
 

 

”Folk her deler nogle kerneværdier. De 
har samme interesser. Mange har PH-
lamper og kan lide godt design og god 
kvalitet. Her er byliv kombineret med 

landsbyliv. Forstaden er bare den nød-
vendige plads.”  

Mand 38 år, Østerbro) 
 

”Vi er ikke en homogen masse. Kreative 
eller anderledes tænkende mennesker 

opdager et sted. Flytter ind – mere eller 
mindre ulovligt – det er ikke noget Hr. 

og Fru Sovs kan finde på.”  
(Mand 38 år, Refshaleøen)  

”Jeg savner nogen at snakke med, der er 
ligesom os. Og har børn. Der var nogen, 
men de flyttede ud. Dem ovenpå er paki-
stanere – de er søde og vi har spist sam-
men og grillet – men der er sprogbarrie-
rer. Vi har forskellige kulturer. Det er fint 
nok. Der er en del unge familier af anden 
etnisk baggrund. Men vi mangler nogen, 

der er lidt ligesom os.” 
(Kvinde 27 år, Husum)  

 

”Jeg passer sammen med menneske-
ne. Her er de ikke for fine eller bum-
sede. I Valby var der for fine menne-
sker - de kiggede på én og snakkede 
om én. De synes, at de var bedre. Vi 

passede ikke til de folk. Rødovre - tæt 
ved Brøndby” - det var lidt for sumpet 

og ensomt.   
(Kvinde 24 år, Sydhavn) 
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Hovedresultater 
Denne rapport præsenterer resultaterne af den kvalitative livsformsundersøgelse, som NIRAS Kon-
sulenterne har gennemført for Københavns Kommune i perioden maj-december 2008. Undersø-
gelsen er en videreudvikling af en livsformsundersøgelse, som vi gennemførte i 2003. Indled-
ningsvis opridses rapportens hovedresultater. 

 

Bylivsværdier 

Bylivsværdier samler nogle af de grundlæggende livsformsværdier, som Københavnerne orienterer 
sig efter i byen. Bylivsværdierne danner grundlag for menneskers forskellige vurderinger af byens 
og boligens kvaliteter. Når man anskuer det gode byliv og den passende bolig gennem bylivsvær-
dierne, fungerer de som forskellige optikker, der giver forskellige bud på, hvad der er det gode 
byliv, det gode kvarter og den gode bolig. Bylivsværdierne er genkendelige for alle københavnere, 
men de prioriteres meget forskelligt.  

 

Denne undersøgelse udpeger fire bylivsværdier, som har hver sin målestok for at vurdere den go-
de bolig og det gode byliv i København. Nedenfor har vi samlet centrale kendetegn for hver værdi.  

 

Det nære:  
 Sammenhold med mennesker i ens kvarter 
 Overskuelige omgivelser 
 Søger trygheden ved det velkendte 

Det særlige: 
 Smagsfællesskab med mennesker, man deler værdier med 
 Udsøgte omgivelser 
 Søger god kvalitet 

Det udfordrende: 
 Netværk, der giver forbindelser 
 Omgivelser med nye muligheder 
 Søger forandring 

Det elementære:  
 Begrænset og fragmenteret fællesskab 
 Vilkårlige omgivelser med begrænsede handlingsmuligheder 
 Søger sikkerhed 

 

Samlet set er der en tendens til, at det nære er mest udbredt blandt lønarbejdere; det særlige mest 
udbredt blandt mennesker i karrierestillinger; det udfordrende mest udbredt blandt kreative og 
katalysatorer og det elementære mest udbredt blandt mennesker på overførselsindkomst.  
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Kvartererne og bylivsværdierne 

Alle Københavns kvarterer har deres egen sammensætning af bylivsværdier, hvor enkelte værdier 
er særligt dominerende. Men en bylivsværdi står aldrig alene i et kvarter. Bylivsværdierne spiller 
sammen og henter inspiration og synergi fra hinanden eller står i konflikt og trænges eller trues af 
hinanden. Nogle bylivsværdier har lettere ved at sameksistere end andre, og de mulige balancer i 
det enkelte kvarter er derfor vigtige at være opmærksom på i planlægningen af byen.  

 

Social bæredygtighed og borgerinspireret byudvikling 

Bylivsværdierne kan være et væsentligt bidrag til at byens udvikling er social bæredygtig. En vel-
fungerende og attraktiv by er en by, der er social bæredygtig i den forstand, at den rummer en 
passende balance mellem forskellige bylivsværdier. Social bæredygtighed drejer sig om at sikre, at 
der er en balance mellem bylivsværdierne, således at byen rummer kvarterer, hvor alle bylivs-
værdier trives. Dette betyder ikke, at det er godt eller muligt at blande alle fire bylivsværdier alle 
steder. Tværtimod. Men i København som helhed bør der være en balance, som gør at alle bylivs-
værdier har steder, hvor de trives.  

 

Undersøgelsen er et bidrag til en borgerinspireret byudvikling, hvor kommunen tager højde for 
forskelle, forståelser, alliancer og konflikter mellem de forskellige bylivsværdier i planlægningen af 
Københavns udvikling.  Det drejer sig om at lytte til og forstå, hvad der motiverer borgerne til at 
engagere sig i byens udvikling. Og det drejer sig om at få developere og planlæggere til at tage 
højde for, at en forståelse for borgernes værdier er en forudsætning for en succesfuld byudvikling.  
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Forord 
Denne rapport sammenfatter NIRAS Konsulenternes kvalitative undersøgelse af københavnske by-
livsværdier.  Undersøgelsen er en videreudvikling af den livsformsundersøgelse, som vi gennem-
førte for Københavns Kommune i 20031.  

 

Undersøgelsen fra 2003 karakteriserede forskellige københavnerlivsformer på baggrund af deres 
opfattelser af det gode byliv. 2003-undersøgelsen viste, at hver livsform lagde vægt på forskellige 
bylivskvaliteter og havde specifikke steder i byen, hvor de følte sig hjemme. Det viste sig også, at 
der med hver livsform fulgte særlige forventninger til byens udvikling og kommunens planlæg-
ning. Undersøgelsen bidrog til kommunens arbejde med at inddrage mange af københavnernes 
forventninger til byen i Kommuneplanstrategi 2004.  

 

Formålet med denne opdatering af livsformsundersøgelsen er, dels at sætte et mere specifikt fo-
kus på københavnernes forskellige forventninger til den gode bolig og dels at forstå, hvordan Kø-
benhavnerne forholder sig til aktuelle problemstillinger, som fx bæredygtighed. Denne undersø-
gelses resultater skal således bidrage til at kvalificere kommunens aktuelle arbejde med at sikre 
en socialt bæredygtig byudvikling, der rummer boliger og udfoldelsesmuligheder for alle borgere.  

 

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse, hvor der i 2008 er indsamlet ny viden i ni forskellige 
kvarterer i forskellige Københavnske bydele. Vi har besøgt 40 husstande, som har deltaget i inter-
view, taget billeder, tegnet på kort og guidet os rundt i deres kvarter. Rapportens billeder er taget 
af undersøgelsens informanter. 

 

 

                                                
1 Undersøgelsen i 2003 blev gennemført af analysefirmaet Advice Analyse og Strategi, som siden skiftede navn til Explora. 
NIRAS Konsulenterne har 1. marts 2008 købt analysefirmaet. Gertrud Øllgaard har stået for tilrettelæggelsen og gennemfø-
relsen af begge livsformsundersøgelser, som er foretaget i samarbejde med Henrik Dahl og Sabine Klinker.  
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Om undersøgelsen 
Denne kvalitative undersøgelse er tilrettelagt som en opfølgning og videreudvikling af en livs-
formsundersøgelse, som vi gennemførte for Københavns Kommune i 2003, hvor vi foretog en ka-
rakteristik af fem københavnerlivsformer og deres forskellige opfattelser af det gode byliv.  

 

Livsformer er idealtypiske eksistensmåder, hvis grundtræk er forholdsvis stabile, fordi de bygger 
på forskellige måder, hvorpå københavnerne forholder sig til arbejdsmarkedet2. Disse relationer 
og værdier forandrer sig langsomt og er mere træge og mere gennemgribende end mode- og livs-
stilsfænomener. Det betyder ikke, at livsformerne er statiske, men at de normalt udvikler sig uden 
fundamentalt at ændre karakter over en fem års periode.   

 

Med det udgangspunkt er denne undersøgelse tilrettelagt, så den opdaterer 2003-undersøgelsen 
med en indsigt i de aktuelle udfordringer og forventninger, som præger de fem københavnerlivs-
formers forhold til byen. 2008-undersøgelsen er designet, så den sætter særligt fokus på køben-
havnernes forhold til deres bolig og kvarter. Undersøgelsen handler om, hvordan livsformerne 
udfolder sig i bestemte boligkvarterer og på de boligkvaliteter og tillidsformer, der er fremher-
skende i de forskellige kvarterer. Undersøgelsen har lagt særlig vægt på at inddrage københavne-
re, der i livsfase befinder sig tæt på at skulle træffe afgørende boligvalg. Aldersmæssigt betyder 
det, at en stor del af nøgleinformanterne i denne undersøgelse er i slutningen af 20’erne eller be-
gyndelsen af 30’erne, men vi har også talt med ældre informanter, hvor den ældste er 65 år. Der-
udover har børn i alderen 0-16 år deltaget i undersøgelsen.   

 

Et væsentligt kriterium i udvælgelsen af deltagere i en livsformsundersøgelse er relationen til ar-
bejdsmarkedet. I denne undersøgelse har vi endvidere valgt at gå tæt på, hvordan bestemte livs-
former udfolder sig i bestemte kvarterer i byen. Vi har, som det fremgår af nedenstående oversigt, 
i samarbejde med Københavns kommune valgt at inddrage kvarterer i forskellige københavnske 
bydele, og inden for hvert kvarter opsøgt informanter med en bestemt arbejdsmarkedstilknytning. 

 

I hvert kvarter udvalgte vi først en nøgleinformant med den udvalgte alders- og arbejdsmarkeds-
profil. Denne nøgleinformant fungerer samtidig som gatekeeper til andre informanter i kvarteret, 
idet vi rekrutterer videre gennem nøgleinformantens sociale netværk. Vi benytter således en snow-
ball-sampling, hvor en informant viser videre til den næste informant i kvarteret. Snowball-
samplingen, hvor en informant anbefaler andre informanter, blev valgt, fordi den gav en viden om 
de forskellige måder, hvorpå man mødes og viser hinanden tillid i de enkelte kvarterer, samtidig 
med at den giver et indblik i styrken af socialt netværk i kvarteret.  
 
                                                
2 Se fx: Thomas Højrup (1983): Det glemte folk , SBI ; Højrup, Thomas (2002): Dannelsens dialektik: etnologiske udfordrin-
ger til det glemte folk . Kbh.: Museum Tusculanum; Københavnerlivsformer , Advice Analyse og Strategis dokumentations-
rapport, Københavns Kommune december 2003. 
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Hvor har vi været? Hvem har vi opsøgt? 

Husum 

Valby 

Sydhavn 

Lønarbejdere 

Islands Brygge 

Vesterbro 

Østerbro 

Karrieremennesker 

Christianshavn 

Byens sprækker  
(Refshaleøen, Nørrebro, Vesterbro)  

Kreative og katalysatorer 

Tingbjerg 

Sydhavn 

Udsatte/overførselsindkomst 

 
Samlet set har vi besøgt 40 husstande fordelt på 9 kvarterer i København. Hvor vi har været frem-
går af kortet på denne side.  
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Ved husstandsbesøgende har vi interviewet enten et eller flere medlemmer af husstanden sam-
men. Informanterne har tegnet deres brug af byen på kort over København. Vi er blevet vist rundt i 
kvarteret, mens informanterne har taget billeder af vigtige steder og fortalt om deres kvarter på 
godt og ondt. Disse husstandsbesøg er suppleret med kvarterbesøg, hvor vi har observeret kvar-
terets byliv kombineret med voxpop interview på gader og pladser, til vejfester og på lokale café-
er. 

 

Generelt er der blevet taget godt imod, at kommunen viser interesse for borgerne ved at få gen-
nemført en sådan undersøgelse. Mange af de mennesker, som vi har mødt gennem dataindsam-
lingen er kommet med positive tilkendegivelser. En stor del af de der har medvirket i undersøgel-
sen, vil gerne vide mere om undersøgelsens resultater.  

 



 

9 
EXPLORA & NIRAS Konsulenterne 

 

Københavnerlivsformer og bylivsværdier 
Denne undersøgelse udpeger fire forskellige bylivsværdier, som københavnerne orienterer sig ef-
ter, når de vurderer den gode bolig og det gode kvarter. Værdierne er udpeget på baggrund af en 
livsformsundersøgelse, der afdækker nogle forskellige grundmotiver som har betydning for, hvor-
dan københavnerne bor og lever i byen. Det betyder, at værdiernes karakter bygger på en analyse 
af, hvordan mennesker med forskellige relationer til arbejdsmarkedet har forskellige forventnin-
ger, vurderinger og prioriteringer i forhold til livet i byen.  

 

De fire bylivsværdier, som undersøgelsen beskriver, er værdier, som de fleste københavnere kan 
genkende og i et eller andet omfang kan tilslutte sig. Der er imidlertid stor forskel på, hvilke vær-
dier der prioriteres højest og har størst betydning for københavnerne. Undersøgelsen viser, hvor-
dan københavnerne, der deler livsform, har en tendens til at prioritere bestemte værdier højere 
end andre værdier. På samme måde er byens forskellige kvarterer præget af bestemte bylivsværdi-
er. Kvarternes karakter, udviklingspotentiale og konflikter hænger sammen med den måde, hvorpå 
bylivsværdierne spiller sammen i de enkelte kvarterer.  

 

Bylivsværdierne giver Københavns Kommune et grundlag for at fremme en byudvikling og dialog 
med borgerne, der tilgodeser nogle værdier, som københavnerne værdsætter. Samtidig er det et 
grundlag for at være opmærksom på, at københavnere er forskellige og ikke sætter lige stor pris 
på alle værdier. En social bæredygtig byudvikling kræver, at kommunen prioriterer hvilke værdier, 
man vil tilgodese i bestemte situationer og på bestemte steder.  
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Det nære  

De, der prioriterer det nære højest, er typisk lønarbejdere i stillinger som fx folkeskolelærer, pæ-
dagoger, postbude og sekretærer. De ser deres arbejde som vigtigt og nødvendigt, men ikke nær 
så vigtigt som det, de foretager sig derhjemme i fritiden. Deres arbejdsuge holder sig typisk på 37 
timer.  

 

Denne undersøgelses beskrivelse af det nære bygger på viden indsamlet i kvarterer i Kongens 
Enghave (som alle, der bor der, kalder Sydhavnen) Brønshøj-Husum og Valby. 

 

Det nære er en bylivsværdi, hvor de, der prioriterer den, lægger vægt på: 

• Sammenhold med mennesker i ens kvarter 
• Overskuelige omgivelser 
• Søger trygheden ved det velkendte 

 

Forpligtende fællesskab 

Når det nære er en højt prioriteret værdi hænger det 
sammen med, at man tillægger sammenholdet og 
fællesskabet, der hvor man bor, stor betydning. Der 
lægges stor vægt på, at man er forpligtet på fælles-
skabet, hjælper hinanden og holder øje med hinan-
den og de omgivelser, som man er fælles om. Når 
man værdsætter det nære, sætter man også stor 
pris på, at man foretager sig mange ting sammen 
med andre mennesker i kvarteret.  

 

Vi hører flere fremhæve det som en særlig værdi, at 
man kan være sammen med naboerne, dem fra går-
den eller opgangen, hvor man gerne griller, drikker 
kaffe eller en øl sammen. Det er vigtigt for dem at 
lære nogle naboer at kende, og vi hører om en stor 
loyalitet overfor dem man kender og som investerer 
samme energi i nærmiljøet, som man selv gør. Det 
fortælles med glæde, at man ser efter hinandens 
børn, at man hjælper hinanden og generelt holder 
øje med hinanden. Men vi hører også om skepsis 
overfor dem, som ikke mødes på denne måde og 
følger de samme spilleregler for at være sammen og 
holde orden, som dem selv. Hvis man er en del af 
fællesskabet, er hjælpsomheden stor, men der er 
også en tendens til, at man kan være uforstående 

 ”Man sidder en fire stykker, ’skal vi ikke 
grille?’ - og så er vi 20 personer lige 
pludselig. Der bliver købt ind og børne-
ne leger – det er ren hygge. Her er me-
get socialt.” (Mand 41 år, Sydhavn) 

 

 

Gårdmiljø i Sydhavn 

 
”Jeg har altid været glad for at bo her – 
det er jeg ikke mere. Der er problemer 
med alle de fremmede, der er flyttet ind. 
De overholder overhovedet ikke husord-
nen eller noget som helst. Vi har en 
ballade uden lige med dem. ” (Mand 65 
år, Husum) 
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overfor, at nogle mennesker opfører sig anderledes. 
Den høje tillid er bygget op omkring fælles normer, 
som cementerer fællesskaber og virker skelsætten-
de positivt for nytilflyttere, som deler og genkender 
de normer. Det være svært at skabe sådanne for-
pligtende fællesskaber, der rummer både etniske 
danskere og borgere med anden etnisk baggrund.  

 

Mange tilhængere af det nære er engageret lokalt i 
frivilligt arbejde, fx en klub i karreen, gårdfester, 
bestyrelser, fodboldklubber eller spejderledere. De 
investerer meget tid og energi i det lokale, enten 
som arrangører eller deltagere. De sætter stor pris 
på de lokale initiativer og bakker op om de arran-
gementer og tiltag, der er. På den måde lærer de 
flere ligesindede at kende i kvarteret, hvor de bor.  

 

 

”Nu bliver der lavet små pladser med 
borde og bænke. Det gør, at folk snak-
ker mere med hinanden. Bænke gør, at 
folk kommer mere ned i gården for at 
sidde og snakke.” (Kvinde 27 år, Husum) 

 

”Frivilligt arbejde er godt. Et barn i går-
den sagde ”Hvis du er lærer, kan du 
hjælpe med mine lektier” – ja, svarede 
jeg, du skal bare komme.” (Mand 32 år, 
Valby) 

 
Det velkendte og overskuelige 

Det nære er en bylivsværdi, hvor det overskuelige 
og velkendte prioriteres højt i omgivelserne. Nær-
heden handler også om, at man foretrækker at kun-
ne fortage sig så meget som muligt i vante omgivel-
ser tæt på boligen. Det gode kvarter er der, hvor alt 
det, de skal bruge og fortager sig, er tilgængeligt 
lokalt i deres eget kvarter - bortset fra deres arbej-
de, som oftest ikke befinder sig i det kvarter, hvor 
de bor. Nærheden viser sig også, når de skitserer 
deres aktiviteter og steder de kommer på et kort 
over byen: alle aktiviteter bortset fra arbejdet kan i 
udpræget grad samles i og lige omkring deres eget 
kvarter (se bilag 1). Hvis bestemte udfoldelsesmu-
ligheder – indkøb, idrætsfaciliteter, offentlig trans-
port, kulturelle tilbud, grønne områder etc. - ikke er 
tilgængelige lokalt, er der stor sandsynlighed for, at 
de ikke tages i betragtning.  

 

Prioriteringen af det nære hænger sammen med 
vigtigheden af det velkendte, og det der er tæt på. 
Man gør en dyd ud af at skabe stabilitet og holde 
orden så kvarteret, boligblokken og deres egen lej-
lighed tager sig ordentlig og nydelig ud.  

 ”Det er et fint område. Det man ser på 
er, om lejligheden er god og området er 
grønt og plads til børn med legeplads, 
og der skal være offentlig transport. Det 
er der alt af her. Der er et paradis.” 
(Mand 32 år, Husum) 

 

”De måtte gerne bygge en bio og en 
svømmehal. Det mangler. Der ligger 
noget på Vesterbro og inde i byen. En 
biograf og svømmehal samler folk. Jeg 
elsker det . ” (Kvinde 32 år, Valby) 

 

 
Fitnesscenter i Valby 
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En passende bolig 

Vurderingen af den gode bolig forbindes ofte med 
naboskabet. Dette betyder dog ikke, at det fysiske 
rum er uden betydning. Generelt er man godt til-
freds med de fysiske omgivelser, men vi har hørt 
flere fortælle, at de forventer ikke at være dårligere 
stillet end andre. Der forventes det, man kunne kal-
de almindelige standarder.  

 

Der er ikke entydige forventninger til en boligs stør-
relse i kvadratmeter. Boligernes størrelse vurderes 
normalt ud fra antallet af personer i husstanden og 
især, at hvert barn kan få sit eget værelse. 

 

Vurderingen af den gode boligs størrelse og karak-
ter følger livsfaserne, og derfor er det vigtigt, at et 
kvarter, hvor der bor mange, der prioriterer det næ-
re, har boliger i mange forskellige størrelser. Derved 
kan man flytte uden at skulle forlade kvarteret og 
den sociale tryghed, man dels har opbygget for sig 
selv og dels har tilført kvarteret. Et kvarter, som 
rummer lejligheder i flere størrelser og både rum-
mer studielejligheder, hvor børnene kan flytte hen, 
når de bliver voksne, ældreboliger og plejehjem, 
hvor man tilbringe sin alderdom, kan således fast-
holde den sociale stabilitet, som værdien det nære 
giver et kvarter.  

 

Rimelig service  

Det almindelige er en vigtig skala på den målestok, 
som bruges til at vurdere om kommunes service og 
andre tilbud lever op til de værdier og forventnin-
ger, som følger med det nære. Der forventes ikke 
noget ud over det almindelige, men man bliver også 
irriteret, hvis fx institutionerne ikke lever op til en 
almindelig standard. Konkret betyder dette, at der 
ikke må være ualmindeligt få indkøbsmuligheder, 
og at fodboldbanerne ikke må være betydeligt dår-
ligere end i andre bydele eller i nabokommunen.  

 

Gårdmiljø i Valby 

 
”Hvorfor ikke bo i en landsby i stedet for 
Valby – der kender man også hinanden? 
Fordi der ikke er de samme muligheder i 
forhold til aktiviteter.” (Mand 32 år, 
Valby) 
 

Cykelkælder i Husum 

 

”Jeg kommer jo rundt på andre idræts-
anlæg, og jeg får tårer i øjnene ved at 
se, hvad de har af faciliteter andre ste-
der i forhold til, hvad vi har i Fodbold-
klubben Frem.”  (Mand 49 år, Sydhavn) 
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Skoler og institutioner 

Institutioner og skoler forventes at være tæt på 
hjemmet og det lokale miljø. Vi hører om, hvordan 
man ikke ønsker sig ualmindeligt mange tosproge-
de elever – fx hvis det er over halvdelen – men ofte 
er de meget upræcise og synes netop, at det hæn-
ger udmærket sammen, der hvor deres børn nu er 
placeret. De vil i det hele taget gerne have, at deres 
børns skoler og institutioner lever op til det, som de 
mener er almindeligt, men de forventer ikke noget 
særligt.  

 

Transport 

Selvom man lægger vægt på nærheden, hvor man 
bor, er mange afhængige af at kunne komme om-
kring. Og alle transportformer bruges. Cykler er 
populære og bruges flittigt, men de fleste har også 
biler og oplever tiltagende parkeringsproblemer 
over de seneste år. De fleste lægger vægt på, at den 
offentlige transport er velfungerende. Blandt de 
offentlige transportmidler foretrækkes S-togene, 
fordi det opleves som lettere og en mere behagelig 
måde at transportere sig på end med busserne. 

 

Handelsliv 

I forhold til butikker og indkøbsmuligheder sættes 
der stor pris på supermarkeder, så man fx kan hen-
te tilbudsvarer fra flere forskellige butikker. Ind-
købscentre er populære som udflugtsmål, hvor alt, 
hvad man skal bruge, er under et tag, og man kan 
tilmed gå indendørs. Man søger ikke nødvendigvis 
det specielle eller unikke, men er generelt glade for 
kædebutikker. Et godt udvalg af dagligvarebutikker 
i lokalområdet bliver værdsat, når det er der og er 
efterlyst, hvor det er fraværende eller forsvundet 
som fra fx Husum Torv.  

 

 

 

 

S-tog station Valby 

 

”Til floorball tager jeg bilen. Vi bruger 
ikke bilen i byen - der cykler vi og bru-
ger offentlig transport. Parkeringen i 
byen er ikke god. Det hænger ikke sam-
men med priser og miljø. Bilen er til at 
tage langt væk i. Vi bruger mest S-tog 
og ikke bus. Det er Ikke fedt med bus-
ser.” (Kvinde 29 år, Valby) 

 

”Jeg køber ind her i området fx i Fakta, 
det er nemt og hurtigt. Ellers bruger jeg 
Bilka, hvor jeg kan gå efter tilbud.” 
(Kvinde 32 år, Sydhavn) 

 

 

 

 

Fisketorvet 
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Bæredygtighed 

Overvejelser omkring bæredygtighed og miljø fylder 
ikke meget hos de, der prioriterer det nære. Det 
opfattes som noget, som verdenssamfundet, staten 
og kommunen bør tage sig af. Alligevel hører vi, at 
de kan være dybt engagerede i, at de selv og andre i 
nærmiljøet sorterer deres affald i de dertil indrette-
de containere. Bæredygtighed kan sandsynligvis 
engagere dem, hvis det bliver et lokalt projekt, hvor 
de kan være sammen med andre om at gøre noget 
konkret, frem for et mere abstrakt globalt fokus. 

 

Affaldssortering i Sydhavn 

Udviklingspotentiale 

Prioriteringen af det nære og engagementet i det 
lokale, som følger med, udgør en vigtig ressource, 
der giver København – og ikke mindst udvalgte 
kvarterer – stabilitet. Fordi det sociale sammenhold 
prioriteres så højt, fungerer det bedst i homogene 
kvarterer, hvor beboerne har fælles normer. Det er 
vigtigt, at man har mulighed for at arrangere ting 
sammen med andre mennesker, som bakker op om 
de samme arrangementer i lokalområdet. Menne-
sker med problemer, som man kan genkende, er 
man ofte også indstillet på at hjælpe.   

 

 

Men når andelen af ressourcesvage eller karriere-
mennesker, der sjældent er hjemme og ikke bakker 
op om de lokale tiltag, bliver for stor, kan bylivet 
opleves for ustabilt for dem. I den situation opleves 
det ikke som en kvalitet at være tæt på andre. 
Tværtimod giver de udtryk for, at det får bylivet til 
at virke for tæt og for trangt.   

 

Nedprioritering af det nære fra andre beboeres side, 
der ikke prioriterer nærmiljøet og det lokale fælles-
skab så højt, får nogle til at flytte kvarter eller helt 
ud af byen. Omvendt hørte vi også om, hvordan et 
velfungerende nærmiljø, der lever op til forventnin-
gerne, kan få dem til at blive i bestemte kvarterer 
og indimellem også i en lejlighed, som de egentlig 
ville ønske var større. Det kan være svært at forlade 

 ”Det er et belastet boligkvarter. Da Ve-
sterbro blev lavet pænt, kom narkoma-
ner og alkoholikerne herud. Det er ble-
vet råt igen. Det var anderledes før. … 
Det er mere voldeligt nu. Nogle af alko-
holikerne kender mig, da jeg er herfra. 
Jeg bor tæt på det hjørne, hvor de står. 
De siger ”hej Pia”. Jeg kender kun en af 
navn. Nogle af de nye alkoholikere er 
ikke hyggelige. Da vi engang rejste på 
ferie, så kiggede de efter lejligheden. 
Det gør de nye ikke. De nye er mere 
belastede. Så man prøver at skjule, hvis 
man skal af sted.” (Kvinde 32 år, Syd-
havn.  Navnet er anonymiseret) 
 

”Jeg bruger ikke det syd for Valby. Der 
er færre af min type mennesker. Jeg 
kender ingen der. Der er mange efter-
lønnere, bistandsmodtagere og folk 
med mindre penge. ” (Kvinde 30 år, Val-
by) 
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kvarteret for dem, der ikke har de økonomiske mid-
ler til at realisere ønsket om fx et værelse til hvert af 
børnene i en lejlighed i byen. Dette skyldes, at nær-
heden er opbygget gennem flere år, og mange har 
investeret så meget energi i deres nærmiljø, at de 
ikke kan forestille sig at forlade det, eftersom det 
kræver mange kræfter at bygge noget tilsvarende 
op i et andet kvarter eller uden for København. 

 

Nogle synes, de bor i deres drømmebolig, mens 
andre drømmer om en lidt større lejlighed i det 
kvarter, hvor de allerede bor. Flere taler også om et 
hus med egen have som drømmeboligen.  

 

 

Kontakten til det nære 

De mennesker, som prioriterer det nære højt, er 
ofte en smule tilbageholdende med at deltage i de-
batter og engagere sig i byens udvikling. En del er i 
tvivl om, de har noget særligt at bidrage med. Deres 
engagement og motiv for at deltage i byens udvik-
ling ligger i deres eget kvarter og i sammenholdet 
der. Kan de finde nogle at gøre det sammen med, er 
de ofte klar til at gøre en stor indsats for det lokale 
og det nære. Dette sammenhold er en væsentlig 
drivkraft, når man vil have det nære i tale.  
 

Blandt de der prioriterer det nære, er der en udbredt 
opfattelse af, at politikerne lover mere end de kan 
holde, og at forbedringerne ikke bliver efterkom-
met. Børne- og ældreområdet er politiske sager, der 
optager dem. Nedskæringer på disse områder spil-
ler en rolle i forhold til deres opfattelse af Køben-
havns Kommune. Deres holdninger bygger i høj 
grad på enkeltstående oplevelser og konkrete ek-
sempler, som de selv eller nogle af de nærmeste har 
haft med kommunen.   
 

 

 

”Klientellet har en betydning – her er det 
et arbejderkvarter. Østerbro og den vej 
er mere akademikere. Det er måske 
forskellen? Jeg tror ikke, at jeg selv ville 
føle mig tilpas i et hus på Strandvejen. 
Jeg ville mangle jordnærheden og al-
mindeligheden. Og jeg ville også savne 
beboerne i området her.” (Kvinde 39 år, 
Sydhavn) 
 

”Jeg vil ikke flytte. Måske til en anden 
lejlighed i foreningen, hvis vi fik tilbudt 
en. Jeg ender nok mine dage her – det 
er fint nok.”  (Mand 41 år, Sydhavn) 
 

Indgang til beboerklub, Sydhavn 

 

 

”Overordnet synes jeg ikke, kommunen 
tager sig godt af børn og ældre og folk, 
der ikke har så mange midler. Min svi-
gerfar skal have hjælp til rengøring – 
han får kun let hjælp, hvilket kun er 
støvsugning. Han får ikke hjælp til ren-
gøring af toilettet. Det burde man gøre. 
Han ser ikke selv, det er beskidt.” (Kvin-
de 44 år, Sydhavn) 
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Det særlige 

Det særlige er mest udbredt blandt mennesker med en karrierelivsform, der har lange videregåen-
de uddannelser og som ofte arbejder i hovedstadens store hierarkiske virksomheder og organisa-
tioner. Det er travle mennesker, der prioriterer deres arbejde højt og ofte har en arbejdsuge på 
mere end 40 timer. Deres uddannelse og job er en vigtig del af deres liv, som de prioriterer højt.  

 

Denne undersøgelses beskrivelser af det særlige bygger på viden indsamlet blandt beboere i kvar-
terer på Østerbro, Islands Brygge og Vesterbro. 

 

Inden for bylivsværdien det særlige, er følgende meget vigtigt: 

• Smagsfællesskab med mennesker, man deler værdier med 
• Udsøgte omgivelser 
• Søger god kvalitet 

 

Smags- og værdifællesskaber  

Når man prioriterer det særlige højt, værdsætter 
man at leve i omgivelser, hvor man forventer at fin-
de mennesker med samme smag og værdier, som 
en selv. Man leder efter det udsøgte og forventer, at 
der med de opgivelser følger mennesker, som deler 
deres smag og værdier. Vi hører om, hvordan de 
forbinder deres omgivelser med bestemte typer 
fællesskaber, hvor det vigtige er, at man er omgivet 
af mennesker, som det vil være interessant og gi-
vende at møde.  

 

Fællesskabets værdi bygger altså på en forestilling 
og forventning om nogle fælles værdier frem for 
intensiteten i samværet. Godt naboskab betragtes 
som vigtigt, og man forventer en høflig opmærk-
somhed overfor hinanden. Kvaliteten af fællesskabet 
er meget vigtigere end kvantiteten. Man lader hin-
anden have travlt i fred, men sætter pris på hinan-
dens tilstedeværelse og selskab.  

 

 

 

 ”Der er ikke mange Johnny fra Vesteg-
nen eller Josefine fra Holte. Det er folk 
der læser Politiken, der bor her.” (Kvinde 
33 år, Østerbro) 

Gårdmiljø, Vesterbro 

 

”Vi har vandet omkring os. Det er unikt. 
Det er fantastisk og har stor betydning. 
Det er et cool byggeri – det tiltaler mig.”  
(Mand 33 år, Islands Brygge) 
 

”Det æstetiske betyder meget. Området 
passer godt til os.”  (Kvinde 33 år, Øster-
bro) 
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Udsøgte omgivelser 

De vil gerne bo et særligt sted, som har unikke kva-
liteter. Kvarteret eller boligen skal være noget spe-
cielt, og de fortæller gerne om, at de har truffet et 
bestemt valg. Det kan enten være helt nyt byggeri 
med udsigt over vandet på Islands Brygge, det kan 
også være gamle byggeforeningshuse af høj hånd-
værksmæssig kvalitet på Østerbro eller nyrenovere-
de lejligheder med særlige rum og historie på Ve-
sterbro. Boligen må bare ikke være en standard bo-
lig. De værdsætter både det historiske og det unik-
ke moderne – og de sammenligner snarere deres 
bolig og kvarter med eksempler fra udlandet end fra 
andre steder i Danmark. Med prioriteringen af det 
særlige følger i langt højere grad end for de øvrige 
værdier en opmærksomhed overfor, at deres bolig 
og kvarter er smukt og præget af god kvalitet.   

 

Man fremhæver private altaner og haver som vigtige 
kvaliteter. Men også gode offentlige parker og vand 
i nærheden beskrives som en særlig kvalitet. Man 
værdsætter de mange muligheder og er storforbru-
gere af byens tilbud. Man dyrker sport og deres 
interesser, går i teateret, biografen, på udstillinger, 
til koncerter og spiser på caféer og restauranter. 
Men man er også altid opmærksom på, at man kun-
ne træffe et andet boligvalg – og flytte til udlandet 
eller til særlige forstæder.  

 

En passende og unik bolig 
Boliger vurderes især ud fra deres atmosfære, den 
lækre udsigt og de fine detaljer – de skal være no-
get særligt. De fleste boliger er ejerboliger, men 
man køber ikke ud fra en forventning om, at man 
skal blive der altid – derfor ses en ejerbolig også 
som en investering, der skal kunne sælges, så man 
kan rykke et nyt sted hen. Men det særlige kan også 
udfolde sig i en lejebolig, som kræver en mindre 
investering og giver dermed flere penge og mere tid 
til kultur, forbrug og rejser. Størrelsen er ikke altaf-
gørende, hvis boligen ellers tiltaler. Det storslåede 
er vigtigere end det store. 

”Det skal have Patina. Vi vil bo i noget 
gammelt - det nye er ikke os.” (Mand 27 
år, Vesterbro) 

 

Islands Brygge 

 

 

Have, Østerbro 

 

”Vi går til salsa sammen med nogle ven-
ner på Nørrebro. Jeg er lige startet til 
yoga med to veninder. Morten surfer 
med nogle fyre ved Valby Parken.”  
(Mand og kvinde 27 år, Vesterbro. Nav-
net er anonymiseret) 
 

”Det at være tæt på vandet, betyder 
meget. Måske kommer der strand ved 
Svanemøllebugten. Men ellers er Char-
lottenlund strandpark også tæt på. Her 
er ikke langt til ting som fx biografen. 
Byen er tæt på. Det er fedt med liv og 
butikker - her måtte gerne være endnu 
flere butikker.”  (Kvinde 33 år, Østerbro) 
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Den gode service 

De, der prioriterer det særlige, søger den gode kva-
litet på alle områder. De bevæger sig derfor gerne 
til andre bydele og kvarterer, hvis det er her der 
findes en særlig god kvalitet af det, de søger. De 
forventer også, at kommunen gør noget særligt for 
dem og deres omgivelser og sikrer, at der er p-
pladser, hvor de bor eller gør en indsats for at be-
kæmpe forureningen i kommunen som helhed. 

 

Skoler og institutioner 

I udgangspunktet forventes det, at de gode skoler 
og institutioner følger med det gode kvarter. Derfor 
gør man tilsyneladende heller ikke noget særligt for 
at undersøge eksempelvis den lokale skole, før man 
flytter til et kvarter. Det forventes, at de automatisk 
følger med kvarterets særlige karakter. Bliver man 
skuffet, så gør man noget - beklager sig eller flytter 
børnene. Det er ofte vigtigt for dem der prioriterer 
det særlige, at deres børn går i en skole af høj kva-
litet, eller at de får mulighed for at lære noget, som 
rækker udover det almindelige – fx flere fremmed-
sprog på højere niveau. Der sættes ofte lighedstegn 
mellem høj kvalitet og det at selv træffe et særligt 
skolevalg – dvs. en privatskole. Nogen søger et sær-
ligt internationalt præg på skolen, mens andre øn-
sker, at skolen har særlig fokus på det kreative. De 
fravælger ofte folkeskolerne i kvarteret uden at un-
dersøge, hvad den lokale skole kan tilbyde. Det be-
tyder ikke så meget, hvor institutionen fysisk er 
placeret henne. 

 

Transport og bevægelsesmønstre 

Når man bruger byen meget, bruger man også flere 
transportmidler (se bilag 2). De fleste, der lægger 
stor vægt på det særlige, har bil, men de cykler og-
så meget, hvis det er inden for en rimelig radius. De 
finder busser forfærdelige, men tager gerne S-tog 
og metro. De sammentænker således mange trans-
portmidler i deres brug af byen, og det gør afstande 

 ”Vi værdsætter en kort transporttid – vi 
har 1 min til dagsinstitution, hvilket 
betyder at vi har mere tid om morgenen, 
og derefter kun 15 min til arbejde. Åb-
ningstider er vigtige – og de må gerne 
være lange. Det er en købestærk grup-
pe, der bor på Bryggen - man skulle 
gøre mere for at please dem med bør-
neinstitutioner.” (Mand 33 år, Islands 
Brygge) 
 

 

Børn der leger på Østerbro 

 

Parkerede biler i Strandvejskvarteret, Øster-
bro 

 
 
”Hvis man har børn, er det også nær-
mest umuligt uden bil. Man har ikke 
tålmodighed til at vente tre busser, fordi 
der allerede er en barnevogn i dem. Det 
er svært at have børn i byen uden bil. ” 
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mindre betydelige. Dårlige parkeringsforhold frem-
hæves som et problem og irritationsmoment, fordi 
det hæmmer den mobilitet og hastighed, de betrag-
ter som en nødvendighed.  

 

Handelsliv 

De, der prioriterer det særlige, tager gerne til andre 
kvarterer for at shoppe, men sætter også stor pris 
på at have et udsøgt lokalt udbud ved hånden. Dag-
ligvareindkøb skal helst kunne klares hurtigt og 
samlet et sted, der har tilstrækkeligt udbud. Samti-
dig supplerer de gerne med varer fra specialforret-
ninger eller ved døgnåbne supermarkeder. De spiser 
ofte ude eller køber mad til at tage med hjem. Der-
for sættes der stor pris på et godt udbud lokalt, 
men hvis den foretrukne sushi-restaurant ligger i et 
andet kvarter, finder man ud af at køre den vej 
hjem. 

 

Bæredygtighed 

Klima, miljø og bæredygtighed er ikke påtrængende 
i dagligdagen, men vi hører nogle bekymre sig om 
byens forurening og navnlig om, hvorvidt det kan 
være usundt for børn. Når man prioriterer det særli-
ge, kan man også godt lide, at der bliver gjort noget 
ekstra, eller at der er nogle specielle eller banebry-
dende løsninger eller tiltag i deres kvarter eller i 
København som helhed. Men de synes ikke nødven-
digvis, at det er dem selv personligt, der skal gøre 
det. Det må ikke være besværligt. Deres individuelle 
indsats er meget begrænset, men flere prioriterer 
fair trade produkter og økologi. For nogle er bære-
dygtighed forbundet med livskvalitet, og de enga-
gerer sig gerne i en generel og global debat. Men 
bæredygtighed synes ikke at fylde meget i den dag-
lige praksis. 

 

Udviklingspotentiale 

De, der prioriterer det særlige, tilfører kvarteret en 
høj standard. Hvis de beslutter sig for noget, har de 
ressourcerne til at gennemføre det. De dyrker det 

(Kvinde 35 år, Islands Brygge) 
 

Cafémiljø, Vesterbro 

 

”Vi bruger Islands Brygge og indre by til 
shopping og til at spise. Men vi spiser 
meget her på Vesterbro. Det er be-
kvemt, og der er meget thai mad at få.” 
(Mand 27 år, Vesterbro) 

 

 

Restaurant Østerbro 
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æstetiske i kvarteret og forventer generelt et højt 
serviceniveau. 

 

Det særlige er en værdi, der viger i kvarterer præget 
af fysisk og socialt forfald, som kan sætte gang i 
fraflytningen. Når man værdsætter det særlige, er 
man ofte fanget i et dilemma mellem et ønske om 
mere plads og at blive i byen. Det er et svært valg 
for dem at flytte uden for København, hvor byens 
tag-selv-bord ikke følger med. Vi hører også om, at 
man er indstillet på, at man vil få mindre plads, hvis 
man bor i byen. Omvendt har nogle en idé om, at 
kvalitet for deres børn indebærer et hus og en have. 
De søger hen mod de lommer i byen, hvor de både 
kan få hus og have uden at flytte ud. Derfor er byg-
geforenings-kvartererne populære, idet de kan 
imødekomme disse drømme. 

 

Det er ikke de konkrete sociale relationer, der hol-
der dem der prioriterer det særlige i et kvarter. Men 
fornemmelsen af at andre er af samme standard 
som en selv, kan få dem til at blive. Herudover har 
man svært ved at undvære byens kvaliteter og ud-
bud. Man kan finde, at dem der prioriterer det nære, 
kommer for tæt på og overskrider grænser, hvis de 
er for opsøgende. 

 

Kontakten til det særlige 

De, der prioriterer det særlige sætter pris på at blive 
hørt og giver gerne deres mening til kende. De er 
overbeviste om, at de har meget værdifulde input 
og forventer at blive hørt. Det sværeste for dem er, 
at finde tiden til det – deres første spørgsmål, når 
de blev inviteret til at deltage i denne undersøgelse 
var: hvor lang tid tager det? De vil gerne udpege alle 
de særlige kvaliteter ved netop deres kvarter, men 
når de indtegner deres adfærd på et kort over hele 
København, træder deres eget kvarter i baggrunden 
til fordel for de mange udbud, som hele byen har. 
Det er her, man kan blive budt på espresso, stem-
pelkandekaffe med varm mælk eller lakrids og myn-

 

”Vores drømmebolig er Byggeforenin-
gerne – fx Kartoffelrækkerne eller Hum-
lebyen ved Carlsberg. Vi har ikke grønne 
fingre, så vi skal ikke have en stor have, 
bare en lille en. Og så vi vil bo centralt” 
(Mand 25 år, Vesterbro) 

 
”Vi pejler os hurtigt efter folk med 
samme uddannelsesniveau som os – det 
er afgørende, hvilke naboer man har. 
Lige nu er Amager arbejderklasse – i 
hvert fald en anden social klasse end 
den, jeg tilhører. Det er andre værdier 
og ting, man sætter i højsædet.” (Mand 
33 år, Islands Brygge) 

 

”Mange venner flytter ud af byen. Vi ved, 
at vi kommer til at arbejde i byen…. Vi 
prøver at undgå transporttid, så vi bli-
ver, tror jeg.” (Kvinde 35 år, Islands 
Brygge) 
 

 

Indgang til Amagerfælled, Islands Brygge 
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te te; ”der er månedens te fra tehandleren nede på 
hjørnet”.  

 

De engagerer sig gerne i forhold, som drejer sig om 
deres eget kvarter, men det kan også være forhold 
som gælder for hele København. Engagementet kan 
være stort, men tiden til den slags er knap. De op-
fatter sig selv som væsentlige borgere og bidrags-
ydere til byens fremtid og forventer at blive hørt og 
taget med på råd. Interessante debatter og debat-
tanter fremmer deres engagement.  

 

 

”Jeg synes, det er positivt, at kommunen 
lytter til borgerne. Jeg elsker jo at sige 
min mening.” (Kvinde 33 år, Østerbro) 
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Det udfordrende 

Det udfordrende prioriteres særligt af de, der er beskæftiget inden for det kreative eller arbejder 
som konsulenter, hvor mange er helt eller delvis selvstændige. Vi har fx talt med designere, 
kunstnere, arkitekter og fotografer. De, der prioriterer bylivsværdien det udfordrende højt, finder 
stor tilfredsstillelse ved det overraskende og uforudsigelige. De brænder for deres arbejde, men 
også for at gøre noget spændende og nyt i forhold til deres omgivelser. De arbejder ofte i den 
kreative branche, hvor arbejde og fritid kan flyde sammen. De dyrker frie og fleksible rammer for 
deres arbejde, hvor der er en flydende overgang mellem arbejde og fritid.  

 

Det udfordrende udfolder sig i flere kvarterer og befinder sig ofte i byens overgangszoner, fx hvor 
forældede industrierhverv er ved at forfalde eller der er bygninger, som ikke lever op til andre livs-
formers standard. Vi har mødt bylivsværdien det udfordrende i byens sprækker på Nørrebro, Ve-
sterbro og Refshaleøen. På Christianshavn har vi mødt noget så paradoksalt som en veletableret 
prioritering af det udfordrende – ofte en prioritering, der er båret videre fra generation til genera-
tion.  

 

Det centrale ved bylivsværdien det udfordrende er: 

• Netværk, der giver forbindelser 
• Omgivelser med nye muligheder 
• Søger forandring 

 

Netværksbaserede fællesskaber 

Når man prioriterer det udfordrende, orienterer man 
sig i netværk, der åbner for nye muligheder i arbej-
de og privatliv. Det er gennem deres netværk, at de 
henter inspiration, men det er også ofte her, at de 
får deres arbejdsopgaver. Således er deres netværk 
meget centralt, og de prioriterer derfor netværket 
og plejen af det højt. Netværket spreder sig over 
hele byen, men også til London, Berlin og andre 
steder i verden. 

 

De, der lægger stor vægt på det udfordrende, har 
ofte arbejdsdage, der er lange og varierede, og en 
del af arbejdet kan sagtens foregå om natten. De 
kan også holde fri midt på dagen eller vælge at sove 
længe. De fleste har arbejdspladser sammen med 
andre i mindre firmaer eller kontorfællesskaber, 
men en del arbejder hjemme eller ude i byens rum 
fx på caféer, biblioteker eller i parker. Deres net-

 ” Arbejde og fritid flyder meget sammen 
…. Dagene er forskellige. Nogle gange 
arbejder jeg derhjemme eller på caféer.  
Fx på Riccos på Istedgade.” (Kvinde 29 
år, Nørrebro) 

 

Café på Nørrebro 
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værk er deres arbejdsredskab, og de er ofte meget 
sociale og opsøger mennesker og liv – både mens 
de arbejder og i fritiden. 

Det sociale samvær behøver imidlertid ikke nødven-
digvis at være med nogen, de kender. Tværtimod 
sætter de stor pris på andre menneskers blotte til-
stedeværelse. De søger derfor kvarterer, hvor der er 
liv, forstået som butikker og mennesker. Der skal 
være andre mennesker og endelig ikke dødt og ke-
deligt eller endnu værre: alt for ordentligt. De trives 
med at omgås folk, som de ikke kender – byens 
fremmede – på gader, caféer og i det offentlige rum 
generelt, hvor de uden problemer kan falde i snak 
med tilfældige eller blot observere andre. 

  

De nødvendige udfordringer og inspiration finder de 
især sammen med andre, der prioriterer det udfor-
drende lige så højt, som dem selv. Derfor vil de 
gerne bo og leve i nærheden af andre kreative, uden 
at de dog ønsker at undvære andre livsformer. 

 

 

 

 

 

”Nørrebro er det bedste... Her er for-
skellige folk. Der er meget længe åbent, 
folk er i gaderne og her er god stem-
ning. Åbningstiderne gør, at folk har et 
liv til kl. 24…. Der sker noget. Butikker-
ne lukkede på Østerbro. Der er mere 
pænt. Man hænger ikke ud på trapperne 
og snakker med folk. Der er ordentligt. 
Det gør folk her. Man taler sammen. 
Stemningen er mere til det. Der er lidt 
det samme på Vesterbro.” (Kvinde 29 år, 
Nørrebro) 
 

 
Assistens Kirkegården, Nørrebro 
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Det skæve 

De søger sociale og materielle rammer, der kan ud-
fordre dem, og som de selv kan være med til at ud-
vikle. De er dynamiske og hele tiden på vej mod det 
næste. Derfor er der ikke noget, der skal være for 
færdigt, for så bliver det for kedeligt. 

 

De opsøger det anderledes og det nye, og inspirerer 
på den måde personer, der ikke prioriterer det ud-
fordrende højest. De fungerer som katalysatorer for 
byudviklingen, fordi de bidrager til at gøre forfaldne 
byområder spændende.  

 

De bruger byen meget og kommer i hele byen på 
alle tidspunkter (se bilag 3). De dyrker gerne steder, 
hvor den almindelige københavner ikke kommer 
eller værdsætter. De opsøger det nye og overra-
skende, og er selv med til at skabe det. De ønsker 
derfor at bo i kvarterer, der er mangfoldige og in-
spirerende. 

 

En passende bolig 

Den gode bolig skal være fleksibel og kunne rum-
me, at den bliver brugt til de projekter, som der 
arbejdes med. Lejlighederne skal være åbne, og et 
rum må gerne have mange funktioner. Store rum er 
populære, fordi man så får mulighed for at arbejde, 
spise, lave mad, feste og bare være flere i samme 
rum. Boliger med mange adskilte rum beskrives 
som kedelige og statiske. Størrelsen betyder ikke 
nødvendigvis så meget. 

 

Områder som Kødbyen er populære, og nogle un-
drer sig over, at det ikke er tilladt at bo der. Det 
karakteristiske for det passende kvarter er mangfol-
dighed, og at der er plads til, at man går lidt mod 
strømmen og det normale. Det gør ikke så meget, 
at der er skruet ned for moderne bekvemmelighe-
der, hvis man får mulighed for at bo i en husbåd, 
som man selv kan arbejde på. Hvis de vel og mærke 

 

Refshaleøen 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg er ligeglad med lejligheden. Det er 
bare nogle rum, og den er for stor. De 
er for firkantede. Jeg kan ikke lide den. 
Der er ikke gennemlys, fordi den er delt 
op i rum.”  (Kvinde 31 år, Vesterbro) 

 

 
 

Kødbyen, Vesterbro 
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kan slippe for at betale store summer for båd og 
kajplads.  

 

De, der prioriterer det udfordrende, bor sjældent 
alene, men i forskellige variationer af kollektive bo-
former, sammen med kæreste og/eller venner. Lej-
lighederne er ofte andelslejligheder, men flere bor 
også til leje eller ejer lejligheder, som de har fået 
mulighed for at anskaffe sig udenom det normale 
marked. Boligen er ofte fundet, købt eller lejet på 
nogle særlige vilkår, som de har fået adgang til 
gennem deres netværk.  

 

”Indeni var huset fuldstændig smadret. 
Derfor fik jeg det til en rimelig pris. Så 
fik vi så også en aftale om, at vi gør 
hvad der passer os.” (Mand 38 år, Refs-
haleøen) 
 

 

Service - tages som det kommer… 

De, der prioriterer det udfordrende, har meget lave-
re forventninger til service end mennesker med an-
dre prioriteringer. Hvis bare de selv får mulighed for 
at udfolde sig og finde på løsninger, så bevæger de 
sig gerne til den anden ende af byen for at få bør-
nene i skole eller for at købe ind. De stiller ikke sto-
re servicekrav og tager problemer og udfordringer 
som de opstår, og laver tit alternative løsninger i 
forhold til bad, parkering etc. 

 

Skoler og institutioner 

De mennesker, som sætter stor pris på det udfor-
drende er ofte ikke så etablerede, som deres jævn-
aldrende, der prioriterer andre værdier højest. Deres 
familieformer er ofte mere sammensatte. De flytter 
ikke efter institutioner eller skoler, og forsøger sig 
gerne med at sende deres børn i den lokale folke-
skole eller vælger skoler, der vægter alternative læ-
ringsformer eller kreativitet. Institutioner og skoler 
tager de som en konkret udfordring, når den opstår. 
Dette gælder både i forhold til beliggenheden, men 
også de eventuelle problemer, der måtte opstå. De 
giver udtryk for, at de fx gerne vil være med til at 
løfte en lokal folkeskole gennem deres engagement 
og netværk. 

 

 

Refshaleøen 
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Transport 

De, der dyrker udfordringerne, cykler oftest, går 
gerne og fortæller om, hvordan de holder øje med 
byens liv og muligheder, når de bevæger sig gen-
nem byen. De er glade for metro og S-tog, men 
bruger næsten aldrig busser, ligesom de der har bil, 
giver udtryk for, at de kun har bilen, fordi den er 
uundværlig for deres arbejde. De beklager sig ikke 
over parkeringsmuligheder. De vil kunne cykle til 
alting, og bl.a. derfor er det vigtigt at bo centralt.  
Her finder man tilhængere af eksempelvis bom-
penge og forsøget med at gøre Nørrebrogade bilfri. 

 

Handelsliv 

Det er vigtigt, at der er handelsliv og butikker - 
gerne torvehandel og markeder med fx genbrugs-
ting i weekender. De er flittige brugere af caféer i 
løbet af dagen, og nyder gerne byens natteliv på 
trendy barer eller gamle bodegaer. Det er, når man 
er ude, at man netværker og får inspiration og 
energi. Når de har råd, spiser de ofte ude eller hen-
ter take-away til arbejdspladsen eller en park. Ud-
budet af mad betyder meget. De afprøver det meste 
nye, der kommer, og de har klare præferencer, men 
gider ikke det samme for tit. 

 

 

Bæredygtighed 

De, der prioriterer det udfordrende, engagerer sig 
gerne i spørgsmål om miljø og bæredygtighed, og vi 
så flere eksempler på, at det bæredygtige blev ind-
bygget i deres projekt med at skabe nye, udfor-
drende rammer for deres eget liv.  Når man lægger 
stor vægt på det udfordrende, opleves bæredygtig-
hed ikke nødvendigvis som besværligt, men ofte 
som en spændende udfordring, der kan gøres et 
projekt ud af.  Men de samme mennesker kan dog 
også være så optagede af andre projekter, at det 
bæredygtige ikke bliver en del af deres horisont. 
Oftest hører vi dog, at nye og alternative løsninger 
interesserer dem, og at de ser en øget opmærk-

”Vi har ikke bil - vi cykler. Jeg tager 
aldrig det offentlige. Jeg tager kun toget 
nogle gange - hvis jeg fx skal til luft-
havnen.” (Kvinde 29 år, Nørrebro) 

 

Cykel 

 

”Jeg vil gerne bo med små gader. Der 
skal være foreninger og forretninger. 
Stemning! Jeg vil ikke bo i rækkehus. 
Der skal ske noget og være caféer. No-
get socialt.” (Kvinde 29 år, Nørrebro) 
 
 

 

 

 

 

 

”Jeg vil ikke være pendler. Vi sviner os 
til. Vi flytter mennesker og jern hele 
tiden. Det er PIP, at staten giver penge 
for transport. Og så er det også tids-
mæssigt: Jeg er her kun en gang – jeg 
vil ikke bruge al min tid i et tog. Jeg 
synes, det er genialt, at kunne gå på 
arbejde. ” (Mand  38 år, Refshaleøen) 
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somhed overfor miljø, klima og bæredygtighed som 
et udgangspunkt for nye muligheder og rammer for 
by- og boligliv. De vil helst selv være med til at ud-
vikle og afprøve nye ideer. 

 

Udviklingspotentiale for de udfordrende 

De, der søger det udfordrende, skubber til byens 
udvikling. Det udfordrende bidrager med det sjove, 
skøre og anderledes. De bruger ofte hele byen (se 
bilag 4). 

 

De vil ikke være for etablerede, og de flytter, når de 
føler, at orden trænger dem ud. Der skal være rum 
for forskellighed, og hvis der ikke er det, så flytter 
de. Spraglede kvarterer med en lidt kaotisk stem-
ning tiltrækker dem, og får dem til at blive. Men 
sjældent længe, da man også kan søge det udfor-
drende ved at flytte – gerne til steder der er lidt al-
ternative. Christianshavn er dog en undtagelse i 
denne sammenhæng, idet værdien det udfordrende 
tilsyneladende kan overtages fra generation til ge-
neration – ligesom en bolig kan det.  

 

De, der prioriterer det udfordrende, er i højere grad 
end tidligere begyndt at give udtryk for, at de over-
vejer at flytte uden for byen. For nogen kunne den 
næste bolig godt være uden for byen, mens andre 
vil have begge dele: en lejlighed i byen og et sted på 
landet. Men det er i København, at de har deres væ-
sentligste ressourcer – deres netværk og venner.  
 

De udfordrende trækker sig tilbage, når der bliver 
færre muligheder for billige og skæve lokaler og 
boliger. Stigende boligpriser har skubbet nogle af 
dem, der søger det udfordrende, ud i nye områder. 
Vi hører, at København de senere år har færre af 
sådanne uregulerede overgangszoner. Udfoldelses-
mulighederne er efterhånden også begrænsede på 
Refshaleøen, Ydre Valby, Nordvest og i Kødbyen. 
Øget regulering eller lukning af økonomiske og 
planmæssige smuthuller presser dem særlig hårdt 

 

 

 

 

Refshaleøen 

 

Graffiti, Nørrebro 

 

”Jeg ville ikke bo i Valby, det er for langt 
uden for det centrale. Der må ikke være 
langt til tingene. Jeg vil være tæt på, 
hvor der sker noget og på mit arbejde. 
Det kan tage 20 min at cykle til Valby, 
men det er stadig langt. Det bliver for 
provinsagtigt i Valby. ” (Kvinde 31 år, 
Vesterbro) 

 

”Jeg har et problem med skellet mellem 
offentlig og privat. Jeg synes ikke, det er 
interessant, hvis boligen kun har funkti-
on som privat bolig. Det skal kunne 
noget andet også.”  (Kvinde 32 år, Refs-
haleøen)  
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til at overveje at rykke til andre kvarterer eller helt 
uden for byen. Hvis de skal blive i byen, skal der 
helst være mindre regulering og mindre håndhævel-
se af regler end andre steder i byen.  

 

Drømmeboligen for dem er ofte sammen med man-
ge andre. Det er ikke tanken om eget hus og at væ-
re i fred for andre, der tiltaler dem. Flere vil gerne 
have faciliteterne til at kunne arbejde og bo det 
samme sted, netop fordi arbejde og fritid for dem 
ikke er adskilt. 

 

Dialogen med det udfordrende 
De personer, der prioriterer det udfordrende højest 
vil gerne deltage i byens udvikling. De er ofte meget 
fleksible i forhold til andre aftaler, der heller ikke 
behøver at være helt præcise: ”Fint, I kommer bare 
onsdag formiddag” – lød aftalen vi traf med dem. 
Når vi kom, oplevede vi, at de kunne have glemt, at 
vi skulle komme. Men det er ikke noget, der tages 
højtideligt: de kommer hurtigt til det aftalte sted 
eller får ryddet bordet for det, de arbejder med.  
 

Når de skal engageres i kommunen, fungerer det 
bedst, når de oplever et sammenfald mellem byens 
udvikling, deres egne interesser og udfoldelsesmu-
ligheder. De vil gerne hjælpe med til at udvikle og 
finde på løsninger, der gavner byen. Og de ser ofte 
deres egne forslag som et stort plus for byen som 
helhed. De ser sig selv som medskabere sammen 
med kommunen, og tager også selv initiativer.  

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de 
ofte føler sig begrænset af kommunen og at associ-
ationerne derfor ikke udelukkende er positive. Det 
kan fx være, fordi kommunen opleves som værende 
meget langsom til at svare på forespørgsler, så de 
nærmest er i gang med et nyt projekt, når kommu-
nen endelig svarer, eller oplever kommunen som 
meget restriktiv og indskrænkende for deres udfol-
delsesmuligheder. 

 

Værksted, Refshaleøen 

 

”Vi kunne lave et kollektiv på landet. 
Men vi har stadig brug for at komme ind 
til byen. Vi ville kede os udenfor byen.” 
(Kvinde 29 år, Nørrebro) 

 
”Måske et arbejdssted, hvor jeg kunne 
bo. Jeg ved ikke, hvor længe jeg bliver 
her. Før var der A-huse på Bryggen til 
kreative mennesker. Måske kunne det 
være på Carlsberg-grunden. … Det 
kunne være fedt at gøre det sammen 
med andre. Det kunne være fotostudie 
eller lysrum til tekstil. Eller fx mørke-
kammer, børnerum, musik, printefacili-
teter. Det mangler i København. At bo 
og arbejde det samme sted ville være 
godt.”  (Kvinde 31 år, Vesterbro) 
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Det elementære  

De, der lægger mest vægt på det elementære har en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, 
og langt de fleste er på forskellige former for overførselsindkomst. En del af dem har en anden 
etnisk baggrund end dansk. Det elementære er en værdi, der omfatter meget af det, som andre 
livsformer tager for givet.  Det er helt basale ting som sikkerhed og andres anerkendelse af deres 
menneskelighed, som de søger. De har ofte få økonomiske og personlige ressourcer og oplever 
begrænsede handlemuligheder.  

 

De steder, der er mest præget af det elementære, er kvarterer, hvor der er en stor andel almene 
boliger og områder, der er præget af social ustabilitet. Her kæmpes primært for at få hverdagen til 
at fungere, og det er derfor inden for denne horisont, at deres tanker og overvejelser er.  

 

I denne undersøgelse har vi mødt mennesker, der søger det elementære i Tingbjerg og Sydhavn.   

 

Det elementære er en værdi, der er karakteriseret ved: 

• Begrænset og fragmenteret fællesskab 
• Vilkårlige omgivelser med begrænsede handlingsmuligheder 
• Søgen efter sikkerhed 

 

Fragmenterede fællesskaber 

De lokale, sociale netværk er fragmenterede og be-
grænsede. Der eksisterer mindre, tætte netværk 
mellem udvalgte grupper af beboerne, der ligner 
hinanden, er i familie, nære venner eller har samme 
etniske baggrund. De søger også sammen i klubber 
med ligesindede, der ikke umiddelbart er synlige 
eller lettilgængelige, og som mange er eller føler sig 
ekskluderede fra at deltage i. Disse fællesskaber 
fungerer ofte som små, trygge øer i en verden af 
fremmede, og der synes at være en gensidig foragt 
eller mistænksomhed mellem grupperne. De ele-
mentære fællesskaber er altså præget af mange 
mindre og ekskluderende fællesskaber, hvor man 
har en høj grad af usikkerhed over for resten af 
kvarterets beboere.  

 

Alle mennesker har et elementært behov for aner-
kendelse, der fx kan opfyldes ved at nogen hilser på 
en, og man oplever at blive respekteret. Blandt dem, 

 

Dør, Sydhavn 

 

”Nu er der skyderier i Danmark. Jeg 
forstår ikke, hvad der foregår. Indbrud 
er også et problem her i Tingbjerg. Un-
ge mennesker slår døren ind – også 
selvom folk er hjemme. Vi har selv hørt 
det. ” (Mand 36 år, Tingbjerg). 
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der lægger vægt på det elementære, kan denne an-
erkendelse ikke tages for givet. De er utrygge eller 
usikre i forhold til deres omgivelser. Til gengæld 
opleves en stor tilfredsstillelse, når anerkendelsen 
opleves, ved at blive mødt med interesse af andre 
beboere, der eksempelvis inviterer på en kop kaffe 
eller bare spørger til hvem man er, og hvordan man 
har det.  

 

Søgen efter tryghed 

Sikkerhed og tryghed er nogle af de elementære 
værdier, der prioriteres højt og som der stræbes 
efter. Tilliden til andre i kvarteret er begrænset og 
mange føler sig utrygge, når de færdes i kvarteret 
om aftenen. Det er særligt grupper af unge, der 
hænger ud på gaden, men også narkomaner og 
fulde mennesker, der skaber utryghed. Episoder 
med skyderier, vold, påsatte brande i containere, 
biler eller i lokale institutioner skaber usikkerhed i 
lang tid efter. Indbrud omtales også som en trussel.   

 

Teenageforældre frygter, hvad deres børn bliver 
tilbudt eller rodet ud i, når de færdes i kvarteret. De 
er ikke trygge ved alle de venner og bekendte, som 
deres børn omgås i kvarteret. Nogle af dem, der 
søger det elementære, overvejer at flytte til andre 
kvarterer, hvor de kan føle sig trygge, når de bevæ-
ger sig rundt, hvor folk ikke råber og slås, og gør 
dem bange for, hvad der kan ske for deres børn.  
Specielt i Tingbjerg ønsker de, der har arbejde eller 
forbindelser uden for området, at undslippe områ-
dets dårlige image og den despekt, der følger med 
det. De ønsker sig således nogle af de basale ting, 
som de andre bylivsværdier allerede har. Men sam-
tidig er de ofte begrænset af, at de ikke har de øko-
nomiske, sociale og personlige ressourcer til at 
handle og ændre tingene.   

Gerningssted, Tingbjerg 

 

”Alt var godt i Tingbjerg før. Nu er det 
ikke så godt – pga. balladen, folk der 
råber og uro. Tingbjerg er blevet et sted 
med ballade. Jeg overvejer at flytte. Jeg 
er nervøs, fordi jeg bor alene med to 
børn. Det er lige meget, hvor jeg flytter 
hen – det betyder ikke noget.” (Kvinde 
36 år, Tingbjerg) 

 

 

 

”Jeg har to børn, og det er utrygt. Det 
kommer tæt på mig her. De står på 
hjørnet, alle alkoholikerne og misbru-
gerne. Hvad hvis det er min datter, de 
tager fat i næste gang? Jeg vil gerne 
uden for byen med noget grønt og luft. ” 
(Kvinde 34 år, Sydhavn) 
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En passende bolig 

Det er meget sjældent selve boligen, som de bor i, 
der opleves som problematisk, når man lægger 
vægt på det elementære. Det er udbredt, at de ikke 
selv har valgt deres bolig, men at de i stedet har 
fået den anvist. Ofte beskrives en henvendelse til 
kommunen eller boligselskabet som den eneste 
mulige måde at anskaffe sig en bolig på. Størrelsen 
og kvaliteten kritiseres sjældent. Vi hørte kun alvor-
lig kritik af selve lejligheden i et tilfælde, hvor tre 
børn må dele værelse. 

Der er generelt tilfredshed med lejeboliger, og de 
færreste gør sig tanker om andre boligformer. Med-
mindre de er i arbejde, forestiller de sig, at deres 
næste lejlighed også skal være en, som kommunen 
finder til dem. Mange vil uanset etnisk baggrund 
gerne bo steder med flere etnisk danske beboere. 
De har ikke mange drømme knyttet til boligens kva-
litet, men fokus ligger i stedet på at klare sig og få 
hverdagen til at fungere. De snakker om, at de ger-
ne vil væk, men de færreste ved hvorhen eller hvor-
dan.  

 

Vilkårlig service 

Når det elementære er den højest prioriterede vær-
di, opleves offentlig og privat service oftest som 
nogle vilkår, de er overladt til – uanset om de er 
tilfredse eller ej.  

 

Skoler og institutioner  

Skoler og institutioner tages for givet. Hverken i 
udgangspunktet, eller når der opstår problemer, 
oplever de, at de kan ændre vilkårene eller vælge 
noget andet. Flere ærgrer sig over, at der er så få 
etnisk danske børn i de lokale skoler, men det ople-
ves som et vilkår, de er overladt til og som de ikke 
selv kan gøre noget ved. Men de ville ønske kom-
munen eller nogle andre ændrede vilkårene.  

 

 

 

 
Tingbjerg 

”Min datter er 14 år nu, så det er ikke så 
godt mere, at hun deler værelse med 
drengene. Så vi har brug for flere rum.” 
(Kvinde 39 år, Tingbjerg) 

 

”Vi har alting her i Tingbjerg. Vi mangler 
ikke noget. Jeg er meget tilfreds med at 
bo i Tingbjerg. Man behøver ikke at tage 
andre steder hen, hvis man bor i Ting-
bjerg.” (Mand 36 år, Tingbjerg). 

 

 

Busser, Tingbjerg 

 

”Når jeg skal af sted, tager jeg bussen. 
Vi har de bedste busser ... Vi har ikke en 
bil, men jeg har en cykel – men jeg kan 
ikke lide at cykle. Cykle er at arbejde. 
Hvorfor skulle jeg cykle? I bussen kan 
jeg læse aviser og har en chauffør. Det 
er ikke stressende. ” (Mand 36 år, Ting-
bjerg). 
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Transport 

De, der søger det elementære, har sjældent en bil 
eller cykel. De er afhængige af offentlig transport, 
når de skal uden for kvarteret. Blandt bylivsværdier-
ne er det kun her, at der udtrykkes tilfredshed og 
glæde i forhold til busserne som transportform. 
Deres brug af transportmidler signalerer et begræn-
set brug af byens tilbud og muligheder. De ophol-
der sig mest i deres eget kvarter. De har et meget 
begrænset kendskab til København generelt. De 
kommer primært andre steder, hvor de har familie 
eller meget nære venner – ofte med samme etniske 
minoritetsbaggrund som de selv har.  

 

 

Handelsliv 

De fleste indkøb foregår i kvarteret og udbuddet 
lokalt er derfor vigtigt. De fleste er tilfredse med 
kvarterets udbud, og særligt sættes der pris på dis-
countsupermarkeder, men også at der fx er en ha-
lalslagter og en grønthandler i kvarteret. Det ople-
ves som, at det ikke er nødvendigt at tage andre 
steder hen. 

 

Bæredygtighed 

De, der stræber efter det elementære, gør sig ingen 
tanker om bæredygtighed eller miljø. De skal ople-
ve, at det løser et konkret problem for dem selv i 
deres hverdag, for at de kan engageres i sådanne 
problemstillinger. Når de menneskelige, socialt 
elementære behov ikke er dækket, er der ikke over-
skud til at fokusere på temaer som miljø og bære-
dygtighed. 

 

Udviklingspotentiale 

De områder af byen, der er præget af det elemen-
tære giver byen mangfoldighed og etnisk diversitet. 
Men det elementære betyder samtidig, at mangfol-
digheden sjældent virker som en positiv ressource. 
Med prioriteringen af det elementære følger også 

 

Slagter, Tingbjerg 

 

Aldi, Tingbjerg 

 

”Vi kender Tingbjergs systemer – hvis 
det er farligt, kommer vi hjem. Vi blan-
der os ikke i ballade. ” (Kvinde 39 år, 
Tingbjerg) 

 

Udbrændt ungdomsklub, Tingbjerg 
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ofte en manglende handlekraft. Når der er meget 
kriminalitet og social uro, undermineres den ele-
mentære sikkerhed og tryghed. Når de ikke har res-
sourcerne eller viljen til at forsøge at ændre situati-
onen eller tage initiativer, der kan fremme det ele-
mentære i kvarteret, øges oplevelsen af usikkerhed 
og ghettorisering i kvarteret. Når værdien omkring 
det elementære trues, ønsker mange at forlade 
kvarteret, men mangel på muligheder og handle-
kraft resulterer i, at langt de fleste bliver boende på 
trods af ønske og overvejelser om det modsatte. 
Overvejelserne om at flytte bliver sjældent konkreti-
seret til noget, der kunne føre til handling.  

 

Kontakten til det elementære 

Det er svært at få dem, der prioriterer det elemen-
tære, i tale. De føler sig ikke kaldet til at deltage i 
det offentlige liv eller undersøgelser. De synes ikke, 
at de har noget at sige, og er nervøse for om delta-
gelse i en undersøgelse som denne kan skade dem, 
eller de kan komme til at sige noget forkert. Tilliden 
og forståelsen for, at det giver mening bliver dog 
større, når man benytter deres egne netværk til at 
komme i kontakt med dem.  

 

Engagementet i kvarterets og byens udvikling er 
begrænset. Og de giver udtryk for, at de næppe har 
noget at bidrage med eller sige. En vigtig måde at 
bruge deres ressourcer på er dog at bygge videre på 
deres egne netværk eller klubber, hvor de føler sig 
trygge og har lettere ved at handle. Men det er ka-
rakteristisk, at de forventer, at det er kommunen 
eller boligselskabet, der tager initiativet og sørger 
for, at de fysiske og sociale omgivelser virker rare 
og har en rimelig standard. I den forbindelse er det 
vigtigt, at de forbedringer, man tager fat på, gøres 
helt færdigt så hurtigt som muligt. Byggepladser, 
ufærdige projekter eller halvt gennemførte initiati-
ver får dem til at føle sig forsømte og virker meget 
negativt.  Man skuffes let, samtidig med at forvent-
ningerne til at kommunen gør noget for dem, er 
høje. 

”Der sker mange ting herude. Fx fik en 
frisør skud ind gennem sine vinduer på 
et tidspunkt.” (Kvinde 34 år, Sydhavn) 
 

 

 

Udsigt Sydhavn 

 

 

Opgravninger Tingbjerg 

 

”Hvis jeg har problemer, hjælper kom-
munen mig. For eksempel fik jeg hjælp 
til at få en lejlighed. Det er fint. Nogen 
gange hjælper kommunen – andre gan-
ge hjælper den ikke. Når den hjælper, er 
den god – når den ikke hjælper, er den 
dårlig. Jeg kunne måske godt bruge 
hjælp til noget mere .” (Kvinde 36 år, 
Tingbjerg) 



 

34 
EXPLORA & NIRAS Konsulenterne 

 

 

Bylivsværdier og Københavnernes kvarterer 
De fire forskellige bylivsværdier sætter sit præg på Københavns forskellige kvarterer og giver dem 
deres særlige karakter. Men bylivsværdierne giver ikke kun kvarterne karakter, de er også en kilde 
til kvarterets udviklingspotentiale og konflikter. Og meget af den dynamik, der er i kvartererne, 
stammer fra den måde, hvorpå de forskellige bylivsværdier spiller sammen i hvert kvarter.  

 

I dette kapitel præsenterer vi bylivsværdier i kvarterer, som man kan finde i otte forskellige Kø-
benhavnske bydele. Bydele er en administrativ enhed, mens kvarterer er en oplevet enhed, dvs. at 
kvarterers kendetegn stammer fra de udvalgte borgeres erfaringer og vurderinger. Et kvarter om-
fatter aldrig alle områder og livsformer i en bydel. Som afslutning til hver beskrivelse af kvarterer-
ne præsenterer vi en kvantitativ oversigt over bydelens beboere, uddannelsesniveau, arbejdsmar-
kedstilknytning og boligformer. Vi vil gennemgå de kvarterer, som vi er blevet præsenteret for, på 
baggrund af de værdier, der er fremherskende, og de forhold, som beboerne lægger vægt på samt 
de udfordringer, som kvarteret står overfor.  

 

Vi har besøgt otte bydele, hvor vi er blevet introduceret for kvarterer, hvor bylivsværdierne præger 
livet og omgivelserne på forskellige måder. På de følgende sider beskriver vi, hvordan bylivsværdi-
erne præger kvartererne i hver af de otte bydele. Først en kort oversigt over bydelene med stikord 
om de bylivsværdier, som vi har mødt i der.   

 

Husum: Det nære er tæt på og trængt af det elementære. Det særlige anes langt væk i Brønshøj  

Valby: Det nære spiller sammen med og præges af det særlige 

Islands Brygge: Det særlige eksisterer sammen med spor af det udfordrende og det elementære 

Vesterbro: Det særlige spiller sammen med det udfordrende og spor af det nære. Det elementære 
tåles 

Østerbro: Det særlige  udfolder sig med et præg af det nære 

Christianshavn: Det udfordrende har etableret sig og blander sig med det nære, det særlige og det 
elementære  

Byens sprækker (på Refshaleøen, Nørrebro, Vesterbro og andre steder): Det udfordrende udfolder 
sig steder, som andre har forlagt eller ikke er nået til 

Tingbjerg: Det elementære  ser længselsfuldt mod det nære 

Sydhavn: Det elementære og det nære  er forbundne 
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Kælder i Husum 

Legeplads i Husum 

Husum 

I Husum blev vi introduceret til området af beboere, som lægger stor vægt på det nære. Det var på 
flere måder tydeligt, at det nære blev trængt af det elementære, som alle gav udtryk for greb for-
styrrende ind i hverdagen i form af fx ressourcesvage børn og forældre i institutionerne, bilaf-
brændinger, rod i de fysiske omgivelser og forstyrrelser i det sociale liv.  

 

Ud fra de mennesker som vi talte med i Husum, kigger man længselsfuldt ind mod Brønshøj, hvor 
der er et velfungerende torv, hvor flere busser stopper, og hvor der er flotte huse med egen have. 
Flere giver udtryk for, at de oplever, at Husum bliver overset og forsømt af kommunen og af be-
folkningen i København.  

 

I Husum er det navnlig de store flotte grønne 
områder og de gode billige lejligheder, som 
fremhæves som en kvalitet, og som mange 
beskriver som en god grund til at bo der. Vi 
hørte også om, hvordan folk, der bor der, gør 
en indsats for at mødes med andre for at grille, 
drikke en kop kaffe el.lign. Man oplever det 
som vigtigt, at man har noget med naboerne at 
gøre, og at man holder øje med hinanden. Her 
kan beboerne godt lide at fortælle om, når 
ældre beboere passer på de yngre familiers små 
børn, eller når man har grillet sammen med en 
anden beboer i ejendommen. Men ældre be-
boere fortæller, at det ikke sker så ofte som før, 
og yngre familier fortæller, at det er svært at få 
samlet ligesindede.  

 

Når beboerne viser Husum frem, er det de grønne områder, 
som de er stolte af. Vi hører om, at her er pænt, mere grønt 
og mere luft end andre steder i København. Boligområdernes 
velklippede hække og smukke buske vises også frem. Der er 
tilfredshed med mødesteder fx i form af et boligområdes nye 
borde og stole. Navnlig opleves det som en kvalitet, når disse 
opholdssteder ikke kun består af de havemøbler, som 
boligselskabet har sat op, men også rummer potteplanter, 
ekstra borde m.m., som beboerne selv er kommet med.  

 

Legepladser vises frem som noget positivt samtidig med, at vi hører om, at nogle legepladser kun 
bruges af ”hættemågerne” – muslimske kvinder og deres børn – mens andre legepladser og op-
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Gårdmiljø i Husum 

holdsområder stort set kun bruges af etniske danskere.  For ældre beboere virker det meget gene-
rende, når der kommer fremmede beboere, som ikke kender og overholder de fælles spilleregler 
for fx affaldssortering, brug af vaskekældre, orden på legepladser og den måde man kører på 
knallert gennem området.   

 

Mange ærgrer sig over, at indkøbsmulighederne er for langt væk fra, hvor de bor, og at torvet ikke 
længere har specialbutikker som en slagter og en bager, hvor man kan købe ind og samtidig hilse 
på de andre beboere i området. Andre ønsker sig caféer, som dem man kan se i Brønshøj. Og flere 
snakker om, at man ønsker sig, at Husum Torv kunne rumme de samme muligheder som Brønshøj 
Torv. 

 

Busstoppesteder vises frem, men med en stor beklagelse over, at hver anden bus stopper i Brøns-
høj og ikke kører til Husum, så man må vente så lang tid med varerne, at man forsøger at undgå 
at bruge busserne. I det hele taget føler man sig forsømt, glemt og nedprioriteret i Husum. Man 
savner offentlig og privat service.  

 

Det er karakteristisk, at det ikke opleves som en kvalitet for Husum, at meget af det, man savner i 
Husum, kan findes i Brønshøj. Det er tæt på, men ikke tilstrækkeligt nært.  

 

Udfordringer i Husum er, at det nære er trængt af 
det elementære, og at området opleves koblet af de 
positive udviklingstendenser i København, som 
synes at stoppe i Brønshøj. Området kunne være 
attraktivt for yngre børnefamilier, der dyrker det 
nære, men det kræver, at man gør en indsats for, 
at de kan føle sig trygge, og at der er en god 
offentlig og privat service i lokalområdet. Ikke 
mindst er det vigtigt, at området forbindes bedre 
med resten af København – både i form af at-
traktive transportlinjer, men også i form af fysiske 
markører af, at man befinder sig i København ved 
også at huske Husum, når man fordeler nye 
københavnerfænomener som ”dialog-bænkene” (Vi 
KBH’r taler sammen) eller gøre en indsats for at 
gøre det attraktivt for københavnerne at bruge 
Utterslev Mose og de øvrige grønne områder, der 
støder op til Husum.  
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Brønshøj-Husum i 
tal 

 
Indbyggere i alt: 

39.413 personer 

 

Antal værelser 

pr. person: 

1,5 værelser 

 

Biler pr. person: 

0,23 biler 

 

Boligejerform: 

- 31 % ejerboliger 

- 11 % andelsboliger 

- 58 % lejeboliger 

 

 

Arbejdsmarkedstilknytning 

 - Uden for arbejdsstyrken: 26 % 
 

 - I arbejdsstyrken: 74 % 

      - Beskæftigede: 70 % 

      - Arbejdsløse: 4 % 
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Spinderiet, Valby 

 
Huller i vejen, Valby 

Valby 

I Valby har vi især opsøgt borgere, som sætter stor pris på det nære. I det Valby, som vi besøgte, 
var det karakteristisk, at det nære spiller sammen med det særlige. De mennesker, som vi besøg-
te, orienterer sig primært efter det nære, men værdsætter, at her også er muligheder for at dyrke 
en række udsøgte indkøbsmuligheder, særlige kulturtilbud og gader med muremestervillaer og 
flotte drømmeboliger lige om hjørnet.   

 

Vi hører om, hvordan Valby har alt det, som man 
har brug for i hverdagen. Og man vil gerne bruge 
lokale udbud som butikker, biblioteket og de 
grønne områder som Valbyparken ligesom Frede-
riksbergs Søndermarken og Zoologisk Have også 
inkluderes i opfattelsen af de lokale tilbud.  

 

Valby fremhæves som et godt sted at være børne-
familie, fordi der er trygt og ordentligt. Men også 
fordi, at Valby er et sted, hvor man er opmærksom 
på naboerne og ved, hvad de laver. Børnene fun-
gerer som sociale ambassadører, og gennem lege-
pladser, legestue og børneinstitutioner får 
beboerne mulighed for at lære hinanden at kende. 

 

Bylivet er præget af, at man mødes i fælles gårde 
og ikke mindst på de lokale caféer, som man er 
meget glade for og fremhæver som en særlig 
kvalitet. Beboerne lægger vægt på, at det er 
positivt, at man kan banke på hos hinanden, og 
at man hyggesnakker, når man mødes i op-
gangen, eller når man færdes i kvarteret. I Valby 
bliver det nære forbundet med både hygge, og at 
der er ordentligt og rent. Affald, huller i asfalten 
og rod virker generende og forstyrrende for dem, 
der dyrker det nære i Valby.  

 

Når vi vises rundt i Valby, stopper alle op ved det nye indkøbscenter, Spinderiet, som der er stor 
begejstring for. Det tillægges stor værdi, at man nu kan få det meste i Valby. På pladsen bag spin-
deriet udpeges det som ærgerligt, at alkoholikerne har indtaget pladsen og bænkene, ligesom 
affald og graffiti giver anledning til irritation omkring stationen. Valby Langgade fungerer som en 
slags centrum for det nære liv i byen, og caféerne fremhæves som gode møde- og nydelsessteder. 
I det næres syn på Valby glæder man sig også over specialbutikker som ostehandleren, men når vi 
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Valby 

spørger, hvor ofte de bruger butikken viser det sig, at de ikke nødvendigvis er kunder i butikken. 
Stationen og busstoppestederne ved stationen udpeges som vigtige forbindelseslinjer til Køben-
havns arbejdspladser og mange tilbud.  

De spilleregler, der hersker i Valby, bygger blandt andet på et udtalt ønske om orden og stabilitet. 
Man bevæger sig ofte smilende og høfligt rundt og forsøger at give plads til hinanden. Vi hørte 
også nogle fortælle om, hvordan de havde haft deres betænkeligheder ved at flytte til Valby, fordi 
de frygtede, at det var lidt for langt væk og afsondret fra resten af København. Efter de er flyttet til 
bydelen oplever de imidlertid, at de bor i ”verdens navle”. De har den hyggelige landsbystemning 
med masser af indkøbs- og oplevelsesmuligheder lige uden for døren samtidig med, at de har den 
resterende del af København inden for meget kort afstand.  

 

I de dele af Valby, som vi blev introduceret for, 
oplevede vi et velfungerende sammenspil mel-
lem det nære og det særlige. På længere sigt kan 
det særlige overtage dele, hvor det nære ud-
folder sig nu. Det er der både økonomiske og 
sociale årsager til. Det er ofte almindelige løn-
arbejdere, der prioriterer det nære, og de har 
normalt ikke de samme økonomiske ressourcer 
som de mennesker, der lægger størst vægt på 
det særlige. De mennesker, der prioriterer det 
nære, bruger samtidig mere af deres tid og op-
mærksomhed på de nære fysiske og sociale 
omgivelser, og savner lokalt engagement fra 
naboer, som prioriterer det særlige og bruger 
mere tid på deres arbejde og aktiviteter udenfor 
lokalområdet. I sin nuværende form er der dog 
flere steder, hvor de to bylivsværdier synes at 
trives godt sammen i Valby.  

 

Det udfordrende opleves som noget velkomment og attraktivt, som giver bydelen karakter uden 
det griber forstyrrende ind i hverdagen for dem, der lægger størst vægt på det nære. Det udfor-
drende udfolder sig primært i afgrænsede transformationszoner, hvor de indtager områder, der 
tidligere var domineret af industri og mindre værksteder. Det elementære i Valby får begrænset 
opmærksomhed og befinder sig også i afsondrede områder, som opleves som fjernt fra de områ-
der, hvor bybilledet er domineret af det nære og det særlige.   
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Valby i tal 
 

Indbyggere i alt: 

43.928 personer 

 

Antal værelser 

pr. person: 

1,5 værelser 

 

Biler pr. person: 

0,21 biler 

 

Boligejerform: 

- 25 % ejerboliger 

- 30 % andelsboliger 

- 45 % lejeboliger 
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 - Uden for arbejdsstyrken: 23 % 
 

 - I arbejdsstyrken: 77 % 

      - Beskæftigede: 74 % 

      - Arbejdsløse: 3 % 
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Udsigt ved Islandsbrygge 

Det gamle Islandsbrygge 

Islands Brygge 

Islands Brygge, der konsekvent omtales som 
”Bryggen”, er blevet præsenteret for os af men-
nesker, som prioriterer det særlige højest. 
Beboerne fremhæver det nye og flotte byggeri 
med mange, interessante altaner og 
beliggenheden ud til vandet. Islands Brygge er 
en del af Amager, som man også deler 
postnummer med. Men de fleste af de beboere, 
vi talte med, oplevede Amager som meget langt 
væk fra deres kvarter og som en helt anden 
verden. Man vender sin opmærksomhed den 
anden vej og oplever vandet som et sam-
lingspunkt for kvarteret – og i sommermånederne også for resten af byen. Vi hører samtidig om, 
hvordan dem, der bor på Islands Brygge holder sig lidt på afstand af Havnebadet og i stedet holder 
til andre steder langs havnen end ”turisterne” fra resten af byen og forstæderne gør. Kulturhuset, 
og navnlig den tilhørende café, ses som en stor ressource for kvarteret, som giver mulighed for at 
komme ud i ens eget kvarter.  

 

På Islands Brygge får det særlige bl.a. sin karakter 
af, at der er spor af det udfordrende i form af 
gallerier, øvelokaler for musikere og design-
værksteder. Vi hører ærgrelse over, at den type 
steder er ved at lukke ned samtidig med, at man 
omtaler det som en uundgåelig del af en udvikling 
med stigende ejendomspriser, som hænger sam-
men med at mere velhavende beboere, som dem 
selv, er flyttet til området. På samme måde nyder 
man romantiske spor af det nære, som stammer 
fra fx ”det gamle” Islands Brygges isenkræmmer-
butik og de lønmodtagerfamilier, der har boet 
længe i området. Men dem, der prioriterer det 
særlige ved også, at de selv opsøger og værdsæt-
ter nogle mere storslåede boliger og omgivelser, 
ligesom de på alle områder forventer tilbud af en 
særlig standard.  

 

Når vi blev guidet rundt i kvarteret, fik vi udpeget hvilke caféer, der var bedst til bestemte formål – 
brunch, aftensmad, hænge ud. Vi blev også præsenteret for ”den gode bager”, mens alle andre 
bagere blev forbigået i tavshed. De foretrukne take-away steder og nye, interessante tøjbutikker 
blev også fremhævet som en del af kvarterets kvaliteter. Men i de nybyggede områder holder for-
retningslivet op, og planlagte butikker i stueetagerne er til beboernes ærgrelse opgivet. Samtidig 
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Boliger på Islandsbrygge 

er de nye områder præget af flere ”tomme huller”. De fleste ser dog Christianshavn, Vesterbro og 
city som en forlængelse af deres eget kvarter, så ”tomheden” virker ikke overvældende. Broen over 
til Fisketorvet og Vesterbro opleves som en stor kvalitet for dem, der bor ved havnen.   

 

Blandt de mennesker, vi besøgte, hørte vi om, hvordan venner og arbejdskammerater inspirerede 
hinanden til at flytte til Islands Brygge og at det, at de nu bor og færdes i samme bydel gør, at de 
får set mere til hinanden end til andre venner. For børnefamilier er institutionerne også et møde-
sted for forældre. Men de færreste har gjort en indsats for at mødes med deres naboer og mener 
heller ikke, at det i sig selv er oplagt at gøre. Men de følger med i, hvordan de indretter sig og kan 
se, at mange af de andre beboere er i samme livsfase, deler smag og har travlt som dem selv.  

 

Udfordringerne for kvarteret er, at få det nye byg-
geri til at hænge sammen med den ældre del af 
kvarteret. Vandet hjælper i sig selv til, at der kom-
mer andre mennesker, end dem der bor der, forbi 
på gåture, men udover vandet er der ikke meget 
andet end boliger at komme der efter.  Beboerne 
forstiller sig, at det bare er et spørgsmål om tid, 
inden der kommer service og mere liv i de nye 
områder. Hvis disse forestillinger skuffes, vil 
mange beboere, der gerne vil det særlige, langsomt 
fraflytte, ligesom det vil være svært at tiltrække nye 
beboere med disse værdier. Hvis sporene af det 
udfordrende og det nære helt forsvinder fra om-
rådet, vil der være en fare for, at området kommer 
til at virke goldt og entydigt, at oplevelsen af et 
særligt kvarter, hvor en unik historie blander sig 
med nye muligheder, forsvinder.  

 

Lige nu tiltrækkes de, der sætter pris på det særlige, af det nye og lækre, som de nye boligbygge-
rier på Bryggen kan byde på, og de ser mange potentialer i området. Beboerne får opfyldt deres 
behov i resten af København, hvor de bevæger sig over relativt store afstande for at kunne købe de 
rigtige ting, komme i den rigtige svømmehal, biograf osv. Men samtidig trænges andre bylivsvær-
dier af det fine, dyre og eksklusive, som i stigende grad præger kvarteret. 
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Islands Brygge  
i tal 

 

Indbyggere i alt:  

8.992 personer 

 

Antal værelser  

pr. person:  

1,4 værelser 

 

Biler pr. person:  

0,19 biler 

 

Boligejerform:
  

- 20 % ejerboliger 

- 49 % andelsboliger 

- 31 % lejeboliger 

Uddannelsesniveau 
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Arbejdsmarkedstilknytning 

 - Uden for arbejdsstyrken: 19 % 
 

 - I arbejdsstyrken: 81 % 

      - Beskæftigede: 79 % 

      - Arbejdsløse: 2 % 
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Butik på Vesterbro 

 

 
Kødbyen på Vesterbro 

 Vesterbro 

Som i så mange andre bydele kan Vesterbro opleves gennem forskellige bylivsværdiers optik. Vi 
har mødt Vesterbro gennem de mennesker, som lægger mest vægt på det særlige. Det særlige 
spiller her sammen med det udfordrende i form af eksempelvis forskellige slags designværksteder 
og særlige, kreative områder som Kødbyen. Det udfordrende inspirerer og virker fornyende for 
dem, der selv prioriterer det særlig højest og er sandsynligvis en af grundene til, at Vesterbro op-
leves som en ung bydel.  

 

Vi møder en udbredt opfattelse af, at narkomaner, alfonser, alkoholikere og prostituerede hører til 
på Vesterbro og er en del af kvarterets karakter. Det tåles og accepteres. Der sættes en ære i tole-
rancen af dette elementære islæt, men samtidig oplever dem der prioriterer det særlige, at det er 
vigtigt, at de bor steder på Vesterbro, hvor de ikke kommer i direkte kontakt med narkomanerne 
og andre udsatte grupper og på den måde er i stand til at ignorere dem. Navnlig for børnefamili-
erne er det vigtigt, at de kan være på legepladser og andre steder, hvor de ikke behøver at forhol-
de sig til det misbrug, der følger med det elementære på Vesterbro. 

 

Når Vesterbro vises frem, får vi gode råd om, hvor man 
finder den bedste café, den bedste bar, den bedste brunch 
og den bedste take-away. De smarte og gode butikker 
udpeges. Det store udvalg beskrives som en kvalitet, der 
forbindes både med livskvalitet i hverdagen og noget sær-
ligt, som man er stolt over.  
 
 

 

 

 

Sønderboulevards fornyelse opleves som et stort løft, 
som dem der bor i nærheden straks tager til sig, mens 
andre fortæller de stadig lige skal vænne sig til det. 
Kødbyen virker svær at kategorisere for dem, der 
lægger vægt på det særlige. Vi hører om, at den, og 
især alt der relaterer til slagtning og kød, er grimt og 
frastødende, men samtidig er der en interesse for og 
bevidsthed om, at der er begyndt at foregå noget, som 
virker interessant.  
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Butik på Vesterbro 

Spillereglerne på Vesterbro er åbne. I hvert tilfælde ynder man at fortælle, at der er højt til loftet 
og stor frihed på Vesterbro. Men vi hørte også om, hvordan narkomaner og prostituerede skaber 
usikkerhed og gør navnlig børnefamilier bekymrede. I praksis viser det sig, at der sanktioneres 
med blikke og kropssprog over for de udsatte grupper, der opholder sig på gader og pladser. Ud-
valget af nye eller nyrenoverede gode boliger og kendskabet til andre, der prioriterer det særlige, 
får folk til at flytte til bydelen og ikke mindst til at blive boede i kvarteret.  

 

Vesterbro er blevet et kvarter, der mere og mere bliver præget af det særlige, men hvor man sta-
dig har en spændende udsigt til det udfordrende og det elementære. Det særlige er endnu ikke så 
veletableret, at de, der prioriterer denne bylivsværdi, ikke kan forestille sig at forlade Vesterbro. 
De bliver boende, men flere gør sig overvejelser om at flytte ud af byen. 

 

Udfordringen for Vesterbro er, at kvarteret skal holde passende 
balance mellem det særlige, det udfordrende og det elementære. 
Meget af det elementære og nære er blevet skubbet til Sydhavn, 
men hvis Vesterbro skal blive ved med at have sin særlige karakter 
som en af Københavns unge bydele, er det væsentligt, at det 
særlige ikke kommer til at dominere området så kraftigt, at det 
udfordrende og det elementære uddør eller erstattes af det nære. På 
den måde ville Vesterbro komme til at ligne Valby.   



 

46 
EXPLORA & NIRAS Konsulenterne 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vesterbro i tal 
 

Indbyggere i alt:  

34.934 personer 

 

Antal værelser  

pr. person:  

1,6 værelser 

 

Biler pr. person:  

0,14 biler 

 

Boligejerform: 

- 11 % ejerboliger 

- 59 % andelsboliger 

- 30 % lejeboliger 

 
Uddannelsesniveau 
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Arbejdsmarkedstilknytning 

 - Uden for arbejdsstyrken: 21 % 
 

 - I arbejdsstyrken: 79 % 

      - Beskæftigede: 75 % 

      - Arbejdsløse: 4 % 
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Strandvejskvarteret, Østerbro 

Østerbro 

Østerbro 

Vi oplevede Østerbro med udgangspunkt i Strandvejskvarteret 
på ydre Østerbro, hvor det særlige trives i byggeforeningshuse. I 
dette kvarter er man glad for de historiske og velholdte huse, 
opført i en holdbar og tillidsvækkende kvalitet, og samlet i et 
netværk af tætte veje. Fællesskabet er ikke forpligtende, og man 
ses ikke ofte, men der arrangeres vejfester og oprettes fælles 
hjemmeside, og der eksisterer en facebookgruppe. Vi hører, 
hvordan de mennesker, der bor i kvarteret, har en stærk for-
nemmelse af, at ”alle os der bor her er af samme støbning eller 
har samme standard”.  
 
Kvarteret er internationalt i den forstand, at husene minder 
beboerne om såvel engelske rækkehuse som amerikanske 
townhouses. Kvarteret rummer en del udenlandske beboere, der 
danner par med en dansker eller er kommet til Danmark for at arbejde i bestemte stillinger. Bebo-
erne forstår i høj grad sig selv som verdensborgere, og mange har boet i udlandet i længere peri-
oder. Dette særlige kvarter kan udpeges som et isoleret område, der ikke deler fysiske rammer og 
sociale fællesskaber med gaderne i umiddelbar nærhed heraf. Kvarterets beboere prioriterer i ud-
præget grad det særlige og har begrænset kontakt med det nære og det elementære, som de ikke 
giver meget opmærksomhed, selvom det findes i umiddelbar nærhed. De definerer imidlertid sig 
selv som Østerbro’ere i en bredere forstand.  

 

Når vi bevæger os rundt i kvarteret, er den største attraktion, der 
vises frem, selve gaderne med de hyggelige og velholdte huse. 
Områdets centrale plads er et naturligt centrum for sådanne ture. 
Det smukke, trimmede, grønne og blomstrende islæt nydes, og det 
værdsættes, hvordan børn, fodgængere og cyklister alle kan være 
der – selvom der også forventes, at være parkeringspladser nok til 
deres biler på vejene.  

 

Beboerne i kvarteret fremhæver det som en særlig fordel ved 
området, at der er caféer og restauranter i umiddelbar nærhed. Dem, 
vi talte med benyttede flittigt disse muligheder. Desuden vises de 
gode indkøbsmuligheder frem – både specialbutikkerne og Døgn-
netto, hvor man kan købe ind, når man kommer sent hjem fra 
arbejde. Ellers er det især de indkøbsmuligheder, der er på Øster-
brogade der fremhæves. Kildevældsparken og Fælledparken benyttes 
til rekreation – primært gå- og løbeture. 

 



 

48 
EXPLORA & NIRAS Konsulenterne 

 

 
Salg af økologiske æbler, Østerbro 

Det er karakteristisk, at de forestillinger, som beboerne gjorde sig om deres kvarter før de flyttede 
ind, ikke har ændret sig meget efter de har boet der og mødt de øvrige beboere. Man havde en 
stærk formodning om, at man ville dele værdier og smag med de andre, der har valgt at bosætte 
sig her. En forventning som man er blevet bekræftet i. Samtidig fortæller beboerne, at de forventer 
at denne type huse altid vil kunne sælges, fordi de er så attraktive. Det er beboere, som sagtens 
kan forestille sig at flytte videre her fra til helt andre steder.  

 

Dette kvarter er præget så meget af det særlige, at alle andre by-
livsværdier stort set er ekskluderet. Til gengæld er sammenholdet 
og fællesskabet mellem nogle af beboerne så stort, at kvarteret og-
så har visse fællestræk med områder domineret af det nære. Kvar-
terets næsten 400 huse med fælles arkitektonisk fremtræden og 
særlige smalle veje betyder, at kvarteret fungerer som en afgrænset 
enhed. Og så alligevel ikke for beboernes flittige indkøb, rekreation 
og restaurantbesøg foregår i de nærliggende områder. Ligesom 
mange fra de nærliggende områder holder af at gå en tur og se på 
husene og livet i dette særlige kvarter. Det er formodentligt et me-
get stabilt kvarter, der vil blive ved med at tiltrække mennesker, der 
prioriterer det særlige samt enkelte mennesker, for hvem det nære 
har endnu højere værdi.   
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Østerbro i tal 

 

Indbyggere i alt:  

82.664 personer 

 

Antal værelser  

pr. person:  

1,8 værelser 

 

Biler pr. person:  

0,19 biler 

 

Boligejerform:
  

- 20 % ejerboliger 

- 34 % andelsboliger 

- 46 % lejeboliger 

 

Uddannelsesniveau 

Arbejdsmarkedstilknytning 

- Uden for arbejdsstyrken: 21 % 
 

 - I arbejdsstyrken: 79 % 

      - Beskæftigede: 76 % 

      - Arbejdsløse: 3 % 
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Kanalen, Christianshavn 

 
Christianshavn  

Christianshavn 

Vi blev introduceret for Christianshavn af beboere, som lægger 
størst vægt på det udfordrende. På Christianshavn kan man op-
leve et kvarter, hvor det udfordrende befinder sig i den atypiske 
tilstand, at det har slået rødder og etableret sig. Her er beboere, 
som er født ind i det kreative miljø og har ”arvet” bylivsværdien, 
det udfordrende fra deres forældre og fra en tilknytning til 
Christiania. For de, der søger det udfordrende, er Christianshavn 
et attraktivt sted både at bo og arbejde og gerne i de samme 
lokaler eller bygninger.  

 

Livsformsværdierne har sin særlige tætte blanding på Christians-
havn, hvor det udfordrende spiller sammen med såvel det nære, 
som det særlige og det elementære.  

 

Det udfordrende på Christianshavn har træk fra bylivsværdien det 
nære på den måde, at alle beboere investerer mange kræfter i det 
tætte sammenhold i bydelen. Man følger kvarterets fysiske og 
sociale udvikling tæt og lever en meget stor del af ens liv i bydelen. En rigtig christianshavner ken-
der mange af de andre christianshavnere, og der bliver flittigt hilst på hinanden samtidig med, at 
vi kan høre historier om stort set alle, vi kommer forbi. Dette præg af det nære betyder dog ikke, 
at der nødvendigvis bor mange lønarbejdere – det er i højere grad det udfordrende, der udfolder 
sig med træk fra det nære. 

 

Det udfordrende og det særlige er fælles om at 
sætte stor pris på de unikke historiske lejligheder og 
kanalmiljøet. Men det udfordrende ser også med 
foragt på det nye, dyre byggeri ved kanalen og ud til 
havnen, ligesom man kigger undrende på velhaver-
byggeriet på Holmen. Endelig gør man en dyd ud af, 
at Christianshavn er en rummelig bydel, hvor der 
også er plads til det elementære, og man accepterer 
alkoholikerne på torvet og fremhæver, at Christiania 
tager mennesker til sig, som resten af samfundet 
ikke kan rumme.  

 

 

Når der vises rundt på Christianshavn, dvæles der ved de historiske lejligheders særlige karakter, 
udsigten og kanalerne. Velholdte og hyggelige gårdmiljøer vises frem. Voldene spiller en vigtig 
rolle som rekreationsområde, hvor mange går ture. Legepladsen, der er bemandet, får meget ros, 
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Christianshavns Torv 

selvom det samtidig kritiseres, at den ikke er tilstrækkelig frodig, men består meget af asfalt. 
Christiania fremhæves som et symbol på det udfordrende og skæve i bydelen. Set fra det udfor-
drendes perspektiv vil Christianshavn miste en væsentlig kvalitet, hvis Christiania forsvinder eller 
reguleres for kraftigt. Beboere, der prioriterer det udfordrende, er stolte af Christiania.  

 

Metroen opleves som en kvalitet, der forstærker, at Christianshavn er nært forbundet med resten 
af byen. Men de fleste fortæller, at de foretrækker at cykle, når de skal rundt i byen. På Christians-
havn udpeges de gode spise- og take-awaysteder i bydelen ofte sammen med personlige historier 
om, hvad man selv har oplevet der og i nærheden af stederne. Her er en stærk identifikation med 
kvarterets identitet og en permanent vurdering af gode og dårlige udviklingstendenser i bydelen. 
For de udfordrende fremstår Christianshavn næsten som et kunstværk eller en organisme, som de 
permanent arbejder på og tager stilling til.  

 

På Christianshavn er det en permanent udfordring at 
håndtere rummeligheden, hvor der sættes en ære i, 
at der er plads til alle – rige og fattige, succesfulde 
og tabere. Tillidsniveauet er højt, men man er også 
opmærksom på, at det er en sjældenhed at møde 
mennesker med muslimsk hovedtørklæde. Bortset fra 
de fulde grønlændere på torvet er der ikke mange 
mennesker med anden etnisk baggrund end dansk 
på Christianshavn.  

 

 

De, der prioriterer det udfordrende, har længe følt sig trængt af det særlige, der rykker ind i de 
gamle boliger og investerer i de nye dyre boliger langs kanalen. Når man lægger vægt på det ud-
fordrende, ser man også med foragt på velhavende beboere, som i generelle vendinger omtales 
som mennesker, der holde sig mere på afstand af bydelens liv og forventer ro i gaden og brokker 
sig over larmen fra caféer og værtshuse. Men en større fare for kvarteret er måske, at en del af det 
nye byggeri står tomt og virker som ildevarslende, tomme huller i det ellers så tætte Christians-
havn.  

 

Samtidig med, at det udfordrende bliver trængt af det særlige, så hører vi også om, at navnlig 
kampene om Christiania har gjort området mere råt og utrygt, fordi man har sværere ved at forud-
sige problemerne.  
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Christianshavn  
i tal 

 
Indbyggere i alt:  

10.141 personer 

 

Antal værelser  

pr. person:  

1,6 værelser 

 

Biler pr. person:  

0,18 biler 

 

Boligejerform:
  

- 25 % ejerboliger 

- 25 % andelsboliger 

- 50 % lejeboliger 

 

Arbejdsmarkedstilknytning 

- Uden for arbejdsstyrken: 25 % 
 

- I arbejdsstyrken: 75 % 

     - Beskæftigede: 72 % 

     - Arbejdsløse: 3 % 

 

 

 

Uddannelsesniveau

0

5

10

15

20

25

30

1

Pr
oc

en
t

Grundskole

Gymnasial

Erhvervsfaglig

Kort og mellemlang
videregående

Lang videregående

Uddannelssniveau 



 

53 
EXPLORA & NIRAS Konsulenterne 

 

 
Genbrug, Nørrebro 

Graffiti, Nørrebro parken 

 

 
Vesterbro 

Byens udfordrende sprækker 

Vi har mødt det udfordrende i mange af Københavns sprækker. De vil gerne bo i nærheden af an-
dre, der selv søger det udfordrende. Men ikke udelukkende. Det udfordrende trives fint tæt på det 
elementære og det særlige. Vi har fået udpeget disse sprækker på Nørrebro, Vesterbro og Refsha-
leøen. Karakteristisk for disse sprækker er, at kvarteret er præget af en vis mængde rod, uorgani-
serethed og et ufærdigt præg.  

 

Når disse sprækker vises frem, bliver vi ofte præsen-
teret for den lokale genbrugsstation, hvor de har 
fundet så mange gode ting. Eller de viser os graffiti, 
som de synes, er flot. Eller en trappe, hvor de ofte 
sidder. Vi kommer forbi kontor- og værkstedsfælles-
skaber, hvor andre kreative holder til. Hvis de bor på 
Vesterbro, viser de os Kødbyen, hvor de ser mange 
muligheder og håber på at kunne udfolde sig mere.  

 

 

Det udfordrende holder af at bryde med såvel de 
andre værdiers spilleregler som kommunens reg-
ler. De er nysgerrige og en sanktionerende adfærd 
hænger ikke sammen med deres selvforståelse. 
De, der prioriterer det udfordrende højest, gør sig 
ikke mange forestillinger om et kvarter inden de 
flytter ind, for de kender det allerede. De færdes 
hjemmevant i det meste af byen. 

 

Byens sprækker vil altid ændre sig, blive lukket og opstå på nye 
steder. Så længe der stadig er sprækker, overgangszoner og uaf-
klarede byområder, vil de blive fundet af dem der tiltrækkes af 
byens sprækker. Det vigtige er, at der vedbliver med at være ste-
der, hvor offentlige og private ejere begrænser kontrollen og re-
guleringen. Det vil i praksis ofte sige områder, som andre end 
dem der søger udfordringerne ikke kan se mulighederne i. De, der 
søger det udfordringerne, fungerer ofte som fortrop i byudvik-
lingen og gør efterhånden nye dele af byen interessante for andre 
end dem selv.  
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Legeplads, Tingbjerg 

 

 
Udbrændt klub, Tingbjerg 

Tingbjerg 

Tingbjerg er blevet præsenteret for os af mennesker, som lever med det elementære som den væ-
sentligste bylivsværdi. I Tingbjerg er det almindeligt, at man holder sig til det elementære og kig-
ger længselsfuldt mod det nære, som nogle af beboerne kæmper for også kan få plads i Tingbjerg.  
Både det særlige og det udfordrende befinder sig meget langt væk fra Tingbjerg.  

 

Mange af beboerne har en anden etnisk baggrund end dansk. Etnisk baggrund har stor betydning 
for de sociale fællesskaber, som beboerne er en del af. Mændene kommer i ekskluderende klub-
ber, hvor ikke alle etniciteter er velkomne, ligesom kvinder ikke er det. Kvinderne ses i hjemmet 
med andre kvinder med samme etniske baggrund eller mødes i syklubber og lign. De sociale net-
værk er således små, men stærke. Beboerne bruger meget tid i kvarteret, da mange af dem ikke er 
i arbejde og i det hele taget ikke bruger resten af byen særlig meget.  

 

En del af beboerne er ikke særlig interesserede i at 
guide os rundt i Tingbjerg. Men dem, der tager os 
rundt i større dele af området, gør os opmærksom-
me på, hvor pænt, velholdt og dejligt der er. De 
finder det urimeligt, at området har et så dårligt 
image. Mange udpeger, hvor de har familiemed-
lemmer eller gode venner. Som eksempler på den 
utryghed, de oplever i kvarteret, udpeges en ud-
brændt klub eller gerningsstedet med blomster efter 
det seneste skyderi.  

 

 

Vi bliver også præsenteret for nye og flotte lege-
pladser, men hører også om, hvordan man ikke kan 
være sikker på, at det er et godt sted for børnene, 
fordi grupper af unge fyre har en tendens til at 
overtage kontrollen med legepladserne og bruge 
dem som møde- og rygesteder.  

 

Stenbænkene, aftrykkene på asfalten og andre nye 
tiltag, har de svært ved at forholde sig til. De kan 
ikke se, hvilken gavn det skulle gøre og forventer 
ikke, at det gør den store forskel for kvarteret. 
Steder, hvor fornyelser eller ændringer er blevet forsinkede og fremtræder som byggepladser, gør 
beboerne usikre og får dem til at bekymre sig om forfald og uorden. Nogle beboere fokuserer me-
get på, hvad renoveringen af Tingbjerg har kostet, og snakker om hvor mange penge det er, og 
hvad man ellers kunne bruge dem på.  
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Tingbjerg 

 

Særligt kvinderne viser indkøbsmulighederne frem. Dem er både mænd og kvinder generelt meget 
tilfredse med. Et andet positivt element i Tingbjerg er A-busserne, som kører lige gennem Ting-
bjerg, og de kører ofte, hvilket fremhæves med stor glæde, eftersom de er det vigtigste trans-
portmiddel.  

 

De sociale netværk i Tingbjerg har en begrænset og begrænsende karakter. Man holder sig til de 
personer, som man kender godt og forsøger ikke at blande sig i andres sager. Der er ikke meget 
tillid til de andre beboere. Mange unge kender imidlertid hinanden og har det sjovt på tværs af 
etniske skel. En del forældre er imidlertid ikke trygge ved dem som deres børn omgås og ønsker 
sig tryggere omgivelser, hvor de kan få mulighed for at leve på samme måde som dem, der priori-
terer det nære. 

 

Ikke alle havde gjort sig forestillinger om Tingbjerg før de flyttede ind. De har generelt ikke selv 
valgt kvarteret, og de færreste har gjort noget for at forlade kvarteret igen. Beboerne er alle lejere i 
almene boliger.  

 

Kvarterets udfordringer er mange. Lejlighederne og de fysi-
ske rammer er ikke i sig selv dårlige, og området fremstår 
velholdt, men beboerne har svært ved at identificere sig 
med området, ligesom de har svært ved at tilegne sig og 
overskue omgivelserne udenfor lejlighederne. Det er vigtigt, 
at der gøres en indsats for en stærkere kvarters-identitet, 
ligesom større variation i de fysiske og sociale omgivelser 
med fordel kan fremmes sammen med stoltheden over 
området. Mange af beboerne lider under, at området har et 
dårligt image og nogle giver direkte udtryk for, at det 
værste ved at bo i Tingbjerg er den foragt, der er forbundet 
med det dårlige image.   

 

Det dårlige image gør de enkelte mennesker og befolk-
ningsgruppers liv i byen usynligt. Mere synlige mødesteder 

og muligheder for forskellige måder at mødes på, vil kunne fremme kendskabet til de andre bebo-
ere og på længere sigt øge tilliden mellem beboerne. Således vil det måske være lettere at fasthol-
de de beboere, der har eller opnår flere ressourcer og som på nuværende tidspunkt har en ten-
dens til at flytte væk.  

 

Der bør gøres en særlig indsats for at tiltrække og fastholde beboere med etnisk dansk baggrund. 
De er savnede af de øvrige beboere, og som kvarteret ser ud nu, opfattes etniske danskere som 
turister, der forlader kvarteret kort efter de er flyttet ind. De etniske danskere, som er blevet i 
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kvarteret, er enten ældre mennesker eller mennesker med et alkoholmisbrug, der virker skræm-
mende på især mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Socialt og fysisk er Tingbjerg af-
sondret fra resten af København, som mange også har et meget begrænset kendskab til.  
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Tingbjerg i tal 
 

Indbyggere i alt:  

6.190 personer 

 

Antal værelser 

pr. person:  

1,1 værelser 

 

Biler pr. person:  

0,15 biler 

 

Boligejerform:
  

- 0 % ejerboliger 

- Andelsboliger er  

   ikke opgivet 

- 100 % lejeboliger 

 

Arbejdsmarkedstilknytning 

- Uden for arbejdsstyrken: 43 % 
 

- I arbejdsstyrken: 57 % 

     - Beskæftigede: 50 % 

     - Arbejdsløse: 7 % 
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Sydhavn 

Sydhavn 

I denne undersøgelse er Sydhavn særlig godt repræsenteret, fordi vi er blevet introduceret til om-
rådet af de forskellige typer borgere: Beboere, der især prioriterede det nære og beboere, der ori-
enterer sig efter det elementære. Disse to værdier spiller i udpræget grad godt sammen i Sydhavn. 
De, der prioriterer det nære, lægger ikke nødvendigvis afstand til de mennesker, som holder sig til 
det elementære. Det nære kan også rumme Sydhavns alkoholikere, hjemløse i de skæve boliger og 
de, der er på overførselsindkomst. Blandt specielt etniske danskere i Sydhavn beskrives det som 
Sydhavns særlige kendetegn, at her står man sammen og hjælper hinanden.  

 

Mange flytter til Sydhavn med en stor skepsis over for området, som de på afstand forbinder med 
sociale problemer og tabere. På samme måde oplever de negative reaktioner fra familie, venner og 
bekendte over for, at de skal flytte til Sydhavn, der ikke anses for et godt kvarter. Der er en høj 
grad af bevidsthed blandt beboerne om kvarterets blakkede ry, men så snart de først er flyttet ind, 
bliver mange begejstrede for fællesskabet, og skepsis bliver vendt til glæde og loyalitet over for 
kvarteret. Flere fortæller, hvordan de fra første dag er blevet taget godt imod, bliver hilst velkom-
men og inviteret på øl i gården eller hos naboerne.  

 

Mange har fået anvist deres bolig, og har 
således ikke selv valgt at flytte til kvarteret. 
De fleste udpeger en grænse mellem ejer-
boliger og lejeboliger, og det er en gængs 
opfattelse, ”at det er lidt pænere” i de få 
områder, hvor der er ejerboliger. De fleste 
bor i lejebolig og er tilfredse med det. 

 

Der er også en tendens til, at Sydhavns 
tættere fællesskaber sjældent rækker hen-
over etniske forskelle. Tyrkiske kvinder 
mødes i fællesklubber, som de færreste ved 
eksisterer. Mange etniske danskere mener, 
at de har prøvet at invitere borgere med 
anden etnisk baggrund til gårdfester og lign, men at der ikke er blevet taget imod deres hånds-
rækning. Eksklusionen opleves derfor som selvforskyldt og utilsigtet.  

 

I Sydhavn er det nære og det elementære også tæt forbundet ved, at en del af de mennesker, som 
vi mødte, vekslede mellem perioder, hvor de havde arbejde og perioder, hvor de af forskellige 
grunde var på overførsel. På samme måde vekslede disse mennesker mellem perioder, hvor de 
selv gjorde noget for at fremme bylivsværdien det nære og perioder, hvor de kun kunne overskue 
det elementære, uden at de af den grund blev ekskluderet fra det nære fællesskab.  
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Malende børn foran Karens Minde Kulturhus 

 
Forhave i Sydhavn 

Når borgerne viser Sydhavn frem, viser de os deres mødesteder, fx i gården, på pladserne, i kolo-
nihaverne og Karens Minde. Fokus er på mere eller mindre organiserede fælles arrangementer. 
Sydhavn Station bliver peget ud som en vigtig forbindelse til resten af byen. Undervejs bliver der 
også udpeget dagligvarebutikker og mange fortæller, hvordan de efterhånden har lært at hilse på 
personalet og kunderne. Men vi bliver også præsenteret for byens væresteder og hjemløseboliger. 
Mange fortæller om Sydhavns historie, og der blev med stolthed berettet om, at Anker Jørgensen 
bor i Sydhavn og også gjorde det, da han var statsminister.  

 

Alle viser os Karens Minde, som de er 
meget glade for. Karens Minde er 
symbolet på meget af det, som gør 
Sydhavn til noget særligt. Her er grønt, 
naturligt, hyggeligt og masser af fri-
villige kræfter løfter stedet, og får det til 
at fungere. Turen går også gerne til 
kolonihaverne, der opfattes som 
hyggelige og en vigtig del af Sydhavn. 
Når etniske danskere passerer pladser 
og steder, hvor der står større flokke 
alkoholikere, fortæller de gerne, at 
alkoholikerne ”ikke gør en kat fortræd”, 
og at der sjældent er problemer med 
dem, selvom de fylder meget. Pladsen er 
deres, hvilket accepteres af etniske danskere – mens det gør beboere med anden etnisk baggrund 
bange og får dem til at undvige. Dog giver også etniske danskere udtryk for irritation over, at fæl-
lesskaber i Sydhavn meget ofte er forbundet med øldrikning.  

 

I Sydhavn hilser man meget på hinanden og holder øje med hinanden. Dem, vi følges med, stopper 
gerne op og snakker lidt med dem, vi passerer, og samtidig beskrives det som en særlig kvalitet 
ved Sydhavn, at man hilser på hinanden. Dette forstærker landsbystemningen og giver en følelse 
af, at alle kender alle. Man skal tage del i fællesskabet. Kender man ikke fællesskabets spilleregler, 

er man helt udenfor. Snobberi sanktioneres 
ligeledes. Man skal ikke være for fin på den i 
Sydhavn. Derfor omtales og udpeges for 
smarte eller dyre ting med foragt. Nogle 
borgere mener at have en arbejderklassekul-
tur til fælles. Det tætte sammenhold udfolder 
sig især i små adskilte enklaver samlet om 
forskellige måder, man kan engagere sig på, 
fx karréklubber, boligforeningen, natterav-
nene, Karens Minde, spejder, værestederne, 
syklub for tyrkiske kvinder osv. 
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Kvarterets kvalitet er også en udfordring i den forstand, at det har en tendens til at gøre kvarteret 
statisk og udynamisk. Her hersker en tilfredshed i forhold til den måde tingene foregår på. Byde-
len er både socialt og fysisk adskilt fra resten af København, og udvikling og fornyelse foregår 
meget trægt. Man foretrækker i høj grad status quo, og udviklingen og forandringsvilligheden har 
små kår – uanset om man er på overførsel eller har et job. De mennesker, der søger det udfor-
drende viser ikke interesse for Sydhavns store områder med ensartede boligblokke og ensartede 
boliger. Og de mennesker, der prioriterer det særlige holder sig langt væk fra Sydhavns meget 
forpligtende fællesskaber, sociale problemer og jævne fysiske omgivelser. 
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Sydhavn i tal 
 

Indbyggere i alt:  

16.532 personer 

 

Antal værelser  

pr. person:  

1,1 værelser 

 

Biler pr. person:  

0,15 biler 

 

Boligejerform:
  

- 18 % ejerboliger 

- 19 % andelsboli-
ger 

- 63 % lejeboliger 

 

 

 

- Uden for arbejdsstyrken: 28 % 
 

- I arbejdsstyrken: 72 % 

     - Beskæftigede: 68 % 

     - Arbejdsløse: 4 % 
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Bylivsværdier og social bæredygtighed 
Livsformsundersøgelsen bidrager til en opmærksomhed over for, hvordan byens sociale bæredyg-
tighed er forbundet med balancen mellem de forskellige bylivsværdier. Det betyder, at den sociale 
bæredygtighed skal ses som en problemstilling, der også er relevant andre steder end i byens ud-
satte områder, hvor der er behov for at rette op på fysiske og sociale skævheder.  

 

Livsformsundersøgelsens fire bylivsværdier favoriserer i princippet ikke bestemte befolknings-
gruppers værdier eller problemer. Derimod sætter undersøgelsen fokus på, at en velfungerende og 
attraktiv by er en by, der rummer en passende balance mellem forskellige bylivsværdier.  

Det er hverken muligt eller godt at skabe plads til alle bylivsværdier overalt i byen og det bør der-
for ses som en kvalitet, at bestemte kvarterer er domineret af en enkelt bylivsværdi eller af en be-
stemt blanding af bylivsværdier. Men i København som helhed skal der være en balance, hvor alle 
bylivsværdier har steder, hvor de trives. Det er vigtigt at tage højde for forskelle, forståelser, alli-
ancer og konflikter mellem de forskellige bylivsværdier i planlægningen af Københavns udvikling.  

 

At bo i og flytte fra København 
For alle bylivsværdier gælder det, at det, der gør København til en attraktiv by at bo i, er, at byen 
rummer så mange muligheder og tilbud, som eksisterer i en overskuelig skala og er lette at nå 
rundt til på cykel, med metro og anden offentlig transport og - i sammenligning med andre stor-
byer - også i bil. København er på alle måder en overskuelig storby. Men det viser sig også, at 
uanset hvilke bylivsværdi man prioriterer, så er en væsentlig grund til, at man rent faktisk vælger 
at bo i København, at man har mulighed for at etablere værdispecifikke sociale bånd. Det kan være 
i form af forpligtende fællesskaber, der får en til at slå rødder i bestemte kvarter i byen; men det 
kan også være Københavns særlige tilbud om at danne fællesskab med mennesker, man deler 
smag med; eller det kan være de mange muligheder for skabe netværk og udvikle nye projekter. 
Endelig kan det også være det eneste sted, hvor man ved, at der er nogen man kender eller kan 
forholde sig til.   

 

Det, der kan få folk til at søge væk fra København er, når man oplever, at byen begrænser ens rå-
derum: Når det opleves som svært at have råd, plads og ren luft til at leve på den måde, som man 
finder passende.  

 

Styrkeforholdet og balancen mellem værdierne 
Undersøgelsen giver eksempler på, hvordan værdierne spiller sammen, skaber alliancer og kæm-
per om magten i bestemte kvarterer i København. Men balancer og styrkeforhold mellem værdier-
ne ændrer sig permanent. Neden for har vi udpeget nogle generelle tendenser, som har sat sit 
præg på værdiernes styrkeforhold siden vi gennemførte livsformsundersøgelse i 2003 
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 Det nære er ligesom i 2003 under pres i mange af byens kvarterer. På den ene side bliver 
mennesker, der sætter særlig pris på det nære trængt af det særlige, som breder sig i hoved-
staden og kan investere flere økonomiske ressourcer i de steder, som de ønsker at bo. På den 
anden side bliver kvaliteten i det nære flere steder forstyrret af, at det elementære befinder sig 
tæt på og forstyrrer den orden og tryghed, som er en væsentlig del af det nære.  

 Det særlige synes stadig at brede sig i København, som de seneste år også har været de ene-
ste, der har haft råd til at bosætte sig i de nye boliger, der er blevet opført i byen. Stadig flere 
områder opleves som attraktive og passende, når man sætter pris på det særlige. Det er dem, 
der prioriterer det særlige, der har størst valgmuligheder, når det drejer sig om at finde en 
passende bolig i København. Samtidig giver byens kvarterer i stigende grad mulighed for at 
finde det særlige i en række forskellige kombinationer med andre værdier.    

 Det udfordrende er skubbet en smule tilbage siden 2003. København beskrives som stadig 
mere reguleret og kontrolleret af såvel kommune og stat som private developere. Samtidig har 
de, der værdsætter det udfordrende svært ved at se mulighederne i områderne med stort an-
lagt nybyggeri langs havnen og i Ørestaden. Overvejelserne om alternativer til København fyl-
der mere. Det er navnlig andre storbyer som Berlin, London, Amsterdam og flere amerikanske 
storbyer, der konkurrerer med København om det udfordrende. Samtidig er flere begyndt at 
lufte tanken om at flytte langt uden for byen og ud på landet. Men for langt de fleste danskere, 
der prioriterer det udfordrende, er København stadig det mest oplagt sted at befinde sig.  

 Det elementæres rolle i København er del af samme udvikling, som vi så i 2003. På trods af 
usædvanlig lav arbejdsløshed og velstandsstigning er det elementære stadig meget afsondret 
fra byens øvrige udvikling og værdier. Samtidig kæmper man med en intern fragmentering, 
hvor sammenholdet blandt de elementære er begrænset til mindre grupper, som ofte står 
uforstående og er direkte fjendtlige overfor andre grupper. Disse grupperinger synes især at 
følge etniske skillelinjer.  

 

Borgerinspireret byudvikling 
Som det fremgår i præsentationen af bylivsværdierne følger der med hver bylivsværdi forskellige 
potentialer for kontakten til borgerne. På samme måde rummer bylivsværdierne forskellige poten-
tialer for at engagere borgerne i byens udvikling. Bylivsværdierne peger på, at der kan være store 
fordele i at differentiere mellem bylivsværdier i forbindelse med at involvere borgerne i byudvik-
lingsprojekter – fx miljømæssig bæredygtighed, sundhed, trafikale omlægninger m.m. Sådanne 
projekters succes står og falder med, at de forankres i de værdier, som motiverer borgernes ad-
færd.  

 

Denne livsformsundersøgelse giver i sig selv et grundlag for en borgerinspireret social bæredygtig 
byudvikling i den forstand, at den kan bruges til, at kommunen kan udpege hvilke bylivsværdier, 
man vil prioritere i bestemte områder og dernæst forpligte planlæggere, arkitekter og developere 
på at tage højde for dem, når der skal udvikles nyt.  
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Bilag 
 

Bilagene på de følgende sider giver eksempler på, hvordan fire kvinder, som har deltaget i under-
søgelsen, har indtegnet dagligdagens aktiviteter på et Københavnerkort. Optegningerne giver et 
indtryk af hvilken bylivsværdi, de især orienterer sig efter.  
 
Navnene er anonymiserede.   
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Bilag 1: Det nære - Hanne fra Valby 
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Bilag 2: Det særlige - Rie fra Østerbro   
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Bilag 3: Det udfordrende - Signe fra Nørrebro 
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Bilag 4: Det elementære - Lene fra Sydhavnen 
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