem for at have meldt sig selv. Forklaringen på dette kan være, at der ikke har 

været nogle unge der har meldt sig frivilligt, eller/og at velfungerede unge er lettere at 

engagere, lettere at arbejde med og bedre rustet til at arbejdet. En udtalelse fra en ung 

indikerer dog  at ikke alle unge får tilbuddet om at melde sig frivilligt. Således siger han om 

valget af ham som ungerepræsentant for multiarealet.   

”Ung: Jeg tror [Boligsocial medarbejder] syntes, at det skulle være os. 

Interviewer: Så I blev spurgt, det var ikke, fordi der blev stemt om det? 

Ung: Nej, vi blev bare spurgt.”(interview9) 

I et fokusgruppeinterview indikerer en anden dreng, at også andre unge er blevet opfordret 

til at varetage denne rolle. Han siger således:  

”Altså, mig og Dennis, vi fik af vide af *Boligsocial medarbejder+ i går alt muligt om ting, 

der kunne siges, og mig og Dennis, vi skulle prøve at kæmpe for, at det det virkelig 
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kom til at holde, og hvis vi ville, kunne vi godt stille op for bestyrelsen i Blåkilde for, at 

det rigtig blev til noget. Så det blev sådan, som vi gerne ville have det.” 

Denne dreng tilhører dog også gruppen af ”velfungerende” unge i Blåkildegård, hvilket 

understøtter min antagelse af, at der bevidst er fokuseret på at hverve ressourcestærke 

unge. Jeg kan dog ikke udelukke, at også udsatte unge har fået samme opfordring. En 

bevidst hvervning af de velfungerende unge sandsynliggøres tilmed af en overvejelse den 

boligsociale medarbejder har gjort sig.  De unge var således blevet tilbudt et lokale, og den 

boligsociale medarbejder skulle finde ud af hvordan dette lokale skulle bruges. De udsatte 

drenge i Blåkildegård manglede et sted at opholde sig, og de ville meget gerne have et 

lokale, men mere velfungerende unge ville bruge lokalet mere positivt, selvom de ikke har 

ytret ønske om et lokale. Området gør sig således overvejelser omkring hvem, der er 

gavnlige at engagere i området.  Set i et teoretisk perspektiv kan dette forstås som et 

resultat af hvorvidt empowerment anses som handlemulighed eller som strategi. Der tages 

udgangspunkt i de unges egne forestillinger. De unge bliver støttet i deres interesser og 

bliver hjulpet til at fremme disse interesser. I den form lægger det sig op af at ville give de 

unge handlemuligheder og indflydelse. Udvælgelsen af de unge som skal etablere 

initiativerne, kan dog betragtes som en strategi til at styre indflydelsen og handlingerne. Ved 

at lade de unge som i forvejen har de værdier samfundet efterspørger, kan fællesskabet 

påvirkes i den retning, som er ønskeligt og forventelig for lokalområdet. Det efterlader dog 

samtidig et spørgsmål, om hvad der sker med de udsatte unge som fravælger de 

velfungerende unges ideer og fællesskab. Med dette har jeg forsøgt at tydeliggøre et 

dilemma omkring tilgangen til det lokale fællesskab, der skal løse sociale problemer. Skal 

man satse på, at danne fællesskaber med udgangspunkt i den beboergruppe som er udsat og 

som man ønsker at integrere i samfundet, eller skal man satse på at danne fællesskaber med 

udgangspunkt i den beboergruppe som man ønsker skal påvirke den udsatte beboergruppe. 

I Blåkildegård tyder det på at man har valgt udgangspunktet i den sidste tilgang.  

 

6.1.1 Større lokalt fællesskab 

Den overordnede politiske forventning til det lokale fællesskab er at samle områdets 

beboere, i dette tilfælde de unge og danner et større fællesskab således, at de 
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ressourcestærke beboere kan påvirke de mindre ressourcestærke beboere på en positiv 

måde.  De unge har i stedet en forventning om, at der i Blåkildegård skal skabes bedre 

fysiske rammer for deres nuværende fællesskaber. Begge forventninger tilgodeses 

umiddelbart i oprettelsen af en lokal ungdomsklub. Når klubben oprettes, er det dog med de 

politiske forventninger i baghoved, hvilket indikeres i en ung initiativtagers beskrivelse af 

brugen af klubben: 

”Vi regner med at det måske bliver delt op i starten hvor det er en gruppe der kommer 

der, og så er det en anden gruppe der kommer der, indtil man ligesom får det hele i 

gang og folk de finder ud af man godt kan mødes sammen selv om man kommer fra 

hver sin gruppe så kan man godt mødes sammen og have det sjovt alligevel… Hvis man 

bare har åbent og folk bare kan komme og de laver hvad de vil, hvis man kan sige det, 

så kan nogle spille bordtennis eller bordfodbold, alt efter hvad vi har af ting, så tror jeg 

det vil være en blanding af folk.”(Interview5)  

Denne unge beskriver forventningen om, at unge med klubben vil begynde at acceptere og 

respektere hinandens tilstedeværelse. Med viden fra den empiriske analyse om at denne 

accept og respekt i en vis grad allerede er til sted, kan udtalelsen tolkes som at 

initiativtagerne ønsker at udvide det lokale fællesskab således, at Blåkildegårds forskellige 

ungdomsfællesskaber i større grad bliver et fællesskab. Det skal her nævnes, at denne unge 

andre steder i interviewene udtrykker sig om at ikke alle behøver at kunne lide hinanden, de 

skal bare anerkende hinanden. Den unges forestilling om et bedre fællesskab, uden at de 

unge nødvendigvis behøver kunne lide hinanden kan i en teoretisk vinkel  opfattes som at 

klubben og det fællesskab, som man vil skabe med klubben ikke har til hensigt at skabe 

autonome fællesskaber hvor de unge hjælper hinanden ud fra lyst, men i stedet har til 

hensigt at skabe en bestemt relation mellem de unge. En relation hvor de unge kan hente 

inspiration og hjælp hos hinanden. Her vil det især være de ressourcestærke, der skal hjælpe 

de udsatte unge. Den unges forventning om at klubben kan skabe et større fællesskab, kan 

dog også ses som et forsøg på at skabe en kollektiv udadventhed, der gør de unge i stand til 

at ændre deres omdømme og måske endda tilkæmpe sig mere indflydelse. En sådan 

empowermentudvikling kan dog lige så vel finde stede inden for de enkelte 

ungdomsfællesskaber, som det kan finde sted i et samlet fællesskab. Det skal ses i lyset af, 
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det ikke er alle unge der ser det som klubbens mål at skabe større fællesskab, men i stedet 

betragter klubben som værende, et sted hvor de kan hænge ud sammen med deres 

eksisterende venner og samtidig være relativt uforstyrret af voksne. En ung fortæller således 

om sine forventninger til brugen af klubben: ”Hvis alle tre grupper(unge) var et sted samtidig 

så ville jeg bare snakke med min egen gruppe og så ikke med de andre ud over dem fra 

*områdebetegnelse+”(interview10). Denne unge understreger således, at de unges formål 

med klubben ikke er at udvide det sociale fællesskab, men i stedet være sociale med dem de 

allerede føler et fællesskab med. Det bør også erindres at den empiriske analyse viste, at en 

stor del af problemet med de unge ikke er mellem de unge internt, men i stedet er at de er 

uhensigtsmæssigt synlige i området. Dette tydeliggøre et dilemma i hvorvidt et initiativ i 

form af en ungdomsklub vil og skal skabe et større lokalt ungdomsfællesskab eller om det 

alene vil og skal flytte den nuværende fællesskabsstruktur fra et fysisk rum til et andet.  

 

6.1.2 Fællesskab for alle 

Ungdomsklubben er oprettet af tre velfungerende unge, men dens målgruppe er alle 

Blåkildegårds unge. En af de aktive unge kommer dog med en interessant pointe om 

udarbejdelsen af klubben: 

”Det er ikke noget som er officielt i Blåkilde endnu og det er ikke noget som de unge 

ved noget om. For det noget som hvis nu bestyrelsen vælger at sige” nej vi vil ikke 

have det her”, så bliver de unge skuffet og de har fået rigtig mange nederlag gennem 

årene fordi bestyrelsen de er blevet ved med at sige ”nej vi vil ikke have det og det. I 

skal ikke bruge det, og det ene og det andet”. Og så vil vi bare have at de får en 

overraskelse på en eller anden måde. I stedet for at de får af vide, jamen i får det her 

og så får de af vide nej men i får det ikke alligevel.”(interview5) 

Selvom klubben skabes på baggrund af de unges egne ønsker, forsøger 

udarbejdelsesgruppen altså at hemmeligholde initiativet for, at beskytte de unge mod 

skuffelser. Ud fra min teoretiske forståelse kan denne beskyttelse af de unge ses som et 

forsøg på at sikre, at de unges skuffelser ikke bliver en hindring for fremtidig engagement. 

Som Andersen har påpeget, skal de unge være af den opfattelse at deres indsats nytter før at 

de vil deltage, og det har den ikke gjort tidligere.  Det uheldige i denne beskyttelse er, at den 
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praksis negligerer de unges medbestemmelse. Når de unge ikke er bekendt med, at en klub 

er under oprettelse, kan de ikke sætte deres præg på den og tage ansvar for den. De aktive 

unge havde som udgangspunkt en forestilling om, at det lokale fællesskab om klubben skulle 

være ligeværdigt. På det tidspunkt hvor klubben bliver præsenteret for de andre unge, 

foreligger der allerede en komplet køreplan for forløbet omkring klubben, og på den måde 

har de udelukket de andre fra medbestemmelse. Dette bliver tydeligt i følgende 

interviewsekvens: 

”Ung: Altså jo mere folk passer på det og de har lyst og de kommer jo mere får 

vi så…(sat i gang) 

Interviewer: Men det skal ske ud fra deres foreslag? 

Ung:  I reglerne der står det hele. Vi starter med filmaftener. Går det godt og 

der kommer unge. De opfører sig ordentligt. Så lige pludselig så er der 

pc’er. Så er der kortspil, så er der bordfodbold, bordtennis. Så kommer 

det hele til at rulle. 

Interviewer: Men i har ikke forudbestemt hvilke ting der kommer? 

Ung: Vi har det hele klar. 

Interviewer: Så i ved at der kommer bordfodbold osv. 

Ung: Ja det hele er klaret.”(Interview9) 

Her fremgår det altså at ligeværdigheden mellem de unge er forsvundet, da 

interviewpersonens er begyndt at bruge ordene vi og de. ”Vi” tilbyder noget og ”de” unge 

udviser taknemmelighed. Det der startet som en ligeværdig klub, hvor alle har 

medbestemmelse, og hvor beslutninger bliver truffet i fællesskab til stormøder virker til, at 

få karakter af tre personers forestillinger. I praksisfællesskab vil der altid være nogle, der 

kender reglerne og som skal lære de andre op. Ved at reglerne er fastsat på forhånd af nogle 

unge, minder det dog om Rose beskrivelse af etiske fællesskaber, således at alle de unge skal 

have adgang til fællesskabet, hvis de arbejder på at efterleve reglerne. Dilemmaet er derfor, 

hvorvidt der med klubben er tale om et fællesskab, hvor alle beregnes som lige, men ikke 
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kan yde lige, eller om der er tale om, at nogle individer betragtes som værdige til 

fællesskabet, og andre skal bevise at de er værdige. 

 

6.2 Ansvarlige unge 

Formålet med indsatsen omkring de unge er at myndiggøre dem. Det er et dialektisk forhold 

hvor de på samme tid skal opføre sig myndigt og blive betragtet som myndige.  Når de unge 

begår kriminalitet i form hærværk, kan det ses som et oprør mod kedsomheden i området 

og dermed de eksisterende normer. Med et sådan oprør respekterer de unge ikke det 

grundlæggende demokratiske og pluralistiske normer, hvormed de fraskriver sig retten til at 

blive betragtet som myndige ansvarsfulde beboere. De unges oprør skal dog også til dels ses 

i lyset af, at de føler at de har forsøgt at agere myndigt og gå de mere demokratiske veje, 

men at dette ikke givet noget resultat, da deres forslag er blevet afvist af bestyrelsen. 

Samtidig har mange af de unge endnu ikke stemmeret, og er derfor udelukket fra 

demokratiet.   

Den empiriske analyse viste tilmed, at de unge ikke føler at de bliver betragtet som 

ligeværdige beboere af de voksne. Overrækkelsen af et lokale til en selvstyrende klub til de 

unge kan dog betragtes som et tilbud om medlemskab af det etiske fællesskab. Ved at 

etablere en klub kan de unge vise, at de er ærlige selvpålidelige og omsorgsfulde over for 

andre, og dermed har fortjent fuldt medlemskab af det etiske fællesskab. Ligeledes får de 

unge med klubben mulighed for at vise, at de kan tilpasse sig de fælles værdier der er i 

Blåkildegård ved at respekterer tingene og reglerne for klubben.  Det at de unge først får 

flere ting når de har bevist, at de kan være ansvarlige over for regelsættet kan tolkes som at 

nægter de unge, at blive ansvarlige nægter de også sig selv tilbuddet om at blive en del af 

fællesskabet. Arbejdet med multibanen hvor de unge har været med i planlægningen viser, 

at når de unge bliver inddraget demokratisk i beslutningerne så stiger deres respekt for 

normerne. En ung siger om planerne: Uddraget viser at de unge er sig bevidste om, at 

tiltagene skal komme alle beboerne til gode ikke kun de unge, samtidig er de tolerante og 

accepterende overfor, at deres beslutninger bliver modificeret i forhold til andre beboers 

mening. 
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Med baggrund i den avancerede liberale styringsrationalitet burde alle de unge blive tilbudt 

medlemskab af fællesskabet, hvis de kan leve op til moralen i fællesskabet. De unge får 

således også tilbud om, at være med i det etiske fællesskab selvom de tidligere har svigtet 

denne moral. Det har dog været en kamp at blive tilbudt fællesskab, men når de unge bliver 

tilbudt medlemskab udviser de etik. Dette viser et dilemma omkring hvorvidt, det som 

udgangspunkt er de unge der skal være ansvarlige for at komme med i fællesskabet, eller det 

er fællesskabet der skal udvise tillid til 

 

6.2.1 Manglende færdigheder 

En af pointerne med at skabe et lokalt fællesskab er, at de unge kan overtage noget af det 

ansvar staten ellers har i forhold til social kontrol. Hensigten er fællesskaber, der med en 

minimal indblanding er selvkørende. En ting er dog teori, men en anden er praksis. De unge 

vil nemlig gerne have et ansvar og især den frihed og respekt, der ligger i ansvaret, men 

samtidig giver interviewene et klart billede af, at de unge ikke føler sig i stand til at påtage sig 

det fulde ansvar.  Flere af de unge påpeger således, at det bliver nødt til, at være en voksen 

der har det overordnede ansvar for fællesskabet. Interviewene indikerer dog også, at det 

ikke nødvendigvis er fordi, de unge ikke kan tiltros ansvaret, men mere er et spørgsmål om, 

at de unge ikke har tiltro til sig selv eller de andre unge i området. Den manglende tiltro til 

de unges ansvarlighed retter sig grundlæggende mod to aspekter. For det første retter den 

sig mod de unges respekt for ejendommen. En ung fortæller om forslaget om en hal i 

området: 

”Det ville være fedt i hvert fald. Jamen så tror jeg, så ville folk også bruge det 

omvinteren. Jeg er bare lidt bange for at der også er nogen der eventuelt vil lave 

hærværk på det. Bruge det til at ryge hash og skulle tage stoffer derinde og alt muligt 

mærkeligt pis og misbruge det. Jeg tror ikke det ville kunne stå her i blåkilde… nej og 

være åbent hele tiden. Det ville det ikke nej. Ikke engang klubben derovre kan have 

åbent ind til deres legeplads eller fodboldbane uden der skal brændes containere af og 

smadres ruder og stå og råbes og skriges derovre osv.”(Interview3) 

Selvom der altså er en erkendelse af, at en hal kunne give flere aktivitetsmuligheder i 

området, er der også en frygt for, at de unge ikke vil respektere det fysiske rum og derfor vil 
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ødelægge de tiltag, der bliver iværksat. I forhold til dette aspekt er det aldrig de unge selv, 

der misbruger tiltagene, men de har den opfattelse, at der helt sikker er nogle andre unge, 

der vil vandalisere det, såfremt der ikke er voksne til at forvalte det.  

For det andet retter de unges manglende tiltro til deres egen ansvarlighed sig mod de unges 

sociale ressourcer. En ung begrunder, hvorfor en voksen er nødvendig i et fællesskab: 

”Der skal være nogle der styrer en, hvis vi nu kommer op at skændes om hvad det skal 

være og hvordan det skal foregår, så bliver der nød til at være nogle voksne. I skal også 

hjælpe os med at komme med ideer og styre os.”(Interview1) 

Den voksne er altså nødvendig som konfliktløser, men også i forbindelse med input samt 

opstart og udvikling af engagementet. Igen tegner der sig et dilemma.  De unges manglende 

tiltro til egne evner kan i et teoretisk perspektiv forstås på to måder. I den avancerede 

liberale styringsrationalitet er indlejret, at individet skal oplæres for at blive i stand til at tage 

ansvar. Dette betyder blandt andet, at børn og unge gennem skole og opdragelse bliver 

uddannet til at tage ansvar. Når de unge ikke føler sig parate til, at tage et ansvar skyldes det 

de stadig er under oplæring. Dette understøttes i mit datamateriale af, at de unge med 

alderen bliver mere og mere sikre på, at de er i stand til at tage ansvar. Med udgangspunkt i 

Andersens empowermentforståelse kan de unges usikkerhed i stedet forklares med at de 

mangler støtte og bekræftelse i deres engagement.   

Også dette kan understøttes i mine interviews. 

Interviewet med de to yngre muslimske piger viser således, at enkelte forslag fra en voksen 

kan medfører, at de unge bliver i stand til at italesætte deres ideer. Moderen til de to piger 

kom med følgende forslag: 

”De kan have sangkonkurrencer, de kan have dansekonkurrencer. Der skal være musik 

derovre, ellers har i jo musik på jeres mobiler. Hvis I nu laver en dansekonkurrence så 

kan man jo sige, jamen lad os klæde os ud.”(interviewer1) 

Moderens forslag om konkurrencer satte gang i en længere samtale om, hvordan sådanne 

konkurrencer kunne arrangeres. Det endte ud i en relativ detaljeret og fremskreden plan om 

forskellige konkurrencer. Disse konkurrencer bevægede sig tilmed væk fra moderens 

oprindelig ide, der gik ud på, at det kun var piger, der skulle være med. Der skal således 
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umiddelbart ikke meget til for at mobilisere de unges ressourcer. Pigernes mangler dog 

kompetencer, hvilket bliver tydeligt i slutningen af samtalen, for medmindre andre går ind 

og virkeliggøre denne plan, vil den forblive et tankeeksperiment. Dette betragter jeg dog 

mere som resultatet af deres ressourceprofil end deres alder. Disse piger er således 

hovedsagligt henholdsvis ideskabere og samlere. Med reference til min empiriske analyse er 

der også unge der besidder de resterende kompetencer, heriblandt lederroller, der er 

centralt i dette eksempel da det de to unge piger mangler andre til at iværksætte projektet. 

Pigerne selv forventer dog at iværksætterne er voksne.  Dermed synliggøres det at de unge 

endnu ikke er ”færdiguddannet” i de ressourcer, der medfører, de kan håndtere konflikter 

og tage styringen, eller om der i stedet er tale om, at de unge er så vant til, voksne tager 

styringen, at de ikke sætter spørgsmålstegn ved at være umyndiggjort.  

 

6.2.2 Manglende tiltro 

Blåkildegård forsøger at mynddiggøre de unge, men denne myndiggørelse møder anden 

modstand end de unges egen manglende tro. Interviewet med de to muslimske piger viser 

således, at selvom moderen er den der styrker pigernes tro på, at de har noget at byde på, så 

er hun også den, der begrænser pigernes tiltro til, at de selv kan iværksætte planen.  Det 

bliver tydeligt i denne sekvens fra interviewet: 

”Interviewer: Hvem skal bestemme hvornår der skal laves noget?  

Ung1:  Det skal man gøre fælles. 

Ung2:  Måske er der nogle der ikke kan den dag, og andre der ikke kan nogle 

andre dage. 

Moder:  Jeg tror [Boligsociale medarbejder] har mere styr på det 

der.”(Interviewer1) 

De to piger har oprindelig en ide om at de godt kan tage ansvaret, men da moderen 

fortæller, at det er den Boligsociale medarbejder meget bedre til, erklærer de to piger sig 

enig i, at det er bedst, at han tager varer på det praktiske. Dette er ikke et enestående 

eksempel på, at de unge i Blåkildegård på den ene side bliver opmuntret til tage initiativ, 
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men på den anden side alligevel ikke helt bliver tiltroet, at de kan tage ansvaret for 

initiativerne. Det er tilmed ikke kun forældrene der ikke viser tiltro, men også den 

lokalbestyrelse der skal fremme beboerdeltagelsen. Dette bliver tydeligt i arbejdet med 

ungdomsklubben. Da jeg interviewede den første initiativtager omtalte hun klubben som en 

ungdomsstyret klub, hvor de unge selv skulle have alt ansvaret.  Da jeg senere interviewer 

en anden initiativtager fortæller denne unge dog om nye planer i forhold til klubben:  

”Ja, som man stoler på og som vi faktisk kender også. Altså det bliver ikke sådan at 

de(unge) kan gå hen og få en nøgle. Det gør det ikke. Han kommer og kigger hvem det 

er og låser op og så kommer han engang imellem også og holder øje om der er nogle 

andre nogle der bliver lukket ind eller om der sker ballade. Ser hvordan det går, 

spørger ind til om det går fint. Og så låser af igen når det er.”(Interview9) 

Under udarbejdelsen af ungdomsklubben har dette således medført en ændring af styringen 

af klubben i det der skal være adgang til en voksen ”livline” når klubben har åben. Med min 

teoretiske forståelse kan denne udvikling forklares som, klubben er gået fra at være et 

empowerment ungdomsinitiativ i Andersens forstand til i en vis grad at være et voksenstyret 

projekt. Med dette har jeg forsøgt at tydeliggøre et dilemma, omkring hvorvidt det egentlig 

er de unge, der ikke tror på deres egne evner, eller om de unge er blevet attribueret, at de 

ikke er ansvarlige, af voksne der ikke har tillid til dem.  

 

6.3 Formning af den unge 

Selve oprettelsen af en klub kan anses som en selvstyrende adfærd. Som det er vist i den 

empiriske analyse, er de unge bevidste om, at de ved at hænge ud i området ”uden noget at 

lave utilsigten”, kan virke truende på andre beboere. Grundlaget for at de unge hænger 

ubeskæftiget ud i Blåkildegård er jo netop, at de mangler noget at lave og ikke mindst et sted 

at være. En ung initiativtager fortæller om hvordan klubben skal imødegå kedsomheden: 

”Vi tænkte at det fx måske i starten skulle være søndag, for folk de har ikke noget sted 

at gå hen søndag aften, hvor de mere i hverdagene fra mandag til torsdag, der er der 

en anden klub i nærheden, som bare er eget af kommunen, der har åbent… Så vi 

havde primært tænkt i starten at det skulle være søndag den havde åbent og så kunne 

man komme over og se noget film eller hvad man nu finder på, og så kunne man på 
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længere sigt arrangere nogle aftener hvor man kunne se noget landskamp eller 

lignende”(interview5) 

Klubben skal altså bruges til det de unge finder interessant, og i de tidsrum hvor der ikke er 

andre tilbud til at beskæftige  de unge. Ligeledes retter klubben sig mod den aldersgruppe af 

unge, der skaber utryghed i området. Etableringen af en ungdomsklub har således en 

dobbelteffekt, idet de unge får et værested, mens de resterende beboere bliver mere trygge, 

fordi de ikke bliver direkte konfronteret med de unges flokdannelse. I dette lys tydeliggøres 

det at klubben er en styring af de unge gennem frihed.  

Modelleringen af de unge som etiske individer bliver tydelig i en ung initiativtagers 

italesættelse af et ekstra formål med klubben. 

”Jamen det er der vi vil lytte til folk hvad de gerne vil, for det er svært at komme ind på 

de etniske piger i Blåkilde, hvor vi så tænkte at vi reklamerede med at de kunne få lov 

til at vælge en film som de gerne ville se, så kunne de komme derover og se den, så 

skulle vi nok åbne og der ville ikke blive lukket drenge ind for det er jo gerne det at 

deres forældre og familie ikke vil have at de er sammen med nogle af det modsatte 

køn. Og så nogle ting vil vi gerne respektere så meget som muligt.”(Interview5) 

Dette citat viser, at klubben foruden et generelt fokus, også skal henvende sig til specifikke 

beboergrupper som de etniske minoritetspiger. Udtalelsen er interessant, da den 

boligsociale medarbejder har tilkendegivet, at han har svært ved at nå de etniske 

minoritetspiger, fordi de er usynlige i området, mens den unge initiativtager ikke selv har 

kontakt med de etniske minoritetspiger og desuden ikke referer til disse piger i andre 

forbindelser. Dermed er der indikationer på, at den unge ikke selv er kommet på det 

specifikke fokus på de unge minoritetspiger, men at der er sket en formning af den unges 

sociale bevidsthed, således at hun påtager sig et ansvar for de behov den boligsociale 

medarbejder ser i området.   Dette synliggør et dilemma omkring hvorvidt den unge er 

blevet gjort til en etiske selvregulerende beboer, eller om der er sket en overdrevet 

formning af individets subjektivitet således, at hun påtager sig et ansvar der ikke er hendes.  
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6.3.1 Genstanden for formningen 

Når en pigeklub i det hele taget er i tale, kan det skyldes de forskellige kulturer og religioner 

der findes i Blåkildegård. En pakistansk pige og hendes moder forklarer i det følgende, 

hvordan det er problematisk for muslimske piger, at deltage i arrangementer hvor der er 

drenge: 

”Ung:  Jeg synes også der skal være drenge. 

Moder:  Jamen så er vi ude i det der igen hvad så med hvis der kom andre pakistanske forældre 

og fædre så bliver det meget sådan åh det var sådan et arrangement. Det er det der er 

så irriterende ved arabere og pakistanere… 

Ung: Fordi fædre du ved meget når man er muslim, der er mange fædre du ved der ikke kan 

lide når der er mænd der kigger på deres døtre en hel masse. 

Moder: Hvor de prøver at være smukke og ligne små prinsesser. Så gider man ikke se at hun 

har makeup på og ser sexet ud. Hvad er det for noget? Det er lidt svært med så 

noget.”(Interview1) 

Interviewuddraget viser, at denne unge muslimske pige ikke ser et personligt behov for, at 

arrangementer skal være kønsopdelt, men at de muslimske fædre er en hindring for, at 

pigerne deltager i de almene lokale fællesskaber. Oprettelsen af en pigeklub kan derfor 

anses som en respekt for fædrenes tolkning af islam. I et teoretisk lys kan pigeklubben dog 

også forstås som en måde at give pigerne en identitet, og et tilhørsforhold ud fra et 

fællesskab der har en specifik måde at opfatte islam og kønnet på. I de fleste danske 

fællesskaber er identiteten og tilhørsforholdet dannet ud fra en anden måde at opfatte 

kønnet på. Rose påpeger netop, at fællesskaber varierer meget i normer og værdier, men for 

at fællesskaberne ikke kommer i konflikt med hinanden må de være tilknyttet en politik, der 

opfatter en bestemt social opførelse som normal. Opfattelsen af hvad der betragtes som 

normal social opførelse, kan have mange tilgange. Til at redegøre for min pointe vil jeg 

hævde at netop indgåelsen i et lokalt fællesskab, kan ses den sociale opførelse der politisk 

betragtes som normal. Muligheden for kønsopdelte lokale fællesskaber kan dermed 

betragtes som et forsøg på at få de etniske minoritetspiger til at følge en ønskelig social 

opførelse uden at komme i konflikt med deres religiøse fællesskab. Mine interviews med de 
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to pakistanske piger tyder dog på, at kønsopdelte fællesskaber ikke altid er pigernes eget 

ønske og forståelse af deres religion. Dermed tydeliggøres der et dilemma, omkring hvorvidt 

man skal forme pigerne til alene at deltage i arrangementer der er kønsopdelt eller om man i 

stedet skal forme fædrene til, at pigerne kan deltage i arrangementer på tværs af kønnene. 

 

6.4 Fællesskab som inklusion 

Blåkildegård ønske om at lave en pigeklub for de etniske minoritetspiger, er tilmed et 

interessant tema, da disse piger ikke selv har ytret ønske om en sådan klub, og heller ikke 

udgør et egentlig ungdomsproblem for området, i og med at de ikke er synlige. Den 

manglende synlighed må dog netop være grundlaget for Blåkildegårds ønske om at skabe et 

fællesskab for disse piger. Når pigerne er usynlige, er de ikke aktive, handlende og 

solidariske. De pakistanske piger i mine interviews vil gerne være synlige i området, og til en 

hvis grad også engagerer sig. Samtidig har de tilnærmelsesvis ingen kontakt med andre unge 

i området, med undtagelse af familie. Deri ligger endnu en retfærdiggørelse af, at 

boligområdet ønsker at satse på pigerne. Tilgangen til denne satsning er dog problematisk 

set fra mit teoretiske udgangspunkt.  Forestillingen om pigeklubben sker således ikke ud fra 

pigernes eget initiativ, men ud fra en empowermentseksperts forestilling om, at de etniske 

minoritetspiger kan engageres såfremt de får adgang til en klub, der ikke har adgang for 

drenge. Her vil jeg ikke fokusere på, om det kan lade sig gøre at gennemføre sådan en klub, 

men i stedet henlede opmærksomheden på de konsekvenser sådan en klub kan have. Når 

boligområdet danner en klub rettet mod etniske minoritetspiger, gør de brug af den tilgang 

til empowerment som Cruikshank omtaler. Således udskiller boligområdet en særlig gruppe 

unge, som de tildeler en specifik gruppeidentitet, og som de derfor kan yde indsats overfor. 

Det kan ses som en måde at tilbyde medlemskab af fællesskabet til en gruppe unge der 

ellers distancere sig fra diskursen og sætter sig uden for normen.  En pigeklub kan således 

give pigerne adgang til en social kapital og skabe empowerment. Med Andersens optik vil en 

sådan social kapital dog kun være af afgrænsende karakter. Dermed vil pigerne få en 

solidaritet med hinanden, hvorigennem de kan opnå såvel identitetsempowerment, 

symbolsk empowement og politisk empowerment. Denne sociale kapital kan dog blive så 

stærk, at pigerne udelukker sig selv for det resterende lokale fællesskab. I sådanne tilfælde 
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vil de ikke have adgang til en brobyggende kapital, der kan tilføre pigerne goder og 

informationer, hvilket bliver en hindring for integrationen. Jeg har tidligere indikeret, at det 

ikke er uafviseligt nødvendigt, at de unge skal indgå i et samlet fællesskab, men i dette 

tilfælde med de unge etniske minoritetspiger skal medregnes, at disse piger selv virker til at 

ville deltage i et generelt lokalt fællesskab.  Når der således arbejdes på at oprette en 

pigeklub, som pigerne ikke selv har ønsket synliggøres der et dilemma, omkring hvorvidt 

man hjælper de unge minoritetspiger til lokalt deltagelse, eller om man unødvendigt udvider 

kløften mellem disse piger og områdets andre beboere.  

 

6.4.1 Løsning på sociale problemer 

Det er ikke kun i forhold til de unge minoritetspiger, at klubben kan skabe en kløft.  En ung 

initiativtager tydeliggører således, at klubben kun henvender sig til Blåkildegårds egne 

beboere.  

” Men kun beboere her i Blåkilde har adgang til klubben… (De unge må) ikke snakke for 

meget om klubben. Ud ad til så det kun sker for os i Blåkilde. Rygterne må ikke sprede sig, 

for hvis det først begynder at sprede sig så begynder de(udefrakommende unge) at komme 

og så bliver det så ødelagt for dem her.”(Interview9) 

Denne unge taler altså om, at man direkte vil udelukke udefrakommende unge fra klubben. 

Dette kan betragtes som værende i modstrid med det avancerede liberale princip om, at alle 

skal tilbydes medlemskab af fællesskabet såfremt de efterlever vilkårene for det 

pågældende fællesskab. Min empiriske analyse viste, at de udefrakommende unge stod for 

en del af den kriminalitet der begås i Blåkildegård, og dermed kan de siges at have frasagt sig 

retten til at deltage i ungdomstilfældet. Det gør sig dog gældende at også unge fra 

Blåkildegård har begået kriminalitet i området, hvorved også disse har frasagt sig 

rettigheden til fællesskabet. Ud fra min forståelse af Roses avancerede liberale 

styringsrationalitet kan jeg derfor ikke finde retfærdiggørelsen for at udelukke unge 

udefrakommende. Cruikshank kan give en forståelse i hendes beskrivelse af at grupper 

udskilles for at blive indsatsområder for empowermentprocesser. I Den boligsociale indsats 

isoleres de enkelte boligområder således for at give hvert område et større tilhørsforhold og 

solidaritet med hinanden. Solidariteten er ligeledes den forklaring, der kan gives ud fra 
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Andersens vinkel på empowerment. Ved at lave en udelukkelse af nogle unge forsøger man 

at styrke det interne lokale fællesskab i Blåkildegård. I dette fællesskab vil de dog ikke kun 

kunne opnå solidaritet, men også eksterne goder da området både rummer udsatte og 

ressourcestærke unge, dermed vil det teoretisk være i stand til at løse sine sociale 

problemer. Et sådanne stærkt lokalt fællesskab vil være rigt, samtidig er det dog væsentlig at 

være opmærksom på, at de udsatte unge der bliver udelukket fra fællesskabet, vil komme til 

at fremstå endnu fattigere. Dette både fordi disse unge (måske) mister deres fællesskab med 

de unge fra Blåkildegård, og fordi grundlaget for at de befinder sig i Blåkildgård er, at deres 

aktiviteter ikke er velsete i deres egne områder(Interview9). Dermed antydes det, at disse 

unge ligeledes er ekskluderet fra det positive fællesskab i andre områder. Ud fra tanken om 

at det er lokalområderne, der skal sikre sine beboere et positivt fællesskab, kan de 

udefrakommende udsatte unge betragtes som andre boligområders problem og ikke 

Blåkildegårds. Taget i betragtning at disse unge begår kriminaliteten i Blåkildegård ser 

situationen anderledes ud. Med dette vil jeg synliggøre et dilemma, om hvorvidt man kan 

løse de sociale problemer alene ved at styrke et aflukket lokalt fællesskab eller, om man er 

nødt til at arbejde med et brobyggende fællesskab, der ligeledes retter sig mod borgere 

bosat uden for lokalområdet. 

 

6.4.2 Udvidelse af spillereglerne  

Forestillingen om at klubben skal være et afgrænset fællesskab for Blåkildegårds unge 

hentyder til, at forventningerne til klubben oprindeligt var, at den skulle rumme alle 

områdets egne unge. I praksis har dette dog umiddelbart ikke været muligt. Det virker 

således til, at være de udsatte unge, der bruger klubben, mens piger aldrig viser sig i den. 

Heller ikke initiativtagernes detaljeret fremtidsplan er blevet overholdt. De unge er således 

blevet inviteret med til at gøre klublokalet i stand. Med istandsættelsen som undskyldning, 

er de unge dog begyndt at bruge mere tid i klubben end reglerne har foreskrevet og således 

er åbningstiderne gradvist blevet udvidet. Således havde klubben åbent fem aftener 

ugentligt, mod planlagte to i sensommeren 2010.  

Med udgangspunkt i min teori kan dette forstås som, at klubben oprindeligt er tiltænkt som 

et etisk fællesskab, der styres ved at de unge skal leve op til bestemte vilkår for, at få de ting 
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som de ønsker sig. De unge skal således opføre sig ansvarligt. Dette kommer ikke kun 

samfundet til gode, men også de unge selv. Såfremt de unge kan opføre sig efter 

forudbestemte regler, kan de opnå større tillid fra de andre beboere og derved kan 

ungegruppen som helhed på længere sigt blive inviteret med til flere beslutningsprocesser 

og dermed få tildelt større handlingskapacitet. Netop øget handlingskapacitet har været en 

af baggrundene for, at de tre unge initiativtagere har valgt at gå ind i arbejdet med 

klubben(interview5). Dette kan ses i lyset af Andersens forståelse af modstand mod magten. 

Fra denne vinkel vil de tre initiativtagere modarbejde magten ved at lære spillets regler og 

spille spillet. De er det, som Rose kalder selvstyrende. De andre unges opførelse kan tolkes 

mere tvetydigt. Således kan deres opførelse med at være mere i klubben end tiltænkt ses 

være et tegn på, at de er blevet selvstyrende. De engagerer sig i det arbejde som er i klubben 

og ser det som deres ansvar, at arbejdet bliver gjort. Derfor bruger de mere tid på det, end 

de behøver. Ligeledes er de bevidste om, at deres gruppedannelse i området skaber 

konflikter med de andre beboere, hvorved de unge bevidst rykker ind i klubben. Ud fra dette 

perspektiv sker ændringerne af klubbens regler som resultatet af en ansvarlig handling. 

Ændringerne af klubbens åbningstider kan dog også betragtes som, at de unge yder 

modstand mod magten ved at udvide spillets regler. For at være i stand til at udvide spillets 

regler må de unge allerede besidde en vis mængde empowerment og mobiliseringsevne, 

hvilket min empiriske analyse også viste, at de unge selv føler, de har.  Dette medfører, at 

man kan forsøge, at udøve magt over for de unge i et sådan projekt ved at styre, hvem der 

skal have ansvaret, men tager man ikke udgangspunkt i behovet og de unges 

medbestemmelse, så styrer de unge selv projektet i en anden retning, når de får 

muligheden.  Styrkelse af individernes handlemulighed kan dermed risikere, at nogle 

projekter rammer ved siden af deres egentlig mål, men omvendt kan det også sikre bedre 

rammer for andre mål, og dermed øge sandsynligheden for, at de lykkedes. Således skal 

erindres om en af de interviewedes udtalelse om, at de unge har forskellige behov og derfor, 

også har brug for forskellige tilbud.  Dermed vil jeg tydeliggøre dette afsnits dilemma. 

Dilemmaet om hvorvidt målet med borgerinddragelse er, at skabe selvstyrende unge eller 

om det er, at støtte de unges handlingskapacitet også selvom denne støtte betyder 

alternative mål og tilgange. 
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6.4.3 Omkostningerne  

Det har vist sig at være svært at engagere de unge i Blåkildegård, da disse springer fra 

projekterne, udebliver fra aftaler osv. Dette kan umiddelbart tolkes som. at de unge endnu 

ikke er blevet ærlige, selvpålidelige omsorgsfulde individer. Interviewene indikerer dog, at de 

unge (også) befinder sig i nogle interessekonflikter. De unges venner, familie og ikke mindst 

uddannelser kræver således tilsvarende det lokale fællesskab tid, og den unge bliver derfor 

nødt til at prioriterer. En ung fortæller om sine fraprioriteringer: Dem jeg snakker mindst 

med sådan at man lige kan få venskabet lidt længere op. Det er nok dem jeg prioriterer 

mest(interview4). Denne unge fravælger de mennesker, han har mindst med at gøre, og 

derved vil projekter i området hurtig falde fra, fordi det er nye sociale forbindelser, der skal 

etableres.  Når man forventer lokalt engagement, skal der altså tages højde for, at de unge 

foruden det lokale fællesskab også har andre fællesskaber at pleje, og de unge derfor kan stå 

overfor en afvejning af, om det nye (lokale) fællesskab er mere værdifuldt end et ældre 

fællesskab. En anden ung beskriver, hvordan hendes udannelse i forvejen gør hende 

nødsaget til at fraprioritere familien: 

”Jeg prøver at nå det hele men altså det der med at jeg gerne vil sidde om aften ovre i 

sofaen og se fjernsyn og drikke the og sludre og sådan altså, der er jeg nød til at sige 

nej, altså. Hvis jeg har en opgave der skal være færdig så er jeg nød til at lave den, så 

kan jeg ikke bare tillade mig at sætte mig over i sofaen og snakke og sludre. Jeg tror 

det er så noget. Hyggen er jeg nød til at sige nej til hvis jeg noget vigtigt der skal 

ordnes.”(interview7) 

Denne unge fravælger altså det private sociale samvær for at koncentrere sig om skolen. Der 

er tale om en ung, der er pligtopfyldende og ansvarsbevidst, og hun vil derfor være en 

positiv ressource, at få med i et lokalt fællesskab, hvor hun vil kunne inspirerer de andre 

unge til gå op i en uddannelse.  Det må dog overvejes, om et sådan engagement vil være til 

den unges eget bedste, da det vil sætte krav til hende om, at bruge tid hun i forvejen ikke 

har til rådighed.  Resultatet kan derfor blive at hun bliver ustabil i forhold til lokale 

fællesskab, eller at hun slækker på sin uddannelse. 
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 En ung fortæller om hvordan hun netop nedprioriterer skolen til fordel for lokalt 

arrangement: 

”Altså møder og så noget det aflyser jeg ikke, så skal det være fordi jeg ligger syg. Og 

jeg har det sådan at hvis jeg har lavet en aftale så vil jeg meget gerne holde den og hvis 

det er fordi der kommer en aflevering eller så noget så har jeg bare mindre tid til den 

aflevering eller mindre tid til den (veninde)aftale jeg har.”(Interview5) 

Denne unge går generelt højt op i sin uddannelse, men hendes ansvarsfølelse overfor de 

projekter hun melder sig til bevirker, at hun vælger, at nedprioriteter den tid hun bruger på 

uddannelsen (og sine andre fællesskaber). Dette afspejler en konflikt mellem to politikker, 

der begge har til formål at forbedre befolkningens sociale kår. Det er på den ene side målet 

om at skabe et lokalt engagement og social fællesskab, og på den anden side et mål der ikke 

har været i fokus i dette speciale, hvilket er målet om, at unge skal tage en uddannelse. Det 

er en dualistisk problematik, hvor mål og middel er til hindring for hinanden.  Når målet er at 

skabe kulturel kapital i form af uddannelse gennem denne sociale kapital, er det uholdbart, 

at det går ud over den kulturelle kapital, at de unge skal engagere sig. Omvendt er det heller 

ikke bæredygtigt, at uddannelse der har til formål at gøre individet etisk og frit, forhindrer de 

unges sociale ansvarlighed. Denne analyse afsluttes derfor med et dilemma, om hvorvidt de 

unge skal prioriteter eksisterende fællesskaber, det lokale fællesskab eller uddannelsen. 

 

6.5 Delkonkonklusion 

I dette kapital har jeg haft til hensigt, at vise at arbejdet med at etablere et lokalt fællesskab 

mellem de unge ikke sker gnidningsfrit, men skaber forskellige dilemmaer. Således har jeg i 

samspil mellem mit empiriske datamateriale og min teori synliggjort følgende tolv 

dilemmaer: 

1. Hvorvidt skal man satse på at danne fællesskaber med udgangspunkt i den beboergruppe 

som er udsat og som man ønsker at integrere i samfundet eller skal man satse på at danne 

fællesskaber med udgangspunkt i den beboergruppe som man ønsker skal påvirke den 

udsatte beboergruppe. 
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2. Hvorvidt skal og vil et initiativ i form af en ungdomsklub skabe et større lokalt 

ungdomsfællesskab eller vil og skal det alene flytte den nuværende fællesskabsstruktur fra et 

fysisk rum til et andet. 

3. Hvorvidt er der med klubben tale om et fællesskab, hvor alle beregnes som lige men ikke kan 

yde lige, eller er der tale om, at nogle individer betragtes som værdige til fællesskabet og 

andre skal bevise at de er værdige. 

4. Hvorvidt er det som udgangspunkt de unge der skal være ansvarlige for at komme med i 

fællesskabet, eller er det fællesskabet der skal udvise tillid til  

5. Hvorvidt er de unge endnu ikke ”færdiguddannet” i de ressourcer, der medfører, at de kan 

håndtere konflikter og tage styringen, eller er der i stedet tale om, at de unge er så vant til, at 

voksne tager styringen, at de ikke sætter spørgsmålstegn ved at være umyndiggjort.  

6. Hvorvidt er det de unge, der ikke tror på deres egne evner, eller er de unge blevet 

attribueret, at de ikke er ansvarlige, af voksne der ikke har tillid til dem.  

7. Hvorvidt er den unge blevet gjort til en etiske selvregulerende beboer eller er der sket en 

overdrevet formning af individets subjektivitet således at hun påtager sig et ansvar der ikke 

er hendes.  

8. Hvorvidt skal man forme pigerne til alene at deltage i arrangementer der er kønsopdelt eller 

skal man i stedet forme fædrene til at pigerne kan deltage i arrangementer på tværs af 

kønnene. 

9. Hvorvidt hjælper man de unge minoritetspiger til lokalt deltagelse eller udvider man 

unødvendigt udvider mellem disse piger og områdets andre beboere.  

10. Hvorvidt kan man løse de sociale problemer alene ved at styrke et aflukket lokalt fællesskab 

eller er man nødt til arbejde med et brobyggende fællesskab der ligeledes retter sig mod 

borgere bosat uden for lokalområdet. 

11. Hvorvidt er målet med borgerinddragelse at skabe selvstyrende unge eller er det at støtte de 

unges handlingskapacitet, også selvom denne støtte betyder alternative mål og tilgange. 

12. Hvorvidt skal de unge prioriteter eksisterende fællesskaber, det lokale fællesskab eller 

uddannelsen. 

Konklusion 

Dette speciale har haft til hensigt at belyse de lokale fællesskaber, som politikkerne bruger 

millioner af kroner på at styrke, med forventningen om, at de kan afhjælpe sociale 
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problemer. Specialet har koncentreret sig om unge og det lokale fællesskab. Her er de 

politiske forventninger, at fællesskaberne kan bidrage til at sænke ungdomskriminaliteten, 

øge den generelle tryghed i områderne og styre de unge i retning af at blive gode 

samfundsborgere. De politiske forventninger til det lokale fællesskab er dog ikke 

nødvendigvis identiske med de unges egne interesser i selv samme fællesskab, hvilket kan 

influere på fællesskabernes resultater og ikke mindst skabe nye dilemmaer. Dette har jeg 

søgt at vise gennem problemformuleringen: Hvilken interesse har de unge i at engagere sig i 

deres lokale boligområde, og kan deres engagement indfri de politiske forventninger om at 

løse sociale problemer gennem lokale fællesskaber? Når problemformuleringen undersøges i 

det almene boligområde Blåkildegård i Høje-Taastrup, tegner der sig et billede af, at de unge 

anerkender, at det lokale fællesskab kan have den politisk ønskede effekt, og at denne effekt 

er positiv for såvel de unge som de øvrige beboere i Blåkildegård, men deres interesse for 

fællesskabet drejer sig dog i lige så høj grad om at få et øjeblikkeligt personligt udbytte. De 

unges interesse understøtter således de politiske ønsker, men de rækker også ud over de 

politiske forestillinger, og derigennem tydeliggøres nogle nye styringsdilemmaer. 

De unge i Blåkildegård er generelt bevidste om, at der udføres forskellige kriminelle 

handlinger i området og forestiller sig ligeledes, at et bedre fællesskab kan afhjælpe noget af 

kriminaliteten. Reduceringen af kriminaliteten er dog kun en bieffekt af fællesskabets 

egentlige formål. Således ønsker de unge at bruge tid på det lokale fællesskab for at være 

sammen med deres venner og familie samtidig med, at de ønsker at gøre området sjovere, 

så de ikke behøver at kede sig, hvilket betragtes som en af hovedårsagerne til at begå fx 

hærværk.  Ved at fremme de unges udfoldelsesmuligheder i området og sikre de unge 

aktiviteter, som de kan foretage sig med deres venner, kan man modarbejde den 

kedsomhed, der fører til hærværk og lignende utilpassede handlinger. På denne måde vil det 

lokale fællesskab efterleve de politiske forventninger. Man bør således kunne engagere de 

unge i aktiviteter og få dem til at gøre brug af aktiviteterne. Et sådan engagement skal dog 

ses i lyset af, at de unge ikke engagerer sig for at opnå nye sociale relationer, og at flere af de 

unge giver udtryk for, at de ikke ønsker at ændre deres sociale relationer til de andre unge i 

området. Andre og bedre fysiske udfoldelsesmuligheder kan derfor måske nedbringe 
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kriminaliteten i området, men det medfører ikke nødvendigvis en ændring i de sociale 

relationer. 

Nogle af de unge ser i stedet et behov for at ændre de sociale relationer mellem områdets 

unge og voksne beboere ud fra den forståelse, at det vil give større tolerance, 

beboerindflydelse og tryghed samt en bedre social atmosfære blandt alle beboerne, hvilket 

er i fuld overensstemmelse med den politiske forestilling. Netop de sociale relationer 

mellem unge og voksne, der i området betegnes som anstrengte, kan dog have betydning for 

de unges lokale fællesskab. Det er de voksne i form af lokalbestyrelsen, der står for at tildele 

de unge fysiske og i nogle tilfælde økonomiske ressourcer til aktiviteter, der kan samle de 

unge (og voksne). Det anspændte forhold mellem genrationerne har bevirket, at de unge 

ved afslag på økonomiske og fysiske ressourcer føler, at de ikke bliver vist den tillid, det 

kræver, for at de kan bevise, at de er gode ansvarlige beboere. Når de unge ikke vises tillid, 

gør nogle unge oprør ved bevidst at opføre sig utilpasset, hvorved de sociale relationer 

forværres frem for forbedres. 

I nogle tilfælde vises de unge tillid, fx tildeles de et lokale til en klub, som de har ønsket sig. 

For at hindre at de unge skal blive skuffet (og agere utilpasset), hvis udarbejdelsen af 

klubben ikke får de nødvendige tilladelser, hemmeligholdes klubben for områdets unge med 

undtagelse af de tre unge, der står for udarbejdelsen. De tre unge har på forhånd fastsat 

reglerne og de goder, som de unge får, hvis de beviser, at de kan opføre sig ansvarligt. 

Ligeledes har disse tre unge automatisk en plads i klubbestyrelsen, mens supplerende 

bestyrelsesmedlemmer skal vælges ind. Ved at tilrettelægge klubben på denne måde, kan et 

fællesskab der har til hensigt at skabe ligeværdighed, få karakter af at nogle medlemmer 

automatisk bliver betragtet som værdige, mens andre skal vise, at de er værdige. 

En central karakteristika ved det lokale fællesskab er beboerinddragelse, og for de unge i 

Blåkildegård er en forudsætning for at engagere sig i lokalområdet da også, at fællesskabet 

kommer til at foregå på de unges præmisser. De yngre unge anser dog voksen inddragelse 

som en forudsætning for, at fællesskabet kan fungere. De voksne skal være konfliktløsere og 

ideskabere, og på den måde kan de komme til at være det forbillede og den mentor, som 

guider mod ansvarlighed. De voksne kan således være en positiv drivkraft, der styrker de 

unges initiativer og selvfølelse. I nogle tilfælde kan de voksne dog også blive en hindring for 
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de unges lokale fællesskab og ansvarlighed. Eksempler på dette findes, når de unge undlader 

at handle. fordi de forventer at de voksne tager sig af det, eller når de voksne overtager, 

fordi de tager forgivet, at de unge ikke kan håndtere opgaven. Der findes dog forskellige 

komptenceprofiler blandt de unge i området og ved at inddrage og engagere alle fire profiler 

i projekterne er min vurdering, at de unge får bedre mulighed for selv at kunne håndtere 

ungdomsprojekterne.   

Der eksisterer i Blåkildegård flere eksempler på, at mange unge vælger at engagere sig, 

efterlever reglerne og opbygger deres fællesskab indenfor rammerne, når de vises tillid. 

Nogle unge udviser denne ansvarlighed, fordi de regner med at kunne få vedtaget flere af 

deres egne forslag, når de er tillidsvækkende. Andre unge udviser bare denne ansvarlighed, 

men udvider samtidige, lige så stille rammerne for det acceptable.  

Som udgangspunkt starter de unge med at engagere sig, fordi de vil opleve et øjeblikkeligt 

udbytte, enten i form af en aktivitet eller i form af socialt samvær. Gennem engagementet 

begynder nogle unge dog at se deres deltagelse i et større billede, hvor de bliver bevidste 

om såvel de kompetencer som den lokalsamfundsmæssige betydning deres deltagelse 

medfører. På denne måde kan fællesskabet altså påvirke de unge til at blive ansvarlige 

beboere, der ikke alene selv er tilpasset, men også hjælper andre til at opnå denne mærkat. 

Når en ung udvider sit oprindelige formål med en klub og begynder at arbejde for, at de 

muslimske piger kan få deres egen aften i klubben, uden hun selv er muslim eller i kontakt 

med de muslimske piger i området, kan det hævdes, at formningen af den unge har taget 

overhånd, og at hun påtager sig et ansvar, der ikke er hendes.    

Dette skal også ses i lyset af, at man i Blåkildegård som i mange andre boligområder ønsker 

at skabe et særtilbud til de unge muslimske piger, der ikke må være sammen med drenge for 

at de kan opleve et fællesskab i området. I forhold til de to muslimske piger, der deltog i 

denne undersøgelse, er det dog tydeligt, at et sådan tilbud i højere grad vil tilfredsstille 

faderen end pigerne. Pigerne ytrer således ikke ønske om kønsopdelte fællesskaber, snarer 

tværtimod.  Særtilbud til piger kan dermed føre til, at muslimske piger må deltage i 

fællesskabet. Det distancerer dog samtidig piger fra drengene, en distancering der ifølge 

pigerne ikke er nødvendig og ikke deres eget ønske. 
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I Blåkildegård er der både unge, der ønsker et større fællesskab og unge, der ikke ønsker et 

større fællesskab. Fælles for dem er at de kan motiveres til at deltage i enkeltstående 

arrangementer, hvis disse engagementer dækker et øjeblikkeligt behov hos de unge. Nogle 

unge er tilmed villige til at arbejde for at fremme det lokale fællesskab. Den tid de unge 

bruger på dette arbejde går dog naturligt fra andre aktiviteter. Nogle gange skulle tiden være 

brugt til afslapning, andre gange på venner og nogle gange på uddannelse.  

Selvom det er muligt at styrke det lokale fællesskab og gennem enkeltstående aktiviteter 

inddrage de unge som ellers fravælger fællesskabet, kan fællesskabet hurtigt få en intern 

karakter, hvor det kun er områdets unge, der har adgang. Et stærkt internt fællesskab har i 

Blåkildegård den effekt, at områdets unge med anden etnisk baggrund virker som 

beskyttelse af områdets øvrige unge i forhold til konfliktopsøgende unge med anden etnisk 

baggrund. Et internt tilfredsstillende fællesskab vil dog ikke løse alle de kriminelle 

ungdomsproblemer, da en del af kriminaliteten blandt andet stofsalget foretages af unge fra 

andre boligområder. 

En besvarelse af problemformuleringen kan dermed ikke blive entydig, men det må i stedet 

konkluderes, at de unges interesse i at engagere sig i deres lokalområde overvejende går på 

at skabe et mere interessant fysisk rum at opholde sig i sammen med deres venner, men at 

deres interesse og engagement ofte kan medføre en positiv effekt på nogle sociale 

problemer, samtidig henleder engagementet dog til andre nye problemer. 
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Bilag – Interviewpersonerne 

Tabel 3.1: Interviewpersoner egne interviews 
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Tabel 3.2: Interviewpersoner fra supplerende interviews  

 

 

 

 


