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INDLEDNING

Med et overordnet udgangspunkt i FN’s verdensmål 

11, beskæftiger dette projekt sig med at styrke ind-

satsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af 

kultur med særligt fokus på lokalt forankrede kulturer 

og miljøer. Vi er optagede af, hvordan man, i storbyer 

i vækst, kan bevare og værne om immateriel kul-

turarv i form af lokale kulturer og -miljøer i bydele, 

der er under kraftig udvikling og forandring. Også 

Københavns Kommune har fokus på dette efter flere 

kritiserede bydelsfornyelser, der har ført til bebo-

er- og miljøudskiftning og i sidste ende har skabt 

nogle mere ensformige bydele. Nu ønsker man et 

København med mangfoldige bydele med hver deres 

karakter.

Mere specifikt vedrører dette projekt Københavns 

bydel Sydhavnen, der i disse år gennemgår en stærk 

bydelsudvikling, hvilket udfordrer den lokale kultur 

og ånd. Sydhavnen har både nu og historisk set et 

stærkt lokalt forankret miljø, der bygger på fælles-

skab, lokalt tilhørsforhold og engagement. Byde-

lens karakteristiske kultur bliver ofte beskrevet som 

Sydhavnens ånd. I forbindelse med udviklingen er 

der som sagt fra kommunens side, men også i høj 

grad fra beboernes side, et stærkt ønske om at bevare 

denne ånd.  

“Byens sjæl er en kompasnål, som peger i den ret-

ning, byen skal udvikle sig [...] Byens sjæl er derfor 

udgangspunktet for byens udvikling, hvis udviklin-

gen skal ske i harmoni med borgerne.” (Gulmann, 

2005, s. 92-93).

Vi har brugt en del af projektet på med udgangs-

punkt i vores faglighed at klarlægge, hvad Syd-

havnens ånd er for derefter at arbejde videre med, 

hvordan vi som kommunikationsdesignere kan være 

med til at bevare den. Vores projekt skal ses som et 

muligt parallelt projekt under Områdefornyelse Syd-

havnen. Projektet arbejder i højere grad i gadeplan 

for at aktivere beboerne i bevarelsen af Sydhavnens 

ånd og for at få den mentale forståelse med i udvik-

lingen.

Læsevejledning
Projektet har udfoldet sig i to dele: en undersøgelse 

af hvad Sydhavnens ånd er, og en undersøgelse af, 

hvordan vi kan være med til at bevare Sydhavnens 

ånd. I rapporten har vi valgt at lægge vægt på første 

del af projektet, der danner baggrund for anden del, 

som vi vil uddybe til eksamen. 

Vi vil her kort give en læsevejledning til rapportens 

struktur. I starten kommer vi ind på baggrunden for 

og afgrænsningen af projektet med en beskrivelse 

af bydelen, vores  faglige motivation samt indsnæv-

ringen af problemfeltet. Herefter går vi i dybden med 

vores proces, metoder og den bydelsåndsundersø-

gelse, vi har arbejdet med. Dette fører os frem til en 

teoretisk analyse af den viden, vi løbende har tilegnet 

os, med brug af teoretikerne Foucault og Bourdieu. 

Til sidst kommer vi ind på arbejdet med det endelige 

design.
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Om Sydhavnen
Historie
Sydhavnen som bydel er et gammelt arbejderkvar-

ter, der blev bygget til bydelens industriarbejdere i 

1900-tallets første årtier. Bydelen er tidligere blevet 

kaldt arbejderklassens Hellerup grundet de forbed-

rede boligforhold for arbejderklassen i form af større 

lejligheder med badeværelser, ofte altaner og mere 

luft mellem husene. Udover de gamle lejlighedskar-

réer er der en del kolonihaveforeninger og helårs 

haveforeninger rundt om i bydelen. Sydhavnen 

har altid været beboet af de mindst ressourcestær-

ke grupper af samfundet. De nu så eftertragtede 

haveforeninger var før i tiden hjem for kriminelle, 

sigøjnere, sømænd og andre, der ikke blev set som 

værdifulde borgere af resten af samfundet. Det var et 

sted, man blev sendt hen for at bygge sit eget skur at 

bo i, hvis systemet ikke kunne se en værdi i én - som 

den gamle sydhavner Hanne fra Havebyen Mozart 

fortalte os en dag. I statistikkerne ligger Sydhavnen 

stadig den dag i dag i den lave ende, hvad angår 

f.eks. uddannelsesniveau, indkomst og borgere i 

arbejde. Bydelens borgere har en levealder, der er 7 år 

lavere end i resten af København (Områdefornyelse 

Sydhavnen, 2014, s. 7 og 10). 

Byplanmæssig struktur
Sydhavnen ligger i Københavns sydvestlige del mel-

lem Vesterbro/Valby og Amager Fælled. Bydelen er 

afskåret fra de omkringliggende bydele af trafikerede 

veje, togbaner, vand og ubeboede områder, hvilket 

betyder, at afstanden til resten af København ople-

BAGGRUNG OG  
AKTUALITET

Sydhavnen

Valby

Vesterbro

Amager
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ves endnu større, og at der ikke opleves en flydende 

overgang til den omkringliggende by. Udover at 

være afskåret fra resten af byen, er der også en opde-

ling inde i selve Sydhavnen. De to stærkt trafikerede 

veje Ellebjergvej og Sydhavnsgade danner et skarpt 

kryds midt gennem bydelen, som forstærkes af tog-

skinnerne fra Dybølsbro til Ny Ellebjerg, der følger de 

trafikerede veje. Se kort ovenfor for visualisering af 

den byplanmæssige struktur.

Den stærke fysiske afgrænsning til resten af byen 

og den fraværende placering af arbejdspladser gør, 

at det næsten kun er sydhavnere, der bruger Syd-

havnen. Som Michael, der er medarbejder på lokal-

radioen Radio Karen og sydhavner på 31. år fortalte 

os “Sydhavnen, det ligger helt herude i en krog. Her 

kommer du kun, hvis du skal ud til Sydhavnen.”. Af-

grænsningen gør også, at bydelen har kunnet bevare 

meget af sin oprindelige kultur, da tilføring af nyt har 

været relativt begrænset gennem tiden.

Udviklingen
Områdefornyelse Sydhavnen
Københavns Kommune er i 2014-2020 i gang med 

en byfornyelse af det gamle område af bydelen styret 

af Områdefornyelse Sydhavnen. Denne byfornyelse 

skal skabe større livskvalitet for beboerne bl.a. med 

istandsættelse af boliger, fornyelse af offentlige om-

råder samt flere kulturelle og sociale tilbud. 

De forskellige udviklingsfaktorer
Sydhavnen befinder sig i dag i en accelererende 

bydelsudvikling, hvor forskellige faktorer spiller ind. 

Udover de nye bebyggede områder, Tegl- og Sluse-

holmen samt Enghave Brygge, der har givet bydelen 

et meget større boligareal og Områdefornyelsen, 

bliver der i år, 2017, sat et metrobyggeri i gang. Der-

udover kan man tale om en naturlig udskiftning af 

beboerne dels grundet deres alder, dels grundet Kø-

benhavns uundgåelige ekspandering og dels grun-

det Sydhavnens forbedrede ry de sidste år.

FN’s verdensmål
Vi ser Verdensmål 11, som relevant for vores afgangs-

projekt. Verdensmål 11, der handler om en bæredyg-

tig udvikling af fremtidens byer og lokalsamfund, 

KORT MED AFGRÆNSNING
Valbyparken

DSB Byen

Amager 
Fælled

Tippen

Havet

Vester
Kirkegård

Sydhavnen er  
afskåret fra resten 
af København.
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ligger i tråd med den udvikling, der sker i Sydhavnen 

i disse år. Her har man fokus på at forstærke de grøn-

ne områder, forbedre bydelens tilgang til offentlig 

transport, forbedring af boligforhold og skybrudssik-

ring, alt sammen med et ønske om en inkluderende 

borgerinvolveringen.

Mere specifikt vil vi lægge os i forlængelse af del-

målet Sikre natur- og kulturkapital, der handler om 

at styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores 

verdensarv af kultur og natur. I bogen Bæredygtig 

Global Udvikling - FN’s 17 verdensmål i et dansk 

perspektiv bliver dette delmål i høj grad beskrevet 

som bevaring af miljøer i form af fysiske steder. I 

dette projekt arbejder vi dog med, hvordan man 

kan bevare immateriel kulturarv i bydelsudviklinger 

forstået som bydeles ånd. Et fokus, som Københavns 

Kommune også har fået efter flere områdefornyelser, 

der ikke i særlig høj grad har taget højde for dette 

(Områdefornyelse Sydhavnen, 2014, s. 7 og Køben-

havns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, 

2015, kapitlet En by med kant).

Afgrænsning af område
Vi har valgt kun at arbejde med den gamle del af 

Sydhavnen, dvs. området vest for Enghavevej og 

Sydhavnsgade - se kort på modsatte side. Det skyldes 

at Tegl- og Sluseholmen og Enghave Brygge har sin 

egen kultur, der ikke har noget med det oprindelige 

Sydhavnen at gøre. Der ligger nogle helt andre ud-

fordringer i at prøve at forene disse to kulturer, end 

den problematik vi har valgt at fokusere på. Blandt 

sydhavnerne bliver der stadig sat stort spørgsmåls-

tegn ved, om de to dele overhovedet skal forenes, da 

de fleste beboere ingen relation har til det nye områ-

de. Samtidigt er de to sydhavnsområder fysisk stærkt 

opdelt, og det kræver derfor et større byplanmæssigt 

indgreb, før det er relevant for kommunikationsde-

signere at gå ind i problematikken. På samme måde 

har Områdefornyelsen i Sydhavnen også indkredset 

deres arbejdsområde til den gamle del af bydelen.

Det område, vi 
arbejder med i 
Sydhavnen, er 
her afgrænset 
med en rød 
linje.
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Vores ønske for dette afsluttende projekt fra Kunst-

akademiets Designskole har været at udfordre vores 

designfaglighed, at eksperimentere metodisk og 

teoretisk, at udforske designprocessens muligheder 

og at arbejde med sociale problematikker i direkte 

kontakt med beboerne med udgangspunkt i vores 

faglighed som kommunikationsdesignere.

Vi mener, det er interessant, hvordan man kan bi-

drage til den fysiske udvikling af en bydel ved at få 

det sociale sigte og den menneskelige forståelse af 

bydelen med. Vi mener, at det visuelt kommunikati-

onsfaglige område her kan bidrage til at åbne op for 

de konflikter og problemstillinger, som en bydelsud-

vikling kan indebære og gøre det lettere tilgængeligt 

og jordnært for den almindelige borger at være med i 

udviklingen.

Fokus på proces og undersøgelsesfase
At arbejde med Sydhavnens ånd, samt med hvordan 

den kan bevares, er et komplekst emne med stærk 

social karakter hvilket har været en stor motivations-

faktor for os. Ved et så socialt komplekst projekt som 

dette, mener vi, at det er nødvendigt at gå i dybden 

med at forstå de mennesker, man arbejder med og 

for. Da det er vores sidste projekt på studiet, hvor 

der er tid til at lave dybdegående undersøgelser, har 

vi derfor valgt at prioritere denne del af projektet 

højt. Vi har valgt at skelne mellem researchfasen og 

undersøgelsesfasen, fordi vi mener, at de har forskel-

lig værdi, at de kræver forskellige tilgange, og at de 

giver forskellige former for resultater. Vi mener, at 

FAGLIG MOTIVATION 
OG REFLEKSION

undersøgelsesfasen er særligt interessant, fordi vores 

designfaglighed, kommer i spil på en ny og givende 

måde. Denne fase har haft så stor betydning for os 

og projektet, at vi nærmest ser den som et resultat i 

sig selv. Prioriteringen af denne fase har også haft 

afgørende betydning for vores proces, som vi bevidst 

har udfordret og aktivt forsøgt at forme på ny vis - se 

afsnit Metode på side 15.

Dialogworkshop 
på biblioteket
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Vi har arbejdet med en åben tilgang til problemfel-

tet grundet projektets sociale karakter - se afsnittet 

Metode på side 15 - og vores fokus og problemfor-

mulering har derfor løbende udviklet, vinklet og 

snævret sig ind. Den åbne tilgangsform har gjort, at 

vi som designere ikke er gået ind med en idé om en 

løsning fra start, men hele tiden har måtte forholde 

os til, hvad der var relevant ift. sydhavnerne, og det vi 

løbende fandt frem til. Gennem hele projektet har vi 

dog haft et overordnet fokus på Sydhavnens ånd og 

bevaringen af denne.

Vi har løbende vinklet og fokuseret vores problemfelt 

efter den nye viden om Sydhavnen og ånden, som 

vi tilegnede os. I projektets sidste fase har vi snævret 

problemfeltet helt ind til et fokus på de nye yngre 

tilflyttere. I løbet af vores projekt er det blevet tydeligt, 

at det i høj grad er denne beboergruppe i bydelen, 

som har den svageste bevidsthed om og forhold til 

Sydhavnen og dens ånd. Den svage relation mellem 

beboere og ånd er en trussel mod Sydhavnens ånd 

og kan udfordre den ønskede bevaring af den. Når 

man sætter dette i sammenhæng med, at mange af 

de beboergrupperinger, der har en stærk bevidsthed 

om og identitet i ånden, har nået en alder nu, hvor 

de højst sandsynligt ikke er til stede i bydelen om 

ti, tyve, tredive år, og at der grundet den naturlige 

byekspandering og Sydhavnens begyndende for-

bedrede ry vil komme flere og flere nye tilflyttere til, 

er problematikken ikke kun relevant ift. det nutidige 

Sydhavnen men også i et fremtidsperspektiv. Vi har 

derfor valgt at præcisere vores endelige problemfor-

mulering, så den lyder således:

PROBLEMFELT
Problemformulering

Hvordan kan vi som kommunikationsdesignere 
være med til at bevare Sydhavnens ånd ved at ska-
be et design, der understøtter den og åbner op for 
bydelens fælles mentale identitet og derved gør det 
lettere for yngre tilflyttere at blive en del af Syd-
havnens fællesskab?

14
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Vores projekt er præget af en stærk social interesse 

- en interesse for det, der sker mellem mennesker 

og steder, og som ikke kan måles eller vejes. I det-

te afsnit vil vi først redegøre for og analysere vores 

arbejdsmetode og proces for at forklare projektets 

struktur og udvikling. Derefter vil vi komme ind på 

den etnografiske metode, der har været vigtig for os i 

forståelsen af Sydhavnens ånd. Til sidst vil vi redegø-

re for interviewmetoden halvstrukturerede intervie-

ws med udgangspunkt i Steinar Kvale, som vi brugte 

til udviklingen af en række værktøjer. 

Arbejdsmetode og proces
Det har været vigtigt for os fra starten, at vi i projektet 

skulle have fokus på processen. Dette skyldes både, 

at vi begge er særligt optagede af denne del af de-

signarbejdet, men også, at det gav særlig mening ift. 

det komplekse emne, vi arbejder med. Vi har været 

bevidste om i vores proces, at problemdefinition og 

-løsning ville udvikle sig mere parallelt end i en mere 

traditionel designproces inden for visuel kommuni-

kation. Vores udgangspunkt for projektet har derfor 

ændret sig i løbet af processen i en retning, som vi 

ikke havde kunnet forudse fra start. I starten af pro-

jektet havde vi en tese om, at alle sydhavnerne havde 

forskellige opfattelser af, hvad Sydhavnens ånd er. 

Derfor mente vi ikke, at vi kunne finde frem til en 

samlet forståelse af, hvad den indebærer. På bag-

grund heraf lå fokuset i begyndelsen i højere grad på 

at gøre opmærksom på bevarelsen gennem et de-

sign, der kunne skabe rammen om en samlet dialog 

om, hvad Sydhavnens ånd er og skal være. Løbende 

METODE
fik vi dog en stærk forståelse for Sydhavnen og dens 

ånd, og derfor begyndte fokuset at ændres mod, 

hvordan vores design kunne være med til bevarelsen 

af ånden ved at tydeliggøre og understøtte de kon-

krete elementer i den. 

Projektet er derfor overordnet delt op i to hoveddele, 

der er afhængige af hinanden, men som fokuserer 

på to forskellige spørgsmål: den første fase har kred-

set om at forstå, hvad Sydhavnens ånd er, den anden 

fase arbejder med, hvordan denne ånd så kan beva-

res i bydelsudviklingen. Vi har visualiseret projektets 

to overordnede procesdele i diagrammerne A og B.
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Første del
I diagram A har vi specifikt forsøgt at illustrere, hvor-

dan vi i den første halvdel af processen arbejdede 

med at finde svar på spørgsmålet om, hvad Sydhav-

nens ånd egentlig er. Med diagrammet forklarer vi, 

hvordan vi mener, at researchfasen og undersøgel-

sesfasen er to opdelte faser, der hver især kan noget 

forskelligt og kræver forskellige metoder og tilgange. 

Mere specifikt kan man sige, at fase 1 var indsamling 

af allerede eksisterende materiale, hvor fase 2 var en 

undersøgelse, der skabte ny viden. Fase 1 Research 

og programskrivning fungerede således som et slags 

fundament eller som en afgrænsende ramme for den 

egentlige undersøgelse. Denne fase er illustreret med 

en omkransende ring eller ramme. Med rammen 

som udgangspunkt gik vi i gang med fase 2, under-

søgelsen af Sydhavnens ånd. Denne undersøgelse 

har vi illustreret med en spiral, der i cirkulære bevæ-

gelser indsnævres og nærmer sig midten, essensen 

af Sydhavnens ånd. De cirkulære bevægelser sym-

boliserer den veksling, der har været mellem afprøv-

ninger af værktøjer, analyse og refleksion herover. 

Anden del
Diagram B illustrerer anden halvdel af processen, 

hvor vi arbejder med, hvordan man kan bevare den 

ånd i Sydhavnen, som vi arbejdede med at fin-

de frem til i første fase. Diagrammet skal læses fra 

venstre mod højre, og illustrerer to forskellige spor, 

der løber parallelt, mens de på varierende vis snor 

sig mellem hinanden. Det brede lyserøde spor er et 

billede på den viden, vi tog med os fra første del af 

projektet, den nye viden vi fik om Sydhavnens ånd 

og om funktionen af de værktøjer, vi designede. Det 

smalle røde spor illustrerer på dette stadie idéudvik-

lingsfasen. Det betyder, at de to spor snor sig mellem 

hinanden, og vi derfor vævede frem og tilbage mel-

lem opsamling og analyse af vores tilegnede viden 

og idéudvikling til at bevare Sydhavnens ånd. Den 

viden, vi havde fået i første del af projektet, udviklede 

sig altså fortsat i denne anden del af projektet. Ved 

at væve de to spor sammen, fik vi dels en bredere og 

mere dybdegående forståelse af vores nye viden om 

Sydhavnens ånd, og dels skabte det mange stærke 

idéer til bevarelsen.

I højre side af diagrammet ligger det brede spor roligt 

i bunden, mens det smalle spor cirkulerer op og ned 

i det brede spor. Det smalle spor er her et billede på 

vores konceptudviklings- og udformningsfase, hvor 

vi gentagende og skiftevis dykker ned i vores videns-

base, konceptudvikler, designer og reflekterer.

Research

Undersøgelse

Sydhavnens ånd Opsamling/Idéudvikling Konceptudvikling/Udformning

Diagram A Diagram B
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Præsentation

Processen som helhed
Diagram C viser hele processen i et sammenhæn-

gende forløb, der er delt ind i fire mindre faser. Dette 

diagram er et forsøg på at skabe et forløbsmæssigt 

overblik over de to overordnede procesdele (Diagram 

A og B). 

Den første fase var fokuseret på klassisk research 

med indsamling af eksisterende viden og pro-

gramskrivning, hvilket fungerede som et fundament 

for forståelsen af projektets emne. 

Den anden fase har vi defineret som undersøgelses-

fasen, fordi vi i denne fase designede metoder og 

værktøjer til at undersøge vores problemfelt med. 

Disse værktøjer gav os dels ny viden om, hvor-

dan man kan designe undersøgelsesværktøjer, der 

fungerer ift. Sydhavnens beboere, og dels gav os ny 

viden om projektets problemfelt. Denne fase kom 

således til at bestå af to spor, der løbende snoede sig 

om hinanden og derfor kom til at hænge uløseligt 

sammen.  

Den tredje fase har vi kaldt opsamling og designud-

viklingsfasen. I denne fase arbejder vi parallelt med 

fire forskellige spor: opsamling, idéudvikling, kon-

ceptudvikling og udformning. De fire spor væver 

undervejs i denne fase ind og ud mellem hinanden 

med varierende intensitet, og de påvirker og under-

støtter på den måde konstant hinanden.

I den sidste og afsluttende fase skal præsentationen 

udformes. Her vil vi samle vores designundersøgelse 

og tilhørende designløsning til en samlet præsenta-

tion.

Vi var tidligt i forløbet bevidste om emnets komplek-

sitet, og vi så det derfor som en præmis for vores 

arbejde, at vi skulle være åbne og villige til at forme 

projektet efter den viden, vi løbende ville tilegne os 

med inspiration i wicked problems metoden.

Viden om brug og 
funktion af værktøjer

Viden om 
Sydhavnens ånd

Opsamling

Idéudvikling

Konceptudvikling

Udformning

Research

Første del Anden del

Diagram C
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Etnografisk metode
Den etnografiske metode beskæftiger sig med for-

ståelsen af menneskets opførsel ud fra det miljø, det 

indgår i, og det er derfor nødvendigt at opholde sig i 

“felten”, hvis man skal forstå det sociale miljø (Blom-

berg, Jeanette et al., 1993, pp. 123-124). Som desig-

ner kan man bruge arbejdet i “felten” til at forstå de 

mennesker og det miljø, man designer til. Man kan 

således forsøge at forstå designproblematikken ud fra 

de forskellige involveredes perspektiver, hvilket har 

været relevant ift. arbejdet med Sydhavnens ånd.

Vi har således undervejs i projektet gjort stor brug 

af den etnografiske metode for at sætte os ind i og 

forstå det miljø, vi arbejder med. På denne måde kan 

man tale om, at vi udover de værktøjer, vi løbende 

har designet, se side 25 og Bilag 3, også meget af 

tiden har tilegnet os viden ved både aktivt og passivt 

at opholde os i miljøet. Noget af det første vi gjorde 

ved projektets start, var at tage ud i Sydhavnen for 

at møde bydelens beboere og tale med dem, men 

også for at observere og iagttage livets daglige gang 

i gaderne. Dette har vi løbende fortsat med i projek-

tet for at få så mange forskellige facetter med som 

muligt. Vi har deltaget i hverdagslivet i Sydhavnen og 

gjort, hvad vi kunne for at opretholde de kontakter, vi 

har fået undervejs. Vi har deltaget i forskellige loka-

le bydelsarrangementer, været til fællesspisninger 

i kulturhuset, fejret 1. maj ved Karens Minde, været 

til fodboldkamp med den lokale fodboldklub FREM, 

deltaget i kulturaktørmøder i kulturhuset, været på 

lokal byvandring med sydhavneren Kaj Jessen og 

meget andet. 

Gennem vores undersøgelser er vi blevet bevidste 

om vores egen rolle i felten. Det er ikke ligegyldigt, 

hvordan man træder ind og deltager i felten, for det 

kan have konsekvenser for undersøgelsen, hvis man 

ikke træder varsomt eller er sensitiv over for det mil-

jø, man beskæftiger sig med. Vi har f.eks. erfaret, at 

den måde, hvorpå vi har præsenteret os over for Syd-

havnens beboere, har haft betydning for bl.a. deres 

åbenhed over for os. Generelt har det fungeret godt 

at gå til miljøet i øjenhøjde ved at indgå som privat-

personer, hvor vi har brugt os selv, fremfor at gå til 

det med en mere officiel facade. På denne måde har 

vi indgået på Sydhavnens præmisser, hvor det lokale 

og nære vægter højt.

1. maj fejring 
i Sydhavnen.
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Halvstrukturerede interviews 
Steinar Kvale, professor i pædagogisk psykologi og 

leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved 

Aarhus Universitet, skriver i InterView - en introduk-

tion til det kvalitative forskningsinterview om inter-

viewformen halvstrukturerede interviews. 

Ved halvstrukturerede interviews sørger interviewe-

ren for at dække en række temaer samtidigt med, at 

man lader der være en vis form for åbenhed over for 

f.eks. spørgsmålenes form og rækkefølge således, at 

det er muligt at følge op og respondere på de svar 

og historier, interviewpersonerne giver (Kvale, 2008, 

s. 129). I en interviewsituation er det op til intervie-

weren på kort tid at etablere en rar atmosfære, hvor 

interviewpersonen føler sig tryg og afslappet nok til 

at kunne tale åbent om sine følelser og oplevelser. 

“Forskningsinterview er en særlig form for menne-

skelig interaktion, hvor der udvikles viden gennem 

dialog” (Kvale, 2008, s. 130). På den måde bruger 

forskningsintervieweren sig selv som et forsknings-

redskab (Kvale, 2008, s. 130). I undersøgelsesfasens 

start havde vi en åben tilgang til dialogen med syd-

havnerne, men gjorde senere hen brug af de halvs-

trukturerede interviews for at få afdækket nogle mere 

specifikke spørgsmål. Vi har arbejdet med halvstruk-

turerede interviews i værktøjerne Videointerviewene 

og Portrætterne.
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Alle de værktøjer, vi har designet, har haft til formål 

at hjælpe os med at spore os ind på Sydhavnens ånd 

og problemfeltet, og værktøjerne bærer hver især 

præg af de vinkler og områder, vi havde i fokus på 

det givne tidspunkt.       

Arbejdet med værktøjerne har hele tiden været en 

balance mellem at gennemtænke designet af det 

enkelte værktøj, men også at springe ud i det og tage 

ved lære undervejs. Det har overrasket os, hvor me-

get tid, der skal sættes af til at udtænke og udforme 

værktøjer i sådan en proces. Vi har løbende også haft 

fokus på at udforme den visuelle del af værktøjerne 

med afsæt i vores fagområde. Grundet rammerne for 

rapportens relativt lille omfang, kommer her en kort 

kronologisk gennemgang af værktøjerne. Dybde-

gående beskrivelser af baggrunde, intentioner og 

resultater om alle værktøjerne findes under Bilag 3.

VÆRKTØJERNE



BILAG A
OVERSIGT OVER 
VÆRKTØJERNE



VÆRKTØJERSOVERSIGT

Kaffebordet og sætningskortene
Vi stillede os foran Fakta med et kaffebord samt to designe-

de kort med sætninger, som sydhavnerne skulle forholde 

sig til. Formålet var at komme i tale med beboere og at ska-

be egne erfaringer, der kunne supplere og nuancere vores 

forudgående research af andres viden. Dette værktøj gav os 

bl.a. indsigt i bydelens mangfoldighed og kendskab til dens 

mere udsatte beboere - om deres venlighed og åbenhed.

Avisannoncen
Vi satte en annonce i lokalavisen, hvor vi efterlyste syd-

havnsånden og generel viden om den. Formålet var bl.a. 

at nå så bredt ud som muligt blandt beboerne. Det blev en 

måde at komme ind i folks private hjem, at gøre diskret 

opmærksom på os selv og forhåbentlig at plante nogle små 

spirende frø hos læserne.

Efterlysningssedlen 
I forlængelse af avisannoncen hængte vi efterlysningsedler 

op i byrummet, hvor vi efterlyste sydhavnsånden. Sedlerne 

havde til formål at få nye beboerkontakter, og at introdu-

cere os selv bredt i Sydhavnen uden nødvendigvis at stå 

ansigt til ansigt med alle involverede.

Sætningskortene i holdere
Dette værktøj var en videreudvikling af Kaffebordet og sæt-

ningskortene. Her efterlod vi forskellige sætningskort i små 

holdere hos erhvervsdrivende rundt omkring i bydelen. 

Formålet var bl.a. at tilegne os mere viden om Sydhavnens 

ånd - værktøjet kunne stå og indsamle information løben-

de, mens vi arbejdede med noget andet. Gennem værktøjet 

fik vi et klart billede af en overordnet diskurs i Sydhavnen i 

form af en række gennemgående ord i besvarelserne samt 

mange interessante citater om bydelen.

Biblioteksinstallationen
Vi designede en installation til biblioteket med et bydelskort 

over Sydhavnen, hvor folk kunne mappe forskellige vigtige 

steder i Sydhavnen med små flag. Derudover designede vi 

en ny version af sætningskortene med udgangspunkt i den 

indsamlede viden derfra. Disse nye kort skulle folk hænge 

op i en konstruktion over bydelskortet, således at der blev 

skabt et rum rundt om bydelskortet af citater om Sydhav-

nen. Ved dette værktøj fik vi bl.a. visualiseret brugen af Syd-

havnens byrum, afprøvet et interaktionsskabende værktøj 

samt indsamlet viden om, hvad beboerne mener, der skal 

bevares i Sydhavnen.

Videointerviewene
Efter en lang proces med at forstå og være i dialog med 

sydhavnerne havde vi behov for at registrere og få uddy-

bet den viden, vi havde indsamlet. Derfor lavede vi nogle 

videointerviews på gaden, hvor vi vha. halvstrukturerede 

interviews kom godt i dybden med de begreber i Sydhav-

nens ånd, vi på dette tidspunkt havde fundet frem til. 

Kortet med personlig mapping
Vi gik ud forskellige steder i Sydhavnen med et kort over 

bydelen, hvorpå vi fik forskellige sydhavnere til at tegne 

deres hverdags- og weekendruter samt forskellige for dem 

vigtige steder i bydelen. Kortene fungerede godt som red-

skab at tale ud fra, og det gav et interessant indblik i syd-

havnernes forskellige brug af bydelen.

Tidsskalaerne
Dette værktøj sprang ud af en interesse i et specifikt karak-

tertræk i bydelen, som vi mente, vi kunne se - det ander-

ledes tempo. Vi tegnede to simple tidsskalaer på et A4 ark, 

hvor folk kunne markere bydelens og deres eget tempo. 

Værktøjet viste, at folk generelt har en opfattelse af et lang-

sommere tempo i bydelen.  

Portrætterne
Til sidst i undersøgelsesfasen fik vi brug for at få sat nogle 

mere personlige fortællinger og vinkler på vores viden, og 

vi lavede derfor video- og fotoportrætter af fem forskellige 

sydhavnere. Portrætterne gav os en endnu større forståelse 

af det miljø, vi arbejder med, og de blev en stor inspirati-

onskilde til vores efterfølgende idéudvikling.
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Gennem undersøgelsesfasen har vi tilegnet os ny vi-

den om Sydhavnen som bydel, om dens beboere, det 

sociale liv, de uskrevne regler, dens historiske bag-

grund, vigtige personligheder, steder og meget mere. 

Det har været en spændende og nødvendig rejse 

gennem en bydels fortid og nutid for at nærme sig 

en forståelse for dens fremtid. Det er et abstrakt og 

komplekst emne at forstå en bydels ånd og at skulle 

formidle den videre til nogen, der måske aldrig har 

været i bydelen, uden at vigtige detaljer går tabt.

Vi har analyseret vores indsamlede materiale og 

viden fra vores værktøjer og arbejde med den et-

nografiske metode og inddelt det, vi mener karak-

teriserer Sydhavnens ånd - der også kan ses som 

bydelens store fællesskab - i fem hovedbegreber: 

Værdier, Tilhørsforhold, Væremåder, Fysiske rammer 

og Bydelens historie. Disse fem hovedbegreber kan 

dog ikke står alene, men skal opfattes som en slags 

essens af vores undersøgelser af, hvad Sydhavnens 

ånd er forankret i. De kan altså hver især forklare 

nogle forskellige og særlige forhold i Sydhavnen, der 

i kombination med hinanden og som et samlet hele 

kan definere Sydhavnens ånd.

HVAD ER 
SYDHAVNENS ÅND?



BILAG B
SYDHAVNENS ÅND
- FEMDELINGEN -



Værdier
Folk bruger de samme ord om Sydhavnen - mangfol-

dighed, rummelighed, fællesskab, venlighed, tryghed, at 

kunne være sig selv, afslappethed, usnobbet - der alle er et 

udtryk for de værdier, bydelen bygger på.

“Det er kun i Sydhavnen, at berusede grønlændere, kaffelat-

te-drikkende mødre og toast-spisende hipstere kan nyde 

samme område.” Anonym, Biblioteksinstallationen.

SYDHAVNENS ÅND
Tilhørsforhold
Tilhørsforholdet er vigtigt i Sydhavnen. Et stærkt tilhørsfor-

hold skaber et stort lokalt engagement og motivation for at 

gå ind i det lokale bydelsliv bl.a. i foreninger og nabofælles-

skaber, hvorved man automatisk bliver en del af Sydhav-

nens store fællesskab.

“Jeg tror, det betyder ret meget for det der sammenhold, at 

det (red. Sydhavnen) ligger lidt væk. Man får den der “det 

her er vores sted, vi må passe godt på det, og vi må passe 

godt på hinanden”. Jeg oplever i hvert fald lidt, at der er 

mange Sydhavnere, der er stolte af Sydhavnen - stolte af at 

bo i Sydhavnen.” - Helene, 28 år, sydhavner på ¾ år - Por-

trætterne.

Væremåder
Der hersker helt særlige normer i Sydhavnen, hvilket kom-

mer til udtryk i karakteristiske væremåder. Disse være-

måder adskiller sig i den grad fra resten af København. I 

Sydhavnen siger man hej til tilfældige forbipasserende eller 

hilser på hinanden på gaden. Det er ikke bare noget, nog-

le sydhavnere siger, at man gør, det er et gennemgående 

træk, og man kan ikke undgå at opleve det, hvis man selv 

går en tur gennem bydelen. Det er også helt normalt at tale 

med dem, man står i kø med i Fakta, eller med den man 

sidder ved siden af på en af de offentlige bænke. Man går 

afslappet klædt, og tager det generelt stille og roligt.

“I Sydhavnen er der tid til at snakke med hinanden. En tur i 

Fakta kan godt tage 1,5 time.” Anonym - Biblioteksinstalla-

tionen.

Fysiske rammer
Sydhavnen er fysisk afskåret fra resten af København, og 

det præger stemningen og tempoet i bydelen, ligesom de 

billige lejeboliger og de skæve og alternative boformer

gør det. Yderligere er de mange fredelige og grønne områ-

der og den lette adgang til vand karakteristisk for Sydhav-

nen og med til at definere den stemning, der er, og det liv, 

der leves der.

“Det vigtigste at bevare i Sydhavnen er alt det grønne! Fordi 

det er sundt for mennesket med natur/grønt.” Jane, 59 år, 

sydhavner på 52. år - Biblioteksinstallationen.

Bydelens historie
Sydhavnen har oprindeligt været et arbejderkvarter, og den 

stærke arbejderånd præger stadig bydelen. Derudover har 

bydelen været et sted med plads til de skæve eksistenser, 

som ikke kunne finde sig til rette andre steder, eller som det 

øvrige samfund ikke kunne rumme. Det har været en bydel, 

hvor man var nødt til at stå sammen, og hvor fællesskabet 

har stået stærkt.

“Historien er vigtig. Du får den med, hvis dine forældre 

bor her og dine bedsteforældre bor her. Så ryger den auto-

matisk med. Du møder jo meget oftere folk, der har boet 

her rigtig mange år. Så det vil sige, at historien er jo mere 

synlig. Hvor du har sådan en bydel som Vesterbro, hvor 

størstedelen ikke kender deres historie i deres egen bydel, 

fordi de ikke er københavnere eller et eller andet.” - Peter, 30 

år, sydhavner på 30. år - Portrætterne.

SYDHAVNENS 
ÅND

(DET STORE 
FÆLLESSKAB)

BYDELENS 
HISTORIE

FYSISKE 
RAMMER VÆREMÅDER

TILHØRS-
FORHOLD

VÆRDIER
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I dette afsnit vil vi gå i dybden med den viden om 

Sydhavnen og dens ånd, vi har tilegnet os, ud fra de 

to teoretikere Michel Foucault og Pierre Bourdieu. Vi 

har brugt Foucault til at forstå den diskurs, der findes 

om Sydhavnens ånd, og Bourdieu til at forstå Syd-

havnens forskellige grupperinger ud fra den sociale 

kontekst, de indgår i. 

Foucault
Diskurs teori
Den franske filosof og idéhistoriker Michel Foucault 

(15. oktober 1926 – 25. juni 1984) beskæftiger sig i 

et af sine hovedværker L’archéologie du savoir med 

diskurser og relationen mellem diskurs og subjekt. 

En diskurs kan defineres som et sæt af ord eller 

som en sammenhængende kæde af udsagn. En af 

Foucaults hovedpointer i  L’archéologie du savoir ift. 

diskurser er, at det er diskursen der skaber subjek-

tet og ikke omvendt - diskursen skaber mulige rum 

for subjektet at tale ud fra i en given sammenhæng 

(Heede, 2002, s. 74). Dvs. at afhængig af diskursen 

bliver vores tanke- og handlerum forskelligt. Der kan 

f.eks. være forskellige diskurser omkring indvandrere 

i Danmark - er de “nassere” eller er de mennesker, 

der bidrager med “kulturel mangfoldighed”. Den 

dominerende diskurs afhænger altså af, hvem der 

har magt og indflydelse. Diskurser er som ord eller 

ytringer, der er limet sammen i en bestemt ”formati-

on”, som danner en orden, der former og styrer os.  

Foucault mener, at enhver epoke er gennemsyret af 

TEORI
nogle historiske regler og underlagt en afgrænset 

videnshorisont i forhold dertil, der sætter grænserne 

for, hvad der overhovedet kan ytres og tænkes (He-

ede, 2002, s. 75). Det er derfor nødvendigt at sætte sig 

ind i og forstå Sydhavnens historie for at forstå den 

diskurs, der dominerer om bydelen indadtil.

Sydhavnens diskurs
Som udgangspunkt for projektet arbejdede vi som 

sagt med tesen om, at de forskellige aktører (de op-

rindelige beboere, tilflyttere, kommunen) i Sydhav-

nen alle gjorde brug af samme udsagn om Sydhav-

nen - hvad den er og hvad den skal være i fremtiden. 

Vi tænkte, at det ville være relevant at arbejde med “at 

udgrave” de forskellige opfattelser og betydninger, 

der blev lagt i de fælles udsagn om Sydhavnen og i 

den forbindelse skabe en samlet dialog mellem de 

forskellige aktører om Sydhavnen og dens fremtid . 

Det, vi dog hurtigt erfarede, var, at der ikke synes at 

være den store forskel i opfattelsen og betydningen. 

Samtidigt med dette begyndte vi at læse Foucaults 

diskursteori, hvor han taler om, at det ikke er inte-

ressant at se på, hvad den dybere bagvedliggende 

betydning af en diskurs eller et udsagn er, men at det 

i højere grad er relevant at forholde sig til, hvorfor 

den eksisterer på det tidspunkt og det sted, den gør 

(Heede, 2002, s. 77). Det gik op for os, at det var mere 

relevant at forstå de udsagn, der eksisterer i Syd-

havnen, ud fra den historiske og samfundsmæssig 

kontekst de er opstået i, fremfor at forstå dem udfra 

de enkelte individers forståelse og betydning. 
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Diskursen eksisterer, fordi bydelen har den historie, 

den har. Den er ikke opstået ud fra de mennesker, 

der bor i Sydhavnen. Diskursen former derimod de 

mennesker, der bor i Sydhavnen. Udsagnene om 

mangfoldighed, rummelighed, stærkt lokalt fælles-

skab og værdi i det skæve skal ses ud fra den historie, 

Sydhavnen har med at være en bydel, der blev skabt 

af samfundets bund, som resten af samfundet ikke så 

værdi i. Selvom der de sidste år kan ses en tendens til 

en mere sammenhængende diskurs, har der histo-

risk set været to diskurser i spil vedrørende Sydhav-

nen; en udefra og en indefra i bydelen. Den diskurs, 

der har eksisteret udenfor bydelen, har været en 

negativ fortælling om en bydel og en gruppe men-

nesker med meget lille værdi og mange udfordringer 

i ghettolignende tilstande. Dette har været en måde 

at styre og have magt over samfundets nederste lag. 

Indadtil har diskursen i stedet lydt på en bydel med 

mangfoldighed, rummelighed og et stærkt lokalt 

fællesskab. Diskursen indadtil kan ses som en måde 

at skabe styrke og at overleve på i samfundets neder-

ste lag og som reaktion mod de negative diskurser 

uden for bydelen. Mere konkret kan man forklare 

disse gennemgående udsagn med, at der historisk 

set har været rammerne, hvorfra dette nødvendigvis 

er opstået, og ikke ud fra at det reelt er en samling 

af mangfoldige og rummelige mennesker. Bydelen 

har været og er som sagt en del af København, hvor 

udfordrede eksistenser er blevet henvist til, fordi der 

ikke var plads eller lyst til at have dem andre steder. 

Derfor skal udsagnet ikke forstås som en kulturel 

eller etnisk mangfoldighed som på f.eks. Nørrebro, 

men som en social mangfoldighed forstået som en 

samling af mennesker fra forskellige sociale klasser 

og med forskellige udfordringer. Rummeligheden er 

dels opstået som en nødvendighed af denne mang-

foldighed, for at disse forskellige mennesker, der ikke 

havde andre steder at være, skulle kunne leve side 

om side, men også ud fra et menneskesyn, hvor alle 

har en værdi på trods af udfordringer. Ud af denne 

sammenhæng er det stærke fællesskab opstået, både 

som følge af nød, fordi der ikke var andre, der kunne 

hjælpe i svære situationer, men også som naturlig 

følge af rummeligheden. Her kommer et udsagn om 

Sydhavnen som landsby også i spil, fordi det stærke 

lokale fællesskab har skabt væremåder, som minder 

om dem, man ser i mindre landsbyer, hvor alle ken-

der alle og hilser på hinanden. Man kan også forstå 

landsby-udsagnet i sammenhæng med de byplan-

”Elsker 
Sydhavnen” 
- Grafitti på 
Sydhavn 
Station.
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mæssige strukturer, Sydhavnen altid har haft, som en 

lille afskåret bydel, hvor der kun var de mennesker, 

der boede og arbejdede der. Fællesskabet er også 

sprunget ud af den historiske opbygning af bydelen, 

hvor arbejderne både boede og arbejdede i bydelen - 

som i et lille minisamfund, hvor man var afhængig af 

hinanden. 

Når man ser på udsagnet om, at Sydhavnen har 

et langsommere tempo, skal det også forstås i den 

sammenhæng, at bydelen i dag er hjem for mange 

mennesker uden arbejde, eller for mennesker som 

har valgt mere alternative måder at leve på. Mange 

sydhavnere er derfor hjemme midt på dagen, hvor de 

har tid til at bruge deres bydel, gå ture, hænge ud på 

pladser og i parker eller falde i snak med den lokale 

handelsdrivende. Samtidigt betyder Sydhavnens fy-

siske afstand til resten af København, at bydelen kun 

bruges af lokale eller folk med et specifikt ærinde, og 

derfor er der ingen, der farer gennem bydelen for at 

komme fra a til b. Som en naturlig følge heraf, kom-

mer tempoet i Sydhavnen altså til at virke roligere, 

langsommere, og som om folk har mere tid.

Mange taler om Sydhavnen som en oase eller et ån-

dehul. Dette kan historisk set forstås ud fra bydelens 

mange tidligere beboere, der var havnet i bydelen 

mere eller mindre frivilligt, fordi de enten ikke kunne 

eller ville indordne sig under systemet og resten af 

samfundet. På den måde blev Sydhavnen for man-

ge “skæve” eksistenser et åndehul eller en oase med 

plads og frihed til at leve, som de ville. På den måde 

giver et udsagn som  “Det er kun i Sydhavnen, at 

man kan være sig selv.” sagt af Jane, 44 år, sydhavner 

på 44. år, langt stærkere mening.

Bourdieu
For at forstå og beskrive det miljø i Sydhavnen, vi 

arbejder med, har vi valgt at gøre brug af sociolo-

gen Pierre Bourdieus (1931-2002) teorier om sociale 

strukturer, og om hvorfor vi som individer handler 

og tænker, som vi gør. 

Habitus 
Bourdieu taler om begrebet habitus, der forklarer, at 

de erfaringer og den viden, vi tilegner os, påvirker 

de normer og værdier, vi lever efter og den livsstil, vi 

har. Habitusbegrebet er en måde at forklare individet, 

dets handlinger, holdninger og valg ud fra den socia-

le kontekst, det indgår i (Wilken, 2006, s. 42-43). På 

samme måde som man med diskursteorien kan for-

klare det Sydhavnen, der eksisterer for beboerne, kan 

man bruge habitusbegrebet til at forstå de involvere-

de beboergrupperinger og deres opfattelse af, hold-

ning til og handlinger i Sydhavnen. På denne måde 

kan man forklare, hvordan der under den fælles 

opfattelse af Sydhavnen, også i nogen grad kan eksi-

stere forskellige tilgange og holdninger til den. Man 

kan tale om, at selvom der er nogle gennemgående 

fælleskabsorienterede og medmenneskelige opfat-

telser af, hvad bydelen er, som alle grupperingerne er 

en del af, har de hver især også forskellige måder at 

handle på dem på. Grupperingers forskellige habi-

tus kommer stærkest til udtryk i beboergruppernes 

forskellige tilgang til bydelens store fællesskab - det 
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fællesskab, der er essensen af Sydhavnens ånd. Dette 

afgør i hvilken grad og på hvilken måde de engagerer 

sig i det på.

Kapitaler og felter
For at forstå det værdisæt, der ligger i Sydhavnen, 

kan man også bruge Bourdieus teori om de fire for-

skellige kapitaler, der skaber magt og status indenfor 

forskellige felter - her beboernes Sydhavnen som felt; 

den økonomiske kapital, der rummer indkomst og 

formue, den kulturelle kapital, der rummer videns- 

og uddannelsesressourcer, den sociale kapital, der 

rummer venskaber, familie og andre relationer og 

den symbolske kapital, der rummer den værdi, der 

følger med de forventninger og det symbol, omgi-

velserne tillægger en af de andre kapitaler (Wilken, 

2006, s. 46-47). De forskellige kapitaler har forskellige 

dominerende positioner inden for forskellige felter. 

Et felt kan forstås som en social arena og er define-

ret ved at være et afgrænset område, hvor der blandt 

de forskellige aktører er enighed om, at der er noget 

at kæmpe for (Wilken, 2006, s. 50). I sydhavnsfeltet 

handler det her om kampen om Sydhavnen som 

bydel og livskvaliteten for de enkelte beboere og 

grupperinger. Når man taler om Sydhavnen og dens 

beboere er det tydeligt, at den kapitalform, der er do-

minerende, er den sociale. De andre kapitaler spiller 

ikke i særlig høj grad ind på den enkeltes status eller 

magt i bydelen. Dette ses f.eks. når sydhavneren 

Peter, 30 år, opvokset og bosiddende i haveforenin-

gen Frederikshøj H/F, siger “Det er ikke vigtigt, hvad 

du laver af karriere. Det er mere vigtigt, hvem du er, 

og hvilket menneske du er. De største stjerner her er 

nogle af de frivillige, der er her.”. På denne måde skal 

man se på den sociale kapital, når man skal forstå 

det magt- og status system, der gør sig gældende i 

bydelen. Jo mere du involverer dig i bydelens sociale 

liv gennem godt naboskab, foreninger og generel 

deltagelse i bydelslivet, jo mere status og indflydelse 

får du i miljøet. Dine penge og uddannelse betyder 

ikke særlig meget for den magt eller status, du har i 

bydelen. Dette forklarer også, hvorfor nogle menne-

sker, der ift. resten af samfundet ikke har en særlig 

høj social position grundet deres manglende øko-

nomiske eller kulturelle kapital, kan have og ofte har 

en stor værdi i Sydhavnen. Et eksempel på dette er 

sydhavneren Henrik, som vi har portrætteret, der er 

førtidspensionist og derfor er en af de beboere, der i 

bl.a. politikernes og mediernes omtale af Sydhavnen 

ofte bliver fremstillet som en person med meget lille 

En fin lille 
stund i den 
lokale gen-
brugsbutik.
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kapital og værdi. Dette skyldes, at man sætter ham 

ind i et bredere samfundsorienteret felt og derved 

bedømmer ham ud fra hans økonomiske og kulturel-

le kapitaler. For at forstå den menneskelige og nære 

problematik, vi arbejder med, må bydelen dog i hø-

jere grad ses som sit eget selvstændige felt med sine 

egne regler og kapitalpositioner. Det, der bliver tyde-

ligt, når man forstår Sydhavnen indefra, er, at netop 

Henrik er en af dem, der har stærk sydhavnsskapital, 

fordi han trods sin manglende uddannelse og arbej-

de har en stor social kapital. Han bruger en stor del af 

sin tid på at hilse og tale med naboer, folk i butikker 

og på gaden, og har på denne måde et stort netværk 

i lokalmiljøet. Han involverer sig i høj grad i det so-

ciale liv, der findes i bydelen. Det er derfor vigtigt at 

skelne mellem Sydhavnen i en større samfundskon-

tekst og Sydhavnen som bydel med dens interne liv, 

da bydelen har en stærk, nærmest autonom historie 

og ånd, hvor man afviger, så meget man kan fra de 

regler og værdier, der findes i det magtfelt som staten 

og samfundshierakiet indgår i.

Man kan derfor tale om, at alle de forskellige grup-

peringer - se Bilag 2 - som er involveret i den sociale 

arena i Sydhavnen, har en fælles grundlæggende 

interesse i, at bydelen forbliver og skaber den bed-

ste livskvalitet for de forskellige grupperinger. Det 

er disse interesser, der i første omgang overhovedet 

skaber feltet for, at der er en kamp om Sydhavnen 

som bydel. Beboerne er i høj grad engagerede og 

bevidste om deres bydel - hvad den er og skal være - 

uafhængigt af den gruppering de tilhører. Bourdieu 

talte også om begrebet doxa, der skal forstås som 

de grundlæggende regler, de involverede aktører i 

et felt må acceptere for at være med (Wilken, 2006, 

s. 50). Der er nogle fælles accepterede regler i Syd-

havnen om, at det er en mangfoldig og social bydel, 

som alle de forskellige grupperinger på trods af deres 

forskellige baggrunde, værdier og normer, er enige 

om. Derfor også den sociale kapitals dominerende 

position. 

På denne måde kan man forklare, hvorfor der på den 

ene side er nogle overordnede fælles accepterede 

begreber og opfattelser af, hvad bydelens ånd er, 

men at holdningen og tilgangen til den kan variere. 

Denne variation bestemmes af de forskellige gruppe-

ringers baggrunde, værdier og normsæt - altså deres 

habitus. Både Foucault og Bourdieu er optagede af 

de definitionsmagtkampe, der foregår og er med til 

at definere diskursen eller feltet. Man kan tale om, 

at der foregår en definitionsmagtkamp i Sydhavnen 

mellem de forskellige grupperinger om, hvad der skal 

have lov at fylde, og hvor grænsen for sydhavnsfeltet 

og ånden går, og de forskellige opfattelser, holdnin-

ger og handlinger bestemmes ud fra de forskellige 

grupperingers habitus. 
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Man kan tale om, at der eksisterer en overordnet 

forståelse indadtil i bydelen af, hvad Sydhavnen er, 

som er alment gældende. Denne kan man kalde 

Sydhavnens ånd. Sydhavnens ånd kan deles ind i 

fem hovedbegreber, som den er forankret i - værdier, 

tilhørsforhold, væremåder, fysiske rammer, histori-

en. De fem begreber er afhængige af hinanden og 

nødvendige for Sydhavnens ånds eksistens. Betyd-

ningen af det sociale aspekts dominerende placering 

i bydelen betyder meget for den måde Sydhavnens 

ånd og de fem begreber er formet på. Sydhavnens 

ånd kan på denne måde i stor grad sidestilles med 

Sydhavnens store fællesskab. De forskellige gruppe-

ringer i Sydhavnen har forskellige baggrunde, vær-

dier og normsæt, men de vægter alle det sociale højt. 

Grupperingernes gennemgående fælles forståelse 

af det sociales position eksisterer dog på baggrund 

af forskellige grunde. Hos de mangfoldige (udsatte) 

beboere bunder vigtigheden af det sociale og dets 

indvirkning på værdierne, væremåderne og tilhørs-

forholdet i høj grad i nød, hvor det for 70’er tilflytter-

ne i højere grad bunder i idealisme, mens det for de 

gamle arbejdere bunder mere i den historiske kultur. 

Det er samtidigt vigtigt at forstå, at der under den 

overordnede forståelse af Sydhavnens ånd også er 

forskellige tilgange til og grader af engagementer i 

den. De afhænger af den enkelte sydhavnsgruppe-

rings baggrund. Det har betydning for i hvilken grad 

og på hvilken måde, de indgår i det store fællesskab.

OPSAMLING OG  
REFLEKSION OVER  
UNDERSØGELSESFASEN

Der er én gruppe, der grundet deres baggrund har 

svært ved at indgå i det store fællesskab på niveau 

med de øvrige grupper, fordi de ikke har de samme 

erfaringer med at indgå i sådan et fællesskab og det 

sociales dominerende position, der hvor de bor. Det-

te er de yngre tilflyttere. 

De yngre tilflyttere kan godt se værdien i Sydhav-

nens ånd, men de mangler indgange, så det i højere 

grad bliver muligt for dem at deltage. Indgangene 

skal således åbne op for, at de bliver en del af det 

store fællesskab, så de også kan være med til at styre, 

hvad der skal fylde i bydelen. Det er dog samtidigt 

vigtigt for bevarelsen af bydelens ånd, at de indgår på 

Sydhavnens præmisser. For at bevare en immateriel 

kulturarv eller bydelsånd, må man gøre den relevant 

for nye generationer. Man kan tale om, at der opstår 

et paradoks eller en balance i at ville bevare, når der 

sker en udvikling. 

“Det der med fællesskaber og foreninger, det tror jeg 

er vildt vigtigt, men vores generation er bare ikke 

vokset op med det på samme måde, som tidligere 

generationer er. Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre 

foreningslivet eller fællesskabet attraktivt for unge 

mennesker, men jeg tror det er vigtigt ift.l at bevare 

den ånd, der er her.” - Helene, 27 år, sydhavner på 

3/4. år.

“Byens sjæl er det, som de fleste borgere kan samles 

om. Den er et koncentrat af det fælles værdigrund-

lag, en slags mørtel mellem alle de sten, som en by 

er bygget af, og det som borgerne bærer i sig.” (Gul-

mann, 2005, s. 92).
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Man kan altså se det store fællesskab og det stærke 

lokale sociale liv som afgørende for Sydhavnens ånd. 

Hvis engagementet heri ikke opretholdes og videre-

føres i takt med tilflytternes “indrykken”, så smuldrer 

den mørtel, der binder Sydhavnens ånd sammen, og 

den vil dermed ikke blive bevaret. Vores design skal 

derfor være en indgang for de nye yngre tilflyttere til 

Sydhavnens ånd, så de bliver en del af den, og den på 

denne måde også er relevant for dem at være med til 

at bevare. 

FOTO

Afsender
Vi forestiller os, at afsenderen af projektet kan være 

Københavns Kommune og deres Områdefornyelse 

i Sydhavnen. Det er dog vigtigt at pointere, at vores 

projekt skal ses som et parallelt projekt til resten af 

Områdefornyelsen. Projektet skal i højere grad foregå 

ude blandt sydhavnerne som en mere fri og selv-

stændig instans. På denne måde bliver det lettere at 

involvere beboerne. Vores arbejde kan supplere Om-

rådefornyelses udviklingsarbejde med et fokus på at 

få den mentale forståelse af bydelen og udviklingen 

med. Da det er beboerne, der bærer Sydhavnens ånd 

i sig, er det især dem fremfor kommunen, der skal stå 

for og aktiveres i bevarelsen af den.

Målgruppe
Vi har løbende arbejdet med at forholde os til en 

så stor og bred gruppe af sydhavnere, som det har 

været muligt for os, for at danne os et så bredt ind-

blik som muligt i det miljø, vi arbejder med. I løbet 

af vores proces er det dog blevet tydeligt, at det er de 

nye yngre tilflyttere, der er relevante ift. målgruppen 

i det endelige design. Når man taler om bevarelsen 

af Sydhavnens ånd, er det på den ene side denne 

gruppering, der løbende vil fylde mest i bydelen i 

fremtiden, og på den anden side også denne gruppe-

ring, der har mindst fokus og engagement i ånden, 

da de ikke har en baggrund eller erfaringer, der gør at 

den værdi, Sydhavnens ånd afspejler, er særlig tyde-

lig eller tilgængelig for dem. Vi arbejder derfor med, 

hvordan man kan åbne Sydhavnen op for nye yngre 

tilflyttere, ramme dem i deres første tid i bydelen og 

SLUTDESIGN OG 
FORMMÆSSIGE 
OVERVEJELSER

To yngre  
sydhavnere på 
Mozarts Plads.
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invitere dem ind, så de bliver engagerede i bydelen, 

bliver en del af fællesskabet og på denne måde er 

med til at sikre Sydhavnens ånd. 

Vi er bevidste om, at vi selv i høj grad hører til vores 

valgte målgruppe - de yngre tilflyttere - ift. vores 

baggrund, værdi- og normsæt, men vi har som sagt 

løbende gjort en stor indsats for at sætte os ind i og 

forstå de andre grupperinger, som også er relevante 

for vores slutdesign. 

Etiske overvejelser
Gennem vores proces har vi fået en stor bevidsthed 

om den fine balance, der ligger mellem at hylde og 

tydeliggøre noget, og at iscenesætte noget - iscene-

sættelse forstået som noget negativt. Derfor arbejder 

vi med en hårfin balance i vores endelige design. På 

den ene side vil vi gerne invitere de nye tilflyttere 

ind og synliggøre den værdi, der ligger i Sydhavnens 

ånd. På den anden side må de oprindelige beboere 

ikke føle det som en udnyttelse eller iscenesættelse af 

deres liv og bydel. Det er vigtigt, at designet er sensi-

tivt og ydmygt.

Vi tænker, at denne problematik kan løses ved at lade 

beboerne - både de nye yngre tilflyttere og de oprin-

delige beboere - være en del af selve løsningen og 

 “Hvis det skal køres videre med nye folk udefra, så er 

det også noget med, at de skal tage Sydhavnen til sig, 

ligesom vi andre har gjort. Og man ligesom falder 

ind i den ånd, der nu engang er herude.” - Suzette, 48 

år, sydhavner på 48. år.

udformningen. Vores design skal være åbningen og 

invitationen, som beboerne selv folder ud og fylder 

indhold i. På denne måde kan man skabe involvering 

og medejerskab for sydhavnerne i designet. 

Beskrivelse af slutdesignets funktioner
Vores slutdesign skal fungere som igangsættende 

enzymer, der kan sætte en proces i gang i bydelen. 

Det handler om at give de nye yngre tilflyttere viden 

og oplevelser om Sydhavnen og fungere som en in-

vitation ind i bydelen, så der i højere grad kan skabes 

et engagement i, en bevidsthed om og en interesse 

for bydelen hos denne gruppering, så de på denne 

måde kan blive en del af det store fællesskab i Syd-

havnen. Dette vil være med til at gøre det muligt at 

tage Sydhavnens ånd med i udviklingen og på denne 

måde bevare (og udvikle) den.

Vi arbejder med slutdesignet som en velkomstgave 

fra Sydhavnens nuværende beboere til de nye yngre 

tilflyttere. Velkomstgavekonceptet hænger sammen 

med den meget nære og lokale ånd i bydelen og 

bliver en måde at invitere de nye ind i bydelslivet. 

Hvilken form velkomstgaven skal have, er vi fortsat 

ved at udvikle på, men vi arbejder med, at den både 

skal ramme tilflytterne i deres eget hjem, lige når de 

flytter ind, men også have elementer i byrummet, der 

kan trække dem ud i bydelen og ind i fællesskabet.

Ift. slutdesignet er vi inspirerede af guerilla metoder, 

urbane interventioner og midlertidigt design for at 

skabe en form, der fungerer i gadeplan. 
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KONKLUSION OG  
REFLEKSION
En bydelsånd springer ud af den historie og den kul-

tur, der har formet det liv, der leves i bydelen. Gen-

nem vores projekt har vi fundet ud af, at for at bevare 

en bydelsånd er det nødvendigt at gøre den relevant 

for nye generationer og fremtiden. Man kan tale om, 

at der ligger et paradoks i at bevare i en udvikling. 

Der er en dobbelthed og balance mellem at gøre 

plads til det nye, der kommer ind i bydelen og rykker 

ved definitionerne, samtidigt med at holde fast i det, 

ånden springer ud af og den præmis, der ligger til 

grund for dens eksistens.

Grundet emnets kompleksitet og deraf vores arbejds-

metode har der løbende i vores undersøgelse været 

forskellige relevante vinkler på problemfeltet, der 

er blevet tydelige. Disse har vi forholdt os til, og har 

valgt at arbejde med de yngre nytilflytteres relati-

on til Sydhavnens ånd. Vi har fundet ud af, at det er 

relevant at åbne bydelens liv og fællesskab op for de 

nye yngre tilflyttere, så de i højere grad kommer i spil 

ift. bydelen og dens fremtid, og at Sydhavnens ånd 

således bliver relevant for dem. Vi har samtidigt også 

fundet ud af, at de nye yngre tilflyttere, trods deres 

manglende tilknytning og engagement i bydelen, 

ser en værdi i Sydhavnens ånd og de elementer, den 

er forankret i. På denne måde skal invitationen til de 

nye yngre tilflyttere også ske på åndens præmisser, 

både fordi det er vigtigt for bevarelsen af Sydhavnens 

ånd, men også fordi det er i tilflytternes egen interes-

se. Ved at bevare Sydhavnens ånd kan man spille ind 

i arbejdet med at beholde et mangfoldigt København, 

men man kan også sørge for at alle beboere føler sig 

hjemme og inkluderet på trods af bydelsudviklingen.

Det er interessant, hvordan vi i dette projekt på den 

ene side har fået nogle rigtig gode erfaringer og lært 

meget om processen og arbejdsmetoden. Der er flere 

ting, vi nu grundet vores erfaringer vil kunne tage 

med videre i vores arbejde. På den anden side er det 

også vigtigt at huske, at denne type sociale projekter 

varierer fra gang til gang, og hvert projekt må tilgås 

individuelt og ikke kan kopieres fra tidligere. Denne 

type projekt kræver, at man hele vejen igennem prø-

ver sig frem og tager ved lære.

Den åbne og undersøgende proces har givet os en 

stor faglig og menneskelig tilfredsstillelse, fordi den 

har gjort det muligt for os at gøre en reel indsats for 

at forstå og sætte os ind i de mennesker og det liv, vi 

arbejder med. Dette er noget, vi begge føler er meget 

vigtigt og giver mening til vores arbejde, og som vi 

helt sikkert vil stræbe efter i vores fremtidige arbejde. 

Vi er begge optagede af, hvordan vi kan bruge vores 

designkompetencer i undersøgelsesarbejde og indgå 

i tværfagligt arbejde, og dette projekts proces har i 

høj grad forøget denne interesse.
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ARBEJDSFORDELING 
OG SAMARBEJDE
Vi har hele vejen gennem projektet haft et inspire-

rende og konstruktivt samarbejde. Vi arbejder meget 

symbiotisk, hvor vi er fælles om alt og hele tiden de-

ler og videreudvikler på idéerne og arbejdet frem og 

tilbage imellem os. Der er en god balance mellem, at 

vi tænker ens, begge er særligt interesserede i arbej-

det med mennesker og har samme tilgang til arbej-

det, samtidigt med at vores forskellige baggrunde 

gør, at vi kan tilføre forskellige aspekter til arbejdet. 

Note
Vi har skrevet og rettet alle afsnit i denne rapport 

sammen og tager derfor fælles ansvar for hele rap-

porten, men grundet skolens retningslinjer har vi 

på næste side vedlagt en oversigt, hvor vi har fordelt 

afsnittene mellem os.
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