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Abstract 

Our assignment focuses on the aspect of socially vulnerable groups in connection to 

drugs and alcohol abuses. More people are getting treated each year with the main 

purpose of making them "clean". This approach is e.g. seen in the use of the 12-step 

model. But throughout the years it has become clear that this approach is not applicable. 

There has been made a turning point and the focus now lies more on empowerment. A 

term in which a person needs to obtain self-determination, self-responsibility and 

freedom. Bagga Bjerge states that the term is not fully feasible in practice states but 

some points can be implicated in the treatment options. 

  

Our fieldwork has been made at Sundholm, Mændenes Hjem and GKLK with our main 

focus being on GKLK. We have chosen to focus on the residents at GKLK due to the fact 

that they are highly stable compared to our target group.  

At GKLK we interviewed residents and made observations through ethnographic 

fieldwork. The place uses an empowerment-oriented approach and therefore their 

focus lies on helping the users become more independent and developing them. Based 

on our on our theory and research we have developed a work plan for a user participant 

activity.  
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1. Indledning

 

Dette projekt er inspireret af et oplæg fra den britiske journalist Johann Hari. Hari har 

rejst verden rundt og snakket med mennesker der enten havde en stofafhængighed eller 

forskede i stofafhængighed, og han fremlægger i oplægget den indsigt, som denne rejse 

har givet ham i forhold til samfundets behandling af stofbrugere. Oplæggets 

grundlæggende synspunkt er, at hele vores syn på stofbrugere bør ændres (Hari, 2015).  

Selvom det er en omfattende omstillingsproces, er der dog tegn på, at dette er ved at 

ske. Der er i Danmark ved, at ske et paradigmeskifte i forhold til tilgangen til behandling 

af alkoholikere og stofbrugere, mener lektor ved center for Rusmiddelforskning, Bagga 

Bjerge. Tidligere behandlingstilgange tog ifølge Bjerge, udgangspunkt i et paradigme, 

“hvori brugere af det offentlige system, firkantet sagt, ses som passive, uansvarlige og ikke 

selvforvaltende.”(Bjerge, 2007, side 37). Ifølge Bjerge tager det nye paradigme 

udgangspunkt i begrebet empowerment (Bjerge, 2007, side 37). Her skal “Brugerne af 

sociale ydelser [...] gennem ansvarliggørelse, fremtidsplanlægning og indflydelse på egen 

behandling optimere deres livssituation og gerne bevæge sig hen imod en idealforestilling 

om et selvforvaltende, frit og ansvarligt samfundsindivid.” (Bjerge, 2007, side 40).  

Der er altså tale om en overgang mellem to forskellige paradigmer, hvor det ene ser 

stofbrugere og alkoholikere, som passive og uansvarlige, mens det andet arbejder 

henimod at stofbrugerne og alkoholikerne skal ses som ansvarlige samfundsindivider.  

 

Vi har undersøgt hvordan man kan designe en aktivitet til socialt udsatte på 

hjemløseboformen Gammel Køge Landevej Kollegiet (GKLK) med udgangspunkt i 

målsætningerne fra det nye paradigme, som bygger på en empowerment-orienteret 

tilgang. Vores formål med designet er, at øge beboernes på GKLK sociale kapital og 

styrke fællesskabet, samt arbejde henimod, at se dem mere som ansvarsfulde 

samfundsindivider.  

I arbejdet med projektet har vi været rundt på flere danske institutioner for at se, 

hvordan man i dag forholder sig til behandling af misbrugere, og vi har valgt at tilpasse 

vores design til Gammel Køge Landevej Kollegiet (GKLK), fordi de arbejder ud fra en 

etisk profil, der minder om empowerment tilgangen og derfor kan komme med kritiske 
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indspark til hvilke udfordringer denne tilgang har i praksis. Vores design skitserer en 

arbejdsplan, der beskriver en brugerinddragende proces, der forløber over seks uger, 

og som skal guide de ansatte på GKLK igennem planlægningen af en aktivitet. 

Aktiviteten skal planlægges i samarbejde mellem brugerne og personalet på stedet og 

skal tage udgangspunkt i den enkelte brugers ressourcer og kompetencer. Formålet er 

dels at ændre brugernes interne relationer og fællesskaber gennem arbejds- og 

aktivitetsfællesskaber, sådan at fællesskabets positive egenskaber bliver styrket og dels 

at give et ansvar til brugerne, således at de oplever tillid, at kunne bidrage med noget og 

endeligt, at de har en stemme. 

Vores arbejdsplan beskriver opbyggelsen af en scene og forberedelserne til et 

afsluttende arrangement med en koncert. Årsagen til dette valg er dels, at vi fandt selve 

arrangementet passende: Musik er et godt redskab til at samle mennesker og det skaber 

fine rammer for gode oplevelser og underholdning. Desuden kan et ‘larmende’ 

arrangement skabe opmærksomhed og tiltrække beboerne,  selv fra GKLKs fjerneste 

afkroge. Hvis beboerne selv har været med til at stå for forberedelserne, er der tillige 

større chance for, at de vil deltage og måske sågar invitere naboerne.  

At forberede et sådant arrangement indebærer mange forskellige arbejdsopgaver og 

mange af disse kan være kreative. Ved at have et bredt udvalg af arbejdsopgaver, er der 

større chance for, at alle kan finde en opgave, der matcher deres kompetencer og 

engagement. I arbejdsplanen ligger der også en fleksibilitet, da der altid kan tilføjes eller 

fjernes tiltag, hvis der er faldende eller tiltagende deltagelse. Det eneste som er 

nødvendigt er, at der bliver booket musik og at der er de fornødne instrumenter, hvilket 

er opgaver der kan klares, selv uden deltagelse fra beboerne.  
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1.1 Problemfelt 

Et alkohol eller stofmisbrug kan have mange negative konsekvenser, både personlige, 

men også for samfundet. I Danmark har Statens Institut for Folkesundhed estimeret at 

der ca. er 140.000, som er afhængige af alkohol (www.udsatte.dk: indsatsområder). 

Ifølge ”Narkotika-situationen i Danmark 2014” er der et stigende antal stofmisbrugere i 

Danmark. I 2011 var tallet på ca. 16.000 stofmisbrugere, og ud af disse var 5686 i 

behandling. Samme rapport fortæller, at 68% har været i behandling før (Grasaasen, 

2014).  

Behandlingen i Danmark har gået og går stadig på mange områder ud på, at fjerne 

brugerne misbrug i behandlingen, således at de bliver “clean” når de forlader 

behandlingen. Dette har eksempelvis afspejlet sig i brugen af den amerikanske 

12-trinsmodel, også kendt som minnesota-behandlingen,  hvis målsætning er, at dem i 

behandling stopper deres misbrug fuldstændigt. (se evt. begrebsafklaring) 

I dag er man mange steder ved at blive klar over, at denne tilgang ikke er 

hensigtsmæssig. Eksempelvis tager alle vores interviewpersoner afstand til 12 

trinsmodellen og i den danske debat vinder begreber som empowerment frem. Bjerge 

beskriver som tidligere nævnt denne udvikling som en overgang mellem to paradigmer. 

På baggrund af litteraturstudier og et etnografisk feltarbejde, kommer hun med tre 

konklusioner vedrørende empowerment, nemlig at den ideelle empowerment ikke til 

fulde kan lade sig gøre i praksis, fordi det forudsætter at brugerne har nogle bestemte 

kompetencer. At brugerne trækker på erfaringer fra det gamle ‘formyndende’ 

paradigme. Og endeligt at der ved implementering af empowerment vil opstå et 

dilemma mellem, hvad der kan lade sig gøre i praksis og hvad man bør gøre i forhold til 

målsætningerne for empowerment. (Bjerge, 2007, side 37-38) 

 

På Gammel Køge Landevej Kollegiet bliver ordet empowerment ikke brugt direkte, men 

alligevel kan man tegne mange paralleller mellem deres tilgang til behandling, og den 

empowerment-orienterede tilgang. Fokus er på brugerinddragelse og på GKLKs etiske 

profil har de formuleret deres mission i én sætning:”Vi gir plads til udvikling” 

(kollegiet.info: etiskeprofil). Det handler altså også om at styrke beboernes 

kompetencer. 

Gammel Køge Landevej Kollegiet er, som de skriver på deres hjemmeside, et 

opholdssted for “relativt velfungerende hjemløse, “hjemløse light”” (kollegiet.info: 
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maalgruppe). Målgruppen placerer sig derved i den mere ressourcestærke ende af 

spektret af socialt udsatte, og de kunne tænkes at have de kompetencer, som Bjerge 

argumentere for er en forudsætning for at kunne foretage empowerment-orienteret 

behandling. Vi får i hvert fald dette indtryk, da vi oplever det rige udvalg af aktiviteter, 

som GKLK udbyder til beboerne. Dog giver vores interviewpersoner fra beboergruppen 

på GKLK udtryk for nogle problemer vedrørende de brugerinddragende aktiviteter på 

GKLK. Ligeledes oplever vi selv en række problemstillinger, da vi forsøger at komme 

med vores eget bud på en aktivitet til beboerne.  

For at få en bedre forståelse for feltet og dets problemstillinger, har vi formuleret 

følgende spørgsmål: 

1.2 Problemformulering 

Hvordan kan vi forberede et proces design, med inspiration fra empowerment tilgangen 

og udgangspunkt i forundersøgelser på institutioner for socialt udsatte i København, til 

de ansatte på Gammel Køge Landevej Kollegiet, omkring etableringen af en scene og 

afviklingen af et arrangement i samarbejde med brugerne? 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 

 

-     Hvilken form for viden har etnografisk feltarbejde givet os og hvilke udfordringer 

har denne metode givet os i feltet? 

 

- Hvilke synspunkter på behandlingssystemet, empowerment-orienterede 

aktiviteter og fællesskaber, kan man finde i den indsamlede empiri fra Sundholm, 

Mændenes hjem og Gammel Køge Landevej Kollegiet og stemmer de overens på 

tværs af interviewpersonerne? 

  

-      Hvilke krav til et procesdesign er der at finde i feltet med socialt udsatte og 

hvordan afspejler vores design disse krav? 
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1.4 Afgrænsning 

Afsnittet handler om de overvejelser vi har gjort os i forhold til afgrænsning af vores 

bruger målgruppe og hvilken aspekter af brugernes problemer, vi vil fokusere på. 

 

På GKLK, bor der kun mænd, der er over 25 år gamle og der er en del forskellige 

nationaliteter. Udover det, bor brugerne under to forskellige paragraffer i serviceloven, 

nemlig §107 og §110 (se begrebsafklaring). Dette betyder, at nogle bor der i en kortere 

periode og andre i en længere årrække. Det brede spænd i målgruppen kan selvfølgelig 

indebære en del forskellige behov og ønsker blandt beboerne. Udover det, er 

brugergruppen forskellig, således at der døjes forskellige problemstillinger, som i større 

eller mindre grad påvirker den enkeltes handlekraft og sociale kompetencer. 

Problemerne omhandler misbrug af alkohol og cannabis og/eller psykiske problemer og 

derfor manglende evne eller mulighed for at bo i egen bolig.  

Vores afgrænsning i opgaven fokuserer på at styrke beboernes fællesskab og sociale 

relationer. Sagt på en anden måde, ligger afgrænsningen i, at denne opgave kun 

fokuserer på, at styrke brugernes sociale kapital og myndiggøre dem i denne proces. 

Vi har truffet et valg om, at fokusere vores indsats på dette, da vi mener de andre 

problemer, som fx. misbrugsproblemer, økonomiske problemer eller traumatiske 

oplevelser, alle sammen er problemstillinger som er så individuelle, at de vil være for 

svære for os at løse. Derudover mener vi, at en styrkelse af fællesskabet og den enkeltes 

sociale kapital, også kan hjælpe til at løse nogle af de andre problemstillinger. En anden 

afgrænsning er, at vi har begrænset opgaven til at handle om beboerne i den 

livssituation de står i her og nu. Vi fokuserer derfor hverken på deres fortid og de 

aspekter der kan ligger til grund for deres mangel på social kapital. I samme tråd har vi 

ikke fokuseret på beboernes handlekapacitet uden for institutionerne, da vi ved, at det 

at styrke deres kompetencer i en institutionaliseret virkelighed, ikke nødvendigvis er 

ensbetydende med at det samme gælder uden for institutionens rammer.  

 

1.5 Begrebsafklaring 

I dette afsnit vil nogle af de betegnelser, som bliver benyttet gennemgående i opgaven, 

kort blive forklaret, så det er klart hvad vi forstår ved begreberne. 
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1.5.1: Socialt Udsat: Rådet for socialt udsatte, som bl.a. har til opgave, at sætte fokus på 

hvem der går under betegnelsen socialt udsat, peger på “hjemløse, stofmisbrugere, 

alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse, mennesker i prostitution, mennesker 

ramt af fattigdom eller andre store og sammensatte sociale problemer, der er forbundet 

med eller kan føre til social udsathed.”(udsatte.dk: om rådet) Når vi omtaler socialt 

udsatte, er det dog ikke med henblik på mennesker i prostitution og mennesker ramt af 

fattigdom, medmindre de samtidig også går under nogle af de andre kategorier eller 

opfylder betingelserne for servicelovens §107 eller §110 (se 1.5.3). 

  

1.5.2: Misbrug: Når vi skriver om misbrug, skriver vi ud fra samme opfattelse, som 

Sundhedstyrelsen giver til kende på deres hjemmeside Stofinfo, nemlig at “misbrug vil 

sige et vedvarende, skadeligt brug af psykoaktive stoffer” (stofinfo.sst.dk: hvad er 

misbrug). Når vi skriver misbrugere, tænker vi dog også ofte på personer som er 

afhængige, altså personer som fysisk føler et behov for at fortsætte deres misbrug.  

  

1.5.3: §107 og §110 §107 og §110 henviser til Servicelovens kapitel 20 om botilbud. 

Begge paragrafer siger, at kommunalstyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold, hvis 

brugeren opfylder betingelserne, som for begge indbefatter særlige sociale problemer 

og for §107 også indbefatter folk med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 

(retsinformation.dk: boformer) 

Gammel Køge Landevej Kollegiet er en midlertidig boform under §107 og §110. I 

praksis bliver dem under §107 næsten anset som værende fastboende, og der er 

eksempler på beboere under §107, der har boet på GKLK i 20 år. 

  

1.5.4: Fællesskab Flere steder i opgaven bruges betegnelsen fællesskab - nogle gange 

med negativ ladning og andre gange med positiv ladning. Ordet, når det står alene 

bruges i dets almindelige betydning nemlig “det at en gruppe mennesker er sammen om 

noget og derved føler en vis samhørighed” (ordnet.dk: fællesskab). Når vi så eksempelvis 

skriver, at vi vil fremme det positive fællesskab, så mener vi, at vi ønsker at fremme 

fællesskabets positive egenskaber, mens vi omvendt med negativt fællesskab hentyder 

til fællesskabets negative egenskaber. De positive egenskaber kan være nærvær, 

følelsen af tilhørsforhold, anerkendelse, indbyrdes tillid og er altså et fællesskab med 

internt gode relationer. Et negativt fællesskab er et fællesskab der mangler disse 

positive egenskaber. 
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Omkring fællesskabets mekanismer beskriver Bauman i Community - Seeking safety in 

an insecure world det ambivalente vekselforhold mellem individets frihed og sikkerhed. 

Et af hovedmotiverne for at søge et fællesskab er ifølge Bauman at opnå den sikkerhed 

fællesskabet tilbyder, men som medlem af fællesskabet må individet samtidig give 

afkald på sin ubeskårede frihed (Bauman, 2001 s. 4-5). For at indgå i et fællesskab, er 

det derfor afgørende, at man finder et kompromis mellem at give fuldstændig afkald på 

sin frihed og stå uden for fællesskabet.  

  

1.5.5: 12-trinsmodellen Minnesota-modellen eller 12-trinsmodellen stammer fra 

Minnesota, USA og blev adopteret i Danmark i 1985 af behandlingsstedet for alkohol, 

Heliocentret. Siden da er modellen blevet benyttet af behandlingscentret Tjele, og 

derigennem alle datter-behandlingsstederne: to i nærheden af Viborg, et i Sydjylland 

(Egtved) og tre på Sjælland (Ålsgårde, Orelund og Korsør)(wikipedia: 

Minnesotamodellen, wikipedia: Behandlingscenter Tjele, wikipedia: Heliocentret). 

Modellen bliver stadig brugt af flere organisationer med programmer mod forskellige 

former for afhængighed, herunder Annonyme Alkoholikere (dkaa.dk: 

alkoholiker:12trin)og Annonyme Narkomaner (nadanmak.dk: narkoman). 

Kendetegnende for modellen er dels, at det er tidligere stofbrugere og 

alkoholafhængige, som står for behandlingen, dels at ens afhængighed bliver anset som 

værende en sygdom, der rammer hele familien og dels at målsætningen er, at den 

afhængige skal stoppe sit misbrug. For at opnå soberhed skal personen i behandling 

igennem tolv trin som blandt andet inkluderer ”admitting that one cannot control one's 

alcoholism, addiction or compulsion” og “recognizing a higher power that can restore 

sanity” (wikipedia: twelve-step program). Der er altså både en overgivelse til og 

erkendelse af ens egen magtesløshed og genkendelsen af en højere magt. Flere af de 

andre trin indbærer en hengivelse til Gud og modellen kan siges at forsøge at erstatte 

ens misbrug med troen på Gud eller en højere magt.     

 

1.6 Gammel Køge Landevej Kollegiet 

Følgende afsnit er en kort beskrivelse at GKLK. 

GKLK er en boform for hjemløse, som er drevet af fællesskabet for socialt udsatte tilbud, 

Weshelter, og dermed er et selvejende botilbud, dog med driftsoverenskomst fra 
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Københavns kommune. Stedet tilhører servicelovens §107 og §110 (se 

begrebsafklaring), med 27 pladser på §107 og 41 pladser på §110 og alle beboere 

betaler husleje for at bo der. (kollegiet.info: om os.) I dagtimerne på alle hverdage er der 

tilknyttet personale til støtte for beboerne. På GKLK er der intet alkohol eller cannabis 

forbud, men det er ikke tilladt, at tage hårde stoffer, medmindre det er lægeordineret 

substitutionsmedicin (såsom metadon eller buprenorphin). Personalet opstiller ikke 

særlige regler for beboerne og der arbejdes ikke med tvang. I stedet prøver de, at 

motivere beboerne til at deltage i aktiviteter og banker af og til på beboernes dør, for at 

påminde dem om aktiviteternes begyndelse. Aktiviteterne kan være mange og beboerne 

kan selv være med til at beslutte hvad de skal gå ud på, igennem aktivitetsmøder. Det 

kan være aktiviteter som fodbold, museumsture, skovture, små ferier rundt i Danmark 

og så er der også en bowlingklub. Kollegiet har en etisk referenceramme, som 

personalet så vidt muligt prøver at arbejde ud fra. Den bygger på: 

 

- “Respekt for selvbestemmelse”, (kollegiet.info: etiskprofil) 

Dette er friheden til at være den man er, inden for fællesskabets rammer.  

- “Hensyn til fysisk og psykisk integritet”, (kollegiet.info: etiskprofil)  

Dette handler om opfattelsen af, at alle mennesker har ret til at definere hvad der 

er et godt liv for dem.  

- “Agtelse for værdighed”, (kollegiet.info: etiskprofil) 

Det at alle mennesker fortjener anerkendelse og at det ikke er noget de først skal 

gøre sig fortjent til.  

- “Omsorg for det sårbare liv”, (kollegiet.info: etiskprofil)  

Dette handler om, at drage omsorg for beboernes sårbare side og støtte dem i 

svære situationer. 

 

Når det kommer til målgruppen på GKLK beskrives den som følgende på deres 

hjemmeside ”beboerne i både § 107 og §110 er kendetegnet ved at have multiple psyko – 

sociale problemer. En stor del af beboerne har misbrugsrelaterede problemstillinger, der 

påvirker deres somatiske tilstand og deres sociale forhold” (kollegiet.info: maalgruppe). 

Udover dette er deres netværk ofte meget lille eller ikke eksisterende, de har få 

økonomiske midler og har ofte få interesser. De er også ofte ude af stand til at leve op til 

de krav som de sociale myndigheder, som fx jobcentre stiller til dem og de har derfor 
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behov for særlig støtte til at få en mere struktureret hverdag, eftersom målgruppens 

tilværelser ofte er meget kaotiske og ustabile. (kollegiet.info: maalgruppe) 

 

1.7 Semesterbinding  

I den første semesterbinding Design og konstruktion er formålet at skabe et design ved 

hjælp af de metoder og værktøjer, som design videnskaben stiller til rådighed. I faget er 

der fokus på udvikling, design og evaluering af systemer, processer og artefakter. 

(Pries-Heje, 2015) Vi vil i vores projekt designe et procesdesign ved at tage 

udgangspunkt i Alan R. Hevners design model. Designet skal udformes i en arbejdsplan, 

som beskriver de nødvendige forberedelser og udførslen af en aktivitet,  som har til 

formål, at forsøge at bidrage positivt til fællesskabet på institutionen GKLK og styrke 

brugernes kompetencer. 

 

Den anden semesterbinding er Subjektivitet, teknologi og samfund (STS). Dette fag 

omdrejer processen hvori samfundet udformes af den cyklus, hvori mennesket skaber 

ny teknologi og derigennem redefinerer sig selv og i sidste ende påvirker samfundet. 

Selvom vores design ikke har en reel teknisk dimension, kan dette fag alligevel bruges 

til at forstå udviklingen der forekommer, når et design implementeres i et felt. For at få 

forståelse for vores felt har vi benyttet etnografisk feltarbejde, som er et værktøj, vi har 

fået kendskab til gennem STS. 

 

1.8 Design præsentation 

I følgende afsnit vil der være en kort præsentation af vores design.  

Vi er i vores projekt, kommet frem til at designe en arbejdsplan. Denne arbejdsplan 

beskriver hvordan ansatte på GKLK, kan skabe et aktivitets projekt sammen med 

beboerne på kollegiet. Projektet omhandler bygning af en scene, og planlægning af en 

koncert på stedet. I arbejdsplanen (se bilag 1) står formålet med denne aktivitet 

beskrevet, herunder hvilke arbejdsopgaver personale og beboere kan og skal have i 

projektet, tidsplan, samt beskrivelser af hvilke udfordringer der tages stilling til i 

projektet. Vores produkt er en design proces og ikke et fysisk design. Med dette menes 

at vores produkt skitserer en begivenhed der forløber over tid, men som ikke er blevet 

fuldført i praksis. Produktet er blevet til gennem en iterativ proces, hvor vi cyklisk har 

vekslet imellem, at designe og evaluere. Da planen ikke er blevet udført i praksis, er det 
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usikkert om formålet vil være opfyldt, da dette ikke kan evalueres. Evalueringen består 

derfor snarere i den iterative proces, hvor vi løbende har fået feedback på 

arbejdsplanen, fra personalet på GKLK. Der vil i rapportens afsnit Anvendte metoder 

være et afsnit om vores design metode. Yderligere vil der i rapportens afsnit Design, 

være en nærmere beskrivelse af selve designet.  

 

1.9 Læsevejledning 

Vores rapport er skrevet som en designrapport. Med dette mener vi en rapport, 

hvorigennem vi skildrer den designproces, der har fundet sted for, at designe vores 

proces-design. 

 

I Kapitel 1 Indledning introducerer vi de problemstillinger, der danner grundlaget for 

projektet. Samt formulere vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. Dernæst vil 

der være en begrebsafklaring, hvor vi beskriver hvordan vi forstår centrale begreber i 

opgaven. Efter denne kommer en kort beskrivelse af den institution vores design er 

konstrueret til, samt semesterbinding. Til slut vil der være en kort præsentation af 

designet.  

 

I Kapitel 2 Metode beskriver vi de metoder, vi har brugt i projektet. Der er altså tale om 

en beskrivelse af Alan R. Hevners designproces model: A Three Cycle View of Design 

Research og etnografisk feltarbejde. Desuden beskrives der, hvordan vi har brugt 

metoderne i praksis. I forhold til etnografisk feltarbejde, er der flere underafsnit om 

hhv. interviewmetode og observationsmetode.  

 

I Kapitel 3 Teori beskriver vi Pierre Bourdieu’s begreber: social, økonomisk, kulturel og 

symbolsk kapital, habitus begrebet, samt doxa og illuso begreberne. Endvidere 

beskriver vi empowerment begrebet og den tankegang, der ligger bag dette begreb. 

Disse begreber er alle begreber vi benytter i resten af rapporten og ligger især til grund 

for analysen.  

 

I Kapitel 4 Analyse analysere vi vores indsamlede empiri og de synspunkter på 

behandlingssystemet og de aktiviteter, der udbydes til misbrugere. Dette sættes i 

sammenhæng og vurderes ud fra vores teori, som er beskrevet i Kapitel 3 Teori. 
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I Kapitel 5 Design kommer vi ind på den viden, vi har indsamlet omkring beboernes og 

de ansattes på GKLKs holdninger til vores designoplæg. Derudover kommer vi ind på 

vores egne overvejelser omkring dette design.  

 

I Kapitel 6 Diskussion vil vi se nærmere på de erfaringer samt krav til vores arbejdsplan 

vi har skulle forholde os til undervejs i forløbet. Endvidere vil vi diskutere, hvordan 

vores personlige synspunkter og bias, har påvirket vores interviews og hvordan en 

bedre udførsel af vores feltarbejde kunne have givet os bedre resultater.  

 

I Kapitel 7 Konklusion, konkluderer vi på de ting, som vi finder ud af undervejs i 

rapporten.  
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2. Metode

 
Kapitlet indeholder en beskrivelse af de metodologiske samt metodiske overvejelser vi 

havde i starten af projektet og en beskrivelse af metoder vi anvendte under selve 

forløbet til at samle vores empiri og forme vores design. Disse overvejelser har haft en 

vigtig betydning i projektet, da det løbende har været årsagen til den endelige definition 

af vores design.  

 

 

2.1 Metodologiske overvejelser 

Som nævnt tager projektet udgangspunkt i at styrke fællesskabet på Gammel Køge 

Landevej Kollegiet (GKLK). For at undersøge vores felt, var det nødvendig at have nogle 

overvejelser om, hvordan man kunne opnå og bearbejde en relevant viden om feltet. Ud 

fra det teoretiske indblik var det interessant, hvordan de allerede eksisterende 

fællesskaber på GKLK fungerede, og vi fandt det interessant at forstå brugergruppens og 

fællesskabets kompleksitet og beboernes handlemønstre heri. 

Denne kompleksitet gjorde, at vi fravalgte en kvantitativ metodisk fremgangsmåde, da 

det ville give en overfladisk forståelse af problematikken og ikke forholde sig til feltets 

kompleksitet. Desuden afveg de forskellige institutioner for meget fra hinanden, og 

sålede ville en sådan undersøgelse ikke hjælpe til at udforme et tilpasset design . Derfor 

mente vi den mest effektive måde at få en konkret forståelse, var ved fysisk at 

interagere og kommunikere med feltet via feltarbejde. Der ville med en kvalitativ 

fremgangsmåde, blive skabt en dybde der kunne behandles med den indragede teori. 

  

Da vi i starten manglede viden og erfaring til at støtte op omkring projektets 

problemformulering, tænkte vi, at det var en god indgangsvinkel, at opsamle allerede 

eksisterende viden og erfaringer fra forskellige eksperter inden for dette felt. Derfor 

gjorde vi nogle indledende overvejelser om, hvordan man kunne gribe det empiriske 

felt an. Overvejelserne kunne hjælpe med at optimere, hvordan vi mest effektivt og 

hensigtsmæssigt kunne indsamle empiri i feltet. Vi tænkte, at det var nødvendigt, at 

have en metodisk fremgangsmåde, der hjalp med at strukturere og opsætte nogle 

retningslinjer, for at få bedst muligt udbytte af vores empiri. 
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Ud fra alle disse overvejelser, begyndte vi at kunne skabe et projekt ud fra modus 2’s 

principper, fordi vi her forestillede os en meget interessant vidensproduktion.  

Modus 2 repræsentere en videnskabelig tilgang, hvor man som forsker samarbejder 

med et felts forskellige aktører i ens vidensproduktion, f.eks. virksomheder eller andre 

fra samfundets mangfoldighed, som interesserer sig eller kan bidrage med forskellige 

relevante holdninger og kompetencer, som forekommer relevante for forskeren. 

(Kristiansson, 2006, s.18-19) Det er altså en videnskabelig tilgang, hvor forskerens rolle 

ikke blot er, at undersøge og observere feltet, men derimod at samarbejde med feltets 

aktørere med henblik på at skabe en forandring.  

Dette står i modsætning til modus 1, som repræsentere den traditionelle forsknings 

tilgang, baseret på en forskning inden for mere lukkede institutionaliserede rammer, 

eksempelvis et universitet. Modus 1 vidensproduktion er også organiseret i et 

videnskabeligt hieraki, dvs. man beskæftiger sig med akademisk faglige 

problemstillinger, hvor resultater af denne forskning bliver evalueret og vurderet af 

andre inden for det akademiske miljø. (Kristiansson, 2006, s.18-19). 

  

Løbende i takt med at projektet udviklede sig, blev det mere klart for os, at udførelse af 

et modus 2 projekt, skabte en stor tidsmæssig udfordring. Dette gjorde at projektets 

metodologiske tilgang måtte genovervejes. Først var målsætningen, at vi selv i 

samarbejde med beboere på GKLK skulle udføre aktiviteten og observere om den ville 

have en positiv effekt på brugernes fællesskab med en aktionsforsknings tilgang. Men 

med en meget snæver tidshorisont måtte designet redefineres til, at blive et 

procesdesign af en arbejdsplan for den fremtidige aktivitet, som de ansatte på GKLK 

kunne tage i brug og udføre på et senere tidspunkt. Det har gjort at vores rapport i 

højere grad fokusere på det feltarbejde, som var forberedelsen til vores tidligere design, 

men som er den essens som arbejdsplanen udspringer af, der endte med at blive vores 

nuværende projekt design. Vores forskningstilgang ændrede sig altså fra en modus 2 

vidensproduktion tilgang til den mere traditionelle modus 1 tilgang, da brugerne og de 

ansatte på GKLK ikke bliver inkluderet, som aktører i udvikling af designet. I stedet 

bruges GKLK, som et middel til løbende at evaluere projekt designet. 

 

2.2 Forundersøgelse  

En stor del af vores opgave har været, at definere vores målgruppe. Fra indledningsvis 

at ville arbejde med hjemløse, har vi undersøgt om vi kunne arbejde med brugerne på 
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Sundholm, senere med stofbrugere generelt og endeligt GKLKs beboere. Det skyldes, at 

vi har haft svært ved, at finde kombinationen af en samarbejdsvillig institution og en 

målgruppe der var interesseret i at deltage i vores aktivitet. Det positive ved dette er, at 

vi har lavet en kvalitativ forundersøgelse af feltet med institutionerede socialt udsatte 

(se 1.5.1). Derudover har vi læst rapporter om hjemløse og misbrugere, og vi har besøgt 

i alt seks institutioner og organisationer, som hver især har bidraget med erfaringer 

med at arbejde i feltet. Vi har derfor mange perspektiver på arbejdet med socialt 

udsatte, og eftersom disse sjældent direkte modsiger hinanden, men blot vægter lidt 

forskellige ting kan de bruges til at underbygge hinanden. Eksempelvis lægger 

Mændenes hjem ikke så meget energi i udarbejdelse af aktiviteter, da deres primære 

funktion er ‘harm-reduction’, altså at reducere skaden hos deres brugere. Årsagen til de 

forskellige tilgange er primært at målgruppen varierer og dette er man nødt til at 

tilpasse behandlingen efter. 

  

 

2.3 Anvendte metoder 

I dette afsnit vil vi belyse hvilke metoder,  vi har brugt i rapporten. vi vil kort beskrive 

vores abduktive tilgang, Herefter vil vi beskrive vores design metode, etnografisk 

feltarbejde, herunder interviews. 

 

 

2.3.1 Den abduktive tilgang 

Abduktion er er videnskabelige tilgang som kan beskrives således “den lærende 

fremkommer selv med hypoteser, fortolkninger eller løsningsmodeller som er mulige bud 

på, en given problemstilling, udfordring eller undren. Disse bud efterprøves og vuderes 

løbende”(Abduktiv.dk: model) Vores Abduktive tilgang ligger i at vi som studerende 

havde en hypotese om at udarbejdelsen af en arbejdsplan (som indeholder skabelsen af 

en brugerinddragede aktivitet) til personalet på GKLK ville kunne styrke fællesskabet 

og de enkelte beboeres relationer. Dette var vores bud, som vi gennem interview med 

beboere, samtaler med ansatte, og observationer afprøvede og vurderede løbende i 

samarbejde med en ansat. Udover dette indsamlede vi løbende emperi andre steder, for 

at kvalificere vores vurdering af hypotesen.  
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2.3.2 Design metode 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for den designproces vi har gennemgået, blandt 

andet  gennem. Alan R. Hevners designprocesmodel og den tredelte læringsmodel. Vi vil 

også redegøre for de begreber modellen indeholder. Derefter vil vi beskrive hvordan vi 

har benyttet Hevners tre-cyklus i vores designproces. 

 

 

 

Kilde: Hevner, A.R: A Three Cycle View of Design Research, s. 88, 2007, Scandinavian 

Journal of Information Systems 

 

Hevners model tager udgangspunkt i 3 cyklusser, som man gennemgår i en 

designproces; Relevance Cycle (relevanscyklussen), Design Cycle (designcyklussen), og 

Rigor Cycle (forskningscyklus). Den centrale cyklus er designcyklussen, men denne 

cyklus bliver kontinuerligt påvirket af de to andre cyklusser. Man skal altså forstå 

relevanscyklussen og forskningscyklussen, for at kunne forstå designcyklussen. 

 

Relevanscyklussen – Designvidenskabens motivation er, at forbedre et miljø 

(environment). Relevansen for ens design skal altså findes i et miljø. Dette miljø består, 

som oftest af nogle mennesker, organisationer og teknologiske systemer. Derudover er 

det også i miljøet, man kan opdage hvilke problemer og muligheder, der er for det 

design, der skal udvikles. Hevner mener også, at man i feltet skal finde nogle kriterier 

for, at kunne evaluere ens design (Hevner, 2007, s. 89). Relevanscyklussen kan således 

være med til at svare på spørgsmålet ”Does the design artifact improve the environment 

and how can this improvement be measured?” (Hevner, 2007, s. 89). Man kan igennem 
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fieldtests (felttests), finde mangler i designets funktion eller kvaliteter. Man kan altså 

igennem relevanscyklussen finde ud af om yderligere iterationer i designprocessen, er 

nødvendige. Hevner påpeger, at man godt kan lave et design, der imødegår kravene til 

ens design, uden at det løser problemet eller er muligt at udføre i praksis. Dette skal 

man også overveje, når man tænker over relevansen af ens design (Hevner, 2007, s. 89). 

Relevanscyklussen er således den cyklus i designprocessen, hvor man søger efter 

evaluering i feltet og skal efterprøve sit design i praksis, således at man kan få aktuelle 

erfaringer (Hevner, 2007, s.89). 

 

Forskningscyklussen – Designvidenskaben bygger på videnskabelige teorier og metoder. 

Man kan sige, at teori og metode er det fundament, man som videnskabelig designer 

bygger sit design på. Teori og metode er en del af ens Knowlegdebase (vidensbase) i ens 

designproces. Forskningscyklussen skal også bidrage til, at man sikre sig, at ens projekt 

bliver innovativt. Man skal altså undersøge tidligere forsøg på løsninger af problemet og 

undersøge hvilke mangler disse har, for at kunne skabe et nyt design, med indhold der 

kan bidrage til forskningen inden for det felt man arbejder i (Hevner, 2007, s. 90). 

Hevner proklamere, at en god videnskabelig designer skal kunne vælge og anvende de 

rigtige metoder og teorier, for at kunne konstruere og evaluere sit design. Dog mener 

han også, at det er skadeligt for designvidenskaben, hvis man hævder, at alt design skal 

bunde i teorier. Teorier kan, ifølge Hevner, bidrage til kreative idéer, men man skal ikke 

afvise en god design opgave pga. mangel på teori til underbyggelse. Her nævner han 

relevanscyklussen, som et alternativt værktøj til at lave gode idéer. Han mener altså, at 

det er vigtigt, at inkludere mange slags kilder til at underbygge sit design. Han påpeger, 

at vidensbasens bidrag til designet kan være et argument for akademikere, mens at 

miljøets bidrag til designet er argumenter for praktikerne i feltet (Hevner, 2007, s. 90). 

 

Designcyklussen – Designcyklussen er selve kernen i modellen. Designcyklussen 

beskriver designprocessen, som altså er konstant påvirket af de to andre cyklusser. 

Hevner har hentet denne del af modellen fra Herbert Simon. Simon beskriver 

designprocessen,som en proces, hvor man hele tiden forsøger at opstille alternativer og 

evaluere hvorvidt alternativerne opfylder kravene til designet. Dette foregår i en iterativ 

proces, hvor man gentager processen, indtil man opnår et tilfredsstillende resultat 

(Hevner, 2007, s. 90-91). 
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Når man bruger designcyklussen i praksis, skal man fordele tiden man bruger på at 

konstruere sit design og tiden man bruger på at evaluere sit design, således at dette er i 

nogenlunde balance. Begge opgaver skal bunde i relevans og forskning. Hvis man 

udelukkende fokuserer på at argumentere for sin design konstruktion, men glemmer at 

evaluere i processen, kan man risikere et mangelfuldt design (Hevner, 2007, s. 90-91). 

 

Vi har brugt Hevners tilgang på mange måder i vores projekt. Relevanscyklussen har vi 

taget udgangspunkt i, i forhold til vores arbejde med etnografisk feltarbejde, hvor vi har 

interviewet personer i feltet, for at finde relevansen for vores projekt. Vi har interviewet 

fagfolk og brugere i vores felt, for at kunne se på hvilke problemer, de ser og hvilke 

løsninger de kunne foreslå. Derudover har vi spurgt ind til hvilke løsningsforslag, disse 

personer har og hvad de synes om vores design forslag. Relevans cyklussen, har altså 

påvirket vores design proces, fordi vi har designet en mulig løsning, udfra de problemer 

der er blevet nævnt. Vi har prøvet, at tilpasse vores design, til de krav feltet har opsat 

for os. Der har altså været tale om den iterative design proces, som beskrives af 

designcyklussen. Vi har også gjort brug af forskningscyklussen, ved at inddrage teori og 

metode. Metoden etnografisk feltarbejde, ligger meget op til arbejdet i 

relevanscyklussen, men uden viden om denne metode, ville vi ikke kunne benytte den i 

samme udstrækning. Desuden har vi haft et teoretisk udgangspunkt, som vi har forsøgt 

at tilpasse designet til. Designcyklussen er altså også påvirket af forskningscyklussen i 

vores tilfælde. Designcyklussen har vi taget udgangspunkt i, da vi har designet en 

arbejdsplan, med hjælp fra de to andre cyklusser og sendt den til evaluering hos en 

ansat på GKLK, af to omgange og derefter taget evalueringens kritikpunkter med i 

udarbejdelse af et nyt design. Desuden har vi, ligesom Hevner anbefaler, taget 

udgangspunkt i et allerede tilstedeværende design med en række problemstillinger, 

nemlig udarbejdelsen af aktiviteter på GKLK. 

 

 

2.3.3 Etnografisk feltarbejde 

Afsnittet indeholder en beskrivelse af etnografisk feltarbejde og metodens fire 

hovedprincipper.  

 

Etnografisk feltarbejde er en metode, der er nyttig, når man interesserer sig for 

menneskets adfærds -og handlings mønster inden for forskellige sociale fællesskaber. 
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Vores tilgang til etnografisk feltarbejde er inspireret af Jeanette Blombergs beskrivelse 

(Blomberg, 1993, s. 123-155). 

 

Når etnografisk feltarbejde benyttes i en forskningsproces, kan metoden hjælpe til at 

forstå forskningsfeltets unikke perspektiver. Det er nødvendigt for forskeren at 

involvere sig personligt og være fysisk tilstedeværende i det felt vedkommende vil 

undersøge, for at tilegne sig en objektiv forståelse af feltet, som ikke er formet af egen 

synsvinkel og holdninger, men af feltets iagttagede aktiviteter og adfærd. (Blomberg, 

1993,  s.125)  

  

Blomberg beskriver hvordan etnografisk arbejde består af fire hovedprincipper, som 

kan vejlede forskeren mod en optimal etnografisk tilgang. (Blomberg, 1993,  s.125). Vi 

så disse principper som et essentielt hjælpemiddel i vores undersøgelse, til at 

opretholde et videnskabeligt korrekt standpunkt. 

  

Det første hovedprincip er, at forskeren skal inkludere feltets naturlige omgivelser ved 

brug af etnografiske metoder. Derfor er et feltarbejde en god indgangsvinkel, da 

forskeren er forpligtet til at opnå forståelse, ved at deltage i feltets daglige gerninger og 

være en del af feltets miljø. Forskeren skal altså være villig til at fralægge sin 

konventionelle videnskabelige kontrol, for at få en ægte forståelse for subjekternes 

adfærd og aktiviteter (Blomberg, 1993, s.125). Princippet om de naturlige omgivelser 

har grundlag i postulatet ”To learn about a world you don’t understand you must 

encounter it firsthand”(Blomberg, 1993, s.125). Vi tog derfor ud og besøgte forskellige 

væresteder for stofbrugere i København, for at opnå en fyldestgørende forståelse af 

vores forskningsfelt.  

Det andet hovedprincip er, at forskeren skal opfatte feltet og dets hverdagsaktiviteter og 

adfærd i en sammenhængende kontekst, for at skabe en konkret forståelse. Ved at 

bevidst overse én af disse elementer ændres relevansen og vigtigheden til en mere 

uægte forståelse af konteksten (Blomberg, 1993, s.125). 

  

Det tredje hovedprincip handler om, at forskeren skal tilrettelægge sig en beskrivende 

forståelse af feltets livsmønster. Det handler altså om, hvordan gruppen opfører sig og 

ikke om hvordan den burde opføre sig. Vi måtte altså have os en objektiv 

indgangsvinkel, når vi beskrev feltets adfærd og aktiviteter, til at hjælpe med skabelse af 
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en ikke-fordømmende holdning og fralæggelse af vores bias. Princippet tager 

udgangspunkt i den kulturelle relativisme, altså et individs holdninger og aktiviteter 

skal kun dømmes ud fra dens egen kulturelle baggrund (Blomberg, 1993 s.125). 

  

Det fjerde hovedprincip udspringer af den antropologiske tankegang ”One can never 

truly get inside the head of another or see the world exactly as another does”(Blomberg, 

1993 s. 127). Ved hjælp af den etnografiske metode, kan forskeren grundigere stimulere 

et ”insider view” for en given situation, som vedkommende er interesseret i at danne sig 

en forståelse af (Blomberg, 1993 s. 127). 

 

2.3.4 Interview faser og semistrukturerede interviews  

I dette afsnit vil vi lave en kort beskrivelse af de syv faser i en interviewundersøgelse, 

samt lave en beskrivelse af semistrukturerede interviews. Vi vil udover det beskrive 

hvordan vi har forholdt os til faserne i vores interviews. 

  

En interviewundersøgelse er opdelt i syv forskellige faser, som man skal tage højde for. 

Disse faser består af, tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation 

og rapportering. De forskellige faser har hver deres formål og hænger indbyrdes 

sammen. Dette betyder ligeledes at en handling i en af faserne kan åbne eller begrænse 

for mulighederne i den næste fase. (Kvale, 2008, s. 36). Dette kunne f.eks. være 

interviewspørgsmål, som man undervejs i interviewet finder ud af skal med eller tages 

fra. Det er essentielt, at der en gennemgående rød tråd gennem de syv faser for at få det 

bedst mulige resultat af undersøgelsen. Forarbejdet er derfor ligeså vigtigt som 

efterarbejdet i et interview (Kvale, 2008, s. 119-134). 

 

Den første fase er tematisering. I denne fase er det vigtigt, at man som interviewer har 

en viden om det emne og felt man vil undersøge. Dette skal ligeledes gøre intervieweren 

i stand til at formulere formålet med undersøgelsen (Kvale, 2008, s. 119-125). Vores 

projekt havde en lang begyndelsesfase, inden vi startede med at lave interviews. Dette 

betød, at vi dannede en god grundviden om feltet, og hvilke emner vi gerne ville snakke 

med de udvalgte interviewpersoner om. Dog havde vi en aftale om at være åbne for nye 

emner fra vores interviewpersoner, hvis det skulle blive relevant.  
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I design fasen skal man have planlagt undersøgelsen. I denne fase tager man højde for 

alle de andre faser, og prøver at designe hele sin interviewundersøgelse, for på den 

måde at opnå det bedste resultat og få den ønskede viden (Kvale, 2008, s. 122). I løbet af 

projektet har vi forberedt en mere eller mindre løs interview guide, da vi benyttede den 

semistrukturerede tilgang til alle interviews. Vi tog dog udgangspunkt i nogle 

forskningsspørgsmål og derefter tilpassede spørgsmålene til den enkelte 

interviewpersons baggrund, uddannelses nivaeu og profession. 

 

Selve interviewdelen er den fase, hvor man udfører interviewet ved hjælp af sin 

interviewguide, som man har planlagt forinden. Det er også her vigtigt, at have en 

reflekteret overvejelse af den viden man får i interviewet (Kvale, 2008, s. 122). 

De første par minutter i et interview er med til at forme hvordan resten af et interview 

kommer til at forløbe. Det er vigtigt, at man får skabt tillid til de personer der bliver 

interviewet, hvis man gerne vil spore interviewet ind på personlige og følelsesmæssige 

oplevelser. Det er derfor en god idé, at intervieweren er opmærksom, lyttende, 

forstående og respekterende. Man skal altså møde interviewpersonen med et åbent sind 

og tale et ”venskabelig sprog”, således at interview personerne ikke føler, at de bliver 

forhørt. Derved har de plads til udfolde sig og fortælle hvordan de oplever verden og 

omgivelserne. (Kvale, 2008, s. 154-156). 

 

Hvis interviewpersonen svarer anderledes på et spørgsmål end forventet, er det vigtigt 

at være påpasselig med at afbryde og lade dem tale ud. Grunden til dette er, at svaret i 

nogle tilfælde kan tage en drejning og bidrage med mere viden, end det man havde 

regnet med. Det kan være fordi, at den interviewede har fortolket spørgsmålet 

anderledes, end man havde forventet. Som nævnt tidligere behøver dette ikke 

nødvendigvis at være en dårlig ting. Dog er det vigtigt, at man i denne situation fører 

interviewpersonen tilbage på sporet, når vedkommende har talt færdigtvis man som 

interviewer føler, at det bliver et for stort sidespring. Hvis man derimod synes, at 

drejningen af spørgsmålet er en god ting, kan et simpelt nik eller en pause fra 

interviewerens side gøre, at den interviewede går mere i dybden med svaret (Kvale, 

2008, s. 156-160). Vi havde i vores interviews, som beskrevet tidligere, lavet nogle 

interviewguides tilegnede til de enkelte interviewpersoner. Vi valgte at benytte 

interviewformen semistrukturerede interview. Dette gjorde vi, da de semistrukturerede 

interview ikke har et forudbestemt formål og der dermed er en fleksibilitet i denne 
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interview form. Sagt på en anden måde – der var en række spørgsmål, som vi gerne ville 

have besvaret, men rækkefølgen var ikke helt fastlagt på forhånd. Samtidig var vi 

undervejs villige til, at lade interviewpersonerne komme ind på emner, vi ikke havde 

planlagt, hvis det gav et nyt perspektiv på problemstillingen (strategylab.dk, 2015). 

 

Transskriptionsdelen handler om, hvordan man dokumenterer sit interview. Dette er en 

vigtig del, da det er her man gør sit interview materiale klar til analysering. Vores 

interviews blev alle optaget og vi lagde filerne op på computeren som lydfiler (se bilag 

5-8). Vi har i vores opgave valgt at transskribere de dele af interviewene, som vi føler er 

relevante i vores opgave. Udover det vil transskriptionen ikke altid være fuldstændig 

identisk med det sagte i et interview, men derimod en konstruktion af, hvad der er 

blevet sagt. (Kvale, 2008, s. 199-202). Vi har prøvet så vidt muligt at citere ordret, men 

der kan i nogle tilfælde være tale om talesprog eller sprogfejl i citaterne. 

 

I analysedelen er det vigtigt at få samlet alt den information, man har fået fra interviewet 

og nærstudere det sagte i forhold til ens opgave, så det bliver relevant for opgaven. De 

væsentligste temaer i interviewet, skal altså bindes sammen i en større sammenhæng i 

analysedelen, således at de samlede konklusioner fra interviewene i sidste ende kan 

knyttes til problemformuleringen. (Kvale, 2008, s. 217-220). I vores opgave bygger en 

stor del af analysen sig på de udsagn vores interviewpersoner mener og beskriver. Dette 

har vi prøvet at belyse med Bourdieus habitus -og kapital begreb, samt ved at inddrage 

hvordan empowerment tilgangen afspejler sig i det vores interviewpersoner siger.  

  

I verifikationsdelen er det vigtigt, at forholde sig kritisk til den information, som 

interviewpersonerne kommer med. Dette skyldes, at den interviewede kan have et 

personligt forhold til emnet. Det er med andre ord vigtigt at forholde sig objektiv og ikke 

tro, at der er et korrekt svar (Kvale, 2008, s. 274-276). Vi har i nogle tilfælde haft svært 

ved at forholde os kritiske under interviewene. Dette skyldes, at vores 

interviewpersoner havde nogle personlige historier og vi følte derfor, at det var svært at 

stille os meget kritiske. I andre tilfælde var det interviewpersonernes egne fortællinger 

og erfaringer vi var interesseret i og derfor var vi mindre kritiske. Der kan derfor være 

steder i analysen, hvor konklusionerne er præget af interviewpersonernes holdninger 

til de forskellige emner.  
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Rapportering er det slutprodukt der kommer ud af hele processen. Jo hurtigere man har 

sat sig sit mål, desto lettere er det at afgrænse sig i rapporteringen og samle det 

relevante materiale. (Kvale, 2008, s. 298-303). Dette har været en længere proces for os, 

da vi først fik afgrænset os hen imod det sidste interview. Det vil vores interview 

materiale selvfølgelig også være påvirket af, da det har været svært at målrette vores 

interviews, når vi ikke har haft et specifikt mål fra begyndelsen.  

 

2.3.5 Interviews fra feltet 

De efterfølgende afsnit fire afsnit er en beskrivelse af hvert enkelt af de benyttede 

interviews. Vi vil fortælle om vores metodiske overvejelser i forhold til de forskellige 

personer og grupper vi har interviewet.  

Fælles for de fleste interviews er at de er blevet optaget. Således kunne vi fokusere på 

interviewene og derefter have mulighed for at lytte dem igennem og transskribere 

citater. Vores interviews er alle kvalitative, da vi søgte en dybere forståelse af de 

interviewedes hverdagsliv, erfaringer og meninger. Interviewene er alle 

semistruktureret for at kunne gribe spontane relevante drejninger af interviewet. Til 

alle interviews, forberedte vi en interviewguide, som kan findes i bilag 4. 

 

2.3.5.1 Anja Plesner Bloch og Sune Kehlet- Brugernes Akademi  

Anja Plesner Bloch er tidligere stofbruger og nu stifter og formand for Brugernes 

akademi. Udover dette er hun medlem af Rådet for Socialt Udsatte og frivillig hos 

Gadejuristen. Hun kæmper aktivt for at ændre synet på stoffer og stofbrugere i det 

offentlige system. Ud fra hendes egne erfaringer prøver hun at hjælpe andre stofbrugere 

eller tidligere stofbrugere til et bedre liv og prøver gennem organisationen at give 

stofbrugere en stemme i samfundet. Inden interviewet med Bloch, havde vi læst en del 

af hendes indlæg på organisationens hjemmeside, hvilket gav os en klar forståelse af 

hendes holdninger til behandling af stofbrugere, samt viden om hendes liv som 

stofbruger. Interviewet med Bloch foregik på Brugernes Akademis kontor og undervejs 

brød et medlem af Brugernes Akademi, Sune Kehlet, ind og deltog også aktivt i resten af 

interviewet. 

 

Vores formål med interviewet var at få et indblik i Blochs arbejdsliv, hendes personlige 

historie, holdninger til stofbrug og hendes erfaringer med behandlingssystemet. 
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Da vi mødte op på Blochs kontor, var både hende og Kehlet til stede. Vi optog hele 

interviewet og tog udgangspunkt i vores interviewguide. Dette viste sig dog hurtigt at 

være svært, da både Bloch og Kehlet havde en masse på hjertet. Det var svært for os at 

være styrende i interviewet, da vi heller ikke havde forberedt os på at Kehlet ville være 

til stede og bidrage. Vi så det dog ikke som et problem at Kehlet bidrog med hans 

erfaringer og holdninger, da det gav os mulighed for at snakke om emner vi ikke vidste 

var interessante.  

Vi var alle seks studerende til stede, men kun tre der stillede spørgsmål. Resten lyttede 

og tog noter. Da vi var seks studerende, som interviewede to personer, prøvede vi at 

begrænse direkte spørgsmål om deres misbrug og opvækst, for at det ikke blev for 

intimiderende. Eftersom de begge er vant til at fortælle deres historie, kom de alligevel 

selv ind på disse aspekter. Vi tog udgangspunkt i nogle forskningsspørgsmål, som vi 

havde prøvet at tilpasse til Bloch. Interviewet varede 1 time og 40 minutter.  

Vi fik en masse viden fra både Bloch og Kehlet, men da gennemgående var meget enige i 

deres synspunkter, fik vi ikke forholdt os så kritiske, som vi optimalt set skulle have 

gjort. Derfor kan man sige, at vores mangel på kritik af interviewet var præget af vores 

bias.  

 

2.3.5.2  Bo Møller Nielsen - Sundholm  

Bo Møller Nielsen er faglig driftsleder på bocenteret Sundholm og socialforvalter i 

Københavns kommune. Brugerne på Sundholm lever med en række problemstillinger, 

så som misbrug af alkohol og stoffer og/eller psykosociale problemer. Inden vores 

interview med Nielsen indsamlede vi en masse informationer og viden om bostedet og 

brugerne, så vi var forberedt bedst muligt. Vi forberedte en interviewguide med 

udgangspunkt i hvilke aktiviteter der er på Sundholm, hvilke erfaringer Nielsen havde 

med skabelsen af aktiviteter og hvilke udfordringer der er ved at skabe aktiviteter til 

socialt udsatte stofbrugere. Vi optog interviewet og det varede 1 time og 35 min. På 

samme måde som i interviewet med Bloch og Kehlet, var der tre studerende der påtog 

sig rollen som interviewer, mens der var tre der observerede. Nielsen lagde ud med at 

vise os et PowerPoint, og dette gjorde at interviewet fra start tog en drejning vi ikke 

havde regnet med. Vi ventede dog til at han var færdig med visningen og vendte derefter 

tilbage til vores interviewguide. Nielsens mangeårige erfaringer med socialt arbejde og 

arbejde med stofbrugere, dannede grundlag for vores spørgestil i interviewet, eftersom 

vi stillede mere direkte spørgsmål, eftersom Nielsen er en fagperson fra feltet og 
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dermed ikke personligt involveret. Udover det antog vi, at han havde et så indgående 

kendskab til feltet, at vi kunne stille mere komplicerede spørgsmål på grund af hans 

beskæftigelsesstatus.  

  

2.3.5.3 Lethe Bertelsen - Mændenes hjem  

På Mændenes hjem, som er et værested for stofbrugere, alkoholikere og eller psykisk 

syge, fik vi en aftale om at foretage et interview med Carsten Damgaard Egholm, som er 

socialrådgiver, men da vi mødte op på interview dagen var Damgaard desværre blevet 

syg. Til vores fordel trådte en anden ansat, Lethe Bertelsen til på hans vegne. Bertelsen 

er også socialrådgiver på Mændenes hjem derfor, kunne vi godt bruge den samme 

interviewguide, som vi havde forberedt til Damgaard. Dog kunne interviewet ikke vare 

ligeså lang tid, som vi havde planlagt. Dette resulterede i at det kom til at vare 30 min, 

og vi optog hele interviewet. Vi var tre interviewere og to observatørere. Eftersom 

Bertelsen har sin daglige gang i feltet, betød det også her, at vores spørgestil var mere 

direkte og vi kunne også til hende stille mere faglige og komplicerede spørgsmål. Dog 

var der tidspunkter hvor Bertelsen ikke følte hun havde et stort nok kendskab til at 

svare på de stillede spørgsmål, da hun ikke havde haft tid til at forberede sig. At 

interviewpersonerne ikke får mulighed for at forberede sig, kan både være en fordel og 

en ulempe. Fordelen ligger i, at vi derfor får nogle meget umiddelbare svar. Ulempen 

ligger tværtimod i, at hun måske kunne have givet os nogle mere uddybende svar på 

nogle af spørgsmålene. Vores primære fokus i dette interview var, at finde frem til 

hvilken en målgruppen Mændenes hjem henvender sig til, hvordan personalet arbejder 

med målgruppen og hvilke udfordringer personalet møder i arbejdet med målgruppen. 

 

2.3.5.4 Annette Leth Christensen - GKLK 

Annette Leth Christensen er socialpædagog på GKLK og vi havde arrangeret en dag, 

hvor vi skulle følge med hende rundt ude på kollegiet. Vi var tre fra gruppen, som mødte 

ind om morgenen og var med til et morgenmøde, som personalet afholdte for at briefe 

hinanden. Efter morgenmødet havde vi en samtale med Christensen over en kop kaffe. 

Samtalen åbnede op for mange af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Dette opstod 

ret impulsivt og derfor fik vi ikke optaget samtalen, men vi tog i stedet feltnoter. 

Christensen vidste på forhånd, at vi kom og det var tydeligt, at hun lagde en masse 

energi i at give os en omfattende forståelse af kollegiet og brugergruppen. Samtalen 
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med Christensen varede 1 time, det var som sagt ikke planlagt. Vi havde derfor ikke 

forberedt nogle specifikke spørgsmål. Dette gav os alligevel en forståelse og forberedte 

os på fokusgruppeinterviewet med brugerne på GKLK, som vi skulle udføre samme dag. 

Under samtalen havde vi fokus på at høre hendes synspunkter omkring brugergruppen, 

deres udfordringer og udfordringer ved at skabe aktiviteter for denne gruppe.  

 

2.3.5.5 Fokusgruppeinterview på GKLK. 

På GKLK udførte vi et gruppeinterview også kaldet et fokusgruppeinterview. Det er som 

regel kendetegnet ved at en gruppe på seks til ti personer bliver interviewet på samme 

tid og ved at interviewet er styret af en moderator. “Moderatoren har til opgave at skabe 

en permissiv atmosfære, hvor man kan udtrykke personlige og modstridende synspunkter 

på de emner, der er i fokus” (Kvale, 2008, s. 170). Det er ikke meningen, at de enkelte 

interviewpersoner skal blive enige, men snarer at de hver især kan udtrykke deres 

holdninger til det emne moderatoren præsenterer (Kvale, 2008, s. 170). I dette afsnit vil 

vi prøve at beskrive, hvordan vi udførte et fokusgruppeinterview, samt beskrive vores 

udfordringer og oplevelser ved udførelsen af denne type interview.  

Vi havde haft kontakt med en medarbejder på GKLK, som havde hængt et opslag op på 

kollegiet om, at vi var nogle studerende fra RUC, der gerne ville interviewe nogle 

beboere fra kollegiet. Da vi nåede til interview dagen, var der fire, der havde tilmeldt sig. 

To af beboerne var logeret på §107 og de andre to på §110 og der var dermed 

repræsentanter fra begge paragraffer. Vi var fem interviewere og fire 

interviewpersoner. Interviewet varede 1 time og 18 min. Vi prøvede fra starten at skabe 

en løs og hyggelig stemning, men vi var bevidste om, at det kunne være overvældende 

for de fire beboere, at vi sad fem studerende og adspurgte dem om deres liv. Dette er 

også grunden til at vi var varsomme med at spørge om alt for personlige spørgsmål, 

såsom spørgsmål ind til deres misbrug, sociale baggrund osv. Vi valgte i stedet at spørge 

ind til selve det at bo på kollegiet. Dette besluttede vi på forhånd, fordi vi godt var klar 

over, at det kunne forekomme meget intimiderende for beboerne og kræve en længere 

tillidsopbyggelse. Det var vigtigt,  at vi var bevidste om at  vores og deres liv og 

referencerammer ligger langt fra hinanden. (Kvale, 2008, s. 165). Vi gjorde os i forvejen 

nogle tanker om, at de svar vi ville få, måske kunne være præget af, at beboerne 

ønskede at sætte sig i et specielt lys over for os eller undlade visse sandheder på grund 

af den sociale asymmetri eller frygt for fordømmelse og nedværdigelse. 
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Vi havde på forhånd forberedt nogle spørgsmål og nogle emner, som vi gerne ville 

komme ind på, men vi var samtidigt bevidste om, at det skulle være et semi-struktureret 

interview, sådan at at interviewet kunne minde mere om en flydende samtale. Det 

skabte også rum for,  at de kunne diskutere indbyrdes og komme ind på emner,  vi ikke 

havde forberedt, men som også var interessante for os.  

Interviewet forløb som en god dialog mellem os og beboerne. Vi havde så vidt muligt 

skabt en hyggelig stemning og der var lagt op til, at samtalen også skulle forløbe efter 

deres tempo.  

 

2.3.6 Observationer  

I det følgende afsnit vil vi beskrive metoden observation og fortælle hvordan vi har 

brugt denne metode. Observation er en videnskabelig metode, der hører under 

etnografisk feltarbejde. Når man benytter denne metode, er man interesseret i at finde 

ud af, hvad mennesker gør, fremfor hvad de siger, at de gør. Det er dog vigtigt at 

forholde sig kritisk til sine observationer, da de kan være enkeltstående tilfælde. 

  

Etnografien har et postulat om, at hvad folk gør og hvad de siger de gør, ikke altid 

stemmer overens. Derfor kan man med god grund, underbygge sine interviews med 

observationer. For at begrebsliggøre dette, beskrives det, at alle har en ideel og 

manifesteret opførsel. Den ideelle opførsel er det, fællesskabet ønsker man gør, hvor 

manifest opførslen er det, man rent faktisk gør. Når man interviewer folk, mener 

etnografer, at man ofte får svar, som ligger tættere på den ideelle opførsel end den 

manifesterede opførsel. Når man arbejder etnografisk, kan det altså være en fordel at 

inddrage begge metoder. En anden pointe i forhold til at benytte sig af observationer er, 

at det ikke er alle grupper, der har ordforrådet til at beskrive deres egne 

handlemønstre. Ligeledes kan man have nogle kropslige og ubevidste 

handlingsmønstre, som man af gode grunde kan have svært ved at beskrive(Blomberg, 

1993, s.130). 

  

Når man observerer, skal man være bevidst om hvilken rolle man indtager i forhold til 

feltet. Der er kort fortalt disse fire observatørroller,  man kan indtage: 

  

● Total deltager: Her deltager man som forsker i den aktivitet, man undersøger. 

Det gør man på lige fod med dem, man undersøger. Fordelen ved denne metode 
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er, at man selv oplever aktiviteten. Ulempen er, at det kan være svært rent 

praktisk at tage feltnoter imens. (Bille, 2015, dias 9). 

  

● Deltager som observatør: Her deltager man som forsker også i den aktivitet 

man undersøger. Det er dog ikke det samme, som at være total deltager. 

Forskellen ligger i, at man deltager som forsker og i højere grad har gjort 

opmærksom på, at man også skal observere. Der er altså samme fokus på den 

subjektive oplevelse af aktiviteten, som hos den totale deltager, men der er 

større afstand mellem ens rolle som forsker og de undersøgtes rolle. Fordelen er 

altså, stadig at man oplever aktiviteten, men man har større frihed til at 

dokumentere sin forskning. (Bille, 2015, dias 9). 

  

● Observatør som deltager: Her observerer man som forsker i den aktivitet man 

undersøger. Man er altså ikke aktiv deltager i den aktivitet, der er i gang. Man 

forsøger dog heller ikke at være fluen på væggen. Så man er tilstede i aktiviteten, 

men ligger mere afstand til de undersøgte end i de to første observatørroller, der 

er nævnt. Fordelen herved er en mere objektiv vidensproduktion, hvor man ikke 

har samme grad af påvirkelse på aktiviteten som i de to andre roller. Dog vil 

tilstedeværelsen, stadig give en vis grad af påvirkelse på de undersøgte. (Bille, 

2015, dias 9). 

  

● Total observatør: Denne rolle står i modsætning til det at være total deltager. 

Her forsøger man at være fluen på væggen. Man prøver på at observere, uden at 

de undersøgte tænker over, at man observere dem. Man forsørger at opnå 

fuldstændig objektivitet. Ulempen er, at det kan være svært at påtage sig denne 

rolle fuldstændigt og at man altid vil have en slags aktie i observationerne. (Bille, 

2015, dias 9). 

 

Hvis forskeren fastslår sig på rollen, hvor der deltages samtidig med observering af 

feltet, kan det være en vanskelig opgave at indsamle alle vigtige data. Derfor er det 

vigtigt under det etnografiske arbejde, at man aldrig permanent hengiver sig til en 

bestemt rolle, men varierer løbende efter behov og relevans. Sådan bliver langt større. 

(Bille, 2015, dias 9). Derfor har vi valgt, at benytte os af to forskellige roller i vores 

observationsarbejde. Vi har valgt hhv. deltager som observatør og observatør som 
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deltager. Det har vi gjort som følge af vores vurdering om, at brugerne på GKLK ikke 

ville være i stand til at agere naturligt, hvis vi deltog på lige fod med dem i aktiviteter 

som en total deltager ville have gjort. Vi har også fravalgt den totale observatør, fordi vi 

ikke vurderede, at brugerne havde lyst til udelukkende at blive observeret og ville føle 

sig fremmedgjorte. 

 

For at beholde friske erindringer af de observationer vi foretog, benyttede vi os af 

feltnotering. Denne aktivitet har en vigtig forbindelse med at observere, da intakte 

oplevelser fra feltet giver det bedste resultat, når man vil gengive relevante øjeblikke fra 

ens observation(Blomberg, 1993, s.132-133). Det kan dog være en udfordring at tage 

relevante felt noter, samtidig med løbende at variere mellem forskellige 

observatørroller. Derfor skrev vi ikke altid noter samtidigt med at oplevelserne foregik, 

men noglegange efter en given observation.  

 

Vi har benyttet observation i tre forskellige opsætninger på GKLK. Det skal dog nævnes 

at det hele kun foregik over en dag. Hvis det skulle have været optimalt 

observationsarbejde, skulle vi have været til stede flere gange. Det ville have givet en 

mere verificerbar viden. 

 

De tre forskellige opsætninger var følgende: 

 

2.3.6.1 Mandags-morgenmødet: 

De ansatte afholdte morgenmøde, hvor vi blev præsenteret for de ansatte. Her var vi tre 

studerende tilstede og startede med at præsentere os selv. Derefter startede de daglige 

mødet, afskåret fra beboerne. Vi var observatører som deltagerer, da de godt vidste, at 

vi var tilstede, men eftersom vi ikke blandede os. Det lod til, at de ikke var synderligt 

påvirket af vores tilstedeværelse. Vi lyttede og skrev de ting ned, der blev diskuteret. 

Denne metode fungerede godt til dette setup. Under morgenmødet blev weekenden 

evalueret. De ansatte havde læst døgnrapporten, som er en rapport over weekendens 

hændelser. Mødet sluttede af med fordelingen af dagens arbejdsopgaver blandt 

personalet. Mødet varede i alt ca. 10 min, da der ingen hændelser havde været i 

weekenden. Da mødet var færdigt, begyndte personalet på deres arbejdsopgaver, som 

blandt andet bestod af pasning af kollegiets reception, administration, caféarbejde og 

samtaler med beboerne (bilag 2 ). 

 32/93 

  



Humtek, Roskilde universitet 2015  

 

2.3.6.2 Caféen: 

I caféen var vi tre studerende til stede. Her påtog vi os rollen som observatører som 

deltagere, i og med, at vi sad og havde en samtale med en ansat omkring GKLK og deres 

brugere. Caféen er indrettet med tre computer stande, et bordtennisbord, et 

bordfodboldbord, et klaver, en reception, en hyggekrog med sofaer og en lille 

kaffestand. I caféen har beboerne mulighed for fri benyttelse af rummets faciliteter og 

der var plads til at der kunne laves flere aktiviteter på en gang. Endvidere var der også 

nogle runde små borde, hvor man kunne sidde ca. fire personer omkring og et langt 

bord til større selskaber. Fra morgenstunden af var nogle af beboerne i færd med at 

samle IKEA lamper sammen med personalet, mens andre beboer sad og læste 

morgenavisen og drak kaffe sammen. Mens vi observerede livet i GKLKs café, sad vi ved 

et af de runde borde og talte med Christensen, hvor taletiden mellem de studerende var 

lige fordelt. Vi var altså en aktiv del af det liv der var i caféen, på det tidspunkt. Men vi 

agerede ikke i de aktiviteter der udspillede sig omkring os.  

Fordi vi sad med en ansat som brugerne af boformen kender godt, lod det til,  at de ikke 

blev påvirket af vores tilstedeværelse i nævneværdig grad. En ulempe ved dette var dog, 

at vi både skulle fokusere på at snakke med den ansatte og fokusere på, hvad der 

udspillede sig omkring os på samme tid. Derfor var det svært, at tage brugbare noter til 

begge ting (bilag 2). 

 

2.3.6.3 Gangmødet: 

Den socialpædagog vi havde snakket med i caféen foreslog, at en af os fulgte med til et 

gangmøde. Gangmøder er møder for beboere på de forskellige gange. Der deltog udover 

én af os studerende, to ansatte og to brugere. Hvis alle i gruppen havde været med, 

havde vi altså været overrepræsenteret i forhold til antallet af reelle mødedeltagere. 

Socialpædagogen prøvede at motivere beboerne til at deltage i gangmødet med kaffe og 

morgenvækning. Mødet startede ud med at en ansat snakkede om kollegiets aktiviteter 

og derefter havde beboerne mulighed for selv at snakke om emner, som interesserede 

dem. De talte b.la. om fodbold, det sociale gang-liv og juleaktiviteter. Løbende i samtalen 

overtog beboerne mødet og det var tydeligt, at de gerne ville have indflydelse på egen 

tilværelse. Mødet illustrerede, hvordan GKLK har et reelt ønske om at give beboerne 

mulighed for selv at styre deres fremtid.  
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Til dette møde startede den studerende med at agere som observatør som deltager, 

efter en kort præsentation. Efter at have observeret de fastlagte punkter på 

dagsordenen, ville brugerne dog gerne snakke om stedet og aktiviteterne med den 

studerende. Man kan altså sige, at den studerende skiftede rolle undervejs og blev en 

deltager som observatør. Dette viste sig at give god mening, da vidensproduktionen blev 

mere alsidig med denne metode (Bilag 2). 

 

2.3.6.4 Boligerne: 

Efter vores fokusgruppeinterview inviterede to af beboerne os med på en rundtur. Vi 

var  fire studerende, som fulgte med rundt. De studerende der fulgte med for at se 

værelserne og gangene, havde en rolle som observatør som deltager.  Der er  to 

forskellige størrelse værelser på kollegiet. Værelserne kan enten være 8 kvadratmeter 

eller 16 kvadratmeter. Det første værelse vi så, var 8 kvadratmeter og var indrettet med 

en seng, et lille bord, fjernsyn og en lille håndvask. Gulvet var betrukket med tæppe og 

rummet var indelukket. Rummet var præget af mørke farver på væggene og for enden af 

rummet var der et vinduesparti. Det næste værelse vi så, var 16 kvadratmeter. Her var 

der ligeledes det samme indhold, dog var rummet udstyret med et mindre køkken. På 

værelset sås der også billeder af familiemedlemmer. På gangen med de store værelser 

fik vi også lov til at se gangens fælleskøkken, hvor gangens beboere har mulighed for at 

lave og spise mad sammen. Her så vi, at de var igang med at forberede frokost. Køkkenet 

er en stor del af det sociale liv for flere af beboerne. Beboerne har plads til at udfolde sig 

og gøre deres værelser hjemlige. Dette kom blandt andet til udtryk, da vi som sagt så, at 

en af beboerne havde familiebilleder på værelset og på en af gangene så vi ligeledes 

juledekorationer foran en af dørene. Man bor i samme blok med personer, der er under 

samme paragraf som en selv. Mens vi fulgte beboerne, stillede vi spørgsmål (Bilag 2).  

 

Observationerne på GKLK gav os en bredere forståelse for hverdagen og rammerne som 

beboerne er omgivet af. Der var plads til at udfolde sig socialt samtidig med, at der var 

mulighed for at trække sig tilbage og være sig selv på sit værelse. Det stod meget klart at 

GKLK gerne vil imødekomme beboerne på en bedst mulig måde.  
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3. Teori 

 
Vi vil i dette kapitel beskrive vores teoretisk baggrund for projektet. Dette indebærer en 

beskrivelse af Pierre Bourdieus begreber, som vi benytter og en beskrivelse af begrebet 

Empowerment. 
 

3.1 Pierre Bourdieu 

Vi vil i dette afsnit lave en beskrivelse af de af Bourdieus begreber, som vi benytter i 

opgavens analysedel. Begreberne vi benytter er: symbolsk kapital, økonomisk kapital, 

kulturel kapital, social kapital, habitus, feltet, illuso, doxa og rekrutteringssystem. 
  

Symbolsk kapital kan være hvilken som helst egenskab eller handling, som medlemmer i 

en gruppe tilskriver en positiv værdi. En aktørs symbolske kapital afhænger derfor af 

hvilke normer og værdier, som er anerkendelsesværdige i den grupperelation,  man er 

en del af (Andersen, Kaspersen, 2007, s. 352.). I forlængelse af dette udviklede Bourdieu 

kapitalbegrebet, som nu eksisterer i tre hovedformer. Økonomisk kapital opgøres i 

aktørers formuer, ejendomme og materielle ressourcer. Kulturel kapital opgøres i 

aktørers uddannelse, generel dannelse og adgang til viden om kultur og politik. Den 

sidste, sociale kapital, udgøres af aktørens sociale netværk og hvilke ressourcer aktøren 

får, som medlem af en gruppe. Den symbolske kapital kan ses som en overordnet 

kapital, som definerer aktørens ry og prestige og som de andre tre kapitaler 

transformeres til, når de opfattes som værdifulde i en speciel grupperelationer 

(Andersen, Kaspersen, 2007, s. 370.) 

  

Habitus er et begreb, der dækker over forbindelsen mellem aktørens positioneringer og 

valg i gruppe relationer. Habitus er et system hvori aktøren opfatter, bedømmer og 

handler i verden. Det er et foranderligt system, men det opretholder sin tilstedeværelse, 

fordi aktøren i høj grad ser ud til at blive styret ind i situationer.  Dette er med til at 

opretholde deres positioneringer og valg, i stedet for at udfordre og sætte 

spørgsmålstegn ved deres habitus. Det er eksempelvis derfor, at vi ofte foretrækker at 

diskutere politik med dem, som har samme holdninger som os selv (Andersen, 

Kaspersen, 2007, s. 358). Habitus kan derfor skabe et modsætningsfyldt forhold, hvor 

aktørens forventninger, ønsker, realitetssans og begrænsninger kan stå i kontrast til 
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den objektive virkelighed. Det vil sige, at aktøren har frie valg og fravalg, men det kan 

være svært at gennemskue og ændre for den enkelte aktør, da vedkommende sjældent 

ønsker at blive ekskluderet fra det sociale fællesskab (Andersen, Kaspersen, 2007, s. 

358). 

  

Feltet er den afgrænsede gruppe aktører, hvis indbyrdes relationer forskeren ønsker at 

belyse. Det kan være københavns alkoholikere og det kan også være danskere generelt. 

Jo bredere et felt er, jo flere interne stridigheder vil der således være, hvor et meget lille 

felt kan være næsten enstemmigt. ”Et felt er en analytisk konstruktion” (Fuglesang, Lars 

et. al., 2007, s. 179), og kan ses som et redskab, forskeren kan benytte til at fokusere sit 

undersøgelsesområde. Et felt centrere sig om feltets illuso og feltets interne regler eller 

doxa. Et felts Illuso er feltets grundlæggende værdier og de ting, som feltets aktører 

mener er værd at beskæftige sig med. Det kan for alkoholikerne være den fælles 

interesse for alkohol. 

Inden for et felt kan der være dem, som forsøger at bevare feltet og der kan være dem, 

som forsøger af forandrer det. De førnævnte kapitalformer kan ligeledes afspejle sig i de 

positioneringer som feltets aktører foretager sig. Eksempelvis kan der være de 

kulturelle alkoholikere, som rimer mens de sælger Hus Forbi og har sans for kunst og 

musik og der kan være de økonomiske, som er mere materielle og måske samler på 

genstande (Fuglesang, Lars et. al., 2007, s. 178-180). 

  

Det sidste begreb vi vil benytte er Bourdieus begreb doxa. Hvert felt har sin egen doxa 

eller common–sense regelsæt og denne doxa er med til at definere, hvad der er rigtigt 

eller forkert, normalt eller unormalt osv. Et felts doxa består af et sæt kropslige før – 

refleksive og ikke – bevidstgjorte adfærdsmønstre, som er med til at definere 

spillereglerne i et felt. Opretholdelsen og fastholdelsen af et felts doxa sker blandt andet 

gennem feltets såkaldte rekrutteringssystem. Her er det “de dominerende” aktører i 

feltet, der skal introducere “de nye” aktører for feltets doxa. Da det er i “de 

dominerende” aktørers interesse at opretholde den anerkendelse, de har igennem den 

symbolske kapital, er de sjældent interesserede i at ændre på feltets doxa, men samtidig 

kan “de nye” aktører tvinge til at bryde med tavsheden om de spilleregler, der hersker 

for at også deres symbolske kapital, kan blive anset som værdifuld i feltet. Samtidig med 

at nytilkomne ønsker at ændre lidt på et felt, ønsker de dog sjældent at ødelægge hele 
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doxaen, da det ville fjerne deres egen mulighed for socialisering. (Andersen, Kaspersen, 

2007, s. 364 – 365).   

3.2 Empowerment  

I dette afsnit vil der være en beskrivelse af begrebet empowerment. Vi vil belyse 

empowerment tilgangen i forhold til socialt arbejde samt forklare begreberne 

mægtiggørelse og myndiggørelse. 

 

Empowerment begrebet er forbundet med en samfundskritik, der tager udgangspunkt i 

kampen mod uretfærdige fordelinger af magt, indflydelse og samfunds nødvendige 

ressourcer, såsom økonomiske, sociale, kulturelle og symbolske ressourcer. Begrebet 

indeholder også en kamp for anerkendelse af bl.a. seksuel-, socialt-, religiøs 

forskellighed osv.  Alt denne kritik af et uretfærdigt og hierarkistyret samfund kommer 

fra den hovedsagelig vision bag begrebet empowerment, om at samfundet kan indrettes 

og organiseres på en mere retfærdig og solidarisk måde (Andersen et al, 2003, s. 9). 

 

I den nyere tid er empowerment perspektivet kommet mere i fokus inden for den 

sociale behandlingstilgang. F.eks. inden for institutioner for socialt udsatte eller 

misbrugere, får brugerne mere indflydelse på egen behandling og indkluderes i de 

daglige aktiviteter og udvikling. Det er nu en målsætning inden for socialt arbejde, at 

skabe nogle rammer og muligheder, der kan styrke de mere underprivilegerede i 

samfundet til en øget handlingskapacitet og selvstændighed (Bjerge, 2007, s. 37). Man 

prøver altså på bedst mulig måde at give samfundsborgere rum til at kunne udfolde sig 

og få en indflydelse på deres egen tilværelse og kunne bidrage til samfundet, på en måde 

så de føler, at de er til gavn (Bjerge, 2007, s. 37-42). I forlængelse af dette ses, at mange 

institutioner nu tager ansvaret for at støtte disse individer i, at forbedre evnen til at 

håndtere deres egen hverdagsliv og til at ændre de samfundsmæssige vilkår, som de 

lever under (Andersen et al, 2003,  s. 18).  

 

Empowerment tilgangen i socialt arbejde forsøger at sætte den subjektive erfaring i 

fokus, såsom følelsen af at kunne håndtere og forandre sin nuværende livssituation. Der 

er fokus på det objektive handlingsrum, der tager udgangspunkt i den 

samfundsmæssige magt og de ressource fordelingssystemer, der påvirker forskellige 

grupperingers livsbetingelser i samfundet (Andersen et al., 2003, s. 14). 
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To essentielle begreber der gentages i empowerment tilgangen er mægtiggørelse og 

myndiggørelse. Her skal mægtiggørelse forstås som skabelsen af rammerne og 

mulighedsrummet, som gør det muligt at styrke en forandringsproces. Myndiggørelse 

henviser til udviklingen af individer og fællesskaber, som kan gøre dem i stand til at 

udnytte de muligheder for indflydelse, der er til rådighed på den rette måde (Andersen 

m.fl., 2003, s. 22). Disse to begreber refererer til de subjektive (myndiggørelse) og 

objektive (mægtiggørelse) dimensioner i empowerment. 
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4. Analyse  

Dette kapitel indeholder en analyse af vores interviews med en målsætning om, at finde 

frem til interviewpersonernes synspunkter i forhold til behandlingssystemet, 

empowerment-orienterede aktiviteter og fællesskaber. Løbende i afsnittet fortolker vi 

på interviewpersonernes synspunkter med det teori, der er beskrevet i afsnittene 

Bourdieu og Empowerment.  
 

4.1 Behandling af misbrugere  

Det følgende afsnit er en analyse af de synspunkter, vores interviewpersoner giver til 

kende omkring forskellige behandlingstilgange. Synspunkter, der kan være med til finde 

relevansen (se afsnittet design metode) for vores design og give os en idé om, hvilke krav 

feltet stiller til vores design. I dette afsnit vil vores interviews med Bo Møller Nielsen, 

Lethe Bertelse, Anja Plesner Bloch og Sune Kehlet blive inddraget. Både Anja og Sune er 

tidligere stofbrugere og repræsenterer derfor brugerne. Bo Møller Nielsen er ansat i 

Københavns kommunens socialforvaltning og er med til at træffe beslutninger 

vedrørerende aktivitetsudbud, forskellige institutioner og organisationer imellem. Han 

har derigennem et stort indblik i kommunens forvaltning af socialt udsatte.  

 

Bertelsen, Bloch, Kehlet og Nielsen er grundlæggende enige i, at der et problem omkring 

det danske behandlingssystem. “Problemet med 12 trins behandlingen er jo at den 

tankegang gennemsyrer alt i vores samfund [...] stort set hele vores syn på stoffer og 

stofbrugere er baseret på det” (Kehlet, 22:02-22:19). Kehlet mener, at tankegangen bag 

12 trins behandlingen(se evt. begrebsafklaring) påvirker den måde vi ser på stoffer, 

stofbrugere og stofbehandling. Bloch mener, at 12-trinsmodellen er en farlig tilgang 

fordi stofbrugerne får at vide, at de er magtesløse overfor stoffer. Hun mener, at hele 

behandlingssystemet har været styret af denne tilgang og som konsekvens af dette 

mener hun, at ”der en hel generation af stofbrugere lige nu, der har fået at vide, at de ikke 

kan noget [...]. Man lærer at man er magtesløs” (Bloch, 13:58-14:06) 12-trinsmodellen 

ikke bare får stofbrugere til at føle sig magtesløse overfor sit misbrug, men også 

hjælpeløse overfor sig selv. 
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Karakteristisk for 12-trins modellen er, at fokus ligger på at gøre stofbrugerene stoffrie. 

Og det er blandt andet denne tankegang, som vores interviewpersoner kritiserer vores 

samfund for at have adopteret. I stedet bør fokus, ifølge Kehlet, være på stofbrugernes 

rammer. Han mener, at det der hjælper er “...at de (stofbrugerne red.) kommer et sted, 

føler [de] bidrager med noget og så samtidig møder nogen andre folk og på den måde give 

dem et bedre liv, skabe en bedre ramme for dem, fordi når de så  får den bedre ramme, så 

er der større chance for, at de vil trappe ned i deres medicin eller deres stofforbrug.” 

(Kehlet, 26:29-26:48). Det som Kehlet mener kan være katalysator for nedtrapning er 

altså bedre rammer, som for ham betyder, det at bidrage med noget og det at have 

socialt samvær. Med andre ord er anerkendelse vigtigt, hvilket kan oversættes til 

symbolsk kapital. Citatet peger også på vigtigheden af særligt social kapital, altså 

vigtigheden af at styrke brugernes relationer.  

Bloch mener ligeledes, at fokus burde ligge anderledes:“...vi skal fokusere på, at vi alle 

sammen skal have et liv, vi har lyst til at være til stede i.” (Bloch, 17:54-17:58).  

Bloch giver os indtrykket af, at man tager stoffer, når man har et liv, man ikke har lyst til 

at være til stede i og at det derfor er vigtigt, at skabe et grundlag for et liv som 

stofbrugere finder meningsfuldt  uden at trangen til at tage stoffer, for at forsvinde fra 

virkeligheden, er dominerende.  

Også Bertelsen ser et problem med den nuværende behandlingsform, som hun anser for 

at være en slags symptombehandling. Hun udtaler: “de bruger stoffer, det er deres 

løsning på et totalt kaotisk lorteliv […] og mange vil jo sige, jamen det er stofferne, der er 

problemet. Nej, det er er ikke stofferne, der er problemet. Det er et symptom på det, der er 

problemet [...]det er også derfor, når man går ind og... altså og stofmisbrugsbehandler på 

symptomet, altså på med substitutionen og tilbagefalds forebyggelse [...]  altså så går du jo 

ikke ind og får fat i kernen af problemet og så kan du være næsten hundrede procent på, at 

folk ryger tilbage igen. Så det handler om i min optik og få skabt nogle ordentlige rammer 

og komme ud i.” (Bertelsen, 10:55-11:47).  

Bertelsen og Bloch er altså enige om, at der i dele af behandlingssystemet er tale om 

symptombehandling. I stedet mener de begge, at man skal fokusere på meningsfyldte 

rammer for stofbrugerne. Nielsen deler deres synspunkt og svarer på vores spørgsmål 

“Hvad tænker du om begrebet, at være clean” med følgende: “Hvis du har et godt liv med 

det (stoffer, red.), så det fint, altså jeg mener det væsentlige er at tage udgangspunkt i, 

hvad der er ‘det gode liv’ for dig [...]. Det, at være ‘clean’ er, at leve et godt liv, der jo ikke 

noget sammenhæng imellem det. Man ser massere af danskere, der lever et helt elendigt 
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liv og de er pisse ‘clean’, altså bortset for den medicin de får fra lægen. Altså ‘clean’, nej, det 

er ikke et mål i sig selv, det synes jeg ikke.” (Nielsen, 01:16:09-01:16:44). Nielsen påpeger 

altså også, at det ikke burde være et mål i sig selv, at gøre stofbrugerne clean. Det 

handler også for ham om, at give stofbrugerne mening med livet og noget at stå op til, 

således at det ikke kun er stofferne, som fylder i tilstedeværelsen. 

 

Sammenfattende kan man sige at Kehlet, Nielsen, Bloch og Bertelsen ser et problem i 

det, som vi kan kalde en symptombehandling og som de mener finder sted i det danske 

behandlingssystem. De mener, at man bør fokusere på, at skabe bedre livsrammer for 

stofbrugerne. De gode rammer handler både om at styrke sociale relationer, men også 

om at få muligheden for at bidrage til noget.  

 

4.2 Positiv afledning fra misbrug 

I det følgende analyseafsnit vil vi prøve, med udgangspunkt i hvad vores 

interviewpersoner beskriver, at forklare, hvordan man kan skabe en positiv afledning 

fra misbrug og skabe nogle rammer, således at den enkelte har lyst til at befinde sig i sit 

eget liv uden brug af stoffer. Vi vil benytte empowerment-begrebet til at forklare nogle 

af de strategier de forskellige institutioner bruger til at styrke den enkeltes indflydelse 

på sit eget liv. I dette afsnit vil brugere fra GKLK også blive inddraget.  

 

Som vi har set i det foregående afsnit, er fire af vores interviewpersoner enige om, at det 

ikke er stofferne, der er problemet, men at stofferne er et symptom på underliggende 

problemer, og at det derfor ikke er en holdbar løsning at gøre folk clean, men at det 

handler om at skabe nogle rammer, som gør deres liv meningsfuldt.  

Men dette er en svær opgave: “det [er] jo det med at sætte et andet liv i stedet for.. man 

kan jo ikke tage stofferne fra folk, og så forvente, at de skal leve et liv bagefter - altså 

stofferne er jo deres liv. Så du skal jo sætte et andet liv ind, og det vel noget med at bygge 

et menneske op fra bunden - det jo ikke noget vi gør på vores tilbud med de ressourcer vi 

har til stede - det er en meget, meget lang proces [...] at bygge et menneske op igen. ” 

(Nielsen 22:00-22:28). Her beskriver Nielsen, hvordan et alternativ til stofferne er en 

nødvendighed, hvis stofbrugere skal ud af deres misbrug og at det er en lang proces, 

som de ikke har nok ressourcer til på Sundholm. Nielsen antyder også på dette 
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tidspunkt i interviewet, at denne lange proces er meget omfattende og eksempelvis kan 

inkludere psykoterapi.  

 

Empowerment er en tilgang til socialt arbejde, som har vundet frem de seneste år. 

Tankegangen er, at brugerne skal have mere indflydelse på eget liv, mere ansvar og 

samtidig gøres i stand til at tage aktiv del i hverdagsaktiviteter (se afsnittet 

empowerment). Selvom vores interviewpersoner ikke direkte bruger ordet 

empowerment, er det tydeligt, at de deler synspunkter fra empowermet-tankegangen. 

De påpeger vigtigheden af, at man skal inddrage brugerne og give dem tillid, ansvar og 

medbestemmelse: 

Nielsen beskriver, hvordan Sundholm er gået fra at arbejde med omsorgstænkning til 

nu at arbejde med ressourcetænkning: “Vi har ændret os fra omsorgstænkning til 

ressourcetænkning” (Nielsen 44:23-44:26), og at de nu forsøger at sætte krav til 

brugerne frem for tidligere, hvor socialarbejdere i højere grad påtog sig en 

formyndende rolle over for stofbrugerne. “Udover det, så vil vi også gerne involvere folk i 

vores drift af steder og det kan være med rengøring eller cafedrift eller lignende. Så altså 

hvis de er interesseret, så kan de komme ind på et rengøringshold og være med.” (Nielsen 

26:36-26:49). Her ses et eksempel på hvordan brugerne forsøges inddraget i 

hverdagsaktiviteter, som stiller nogle krav og derved giver brugerne en følelse af 

ansvar. Bloch beskriver ligeledes vigtigheden af ansvarsfølelsen: “Det der virker er 

relationer og ansvar, altså at man får nogle sejre, at man får nogle personlige sejre, at 

man får noget ansvar og nogle opgaver man kan løse, altså som svarer til det niveau man 

er på” (Bloch 53:44-53:58). Her understreges samtidig vigtigheden af, at dette ansvar 

ikke skal overstige de allerede tilstedeværende ressourcer, således at opgaverne er 

realistiske og at brugerne kan opleve følelsen af succes. Således kan brugerne blive 

opmærksomme på deres egne ressourcer, hvilket netop er et af målene i 

empowerment-tankegangen.  

 

Empowerment-tankegangen kommer også til syne på GKLK. Her kommer den til udtryk 

ved, at man giver beboerne en stemme, når der skal vælges aktiviteter. En beboer 

beskriver i fokusgruppeinterviewet: “...vi har noget, der hedder  aktivitets møde hver 

måned.. ca hver måned, og der er alle velkomne, og det er sådan et, .. vi sætter os ned og så 

er der nogen der har nogle ideer til forskellige ture. Museums ture eller skovture eller hvad 

der nu end så er, og så kommer det til op til debat.” (Beboer 2, 22:48-23:13). Dette er et 
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tegn på, at personalet på GKLK prøver at facilitere et forum, hvor brugerne kan få 

medbestemmelse. GKLK har endvidere en avis ordning, hvor beboerne skriver små 

historier om deres ture og oplevelser og på den måde har beboerne en platform for 

diskussion. Det ses altså, at der er fokus på en brugerinddragende tilgang til aktiviteter 

og arbejdsopgaver, som afspejler tankegangen bag empowerment.  

 

I interviewet med Nielsen stilles spørgsmålet: “Hvad tror du, det giver brugerne, at lave 

aktiviteterne[...]?”(interviewer 43:57-44:00) hvortil Nielsen svarer: “Det giver dem 

mening med livet, det at der bliver stillet krav til mig, som menneske, det at jeg er i live, jeg 

får reduceret mit misbrug ... mit helbred bliver bedre”(Nielsen 44:04-44:15). Nielsen 

mener altså, at aktiviteter, hvor der stilles et krav til den enkelte, er en måde at lave en 

positiv afledning fra et misbrug og at det kan skabe meningsfuldhed. Aktiviteter kan 

derfor siges, at være med til at skabe et alternativ til stofferne. Aktiviteterne kan skabe 

rammerne, som vores interviewpersoner i det tidligere afsnit påpegede var en 

nødvendighed for at komme ud af et misbrug eller foretage en nedtrapning.  

 

4.3 Fællesskab og splittelse mellem §107 og §110 på GKLK  

På GKLK foretog vi et fokusgruppe-interview med fire beboere: to under § 107 (beboer 

1&2) og to under §110(beboer 3&4). Selv beskrev beboer 1 forskellen på de to 

boformer således: “Det er jo to forskellige paragraffer man bor under, her ude. Folk som 

[...] skal blive her. Og folk som der skal afsted i en fart, på den gode måde” (Beboer 1, 

03:50-04:04). To af beboerne havde således boet på GKLK i over 15 år, mens de sidste 

to kun boede der midlertidigt. Alle var de enige om, at der var en følelse af at være “dem 

og os” og et splittet fællesskab mellem de to boformer. Som en fastboende beskriver det, 

så når de knap at opdage de nye før de er blevet udskiftet “fordi det går hurtigt derovre, 

med udskiftningen” (Beboer 4, 10:10-10:13). At de bor fysisk adskilt må antages at 

styrke følelsen af splittelse, og dette afspejles af beboerens afstandstagende brug af 

ordet ‘derovre’. Af de midlertidige beboere beskrives splittelsen som værende 

hierarkisk, således at de fastboende bestemmer spillereglerne, som de nye skal følge. 

Beboer 4 forklarer: “Så dem, som har boet her i 5, 10, 15, 20, 25 år eller hvor mange år de 

har boet her - De skal nok fortælle et eller andet, hvordan man opfører sig” (Beboer 4, 

10:15-10:23).  Senere i interviewet uddyber samme beboer: “Dem der har boet her i 

mange år… det er den der med ... et eller andet sted, så er der nogle regler og det er der, 

hvordan man opfører sig og det skal vi alle sammen… indordne os under et eller andet, 
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som man skriver under på når man flytter herind.” (Beboer 4, 10:50-11:04). Det er altså 

meget tydeligt for beboeren, at der er nogle sociale spilleregler, som de fastboende 

fastholder og bestemmer og som de nyankomne må indordne sig under, når de 

indtræder i feltet, som her er GKLK. Han tager ligeledes afstand til de to fastboende 

beboere med kommentaren: ”det skal lige siges, at de to mænd der sidder derovre, det er 

dem, som jeg kalder de sure vrisne mænd - det er dem, der har boet her i mange år.” 

(Beboer 4, 09:46-09:55).  

Som vi kan se i de overstående udsnit af vores fokusgruppeinterview, er det meget 

tydeligt på GKLK, at vi har nogle dominerende aktører og et system, som kontinuerligt 

tilføjer nye aktører, og således opstår og opretholdes et rekruteringssystem, hvor ‘de 

sure vrisne mænd’ bestemmer hvordan ‘de nye’, altså beboerne under §110, skal opføre 

sig. Vi har altså et felt, med en tydelig doxa, og dette opfattes som et hieraki af de 

nytilkomne under §110. At alle fire beboere oplever en splittelse mellem de to 

boformer, kunne opfattes som et tegn på, at de nye beboere ikke når at komme igennem 

rekruteringssystemet, før det forlader GKLK.  

Da vi spørger ind til, hvad der skal til for at blive en del af fællesskabet, antyder beboer 

to, at man skal gøre mere opmærksom på sig selv: “[...] man kan da bare komme frem - de 

behøver ikke og sidde og låse sig inde” (Beboer 2, 11:14-11:16), hvortil beboer 4 svarer 

med opbakning fra beboer tre: “nej, nej, men det er rigtigt [...], men der er måske mange, 

som er nervøse for at tage det skridt.” (Beboer 1, 11:17-11:23). Hvis GKLK havde 

interesse i at nedbryde den splittelse, som vores interviewpersoner giver udtryk for og i 

stedet styrke et fællesskab, der omfattede begge boformer, kunne de derfor arbejde 

med at fremskynde feltets rekruteringssystem, ved at ryste beboerne mere sammen. At 

der eksisterer et doxa, som en dominerende gruppe vil påtvinge nyankomne, ser vi som 

en naturlig process, og for at de nyankomne også kan få anerkendelse og ‘få deres 

symbolske kapital’ anset for værende værdigfuld er denne gruppe altså nødt til at bryde 

med tavsheden om de spilleregler, som der hersker - ligesom vores interviewperson 

nummer fire er god til. Som beboer 1 påpeger, så er det en process, de også selv har 

været igennem:”Jeg tror vi andre havde det på samme måde, da vi flyttede ind første gang 

ik?” (Beboer 1, 11:41-11:44). (Uddybelse af begreberne rekruteringssystem, symbolsk 

kapital, doxa kan findes i afsnittet om Bourdieu). 

 

Når det er sagt, så giver alle beboerne udtryk for, at det sociale på GKLK betyder meget 

for dem: “Jamen, det betyder rigtig meget at stå op om morgenen og drikke sin 
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morgenkaffe og sige godmorgen til dem, der skal på arbejde - dem er der jo også nogle af - 

og man siger godmorgen til de andre, goddag og godnat og goddag og der er sgu meget 

socialt - og den der med, man holder øje med dem man bor sammen med. Er der en man 

ikke har set i to dage, så banker man selvfølgelig på døren og siger: Hey, hvor fanden er du 

henne?” (Beboer 4, 32:15- 32:46). Samme beboer påpeger, at når man ikke har andre, ” 

[...] så har du en stor familie herude.” (Beboer 4, 08:30-08:31). Selvom han er på §110, 

føler han sig alligevel som en del af fællesskabet. Det er både de små ting, som han 

påpeger som vigtige, at man hilser på hinanden igennem dagens rutiner, ‘goddag og 

godnat’, men også de store ting, som at passe på hinanden i et hårdt miljø. Beboerne har 

før oplevet, at deres naboer er døde af forskellige årsager på deres værelse og af denne 

grund er de ekstra opmærksomme på hinanden. I interviewet fortæller beboer 4 om 

hans morgenrunde: ”...jeg går rundt på alle etagerne om morgenen og banker på og siger 

‘godmorgen, så det op’”(Beboer 4)“Gør du?” (Interviewer)“Ja ja.. Ved fem tiden” (Beboer 

4, 41:58-42:05). 

I forlængelse heraf kan det nævnes, at man før havde et køkken på GKLK, som fungerede 

som et socialt samlingspunkt, og hvor beboerne røg smøger og drak morgenkaffe 

sammen:”Det er jo noget regeringen har sørget for, at vi ikke må. Det var dengang vi 

havde et køkken, der sad vi jo ude hver dag, hele banden så at sige, med en øl og kaffe og 

cigaretter.. Nu må der ikke ryges i køkkenet, der kommer folk ik’ mer, det er et tomt rum.” 

(Beboer 2, 33:52-34:07). Selvom det ikke direkte kan sammenlignes, illustrerer 

situationen hvordan regeringens gode intentioner om at øge folkesundheden, i praksis 

ikke passer til alle institutioner og i dette tilfælde ødelægger en af de tilsyneladende 

meget benyttede platforme for socialt samvær på GKLK. Det var endnu ikke lykkedes 

GKLK at finde en erstatning på denne platform og derfor ryger beboerne nu bare på 

deres værelser, hvor rygeloven ikke gælder. Ligeledes var deres kaffekælder blevet 

lukket: ”.. og så ku’ de sidde og ryge og drikke en kop kaffe, men den(kaffekælderen, red.) 

lukkede de jo også - rygning er ikke tilladt andet end på værelserne, og når man kun har 

otte kvadratmeter, så det sgu svært at få ti mand ind og ryge en smøg [… ] Og det er 

regeringen, der laver det jo - det ikke kollegiet” (Beboer 2, 34:41-34:58). Af en eller anden 

grund, var interessen for kaffe ikke nok til at samle beboerne, men det kan måske ses 

som et udtryk for, at feltets illuso (fælles værdier) adskiller sig fra det almindelige 

samfund. At det, at man har kunne samles om var rygning, men at samfundsudviklingen 

har bevæget sig, så den tilpassede sig den gennemsnitlige borger, hvad denne 

målgruppe ikke kan siges at være. En anden platform for socialt samværd var TV-stuen, 
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men også denne så sin ende: “Vi havde det dernede, hvor der er kontor nu [...]. Før var det 

jo TV-stue, hvor vi kunne sidde, og der måtte vi jo også ryge [...] så kommer der jo folk ik? 

Nu har de alle sammen fået fjernsyn på værelset - nu går de sgu derind og ser hvad de vil se 

og lukker døren.” (Beboer 2, 36:28-36:51). Dette er nok en udvikling der gælder hele 

samfundet, men ligesom forrige historie, antydes det igen, at det er muligheden for at 

ryge smøger, som er afgørende, for hvor de foretrækker at sidde. 

I løbet af fokusgruppe-interviewet fik vi opfattelsen af, at fællesskabet på GKLK er 

positivt, men at institutionen også havde en vigtig rolle i forhold til at opretholde og 

udvide de eksisterende fællesskaber. Særligt i forhold til at facilitere platforme for 

socialt samvær. Som det så ud nu, var den primære platform fællesspisningen, men her 

er der også mulighed for at spise på sin egen etage. Derudover skabte GKLK platform 

ved at have et rigt udvalg af aktiviteter: “...men masser af aktiviteter herude: fisketure, 

bowlingklub, banko, gåture, musik, whatever, masser af aktiviteter, hvor man lige skal ha 

et spark for at deltage...“ (Beboer 4, 04:21-04:36). Som det fremgår i de to foregående 

afsnit, afspejler tilgangen til behandling gennem aktiviteter i høj grad målsætningerne 

for empowerment. Ligeledes beskrives det, at aktiviteter kan styrke brugernes sociale - 

og mere overordnet, symbolske kapital ved at styrke deres relationer og ved at de kan 

bidrage og bruge deres kompetencer. Når deres sociale kapital styrkes, må det antages 

at fællesskaberne også styrkes, eftersom de relationer der styrkes er relationerne 

brugerne imellem.  

Vores fokusgruppe havde dog et par kritikpunkter, når det drejede sig om aktiviteter.  

Først og fremmest synes de ikke, at udbuddet varierede nok. Dette var på trods af, at 

beboerne selv blev inddraget i de ‘aktivitetsmøder’, hvor aktiviteterne blev planlagt. 

Ifølge beboerne var det fordi, at det ofte var de samme mennesker, som prægede 

debatten og kom med forslag. Det var også ofte de samme mennesker, som deltog i 

aktiviteterne og dette kom eksempelvis til udtryk i deres årlige ferietur:”...desværre er vi 

næsten de samme der er med hver gang.” (Beboer 1, 24:06-24:09). De gav også udtryk for 

at de nytilkomne ikke rigtigt deltog, og de savnede af og til, at der kom nogle nye idéer 

udefra og reagerede derfor positivt på vores idé om at opbygge en scene. Da vi spurgte 

om det ville fungere på GKLK svarede beboer 4 med opbakning fra beboer 3: ”Det er jeg 

sikker på […] jamen hundrede procent sikker på […] Det er jo den der med, man kan jo 

godt også selv komme med rigtige mange forslag, hvis man har masser af ideer, og de 

bliver taget op og det bliver kastet op i luften og nogle af dem bliver grebet […] Men det er 

den, som du selv siger, at der kommer nogle idéer udefra, som man får kastet i hovedet - at 
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det ikke er den anden vej. Hvor vi siger hey prøv at høre, vi har en idé - prøv at høre, var 

det noget. Som du lige sagde: skal vi bygge en scene? Jeg er helt sikker på, at der ville stå 

en del mennesker og sige heey, det er fedt.” (Beboer 4, 59:28-01:08:00). Overstående 

demonstrerer meget tydeligt nogle af de kritikpunkter, som Bjerge opstiller i sin artikel 

Empowerment - lettere sagt end gjort. Her påpeger hun, at “brugerne også trækker på 

erfaringer fra det paradigme, som empowerment var tænkt som afløser for - det 

’formynderiske’ behandlingsparadigme” samt at “de vanskeligheder, som er til stede ved 

implementeringen af empowerment-orienteret behandling, afspejler et mere generelt 

dilemma i gadeplansbureaukratiers praksis: dilemmaet mellem på den ene side at 

tilgodese det enkelte individ og på den anden side mere overordnede hensyn. “ (Bjerge, 

2007, s. 37-38). GKLK har til dels succes med deres empowement-orienterede 

aktiviteter, men brugerne ønsker også, at give afkald på ansvaret og i stedet blot ‘gribe 

bolden’. GKLK står derfor lidt i et dillema, hvor de ellers rimeligt ressourcestærke 

beboere i praksis ikke har nok ideer til, at aktivitetsmøderne fungerer til fulde. 

 

Det fremgår altså af vores fokusgruppeinterview, at der er et velfungerende fællesskab 

på GKLK, men at de nyankomne hænger fast i rekruteringsprocessen, fordi der er for få 

platforme for socialt samvær. Tidligere platforme, såsom fællesskøkkenet, TV-stuen og 

kaffekælderen er ikke længere i brug pga. tiltag fra regeringen og samfundsudviklingen 

generelt(TV til alle), som vanskeliggør beboerne i at mødes over deres illuso - med 

andre ord, rygeloven gør, at beboerne foretrækker at opholde sig på deres egne 

værelser. GKLK’s måde at facilitere samvær på, er at udbyde aktiviterer,  som beboerne 

selv er med til at forme. Ikke alle beboer benytter sig dog af dette tilbud og kun få er 

med til udformningen. Ifølge Bjerge er dette en typisk udfordring ved empowerment 

tankegangen. 
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5. Design

 

Vi vil i dette kapitel komme ind på både den empiriske viden om de ansattes og 

brugernes holdninger til vores design, som udmønter sig i de indtryk vi har fået, 

gennem fokusgruppeinterviewet på GKLK og snak med socialpædagogen Christensen 

fra GKLK. Derefter vil vi komme ind på selve konceptet for den arbejdsplan vi har 

udarbejdet og hvilke funktioner og formål denne besidder. Arbejdsplanen skal ikke ses 

som et færdigudviklet design, men derimod et oplæg til hvordan man kunne gøre. 

 

5.1 Beboerne og Socialpædagogens holdning til vores design 

Vil vil i dette afsnit komme ind på den empiriske viden om de ansatte og brugernes 

holdninger til vores design, som udmyndter sig i de indtryk vi har fået gennem 

fokusgruppeinterviewet på GKLK og snak med socialpædagogen Annette Leth 

Christensen fra GKLK. 

 

5.1.1 Beboernes holdning til vores design 

For at vores arbejdsplan skal kunne udføres i praksis, er det vigtigt, at have opbakning 

til projektet. Derfor spurgte vi beboerne ind til, hvad de synes om vores idé. Vores 

indtryk var, at brugerne synes idéen var god og de mente alle, at den godt ville kunne 

lade sig gøre i praksis. De påpegede, at der allerede var mange gode aktiviteter, men 

savnede nogle nye idéer udefra. De understregede, at de elskede arrangementer med 

musik. Derudover var vores indtryk også, at de brugere fra fokusgruppen gerne vil være 

med til at bygge noget. Hvis beboernes engagement kan overføres til resten af 

beboergruppen, kan man altså fra beboernes perspektiv godt gennemføre et sådant 

projekt i praksis. Det skal dog nævnes, at vi ikke pitchede idéen helt uddybende for dem. 

Vi lagde mest vægt på at fortælle om selve arrangementet og opbyggelsen af scenen og 

gik ikke i detaljer med underpunkter såsom booking, PR, indkøb, anskaffelse af 

materialer og rusmiddelpolitik. Det kan være, at inddragelse af disse punkter havde 

medført en større diskussion, især i forhold til spørgsmålet om hvilken grad af 

alkoholindtag, der måtte være tilladt. Det er vores indtryk, at dette betyder en del for 

beboerne i forhold til deres engagement. Et krav til designet, er at indtænke en 
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alkoholpolitik, som både er hensigtsmæssig i forhold til de beboere, der gerne vil 

hjælpe, men ikke vil undvære deres alkohol og sikkerheden i forhold til arbejdsopgaver. 

 

5.1.2 Socialpædagogens holdning til vores design 

Udover opbakning fra beboerne kræver arbejdsplanen medarbejdernes opbakning. 

Derfor spurgte vi en af medarbejderne ind til hendes holdninger til arbejdsplanen. Dette 

gjorde vi, fordi vi ønskede, at få en balance mellem tiden vi brugte på konstruktionen af 

designet og evalueringen af designet, som det bliver beskrevet i afsnittet Design Metode. 

Denne balance er vigtig for, at designet ikke kun afspejler vores idéer, men også de krav 

som praktikerne i feltet stiller.  

Vores umiddelbare indtryk var, at socialpædagogen Christensen, som var vores 

primære kontakt på GKLK, syntes godt om vores designidé. Hun kunne godt lide, 

hvordan vi fokuserede på, at beboerne skulle have en stemme og dermed et ansvar for 

udførelsen af arbejdsplanen. Dette var hendes umiddelbare reaktion, da vi pitchede 

idéen for hende mundtligt. Hendes blik på projektet var dog mere kritisk, da hun læste 

vores udkast til en arbejdsplan. Ifølge Christensen skulle arbejdsplanen for det første 

være mere detaljeret og der var mange faktorer, som vi ikke havde taget stilling til. Vi 

havde sat 6 uger af til hele fremgangsmåden og selve koncerten i vores arbejdsplan. 

Christensen mente dette var en urealistisk tidshorisont. Med udgangspunkt i 

arbejdsplanen, mente hun, at processen for personalet ville tage mellem et halvt til et 

helt år, hvilket skyldes manglen på ressourcer på GKLK. GKLK har ikke personale nok til, 

at forberede denne form for arbejdsproces på så kort tid. Hvis vores arbejdsplan, skulle 

udføres i praksis indenfor samme tidshorisont, ville det altså være nødvendigt, at 

inddrage frivillige eller ansætte en projektkoordinator udelukkende til formålet. Under 

vores besøg på GKLK fik vi ellers et indtryk af, at stedets ressourcer godt kunne 

overkomme et projekt med et forløb på 6 uger, men der kræves langt mere forberedelse 

fra de ansattes side, hvis dette skal realiseres. Desuden savnede Christensen en mere 

detaljeret plan med datoer, for hvornår planlægningen af aktiviteterne skulle foregå. Et 

stort kritikpunkt var, at vi ikke havde lagt et budget for projektet, hvilket var et krav fra 

GKLK for, at kunne vurdere om projektet kunne gennemføres i praksis.  

Man kan altså sige, at Christensen, på samme måde som brugerne, har et positivt syn på 

selve idéen med konceptet, men hun har en hel del krav, der skal opfyldes før, at hun 

mener arbejdsplanen kan udføres i praksis. 
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5.2 Konceptet  

Vi har gennemgået en designproces i vores projekt, som har taget udgangspunkt i 

Hevners 3-cyklus model og har i denne proces nået frem til den arbejdsplan, der kan 

læses i fuld længde i Bilag 1. Arbejdsplanens overordnede koncept er tidligere 

beskrevet i afsnittet Kort præsentation af vores design, men bliver i dette afsnit uddybet i 

detaljer. Arbejdsplanen er delt op i flere punkter. Vi har her valgt, at komme ind på 

punkterne: Formål, Arbejdsopgaver & brugerinddragelse, Booking, Sociale Kompetencer, 

Sikkerhed, Udfordringer, Plan B, Ressourcer og økonomi, og tidshorisont. 

 

Arbejdsplanen skal ses som et værktøj til de ansatte på GKLK, som de kan bruge til at 

danne sig et overblik over de aktiviteter der skal foregå, for at det hele går op i en højere 

enhed. Der er flere formål, som bliver beskrevet i punktet Formål i arbejdsplanen (Bilag 

1) De vigtigste at nævne er, at ”skabe noget sammen, og derigennem styrke fællesskabet, 

styrke eksisterende relationer og forhåbentligt også åbne eksisterende fællesskaber op for 

udenforstående” (Bilag 1) og at ”skabe et fællesskab der ikke er centreret omkring 

misbrug” (Bilag 1). Formålet er altså, at udvide fællesskabet på en måde så fællesskabet 

ikke er centreret omkring beboernes stofbrug. Denne tilgang bygger på vores 

interviewpersoners holdninger omkring, at man skal bygge gode rammer op for 

stofbrugere. 

Punktet Arbejdsopgaver & Brugerindragelse fortæller hvilke arbejdsopgaver, der skal 

gennemføres igennem projektets forløb. Desuden argumenteres der kort for, hvorfor vi 

mener, at det er vigtigt at inddrage beboerne i processen. Der er mange forskellige 

arbejdsopgaver og vi mener, at ”Alle arbejdsopgaverne, store som små, har betydning for 

det samlede resultat”(Bilag 1). Denne del har vi taget med for, at understrege, at der skal 

være arbejdsopgaver til alle beboere der vil være med, uanset deres kompetencer. 

Argumentationen for dette, kommer vi nærmere ind på i punktet omkring udfordringer. 

Derudover bliver der i dette punkt beskrevet hvilke arbejdsopgaver, vi forestiller os, der 

skal udføres op til arrangementet og på dagen, hvor arrangementet afvikles. 

Nogle af arbejdsopgaverne har vi beskrevet mere i detaljer, såsom valg af tema, 

PR-produktion og booking. Dette har vi gjort fordi, at der i disse punkter er flere 

værdiovervejelser i forhold til beboerne her, end i f.eks. arbejdsopgaven “teknisk 

arbejde”, som højst sandsynligt skal udliciteres til eksterne aktører, såsom et lyd- og 
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lysfirma. Denne arbejdsopgave, har således ikke indvirkning på, om projektet opfylder 

sit formål, om at øge den sociale kapital i blandt beboerne. 

Temaet har vi f.eks. tænkt os skal vælges på demokratisk vis efter en diskussion med 

alle interesserede, både ansatte og beboere. Dette valg har vi taget, for at sætte nogle 

kreative tanker i gang hos beboerne. Desuden kan det skabe en medejerskabs følelse, at 

have en direkte indflydelse på arrangementet. PR-produktionen er en arbejdsopgave, 

som også kan være interessant for de beboere, der er mere kreativt indrettet end 

praktisk anlagte. Booking afsnittet er endnu mere detaljeret, i og med at vi har en 

antagelse om, at de ansatte ikke har den største erfaring med booking. Derfor har vi 

opstillet flere valgmuligheder for de ansatte, hvor de kan vælge mellem en billig løsning 

med frivillige bands eller den dyre løsning med et professionelt band. Fordelen ved 

frivillige bands, er at de er gratis og dette kan derfor gøre arrangementet nemmere at 

realisere på et stramt budget. Fordelen ved professionelle bands er, at man har en 

større valgfrihed og dermed også nemmere kan give beboerne en følelse af 

medbestemmelse. Hvis man vælger at booke et professionelt band, opfordrer vi derfor 

de ansatte til, at “det er beboerne, som beslutter hvad eller hvem de har lyst til, at høre. 

Denne beslutning kunne tages af en komité, men dette ville ikke nødvendigvis være 

repræsentativt for alle beboerne. Alternativt kan et spørgeskema forud for bookingen 

tegne et billede af beboernes ønsker.” (Bilag 1) 

I punktet omkring Sociale Kompetencer kommer vi kort ind på, hvad vi mener beboerne 

får ud af projektet. Her nævner vi, at “De udvikler deres sociale intelligens, interaktion 

med andre mennesker samt, at lytte til andre. Ved, at arbejde sammen og opleve succes, 

opnår og gives der også en form for anerkendelse mellem beboerne. Alt dette kan være 

med til at styrke deres sociale kapital, som er formålet” (Bilag 1). 

Der er altså fokus på, at projektets formål er, at styrke beboernes sociale kapital 

igennem en anerkendende tilgang. Vi kunne have bygget denne del mere op om en 

empowerment tilgangen, men denne tilgang stødte vi først på, efter udarbejdelsen af 

denne iteration af arbejdsplanen.  

Punktet Sikkerhed er med, fordi at beboerne ikke skal komme til skade, pga. arbejdet i 

projektet. I og med at der er mange beboere med et alkoholmisbrug, skal man overveje, 

hvilke arbejdsopgaver disse kan påtage sig. Vi ikke, at det skal være tilladt, at drikke 

alkohol, hvis man arbejder med farligt værktøj i forbindelse med opbygningen af 

scenen. Dette kan eksludere nogen af beboerne fra de arbejdsopgaver, de helst ville 

være med på.  
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Punktet Udfordringer handler om, at projektet indebærer en lang række udfordringer. 

Mange af de udfordringer vi ser, udspringer fra målgruppen, som Christensen beskrev 

som værende ustabile. Deres personlige problemer, såsom alkoholmisbrug, cannabis 

misbrug og psykiske sygdomme, er vigtige at forholde sig til. Christensen har forklaret 

os, at mange af beboerne har svært ved at følge en struktureret hverdag. Det bliver altså 

en udfordring at få beboerne til at møde op til alle arbejdsdagene. Derfor mener vi, at 

det er vigtigt at “imødekomme beboerne og deres behov [og] at gøre opmærksom på, at 

alle bidrager til projektet er lige meget værd, således at beboerne ikke føler sig presset til, 

at skulle leve op til nogle fastsatte krav”. Dette minder om den tilgang, som der findes på 

aktivitetscentret Sundholm. Her fortalte driftslederen Nielsen, at “Der bliver ikke stillet 

nogen krav til deres evner, hvis de kan læne sig op af en kost, må de meget gerne læne sig 

op af den kost, bare det, at de kommer hos os i stedet for, at tage andet sted hen [...] de skal 

være her og føle en tryghed ved os.”(Nielsen, 23:43-24:09). 

På samme vis vægter vi fornøjelsen ved at arbejde, højere end kravene til 

arbejdseffektivitet. Vi regner med at de lave krav til beboerne, kan øge deltagelsen i 

projektet. 

En anden udfordring ved projektet er beboersammensætningen. Beboerne kommer fra 

forskellige nationer, hvor de primære grupper er danskere, grønlændere og somaliere. 

Christensen gav os det indtryk, at beboerne oftest indgik i fællesskaber med andre med 

samme nationalitet og problem. Der skal altså tages højde for, hvordan man 

sammensætter arbejdsgrupperne således, at alle har nogen at snakke med og dermed 

bibeholder interessen for projektet.  

I punktet Plan B kommer vi ind på, hvad man kan gøre, hvis mange beboere falder fra 

projektet undervejs. Dette punkt er med, som følge af de førnævnte udfordringer 

omkring beboernes ustabilitet. Her foreslår vi, at man skærer ned på ambitionerne for 

projektet og mellem de ansatte og beboerne omprioriterer ressourcerne, sådan så man 

kan nå de nye mål i processen.  

I punktet Ressourcer og økonomi kommer vi kort ind på finansiering af projektet. De 

primære indtægter skal komme fra billetsalg, hvor beboerne skal betale for at være 

med. Dog mener vi, at de beboere der har arbejdet for, at projektet kan lade sig gøre, 

skal have en belønning i form af gratis entré. På GKLK har man fulgt denne 

fremgangsmåde før, og dette plejer at have en positiv effekt, da man nødig vil gå glip af 

en begivenhed, man allerede har betalt for.  
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I det sidste punkt Tidshorisont kommer vi ind på tidshorisonten for projektet. Dette 

udmønter sig i et eksempel på et skema, hvor de ansatte kan blive inspireret til hvornår 

de forskellige arbejdsopgaver kunne udføres. Derudover forklarer vi, at projektet er 

planlagt til at forløbe over 6 uger med 7 dages arbejde for beboerne. Her er den 7. dag 

dagen, hvor scenen skal være færdig og arrangementet skal afvikles. Skemaet kan ses 

her: 

 

 

 

Dag 1  Dag 2  Dag 3  Dag 4  Dag 5  Dag 6  Dag 7 

Indledning 
til projektet 

Indkøb af 
varer 

Scenebyg  Scenebyg  Scenebyg  Scenebyg  Koncert og 
middag 
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booking 
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booking 

Band 
booking 
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6. Diskussion 

 
I følgende kapitel vil vi diskutere vores erfaring med at designe en arbejdsplan, samt de 

krav, GKLK har beskrevet i forhold til vores design. Til slut vil vi diskutere hvordan 

vores egen bias og synspunkter har påvirket vores projekt. 

 

6.1 Empowerment i praksis - vores design 

I dette afsnit vil vi diskutere de udfordringer, vi har fået beskrevet af vores 

interviewpersoner, omkring arbejdet med brugerinddragende aktiviteter. At 

institutioner arbejder brugerinddragende i stedet for formyndende, mener vi kan ses 

som et udtryk for, at den empowerment-orienterede tilgang er i fremdrift i det danske 

behandlingssystem. Vi har forsøgt at designe en plan, som på mange punkter lever op til 

empowerment-tilgangen, men vi har dog fået en række kritikpunkter fra ledelsen på 

GKLK, som vi skal forholde os til.  

 

Med udgangspunkt i den nyere empowerment tilgang inden for socialt arbejde, 

ville vi gerne skabe en arbejdsplan til personalet på GKLK. Denne arbejdsplan er 

beskrevet ovenfor i afsnittet Design. Vores tanker om arbejdsplanen var inspireret af 

empowerment tilgangen og skulle som sagt være brugerinddragende. Vores håb var, at 

hvis beboerne fik indflydelse på projektet, ville de også få et medansvar og en 

ejerfornemmelse, som ville styrke engagementet fra en ellers ustabil målgruppe.  

 

Vi præsenterede i vores evalueringsproces denne arbejdsplan for Annette Christensen 

og hun pegede på to grundlæggende problemstillinger: 

Det første var, at personalet ikke havde ressourcer nok til at udfører en sådan 

arbejdsplan. De var begejstret for ideen, men mente, at det ville kræve en mængde af 

ressourcer fra personalet, som var urealistisk  i forhold til alle de andre gøremål, de har 

i løbet af en dag, såsom at følge beboere til møder i kommunalt regi, følge dem til lægen, 

lave dokumentationsarbejde og løse akutte problemer såsom at håndtere konflikter.  

Det andet store problem med vores arbejdsplan kom i forlængelse af forrige 

problematik. Denne handlede om, at vores arbejdsplan ikke i en høj nok udstrækning 
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tager højde for, at aktiviteter og særdeles brugerinddragende aktivitet kan stille krav til 

kompetencer fra beboerne, som de ikke er i besiddelse af. Det betyder, at der vil være 

opgaver, som nogle beboere slet ikke har kapaciteten til at udfører, med mindre de får 

støtte fra et personale, der kan guide dem igennem og hjælpe med udførslen, hvilket 

leder os tilbage til de manglende ressourcer i personalegruppen. Derudover pegede 

Christensen på nogle mindre praktiske problemer vedrørende brugen af 

genbrugsmaterialer og økonomi. 

 

Christensens feedback omhandler altså nogle af de samme problemstillinger, som 

Bjerge belyser i den tidligere inddragede artikel, nemlig at god empowerment 

forudsætter nogle bestemte kompetencer hos brugerne, samt at der vil opstå et 

dilemma i bureaukratiet fra de ansattes side i forhold til at vælge, hvad der praktisk kan 

lade sig gøre og hvad man burde gøres i forhold til de overordnede målsætninger fra 

empowerment-tilgangen (Bjerge, 2007, s.37-38). 

Vi er dog ikke helt enige i begge Christensens kritikpunkter, da vi mener at havde taget 

højde for de manglende kompetencer. I vores analyse fremgår det, at GKLK i forvejen 

netop står i den problemstilling, hvor beboernes kompetencer ikke lever op til de krav 

som aktivitetsplanlægningen stiller og at de derfor ikke har et særligt varierende udbud 

af aktiviteter og at aktiviteterne ikke får inddraget alle beboerne - særligt dem under 

§110 lader til at falde udenfor, hvilket bliver et integrationsproblem, der skaber følelsen 

af splittelse mellem de to boformer på GKLK. Beboerne giver udtryk for, at kravene er 

for høje, ved at udtrykke deres afsavn for det gamle formyndende paradigme, hvor de 

ansatte tog beslutningerne for dem.  

Vores design derimod, skal ses som et redskab, der indeholder elementer fra både det 

gamle og det nye paradigme: Argumentet for at vi valgte GKLK er, at denne målgruppe 

er i den mere ressourcestærke del af spektret for socialt udsatte. De kan derfor siges, at 

have flere kompetencer, hvilket kommer til udtryk, ved at man på GKLK har 

brugerinddragende aktiviteter i modsætning til eksempelvis Mændenes Hjem, som 

primært fokuserer på skades-reduktion. Som vi har set det, er det dog ikke alle 

beboerne, som har de fornødne kompetencer. Når vi laver et design, hvor vi har taget de 

overordnede beslutninger, nemlig at rammerne skal være udarbejdelsen af en scene, så 

følger vi ikke den empowerment-orienterede tilgang hundrede procent. Med at vores 

design indeholder elementer fra det gamle paradigme menes, at vi har taget det første 

skridt i beslutningsprocessen. Christensen påpeger vigtigheden af, at aktiviteten skal 
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være planlagt til fulde, således at der ikke opstår ventetid for beboerne: I den endelige 

arbejdsplan skal aktiviteten altså næsten opfattes som en workshop, hvor beboerne kan 

komme, når de finder motivationen og hvor udvalget af opgaver er stort nok til at 

beboere med forskellige kompetencer kan finde sig til rette, uden at det kræver en 

støttepædagog. På den måde kommer nogle af opgaverne til at minde om dem, Nielsen 

beskriver, hvor det at læne sig op ad en kost, også anses for at være positiv deltagelse. 

(Nielsen, 21:40-25:00)  

I hele det bureaukratiske dilemma, stiller vi os altså med en fod i den praktiske 

‘formyndende’ verden og en fod i paradigmet med målsætningen om brugerinddragelse. 

Som beboer 2 fra vores fokusgruppe-interview fortæller, deltager han ofte som frivillig i 

fodboldkampe. Her sælger han øl, uden at kunne følge med i kampene. At finde 

interesser hos den enkelte beboer, såsom interessen for at sælge øl, kan gøre at vi får en 

meningsfuld arbejdsfordeling, men dette vil kræve ressourcer fra de ansattes side. 

Ligeledes kræver det nogle platforme for diskussion og brainstormning at inddrage 

beboerne i beslutningsprocesserne som eksempelvis musikvalget. En måde at 

imødekomme dette kunne være at udvide processen, så den strakte sig over seks 

måneder i stedet for seks uger. Således kunne de ansattes ressourcer fordeles bedre. På 

den måde kunne de mest engagerede beboere ligeledes have mulighed for at bidrage til 

flere arbejdsopgaver. Ligeledes må planen i praksis udføres således, at der til hver 

arbejdsopgave findes en plan B, sådan at vi selv har et bud på hvordan denne opgave 

kunne løses i tilfælde af, at beboerne ikke kommer med inputs. Dette har vi allerede 

gjort ved nogle af punkterne i arbejdsplanen. Under punktet booking fremgår der 

eksempelvis et bud på, hvordan musikplanlægningen kunne udføres.  

Sammenfattende kan man sige, at udførslen i praksis vil handle om at finde en 

balancegang mellem inputs fra beboerne og tiltag fra vores og de ansattes side. Og en 

balancegang, hvor der stilles krav til beboerne, men ikke højere end at de kan overskue 

kravene. Jo mindre deltagelse der er fra beboerne, des mere vil arbejdsopgaverne 

afspejle vores idéer. Jo færre ressourcer der stilles til rådighed fra GKLK, des mindre vil 

beboerne ligeledes kunne motiveres til at tage initiativ. GKLK’s ressourcer kommer 

derfor til at spille en vigtig rolle, og derfor bør processen strække sig over længere tid 

end blot seks uger. Et af formålene med at trække på begge paradigmer er også, at give 

plads til den tilvendingsproces, hvor beboerne i sidste ende ikke længere trækker på det 

gamle paradigme. 
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Vi erkender altså at empowerment ikke virker for alle brugere. Nogle beboere på GKLK 

deltager i aktivitetsmøderne og der findes altså de kompetencer på GKLK, der gør 

empowerment muligt. Men dette gælder angiveligt ikke alle beboerne og dette kan være 

årsag til at inputs til møderne er ensformige. For at ramme så mange beboere som 

muligt kommer vores design, ligesom Bjerge beskriver arbejdet i praksis, til at være en 

blanding af empowerment og en mere praktisk tilgang. Ønsket er, at ved at have så 

mange brugerinddragende elementer som muligt, kan beboerne langsomt vænne sig til 

den nye tilgang, hvor de ansatte ikke er formyndende. Det handler dog om at finde en 

balance, hvor de ressourcer, der er til stede, bliver benyttet bedst muligt.  

 

Afrundende kan man sige, at vi ikke gør arbejdet for beboerne, ligesom det gamle 

paradigme i følge vores interviewpersoner ofte gjorde. Vi overlader heller ikke det fulde 

ansvar til beboerne. Så vidt muligt de tilstedeværende ressourcer tillader, gør vi det 

sammen. Man kunne afslutningsvis ønske, at der blev tilgodeset flere ressourcer til 

området, men dette er en anden diskussion.  
 

6.2 Diskussion af personlige synspunkter og bias 

I følgende afsnit vil vi diskutere hvad vores holdninger og bias er til det givne felt og 

hvorledes det har præget vores rapport.  

 

Ifølge Bourdieu er det vigtigt, at “det objektiverende subjekt (forskeren) skal objektivere 

sin egen teoretiske position“ (Fuglesang, Lars et. al., Teknikker i Samfundsvidenskaberne, 

2007 s. 180). Med dette menes, at man skal identificere sit eget “synspunkt” og det er 

vigtigt, fordi man også som forsker medbringer en række bias med ind i sit felt. Dette vil 

farve resultaterne i sidste ende og det kan derfor være en god idé at identificere sine 

egne bias, så man kan opretholde en objektiv distance.  

 

I vores gruppe har vi alle sammen stor sympati for de mennesker, der er i feltet vi 

arbejder med. Både for de ansatte og for dem, som får hjælp på den ene eller anden 

måde. Vi mener, at den generelle indstilling til socialt udsatte i Danmark og i resten af 

verden om, at det er misbrugerens egen skyld eller valg, at de står i den situation de 

befinder sig i, er skadelig og direkte forkert. Vi har en lettere mistillid til de 

behandlingssystemer, som udelukkende har det som målsætning, at deres brugere skal 

gøres “clean”, særligt 12- trins modellen, som vi finder etisk ukorrekt. Et eksempel 
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herpå er vores interview med Bloch. Hun var meget skeptisk overfor 

12-trinsbehandlingen, under interviewet kom hun med nogle udtalelser, hvor vi gav 

hende medhold. Vi forholdte os subjektive i forhold til vores rolle i interviewet. Vi kunne 

have forholdt os mere kritiske ved at stille flere modstridende spørgsmål på de svar vi 

fik fra Anja. Derudover mener vi, at der bliver afsat for få ressourcer til at imødekomme 

den sårbare målgruppe. Desuden er der enkelte i gruppen, som mener, at man i 

Danmark burde afkriminalisere alle euforiserende stoffer fuldstændigt.  

 

Overstående er eksempler på nogle meget subjektive holdninger, som vi gerne så, slet 

ikke kom til udtryk i denne rapport. Det kan selvfølgelig ikke undgås helt, at opgaven 

bliver præget af vores synspunkter, men vi har lært, at vi kunne have gjort nogle ting 

anderledes: 

For eksempel har vores primære interviewform været semistrukturerede interviews, 
dels af hensyn til den spænding der kan opstå, når vi er seks interviewere overfor én 

interview person, dels for at opveje, at vi ikke har haft nok viden om feltet til at kunne 

udforme nogle skarpe spørgsmål og dels fordi vi så det som en positiv tendens, at vi ofte 

fik svar på spørgsmål, vi slet ikke vidste kunne være relevant for vores undersøgelse. 

Forud for disse interviews var der desuden ofte nogle små, uformelle samtaler, som vi 

havde både af høflighed og for at skabe en tryg stemning for vores informanter. 

Problemet ved denne tilgang kan være, at man får skabt et førstehåndsindtryk og en 

relation tidligt, som kan præge informanternes svar i en retning, så de stemmer mere 

overens med vores synspunkt. Som det fremgår i vores teoriafsnit om Bourdieu, består 

et felts doxa af et sæt ikke bevidstgjorte adfærdsmønstre, som er med til at definere 

spillereglerne i et felt. Disse kropslige handlinger er den objektive sandhed, men de kan 

stå i kontrast til subjektets forventninger, realitetssans, begrænsninger og ønsker 

(Andersen og Kaspersen, 2007, s. 359). I optakten til et interview kan det derfor være 

en ulempe, hvis man giver udtryk for en politisk enighed eller uenighed med sine 

informanter. Dette kan præge deres fortælling i den ene eller anden retning væk fra den 

objektive sandhed. For at opretholde en objektiv distance, kunne vi derfor have været 

bedre til at skjule vores politiske holdninger og måske spørge nogle flere kritiske 

spørgsmål til vores interviewpersoners udlægninger, selv når vi har været dybt enige. 

Desværre må vi erkende, at vi ofte har givet vores interviewpersoner et indtryk af at vi 

var meget enige, ved eksempelvis at nikke anerkendende. Man kan derfor sige, at vi på 

det punkt har fejlet i at opretholde en objektiv distance.  
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6.3 Diskussion af feltarbejde  

I det følgende afsnit vil vi diskutere vores feltarbejde og i forlængelse af dette komme 

med nogle bud på, hvordan vi kunne have udarbejdet feltarbejdet bedre.  

En klar fordel i vores feltarbejde er, at vi havde en imødekommende tilgang til feltet. Vi 

var meget opsatte på at skabe nogle trygge rammer for de interviewede, hvilket især 

kom til udtryk i vores interviews med Bloch, Kehlet og beboerne på GKLK. Det var nogle 

meget personlige interviews og det var vigtigt for os, at de følte sig trygge i vores 

selskab. Kvale pointere, at et interview kan være behageligt, men at det ikke er 

ensbetydende med at interviewpersoner kommer med den mest værdifulde viden om 

vores emne (Kvale, 2008, s. 187). I og med at vi gerne ville danne nogle venskabelige 

rammer for vores interviewpersoner, havde vi en udfordring med at forholde os kritiske 

nok i vores interviews. Især vores fokusgruppeinterview, hvor vi havde svært ved at 

spørge ind til deres personlige problemer såsom misbrug og årsagen til deres situation. 

Vi ville undgå at skabe en ubehagelig situation for beboerne med spørgsmål, som de 

måske ikke havde lyst til at svare på. Vi kunne eksempelvis have stillet dem et 

spørgsmål om, hvordan misbrug var en del af deres hverdag, om de havde et netværk 

uden for GKLK eller spurgt ind til deres liv før de kom på GKLK. Dette havde givet os en 

dybere viden om og forståelse for beboerne. 

Til vores fokusgruppeinterview på GKLK havde vi heller ikke nogle krav til hvilken slags 

beboere vi ønskede at interviewe. De skulle blot være beboere på GKLK. Heldigvis var 

de fire beboere som havde meldt sig til interviewet repræsentative for de to paragrafer 

som beboerne på GKLK bor under. Dette skyldes at to af beboerne boede under §107 og 

de to andre boede under §110. Dette var en klar fordel og meget gavnligt for vores 

opgave. De interviewede var af dansk og somalisk afstamning, men da vi ved, at der også 

bor mange grønlændere, ville vores interview være blevet endnu mere repræsentativt 

for beboerne på kollegiet, og det havde været en endnu større fordel for opgaven. 

 

 men ikke noget vi selv havde tænkt over og derfor har vi lært, at det er vigtigt at finde 

en repræsentativ gruppe for det felt man undersøger, når man laver et 

fokusgruppeinterview.  

 

En anden ting man kan diskutere, er måden hvorpå vi udførte vores interviews. Det 

kunne have været en god ide at lave én-til-én interviews, fremfor at vi var flere i 
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gruppen, der mødte op for at interviewe én person. Én-til-én interviews kunne til en vis 

grad have muliggjort at interviewpersonen havde åbnede sig lidt mere og det havde 

måske været lettere for os som interviewer, at stille mere personlige spørgsmål. På den 

måde kunne det have hjulpet os til en bredere og mindre mangelfuld empiriindsamling. 

Omvendt lå der også en fordel i, at vi var flere fra gruppen der interviewede, for på den 

måde havde de andre tid til at tænke over nye spørgsmål mens en anden snakkede. 

En sidste ulempe er, at vi har inddraget for få perspektiver på tilgangen til behandling. 

For at få andre perspektiver på behandlingen kunne vi have interviewet en fortaler for 

12-trins modellen, som kunne komme med en anden vinkel og dermed give os en 

bredere forståelse af behandlingen. 
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7. Konklusion

 

 

Vi har gennem etnografisk feltarbejde indsamlet erfaringer og synspunkter, der 

omhandler arbejdet med socialt udsatte og udarbejdelsen af aktiviteter. Vi har fokuseret 

på Gammel Køge Landevej Kollegiet og her har vi gennem blandt andet gennem 

observationer og fokusgruppe-interviews indsamlet empiri om brugerne og 

institutionen. Inspireret af Hevners model har vi gennem iterationer udarbejdet og 

finjusteret et design. Med vores fokus på GKLK har vi lavet en færdig arbejdsplan og 

denne har vi Annette Leth Christensen, som er ansat på institutionen evaluere. Dette er 

sket gennem to iterationer. Ved projektets afslutning havde hun stadig en række 

kritikpunkter til vores design, som vi ikke har kunne udrede og alt i alt lægger vores 

projekt op til at blive fulgt op i et forløb, hvor designet finjusteres og udføres i praksis. 

Den praktiske udførsel var vores oprindelige ambition, men bureaukrati, manglende 

ressourcer og tidsnød umuliggjorde dette for os. 

 

Af vores analyse fremgår det, at de interviewede fagfolk er enige om, at det at være 

“clean”, ikke bør være en målsætning i sig selv, da det ikke løser det grundlæggende 

problemet hos misbrugeren, men snarer er en slags symptombehandling. De mener, at 

stoffer er et symptom på underliggende problemer og at man i stedet skal fokusere på, 

at skabe meningsfyldte rammer i brugernes liv, således at de har det liv, de har lyst til at 

være tilstede i. Interviewpersonerne mener også, at aktiviteter kan være med til at 

skabe disse rammer, da de udsatte stofbrugere får noget at stå op til, et ansvar og nogle 

succesoplevelser. Igennem aktiviteter kan fællesskaberne på institutionerne også 

styrkes, hvilket skaber platform for gensidig anerkendelse mellem brugerne. Dette er 

alle sammen tanker, som også knytter sig til den empowerment-orienteret 

behandlingstilgang.  

Problemet vi møder i vores evaluering, kan i høj grad siges at udspringe af manglende 

ressourcer fra institutionen GKLKs side og kommer i høj grad til at afspejle et 

prioriterings-dilemma fra de ansattes side: skal man tænke praktisk og tage en 

formyndende rolle eller skal man bruge kræfter på brugerinddragelse. På trods af at vi 

opfatter GKLKs beboere relativt ressourcestærke, støder vi altså ind i samme 

problemstilling som Bjerge fremstiller. Vi forsøger at tage højde for dette, ved at justere 
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designet, således at der stadig er ‘formyndende’ aspekter med og sådan at vores design 

kan bidrage til at skabe bro mellem de to paradigmer som Bagga Bjerge beskriver, 

således at målsætningerne for empowerment paradigmet bibeholdes, men at de 

overordnede rammer skabes af os.  

I forhold til vores design må vi konkludere, at hvis det skulle have den ønskede virkning, 

nemlig at, at styrke beboerne på GKLKs sociale kapital og fællesskabet,  mener 

Christensen, at det ville kræve en videreudvikling af arbejdsplanen. I denne arbejdsplan 

skal der altså implementeres flere detaljer bl.a. i forhold til budget og 

personaleressourcer. Med flere iterationer af arbejdsplanen kunne man implementere 

og færdiggøre disse punkter  på tilfredsstillende vis. Vi har dog gjort en del af 

forarbejdet, hvor både personale og beboerne har været positive omkring vores design 

og dets formål. Vi står altså med et produkt, der minder om en udvidet forundersøgelse 

som har lært os hvilke krav, der stilles til en sådant design i feltet, men som ikke er 

gennemarbejdet nok, til at skabe til ønskede resultat for beboerne på GKLK. 
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9.  Bilag

 
 

Bilag 1: Arbejdsplan 

 

Formål  

Denne arbejdsplan har til formål, at beskrive hvordan ansatte på Gammel Køge 

Landevej Kollegiet, i samarbejde med brugerne kan skabe et 6 ugers projekt, hvor der 

skal bygges en scene og planlægges en koncert aften med grill middag. Det vil derfor 

forslås at udfører projektet i sommerperioden, således at scenen kan bygges udendørs 

og middagen kan afholdes udendørs, eventuelt i forlængelse af reception for de nye 

bygninger på Kollegiet i sommeren 2016. Projektet fokuserer på det, at skabe noget 

sammen, og derigennem styrke fællesskabet, styrke eksisterende relationer, og 

forhåbentlig også åbne eksisterende fællesskaber op for udenforstående. Håbet er også, 

at projektet kan skabe et fællesskab der ikke er centreret om misbrug af den ene eller 

anden art, men at fokus er på at have det sjovt, arbejde sammen, og skabe noget i 

fællesskab. Ambitionen er ikke at brugerne skal stoppe eller trappe ned i deres evt. 

misbrug, men at det ikke vil være fokus de dage der planlægges og bygges, også for at 

brugere der ikke har et misbrug føler sig velkommen og trykke. 

Opbygning af scene og afholdelse af koncert skal ske indenfor en tidsramme på 6 uger, 

for at skabe overskuelighed, for både ansatte og brugere, og fordi at, det at projektet går 

op i en højere enhed på koncert dagen, det faktum at der er et mål som kan opnås på 

den ene eller anden måde, kan være med til at motivere brugerne til, at have lyst til at 

engagerere sig i projektet. I projektet er der også taget højde for Kollegiets 

værdigrundlag, som bygger på ansvar, åbenhed, tryghed og værdighed, og det er vigtigt 

at disse værdier også er tydelige i dette projekt.  

 

 

Arbejdsopgaver & brugerinddragelse  

Alle arbejdsopgaverne, store som små, har betydning for det samlede resultat. Der er 

altså ikke nogle opgaver, der er for små. Personalet skal i samarbejde med brugerne 

bygge en scene, som skal benyttes til koncerten og eventuelle andre arrangementer. 
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Der ses flere gode grunde til at inddrage brugerne i aktiviteten bla. at give dem plads til 

udvikling, som også er en vigtig værdi for kollegiet. Brugerne kan komme med nye 

ideer, nye indgangsvinkler, som kan bruges i processen. Endvidere har de altså 

mulighed for at udfolde sig og føle de bliver hørt i sådan en aktivitet. Det er valgfrit for 

brugerne, hvilken arbejdsopgaver de melder sig på, så længe lysten og interessen er der. 

 

Nedenfor ses arbejdsopgaverne, som brugerne samt personalet kan lave.  

 

·      Scenebygning (Scenen, overdækning) (personale, 5 beboere) 

·      Teknisk arbejde (Lysopsætning, Lyd) 

·      PR – plakater, flyers, snak (personale, 2-3 beboere) 

·      Cafe m. kaffe, the og kage (personale, måske 1-2 beboere) 

·      Hjælp fra personalet  

·      Kunstner, udefra – nogle på kollegiet? 

·      Tema (alle er velkomne) 

·      Pyntning (5-10 beboere) 

·      Oprydning (alle) 

·      Indkøb (pynt, kage) 

·      Afvikler ( personale) 

·      Konferencier 

 

Der kunne eventuelt være en sammenhæng mellem PR, tema og pyntning således at det 

er de samme farver, mønster og fakta man giver, så der er en rød tråd.  

 

Temaet til eventet skal beboerne og personalet blive enige om. Alle er velkommen til at 

komme med forslag og alle vil bliver hørt. Som inspiration til valg af tema, kan 

personalet eksempelvis foreslå nogle tema idéer, der muligvis også vil skabe en bedre 

overskuelighed for brugerne. Man kan f.eks. tage inspiration i  tema-arrangementer, 

som den tidliger afholdte 70’er fest, der appellerede til brugernes nostalgi fra 

ungdommen. En anden idé kan være et internationalt tema, som eksempelvis inkludere 

grønlandsk kultur og musik, da mange af brugerne på kollegiet har en grønlandsk 

nationalitet. Det kan os skabe et bedre kendskab hos de andre brugere om deres 

grønlandske bofæller.  
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Temaet er vigtigt at fastlægge forholdsvis hurtigt, så man har en kreativ ramme for 

hvordan eventet skal se ud. Når temaet er fastslået kan man begynde at kigge på det 

mere kreative - PR og pyntning.  

 

PR skal være med til at sprede budskabet på kollegiet om det kommende arrangement.  

Der skal laves store plakater, som skal hænges op i de rum, der bliver brugt til daglig. 

Der skal også lave flyers, som hvis muligt, kan blive delt ud på værelserne eller hænges 

op på opslagstavlerne på hver gang. Både plakater og flyers skal gerne være færdigt 2 

uger før selve eventet, så budskabet bliver spredt bedst muligt. Det er vigtigt at det er 

farverige, sjove og iøjefaldende plakater og flyers - det skal fange interessen og gøre en 

nysgerrig på aktiviteten.  

 

Når temaet og PR er på plads kan man begynde at kigge på oppyntning. Farverne som 

man har valgt at bruge til temaet og PR skal også kunne ses i oppyntningen. Scenen skal 

pyntes og det samme skal de størrere lokaler der er på kollegiet og gangene, hvis muligt.  

 

I forberedelse dagene og på selve koncertdagen er det vigtigt at der en afvikler, altså en 

eller flere fra personalet, som har et overblik over hvor langt beboerne er med de 

forskellige arbejdsopgaver. Det kan være en god ide at lave deadlines til de forskellige 

opgaver og give beboerne en overskuelige og realistisk tidsramme for opgaverne.  

 

På anden arbejdsdag skal der arrangeres en tur til en genbrugsstation hvor beboerne 

kan finde materialer til scenen. Det kræver at man henter en tilladelse til en 

genbrugsstation, før at man kan få adgang, det ville være en fordel at tage kontakt til en 

genbrugsstation der ligger forholdsvis tæt på. Udover at finde materialer er formålet 

også at beboerne bruger fantasien og kreativiteten til at udvælge de materialer, som de 

har lyst til at bruge. Der skal også arrangeres en indkøbstur hvor  2-3 personer er 

ansvarlige for køb af pynt, mad og sodavand. Personalet skal på forhånd have lavet en 

indkøbsliste, så der er et overblik over budgettet og varerne.  

 

Beboerne skal være med til at bygge og opsætte en scene, der skal skabe rammerne for 

koncerten og lignende arrangementer.  

Det kræver lettere fysisk arbejde, beboerne behøver ikke at have kendskab til værktøj 

men det er en fordel hvis de har mod på lære det. Det er tiltænkt at scenen skal være en 
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enkel konstruktion af træplader. Det skal være en kreativ, overskuelig og sjov proces for 

beboerne, hvor de bliver udfordret på det kreative. De kan selv uddelegere de 

forskellige arbejdsopgaver, såsom at save, hamre og skrue alt efter ønsker. I forlængelse 

af scene opbygningen skal der være 2-3 personer der står for lyd og lysopsætningen.  

 

Det er centralt at kunstneren, som skal optræde er fundet i god tid - gerne en uge eller 

mere før. Hvis der er en eller flere på kollegiet har lyst til at optræde med musik eller 

lignende er de mere end velkommen. Ellers skal der findes en kunstner udefra. Det 

kunne blandt andet være et kor, band eller sanger.  

 

Der har før været aftener på GKLK. hvor beboerne selv har stillet op med musik. Det er 

derfor oplagt, at forsøge at få disse beboere til at stille op igen, da dette ville ligge i god 

tråd med projektets formål. Vi er dog nødt til at tage højde for den manglende stabilitet, 

der gør, at beboerne kan falde fra, måske ikke når at forberede sig, eller ikke har 

materiale nok til en hel aften. Vi mener derfor, at det er en god idé, at beboerne kan 

tilmelde sig, men at vi ikke udelukkende er afhængige af dette. I stedet bør vi, sammen 

med beboerne, invitere et band udefra, som kan være det bærende orkester. 

 

I forhold til at booke et band udefra, er det vigtigt at booke et band i god tid. Det skal 

derfor gøres som noget af det første, når arbejdsplanen startes. Vi har her mulighed for 

at finde et professionelt orkester, som er leveringsdygtige, og hvor der er mulighed for 

at skrive kontrakt. Vi kan også sigte efter at finde et orkester, der vil spille frivilligt. Her 

kunne der indgås et samarbejde med eksempelvis Musikkens Venner*, hvor en række 

unge freelance bookere kan samle en gruppe upcoming musikere, der søger promotion. 

Den sidste mulighed ville bidrage mere til en café stemning, hvor en musiker 

eksempelvis kan finde på kun at spille ét nummer, og derefter videregive mikrofonen. 

Den sidste mulighed ville dog også indsnævre beboernes indflydelse på musikvalget, da 

der er et mere begrænset udvalg af musikere. Tilgengæld er den sidste mulighed gratis, 

og dette kan i sidste ende være afgørende. 

 

Hvis det besluttes, at der er budget og størst interesse i at vælge et band udefra, finder 

vi det mest relevant, at det er beboerne, som beslutter hvad eller hvem de har lyst til at 

høre. Denne beslutning kunne tages at en komité, men dette ville ikke nødvendigvis 
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være repræsentativt for alle beboerne. Alternativt kan et spørgeskema forud for 

bookningen tegne et billede af beboernes ønsker. 

 

Det kan også komme på tale at hyre mere end et enkelt band. Dette ville give bedre 

mulighed for at imødekomme modstridende musikønsker. Det kræver dog igen et 

større budget. Her har vi en idé om, at det kunne underbygge ønsket om at fokusere på 

mennesket bag stofferne, hvis man hyrede bands, som kunne repræsentere de 

forskellige nationaliteter på GKLK. Vi ved at der er flere fra Somalia og Grønland, og hvis 

der kunne spille musik fra disse lande, kunne det ønskeligt øge forståelsen for de 

forskellige kulturer og måske minde den enkelte om sin egen individualitet. Dette kunne 

være med til at ophæve tanken om at alle beboerne blot er “misbrugere”, og påminde 

den enkelte om at han er unik. Denne idé kan vi foreslå, men den kræver selvfølgelig 

beboernes opbakning og måske vækker ideen slet ikke interesse 

 

På arbejdsdagene kan der være en café hvor beboerne kan få gratis kaffe og te og købe 

sodavand og kage til priser hvor alle kan være med. Her er det tiltænkt at 1-2 personer 

fra café personalet holder cafeen sammen med 1-2  beboer.  

På selve koncertdagen skal der afholdes fællesspisning i form af grillmad, de beboer der 

har deltaget i projektet får mad og entré gratis som belønning.  

Der skal også findes en konferencie eller to, det kan både være beboere og/eller 

personale. konferenciens funktion er at byde velkommen, når arrangementet går i gang, 

præsentere maden og koncerten, samt sige “tak for i aften” når koncerten er forbi. Der 

er ikke nogle særlige krav til konferencien, andet end at det skal være en person, der her 

mod på at tale foran et publikum.  

 

Alle beboer der har været med til koncerten, skal stå for oprydning af eventet, her kan 

de selv uddelegere de forskellige oprydningsopgaver, med hjælp fra personalet. Efter 

oprydningen er der kaffe og kage og her kan man evaluere projektet.  

 

Sociale kompetencer  

Denne proces som er beskrevet ovenfor er med til at udvikle beboernes sociale 

kompetencer. De udvikler deres sociale intelligens, interaktion med andre mennesker 

samt at lytte til andre. Ved at arbejde sammen og opleve succes opnår og gives der også 

 71/93 

  



Humtek, Roskilde universitet 2015  

en form for anerkendelse mellem beboerne. Alt dette kan være med til at styrke deres 

sociale kapital, som er formålet. 

 

Sikkerhed 

Til sådan et projekt er det vigtigt at der er fastslået nogle sikkerhedsregler på forhånd. 

Beboerne som er med til at bygge scenen og bruger værktøj skal være ædru, så der så 

vidt muligt undgås skader. Endvidere er det vigtigt at fundamentet til scenen er stabilt 

og holdbart - dette gælder, både hvis scenen vælges at bygges høj eller lav.  

 

Udfordringer  

Dette projekt kan indebærer nogle udfordringer, da brugerne på Gammel Køge Langevej 

Kollegiet er en udsat gruppe i samfundet, deres hverdag kan være præget af misbrug 

og/eller psykisk sygdom hvilket kan gøre at det har svært ved at følge en struktureret 

hverdag og dermed også en struktureret projekt. Derfor er en af de store udfordringer 

at få beboere til at deltage i projektet, da de kan være usikre på hvad projekter egentlig 

går ud på. Men også at undgå at de hopper fra undervejs. Det er er derfor vigtigt at 

imødekomme beboerne og deres behov. Det kan også være en ide at gøre opmærksom 

på at alle bidrag til projektet er lige meget værd, således at beboerne ikke føler sig 

presset til at skulle leve op til nogle fastsatte krav. Ydermere kan det være en udfordring 

at skabe et arbejdsmiljø som alle kan være en del af, blandt andet fordi at beboere 

gruppen rummer forskellige etniciteter og dermed også forskellige kulturer. Det kan 

være en udfordring i forhold til samarbejde mellem beboerne  

En anden udfordring er at få nogle beboere til at deltage, der måske ikke føler sig som 

en del af det fællesskab der allerede eksisterer, og dermed føler det kan være 

grænseoverskridende at deltage.  

 

Plan B 

Hvis vi skulle være så uheldige at mange melder sig fra deres arbejdsopgaver, og ikke 

kan motiveres til at fortsætte, er der her blevet gjort nogle tanker om hvordan man 

alligevel ville kunne gennemfører arrangementet. i tilfælde af dette må der skæres en 

del ned på ambitionerne. Der må lægges vægt på de ressourcer der er tilbage, og 

personalet og brugerne må i samarbejde prioriterer arbejdsopgaverne bedst muligt, og 

hvis nødvendigt, må personalet tage over, så meget som der er mulighed.  
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Ressourcer og økonomi  

Beboerne skal købe en billet til koncerten, billetsalget starter en uge inden koncerten. 

Personalet fastsætter en pris, pengene går til madlavningen, men sikre samtidig at 

beboerne møder op til koncertdagen.  

Udover det, vil der også blive sparet på budgettet til materialerne, da der kun skal købes 

genbrugsmaterialer.  

Det vil også kræve personale ressourcer, da det er dem der skal være tovholdere på 

projektet, og dermed være med til at lægge energi i det. Udover det vil det være vigtigt 

at de så vidt muligt prøver at gøre beboerne opmærksomme på projektet, og motiverer 

dem.  

 

Tidshorisont:  

Planlæg datoer, så det giver mening i forhold til brugernes økonomi og personalets 

arbejdstider.  

 

Nedenfor ses et skema over seks arbejdsdage, og en koncertdag, dagene skal strække sig 

over 6 uger.  

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 

Indledning 

til 

projektet 

Indkøb af 

varer 

Sceneb

yg 

Scenebyg Scenebyg Scenebyg Koncert og 

fællesspisning 

afholdes 

 

Ideer til 

tema 

Tur til 

genbrugsst

ation 

Band 

booking 

Band 

booking 

Band 

booking 

Pynt 

produktion/ 

Klippe  

klistre 

  

Fordeling 

af 

arbejdsopg

aver 

  Pynt 

produkt

ion/ 

klippe  

klistre 

Pynt 

produkti

on/ 

klippe  

klistre 

Pynt 

produktio

n / 

Klippe 

klistre 

Pynte op 

og gøre klar 

til koncert 
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Udover dette skema skal personalet have en planlægningsdag før de fastlagte dage. Her 

er der selvfølgelig også mulighed for at personalet, kan komme med ideer, eller 

ændringer, hvis de synes der er behov.  
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Bilag 2: Felt noter fra GKLK 

23 november 2015 - Gammel Køge landevej 137 2500 Valby 

 

Observationer fra caféen:  

- Café med 3 computere, klaver, bordtennisbord, bordfodbold, hyggehjørne med 

sofa, -køkken, kaffe og te bord 

- Runde borde, og et aflangt bord. 

- Beboerne samler lamper med personalet.  

- Nogle beboere drikker morgenkaffe,  snakker og læser avis. 

- Humor blandt beboerne på gangene 

- Smøglugt 

-  

 

Samtale med Christensen:  

- Christensen fortæller at det er frivilligt at deltage i gang møderne 

- Inden for seks uger skal der laves en opholdsplan for beboerne 

- Der er rygeforbud, men der er mulighed for at få tilladelse til at ryge på værelset 

- Aktivitetsmøder med beboer 

- Kollegiet må ikke lave venteliste 

- Der er valgt en beboer fra hvert etage til beboer rådet 

- Besøgsven/netværksven  

- Der er gratis fælles morgenmad hver fredag 

- Der har tidligere været temafester  

- Avisen Bladlusen; kollegiet spørger beboer om det vil være med til at skrive 

artikler om ture.  

- 2 paragrafer §110 og §107  

- Døgnrapport læses efter weekend 

- Rådighedsvagter i weekenden 

- Banko 1 gang om måneden  

- Efterårsfest 1 gang om året  

- Fiskeklub  

- bowlingklub 1 gang om måneden  

- Rengørings pligt fællesareal  

- Personalet går lucia optog 

 75/93 

  



Humtek, Roskilde universitet 2015  

- Julemiddag  

- Julebrunch d. 24 december 

 

 

Observationer fra mandagsmøde: 

- Hyggesnak 

- Præsentation af os 

- Vagtplanlægning 

- Døgnrapport fra weekendens forløb fremlægges 

 

Observationer fra gangmøde: 

- Ansat prøver at motivere beboere til, at deltage, med kaffe og morgenvækning 

- Tilstede er; En ansat, en praktikant, to beboere og et af vores gruppemedlemmer 

- Mødet har ikke en fastlagt dagsorden 

- Beboerne snakker om fodbold 

- Beboerne snakker om, at HFI-relæet skal ordnes 

- En af beboerne følte sig truet, fordi at der var kommet en person og banket 

truende på hans dør. 

- Den ansatte præsentere kommende aktiviteter; WeShelters julefrokost på 

færgen Pearl Seaways, julemiddag på GKLK, julebanko på GKLK, luciaoptog på 

GKLK, juletræsfældning 

- Praktikanten giver sin afsked, i og med at han snart skulle stoppe på GKLK 

- Snakken går på et bowling arrangement 

- En beboer fortæller han skal holde jul på Christiania 

- Beboerne mener rengøringen går godt og fremhæver hvordan en af de andre 

beboere er rigtig god til at styre det 

- Snakken kommer ind på, at der er lette og svære arbejdsopgaver. Beboerne 

synes disse skal fordeles mere retfærdigt. 

- Beboerne kommer ind på, at man skal huske at passe på sine ting og låse sin dør 

- En beboer snakker om en dyr telefonregning han har fået og den ansatte foreslår 

han låner GKLKs telefon næste gang 

- Den ansatte nævner at der er fællemorgenmad, hver fredag for 20 kroner 

- Beboerne begynder at snakke til vores gruppemedlem og fortæller bl.a. at GKLK 

er som at komme på landet 
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Bilag 3 - Mail korrespondencen med Sundholm  
From: Bo Møller Nielsen <B296@sof.kk.dk> 

Subject: SV: En scene på Sundholm 

Date: 9 Nov 2015 14:47:30 CET 

To: 'Simon Kaarsberg' <simonkaarsberg@outlook.com> 

 

Super 

Mvh 

�Bo 

  

Fra: Simon Kaarsberg [mailto:simonkaarsberg@outlook.com] �Sendt: 9. november 2015 

14:45�Til: Bo Møller Nielsen�Emne: Re: En scene på Sundholm 

  

Det lyder perfekt! Vi glæder os til at snakke med dig =) 

  

Vh Simon 

  

  

  

On 09 Nov 2015, at 14:36, Bo Møller Nielsen <B296@sof.kk.dk> wrote: 

  

Hej Simon 

Hvad med onsdag d. 18.11. kl. 9.30 på Regnbuepladsen 7, 2. sal? 

  

Mvh 

Bo 

  

Fra: Simon Kaarsberg [mailto:simonkaarsberg@outlook.com] �Sendt: 9. november 2015 

13:59�Til: Bo Møller Nielsen�Emne: Re: En scene på Sundholm 
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Hej Bo 

  

Det lyder rigtigt godt!  

Vi foreslår næste uge, enten tirsdag d. 17.  efter kl 13.30, onsdag d. 18. inden kl 12.00, 

torsdag d. 19 hele dagen eller fredag d. 20 inden kl 12.00.  

Ville en af disse dage passe?  

  

  

Vh Simon og Co.  

  

  

  

On 09 Nov 2015, at 12:31, Bo Møller Nielsen <B296@sof.kk.dk> wrote: 

  

Hej Simon 

Jeg stiller da gerne op til interview. Så hvis du smækker nogle datoer af sted, finder vi ud af 

det J 

  

Mvh 

  

Bo Møller Nielsen 

Faglig driftschef 

�KØBENHAVNS KOMMUNE�Socialforvaltningen 

Center for Udsatte voksne og familier 

Regnbuepladsen 7, 2. 

1550 København K 

  

Telefon 40686655�E-mail b296@sof.kk.dk�Web www.kk.dk 

<image004.jpg> 
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Fra: Torben Gunnar Svendsen �Sendt: 9. november 2015 09:57�Til: 'Simon Kaarsberg'�Cc: 

Bo Møller Nielsen�Emne: SV: En scene på Sundholm 

  

Hej Simon 

  

Vi kan desværre ikke afse tid til interviews. Du er velkommen til at kontakte Bo som er Cc 

denne mail. 

  

Med venlig hilsen 

  

Torben Svendsen 

Leder af Beskæftigelsen 

  

<image005.jpg>Mennesket i fokus 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Socialforvaltningen 

Aktivitetscentret Sundholm - Sundholmsvej 36, 2300 København S 

  

T: +45 5172 8405 | M: e67g@sof.kk.dk 

  

<image007.jpg>www.acsu.kk.dk |    /AktivitetscentretSundholm 

  

  

  

Fra: Simon Kaarsberg [mailto:simonkaarsberg@outlook.com] �Sendt: 6. november 2015 

12:33�Til: Torben Gunnar Svendsen�Emne: SV: En scene på Sundholm 

  

Hej Torben 

Tak for din mail. Det er helt forståeligt at i svarer nej. Faktisk havde vi, før du nåede at svare, 

mere eller mindre aftalt at tage en ny drejning med projektet. Projektet blev pludselig en 

anelse for ambitiøst i forhold til den korte tid vi har til rådighed.  I stedet har vi nu aftalt at 
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tage ideen op på metaniveau og forsøge at arbejde med en model for, hvordan man kan 

skabe processer med socialt udsatte på en så frugtbar måde som muligt. I den forbindelse 

vil vi enormt gerne drage nytte af jeres mange erfaringer evt. gennem et eller flere 

interviews med nogle af jeres ansatte.  Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at gøre 

rapporten hemmelig. 

På lang sigt er der en del fra gruppen, som gerne vil bruge vores model og forarbejde til at 

udføre et konkret projekt i et af de kommende semestre. Her vil projektet utvivlsomt blive 

mere målrettet og de ville kunne bruge mere tid ved institutionen.  Jeg er ikke selv en del af 

dette initiativ, men jeg lovede at nævne det,  så i er forberedt på, at I måske ville blive 

kontaktet af os igen. 

Så det jeg gerne vil spørge om nu er, om vi kan få lov at udføre et eller flere interviews og i 

så fald hvem det kunne give bedst mening at interviewe. Det skulle gerne være en person, 

som står for det mere overordnede planlægning og håndtering af diverse aktiviteter og 

længerevarende forløb, eksempelvis fra jeres aktivitetscenter.  

Hvis du giver grønt lys, kan jeg måske prøve at kontakte Bo, som jeg allerede har haft fat i. 

Måske du har nogle andre forslag? 

Mvh Simon og Co. 

Sendt fra min Sony Xperia™-smartphone 

��---- Torben Gunnar Svendsen skrev ---- 

Hej Simon 

  

Vi har nu overvejet din henvendelse nøje. Og det bliver desværre et nej. Det skyldes vi selv 

har mange projekter i søen pt. og der ikke er plads til flere aktiviteter inden jul. 

  

Hilsen Torben 

  

Fra: Simon Kaarsberg [mailto:simonkaarsberg@outlook.com] �Sendt: 9. oktober 2015 

13:43�Til: Torben Gunnar Svendsen�Emne: Re: En scene på Sundholm 

  

Hej Torben 

  

Tak for dine spørgsmål - de har sat nogle gode diskussioner igang i vores gruppe.  
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Vi nåede frem til, at det er vigtigt at understrege, at vores fokus er at skabe rammerne for 

en begivenhed, som skal hjælpe til at styrke et fælleskab som ikke er centreret omkring 

misbrug.  

  

Scenen skal ses som et redskab, der kan være med til at “hype” begivenheden og involvere 

og skabe mere ejerskabsfornemmelse for brugerne. Den er så og sige mere symbolsk for de 

rammer vi prøver at skabe.  

Det betyder, at vi er meget fleksible og villige til at scenen bliver udarbejdet på jeres 

præmisser. Hvis i ser det særligt problematisk med scenen, er vi også åbne for at vores idé 

kan udføres indenfor nogle andre rammer. 

  

Hvis scenen bliver samlet indendørs, ville det være lettest i forhold til akustik, kulde og 

eventuel regn.  

Hvis scenen bliver bygget udendørs, havde vi et håb om, at scenen kunne blive stående 

permanent, sådan at den også kunne benyttes af brugerene til andre events såsom poesi 

eller teater. Hvis dette bliver tilfældet, vil vi forsøge at give nogle redskaber til én eller flere 

ansvarlige, sådan at scenens funktion kunne opretholdes. 

  

Vi havde forestillet os, at i måske ville foretrække at scenen stod udendørs, og vi har derfor 

reflekteret lidt over hvordan vi kunne imødekomme vinteren bedst muligt. En løsning kunne 

være at bruge et juletema med varme drikke og en særlig lysopsætning og måske udnytte 

korets tilstedeværelse til at lave fællesang med brugerene.  

  

Om os: Vi er seks RUC studerende, og vi er igang med vores semesterprojekt, som skal 

afleveres d. 22/12-2015. Vi har derfor nogle klare deadlines som gør, at vi ikke kan lægge så 

mange kræfter i projektet efter julen. Fem af os bor tæt ved Sundholm, og vi forestiller os at 

komme på Sundholm i hvert fald én gang om ugen. Halvdelen af november og hele 

december har vi intensivperiode, og her vil vi kunne komme oftere. 

  

I forhold til vores tidsbegræsning, er det vigtigt for os at høre, om i ser muligheder i 

projektet og har lyst til at sammenarbejde. Hvis ikke, er vi nemlig nødt til at finde ud af hvor 
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vi ellers skal lægge vores energi. Men som sagt, scenen er ikke i fokus, det handler om at 

samle brugerene omkring musik, så vi kan flytte fælleskabets centrum væk fra alkohol og 

stoffer.  

  

Tror du, at det er muligt indenfor Sundholms rammer? 

  

Jeg ser meget frem til at høre fra jer! 

Mvh Simon og Co. 

  

  

  

Den 08/10/2015 kl. 09.32 skrev Torben Gunnar Svendsen <E67G@sof.kk.dk>: 

  

Hej Simon 

  

Tak for dine mails og interesse for Sundholm. Lige et par spørgsmål, nu da vi er blevet lidt 

klogere på ideen. 

  

Forestiller du dig en udendørs eller indendørs aktivitet? Hvor mange er I og når I skriver 

”længerevarende” hvor lang tid er det? og hvof ofte forestiller du dig at I vil være her? 

  

Med venlig hilsen 

  

Torben Svendsen 

Leder af Beskæftigelsen 
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Fra: Simon Kaarsberg [mailto:simonkaarsberg@outlook.com] �Sendt: 5. oktober 2015 

11:42�Til: Bo Møller Nielsen�Emne: Re: En scene på Sundholm 

  

Hej Bo 

Tak for din tilbagemelding. Det giver rigtig god mening, at i både skal tage hensyn til jeres 

naboer, og jeg kan også godt forstå at vi ikke skal bidrage til den “vildskab” der kan herske 

på Sundholm. Men jeg tror også, at vores tanke var en smule mildere end i har forestillet jer. 

For det første var idéen, at scenen skal være meget lille og rettet mod mere eller mindre 

akustisk musik samt teater/poesi. En idé kunne eksempelvis være at inviterer et kor, enten 

Ollerup Musikefterskoles kor, Usmifka eller noget lignende. Meningen var at prøve at skabe 

en magisk stemning - ikke en rock  -eller tekno koncert.  

Men en stor del af projektet skulle også være rettet mod opbyggelsen af scenen,  som 

kunne være en slags positiv afledning for brugerene, og give brugerene mulighed for at 

skabe, arbejde kreativt og sammenarbejde.  

  

Om ikke andet er vi også stadig meget interesseret i at lave en anden form for event eller 

længerevarende projekt, som også kunne være med til at skabe rammer for de værdier du 

nævner: positiv udvikling, nye horisonter og nye valg.  

  

Vh Simon og Co. 
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Den 05/10/2015 kl. 11.11 skrev Bo Møller Nielsen <B296@sof.kk.dk>: 

  

Hej Simon 

Jeg har fået tilbagemelding fra Sundholm (Aktivitetscentret) og vi er enige om at en 

opbygning af en scene på området ikke lie er det bedste tiltag nu. Som nævnt er vi i gang 

med Collective Impact og det er der vigtigt at tage alle aktører med i betragtning når man 

skal have et område til at fungere. Vi har ligeledes arbejdet på at bremse op for den 

”festtilstand” der begyndte at herske på området. Det er ikke fest i positiv forstand, men det 

at misbruget havde nået et fuldstændigt vildt niveau og det har medført mange voldsomme 

episoder. Naturligvis kan scenen også bruges til andet, men det at understøtte ”festen” gør 

vi ikke. 

  

Vores mission er at have folk hos os i en kortere periode i deres liv og der arbejde sammen 

med dem omkring positiv personlig udvikling, nye horisonter og nye valg. Valg der kan føre 

dem væk fra bænken, misbruget og udsattelivet.  

  

Med venlig hilsen 

Bo Møller Nielsen 

  

  

  

Fra: Bo Møller Nielsen �Sendt: 5. oktober 2015 10:31�Til: 'Simon Kaarsberg'�Emne: SV: En 

scene på Sundholm 

  

Hej Simon 

Jeg siger mange tak for din mail, men jeg sidder i dag i en lidt mere central position og har 

ikke længere min daglige gang på Sundholm, men jeg har forespurgt lokalt om det kunne 

være en ide. Jeg ved ikke helt om ideen med scenen er en god ide. Sundholm er jo i dag 
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meget mere end socialt udsatte borgere og vi skal finde et eller andet godt niveau for 

sameksistens med vores nære naboer. 

  

Det er dog helt sikkert at brugerne godt vil være med til at skabe noget positivt sammen til 

fælles bedste..det skal dog passe ind i den større sammenhæng, hvor vi bla. nu er indgået i 

et samarbejde med alle områdets aktører som hedder Collective Impact og den kontekst er 

endnu ny, men den kommer til at være der længe. 

  

Jeg går ud fra at Torben (leder) fra Aktivitetscentret tager kontakt med dig – alternativt 

vender jeg tilbage J 

  

Med venlig hilsen 

  

Bo Møller Nielsen 

Faglig driftschef 

�KØBENHAVNS KOMMUNE�Socialforvaltningen 

Center for Udsatte voksne og familier 

Regnbuepladsen 7, 2. 

1550 København K 

  

Telefon 40686655�E-mail b296@sof.kk.dk�Web www.kk.dk 

<image001.jpg> 

  

  

  

  

Fra: Simon Kaarsberg [mailto:simonkaarsberg@outlook.com] �Sendt: 3. oktober 2015 

22:40�Til: Bo Møller Nielsen�Emne: En scene på Sundholm 

  

Hej Bo 
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Min gode ven og din kollega Di gav mig din mail adresse. Jeg skriver angående et projekt, 

som min gruppe og jeg utroligt gerne vil iværksætte på Sundholm, og som jeg tror 

brugerene som ansatte vil have meget gavn og glæde af. Projektet er stærkt inspireret af 

projekt “En til Væggen” som Kokkeriet satte igang sidste år, og bygger egentligt på samme 

princip: Nemlig at bygge en stemning op, som skal kollidere i en lidt højtidelig og 

forhåbentligt “magisk” begivenhed. Denne gang skal det dog ikke centrere sig omkring mad, 

men omkring musik.  

  

Projektet handler om, at vi faciliterer rammerne for, at en gruppe brugere aktivt skal 

opbygge en scene med supervision fra profesionelle håndværkere. Det skal være “deres” 

projekt, men der skal være en fast deadline til indvielse af scenen. Ved denne indvielse 

sørger vi for, at der bliver booket live musik og måske bliver serveret lidt simpelt mad. I 

modsætning til projekt “En til Væggen” er meningen med scenen dog, at den skal være 

permanent, sådan at den også kan bruges i fremtiden til musik, teater, poesi og lign.  

  

Idéen kommer faktisk fra brugerene selv, som i enstemmigt efterspurgte mere live musik på 

sundholm, da vi var ude og lave interviews. Det var også deres forslag, at de sagtens selv 

kunne bygge scenen, så vi kunne koncentrerer os om resten. Det kræver dog at Sundholm 

som institution bakker op omkring idéen. Di sagde at du måske var den rigtige at spørge? 

  

Jeg håber inderligt, at du og dine kollegaer ser positivt på idéen, og jeg glæder mig til at høre 

fra dig. 

  

Vh Simon og Co.  

  

 

 

 

Bilag 4 

Bilag 4.1 Interviewguide til Anja Plesner Bloch 
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Interviewspørgsmål (udkast) 

  

(Misbrug) Simon 

Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? 

  

Vil du anse dig selv som værende et unikt eksempel? 

  

Hvordan har du det med betegnelsen “at være clean”? 

  

(fællesskab) Katarina 

Vil du fortælle lidt om de behandlingsprogrammer, som du har været igennem? 

Gode/dårlige sider? 

  

Oplevede du et fællesskab som misbruger? 

hvilken betydning havde dette? 

var der nogle negative effekter ved at være del i dette fællesskab? 

  

Hvordan har dit sociale netværk ændret sig, siden du kom ud af misbrug? 

 

I hvilken grad kan man deltage i ens forhenværende fælleskaber når man starter et misbrug? 

  

(Hjælp til selvhjælp) Jakob 

Vi ved at du har holdninger mod 12trinsmodellen  hvad mener du er et bedre alternativ til at 
hjælpe misbruger ud af deres misbrug? 

  

Du er leder af Brugernes Akademi  kan du fortælle noget mere om dette initiativ? 

 

Nu har du selv fået et barn, der motiverede dig til at blive stoffri, kan du give nogle eksempler på 
en anden person, der har haft et andet motiv til det at være stoffri? 

 

Hvordan har det ændret din selvopfattelse, at andre nu anerkender dig som initiativtager og en 
stemme i samfundsdebatten? 
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(Aktiviteter/events) Simon 

 

Kan du give et eksempel, på en god aktivitet, du har oplevet i din tid som misbruger? 

Hvordan havde du det med, at mennesker, som ikke havde samme erfaring med misbrug som 
sig, skulle guide dig ud af en misbrugssituation? 

  

Hvordan tror du, at andre misbrugere kan motiveres til at finde en anden vej i livet, som du gjorde 
det? 

  

Hvilke udfordringer kan det at arbejde med stofmisbrugere give i forhold til at skabe en aktivitet? 

  

Hjælper det dig at hjælpe andre? 

 

Udfra dine erfaringer, hvor meget arbejde, tror du, at en gennemsnitlig misbruger kan magte? 

(om os) Jakob 

 

Lave et brugerinddragende projekt, hvor brugerne selv får indflydelse på at forberede en aktivitet. 
Aktiviteten kunne være madlavning, en koncert, en teaterforestilling, sport, fællesang. Ting som 
kræver noget forberedende arbejde, som brugerne godt kan magte, og ender ud med en positiv 
oplevelse, som de har selv har været med til at skabe. 

 

Formålet er at fjerne fokus fra deres misbrugsfælleskaber og give dem en følelse af at være et 
værdigt menneske, som kan gøre ting selv. 

 

Kender du nogen andre der kunne være gode at snakke med? 

 

 

Bilag 4.2 Interviewguide til Lethe Bertelsen fra Mændenes hjem. (social rådgiver)  
 
 
Indledning (åbne spørgsmål) 
 

 Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?  
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Udfordringer og erfaringer i at arbejde med socialt udsatte 
 

 Hvilke udfordringer ser du som de største i arbejdede med socialt udsatte / 
misbrugere?  

 
 Kan du fortælle lidt om den målgruppe i arbejder med her på mændenes hjem? 

 
 Hvad gør i for at hjælpe brugerne på mændenes hjem bedst muligt?  

 
 Hvad mener du i er det vigtigste hvis man gerne vil hjælpe denne målgruppe?  

 
 Oplever du at folk indgår i fællesskaber her, og kan du beskrive disse?  

 
 
Behandling og aktiviteter  
 

 Hvad synes du om de  behandlingsformer det offentlige tilbyder? 
 

 Hvad synes du om private behandlingsformer, såsom 12trinsmodellen? 
 

 Hvad tænker du om begrebet “at være clean”? 
 

 Hvad mener du er det vigtigste mål for en stofmisbruger, hvis han/hun skal integreres 
i samfundet? 

 
 Kan du give eksempler på aktiviteter eller andre initiativer der har virket / givet 

mening for brugerne?   
 

 Hvad skal man tage højde for når man arbejder med brugere på et sted som her?  
 

 Inddrager i brugerne i valget af aktiviteter?  
 
 
Vores eget 
 

 Vi vil i vores projekt gerne designe en proces som skal kunne bruges senere hen, i 
processen ønsker vi at der er stor fokus på brugerinddragelse for at styrke den 
enkelte og give ham / hende bedre livskvalitet, evt i kraft af stærkere relationer og 
fællesskaber, hvad mener du er det vigtigste i denne proces?  

 
 Har du nogle ideer til hvordan man bedst muligt kunne udforme sådan en plan? 

 
 Hvad ser du som de største udfordringer?  
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 Har du nogle ideer til hvorhenne (institution) en sådan proces kunne give mening at 
udfører?   

 
 

Bilag 4.3 Interviewguide til Bo Møller Nielsen fra Sundholm. (social forvalter)  

 
Indledning (åbne spørgsmål) 
 

 Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?  
 
 
 
Udfordringer og erfaringer i at arbejde med socialt udsatte 
 

 Hvilke udfordringer ser du som de største i arbejdede med socialt udsatte / 
misbrugere?  

 
 Kan du fortælle lidt om den målgruppe i arbejder med her på mændenes hjem? 

 
 Hvad gør i for at hjælpe brugerne på mændenes hjem bedst muligt?  

 
 Hvad mener du i er det vigtigste hvis man gerne vil hjælpe denne målgruppe?  

 
 Oplever du at folk indgår i fællesskaber her, og kan du beskrive disse?  

 
 
Behandling og aktiviteter  
 

 Hvad synes du om de  behandlingsformer det offentlige tilbyder? 
 

 Hvad synes du om private behandlingsformer, såsom 12trinsmodellen? 
 

 Hvad tænker du om begrebet “at være clean”? 
 

 Hvad mener du er det vigtigste mål for en stofmisbruger, hvis han/hun skal integreres 
i samfundet? 

 
 Kan du give eksempler på aktiviteter eller andre initiativer der har virket / givet 

mening for brugerne?   
 

 Hvad skal man tage højde for når man arbejder med brugere på et sted som her?  
 

 Inddrager i brugerne i valget af aktiviteter?  
 
 

 90/93 

  



Humtek, Roskilde universitet 2015  

Vores eget 
 

 Vi vil i vores projekt gerne designe en proces som skal kunne bruges senere hen, i 
processen ønsker vi at der er stor fokus på brugerinddragelse for at styrke den 
enkelte og give ham / hende bedre livskvalitet, evt i kraft af stærkere relationer og 
fællesskaber, hvad mener du er det vigtigste i denne proces?  

 
 Har du nogle ideer til hvordan man bedst muligt kunne udforme sådan en plan? 

 
 Hvad ser du som de største udfordringer?  

 
 Har du nogle ideer til hvorhenne (institution) en sådan proces kunne give mening at 

udfører?   
 

Bilag 4.4 Interviewguide til fokusgruppe interview med beboere fra GKLK 
Indledning 
 
Hvordan kom i hver især til kollegiet? 
 
Udfordringer i dagligdagen 
 
Hvilke mål har i en helt normal dag? 
 
Hvad gør personalet for at hjælpe jer? 
 
Hvilke fællesskaber kan i godt lide på kollegiet? 
 
Hvordan ser en typisk dag ud?  
 
Aktiviteter 
 
Hvilke aktiviteter deltager I, i på kollegiet? 
 
Hvilke aktiviteter kunne i tænke jer mere af? 
 
Hvad tror i man kunne gøre anderledes, for at forbedre de aktiviteter der allerede er? 
 
Føler i at der bliver lyttet til jeres ønsker og behov i forhold til aktiviteter?  
 
Behandling 
 
Kan i fortælle lidt om de behandlingsprogrammer i selv har været igennem? 
 
Kender i til 12 trinsmodellen?  
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Vores idé 
 
Vi vil i vores projekt gerne designe en proces som skal kunne bruges senere hen, i 
processen ønsker vi at der er stor fokus på brugerinddragelse for at styrke den enkelte og 
give ham / hende bedre livskvalitet, evt i kraft af stærkere relationer og fællesskaber, hvad 
mener du er det vigtigste i denne proces?  
 
Har du nogle ideer til hvordan man bedst muligt kunne udforme sådan en plan? 
 
Hvad ser du som de største udfordringer?  
 
Har du nogle ideer til hvorhenne (institution) en sådan proces kunne give mening at udfører?   
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