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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to carry out an exploration of how to create a long-
lasting sense of community in a cohousing community. I have specifically focused 
on how cohousing communities organise their communal eating with the goal of 
determining which elements of the communal eating creates ethical or aesthetic 
values within the community.  

 The thesis is a case study looking into two particular cohousing communities, 
Bakken and Lange Eng, both of which have a seemingly good sense of community 
but have very different ways in which they organise their communal eating.  

I have explored through interviews and fieldwork how the different elements of 
the communal eating -such as, how they sign up, their use of a take-away system, 
where they sit when they eat, and how they incorporate children in their food 
preparation- to determine how the elements ultimately affect the core values of 
the cohousing community.  

The thesis is an empirical exploration that draws heavily on Zygmunt Bauman’s 
theories regarding community, identity and core values.   
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FORORD 

Da jeg var barn boede mine to fætre i et bofællesskab udenfor Århus. Jeg besøgte 

dem ofte og var misundelig på det søskendelignende venskab de havde med de 

andre børn og den tætte frygtløse relation til de voksne. Jeg kan huske at sidde til 

fællesspisningen og med af følelsen af at være en lille brik i et stort fællesskab. 

Sådan ville jeg også bo, når jeg blev stor!  

Mange år senere blev min barnedrøm til virkelighed, da jeg flyttede i 

bofællesskab med min familie for omkring tre år siden.  

Blandt andet på grund af min oplevelse med at bo i bofællesskab, blev jeg 

interesseret i hvordan man skaber et godt fællesskab. Arkitekter designer fysiske 

rammer der muliggør eller fremprovokerer et fællesskab og jeg begyndte at blive 

nysgerrig på om man kunne designe, ikke fysiske, men sociale rammer som ville 

fremme fællesskabet. Denne nysgerrighed var det oprindelige startskud til dette 

speciale. 

God læselyst  

Sara Kaastrup-Olsen 
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1 INDLEDNING 

1.1 Motivation og problemfelt 

Fællesskabet var engang en nødvendighed for vores overlevelse. Vi boede i små 

samfund hvor, hvis ikke vi var en del af fællesskabet, havde ringe chance for at 

overleve. Disse fællesskaber var bygget på blandt andet tryghed og tillid 

(Putnam, 2001: 18). 

Efter industrialiseringen har vi ikke samme behov for fællesskabet, og dette har 

derfor skiftet betydning fra at være en nødvendighed til at blive en evig søgen 

efter det tabte: ” ’Fællesskabet’ er nu om dage en anden betegnelse for det tabte 

paradis – men et paradis, vi inderligt håber at vende tilbage til, hvorfor vi febrilsk 

søger efter de veje, der kan føre os derhen” (Bauman, 2001: 9).  

Den måde, vi nu indgår i fællesskaber på, er langt mere flygtige og skabes mere af 

lyst end af nødvendighed. Disse kortvarige fællesskaber kalder den polske 

professor i sociologi, Zygmunt Bauman, for knagefællesskaber. Dette begreb vil 

være gennemgående i specialet og en nærmere introduktion følger i 

teori-afsnittet.  

Bauman ser problematikken i, at vi løber fra det ene flygtige fællesskab til det 

næste, når det, vi egentlig søger, er trygheden i et form for fællesskab, der kun 

kan skabes gennem tillid, tætte relationer og tid (Bauman, 2001).  

Et bofællesskab er i dens grundstruktur et langvarigt fællesskab, hvor samtlige 

medlemmer, eller bofæller, er flyttet ind med ønsket om at være en del af dette 

fællesskab. 

Derfor står bofællesskabet med løftet om det langvarige tillidsbaserede 

fællesskab i modsætning til de overfladiske flygtige knagefællesskaber.  

Det er her min interesse for, hvordan man skaber dette langvarige fællesskab, 

kommer ind. Baseret på mit kendskab til efterhånden mange bofællesskaber blev 

det klart for mig, at selvom alle bofæller har taget et aktivt valg i forhold til at bo i 
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et fællesskab, udvikledes og styrkedes fællesskabet i nogle bofællesskaber, hvor 

det i andre faldt fra hinanden.  

Igennem blandt andet mine studier i strategisk kommunikation og arbejde med 

borgerinddragelse opdagede jeg, hvordan man ved brug af forskellige 

organisatoriske og kommunikative elementer og værktøjer kan påvirke 

menneskelige relationer. Eller sagt med andre ord: Måden, man organiserer 

menneskelige handlinger på, kan styrke eller udfordre de interne relationer og 

derved påvirke fællesskabet.  

Specialet er derfor ikke en undersøgelse af, hvordan det enkelte individ eller 

samfundet påvirker fællesskabet, men hvordan organiseringen af handlinger i 

fællesskabet afgør, i hvilken retning fællesskabet udvikler sig.  

Et bofællesskab er bare én måde, man kan være et fællesskab på. Men mit håb 

med dette speciale er, at hvis vi lærer noget om, hvordan ét slags fællesskab kan 

udvikle sig, lærer vi noget om, hvordan andre fællesskaber kan udvikles i den 

ene eller anden retning i forhold til, hvordan man organiserer menneskelige 

handlinger.  

I dette empirisk baserede speciale vil jeg med udgangspunkt i bofællesskabet 

som case undersøge betydningen af organiseringen af fællesspisningen. 

Gennemgående begreber i dette speciale vil blandt andet være Baumans to 

værdibegreber, hvor kort fortalt det etiske repræsenterer et langvarigt 

fællesskab, og det æstetiske repræsenterer det kortvarige.  

På baggrund af dette problemfelt ønsker jeg at besvare følgende 

problemformulering: 

Hvilke elementer i organiseringen af fællesspisningen fordrer et etisk eller 

æstetisk fællesskab? 
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1.2 Undersøgelsens formål 

Bofællesskabet som boform har fået fornyet vind i sejlene med en hel del nye, 

der er etableret de sidste 5-10 år og med flere i støbeskeen. Selv nogle 

kommuner er gået aktivt ind i at tiltrække familier, som ønsker at etablere et 

bofællesskab (http://www.byenvinge.dk/da/indhold/dr%C3%B8mmehuse). Jeg 

håber, at dette speciale kan være med til at sætte nogle tanker i gang hos folk, 

som ønsker at bo eller etablere et bofællesskab, så de lettere kan begrunde og 

konkretisere, hvordan fællesspisningen skal organiseres, så de opnår det 

ønskede fællesskab.  

1.3 Begreber 

De begreber, der især går igen i dette speciale, er: Det etiske  og æstetiske 

fællesskab, de jure-  og de facto-individet, knage- og rodfællesskab, det sociale og 

det  praktiske og det  forpligtende og uforpligtende.  

Det giver mening at gøre brug af modsigende begreber, da jeg undersøger to 

cases, som på mange måder ligner hinanden, men som adskiller sig markant i 

måden, de organiserer fællesspisningen på. Dermed er modsigende begreber 

med til at beskrive og undersøge forskelle og ligheder. 

En grundigere gennemgang af disse begreber vil blandt andet finde sted i 

teoriafsnittet. 

Ordet design betyder i dette speciale det samme som organisering. Det bruges 

ofte og til at beskrive måden, hvorpå bofællesskabet for eksempel organiserer 

eller designer måden, de vil sidde på til fællesspisningen. 

1.4 De to cases 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i to bofællesskaber, som umiddelbart har 

meget tilfælles, men samtidig organiserer deres fællesspisning på vidt forskellige 

måder. I deres struktur og opbygning ligner de de fleste andre bofællesskaber i 

Danmark. Dette bygger jeg blandt andet på information fra www.bofællesskab.dk 

og stribevis af besøg og samtaler med bofællesskaber rundt omkring i Danmark.  

http://www.bofælleskab.dk/
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De to cases er: Lange Eng i Albertslund og Bakken i Humlebæk. Her er det også 

vigtigt at gøre opmærksom på, at min barnedrøm om at flytte i bofællesskab blev 

en realitet for omkring tre år siden, hvor vi flyttede til Bakken. Eventuelle 

problematikker og fordele ved selv at være en del af de undersøgte cases, vil jeg 

gennemgå i metodeafsnittet.  

Jeg har valgt at undersøge ejerboliger, da erfaringen viser, at man bor længere i 

en ejerbolig end i leje- eller andelsbolig. Derfor er der med ejerboliger bedre 

mulighed for at studere de sociale relationer, der skabes over tid.  

1.5 Valg af teori 

Jeg vil nærmere gennemgå mit valg af teori i teoriafsnittet, men gennemgående 

for hele specialet vil være Zygmunt Baumans teorier om fællesskabet. Hans 

sociologiske tilgang og brug af begreber er relevante for det undersøgte i de to 

cases.  

Jeg vil som sagt i det følgende kapitel gå langt mere i dybden med den valgte 

teori. 

1.6 Fravalg af teori 

Da jeg gør brug af teori, som omhandler samfundets påvirkning af fællesskabet, 

havde det været nærliggende at se på Rawls' liberalisme-teori og eventuelt sætte 

det op imod Habermas’ mere socialistiske teorier i forhold til opbygningen og 

styringen af et bofællesskab. Det har jeg ikke gjort, da det ville brede emnet for 

bredt ud og flytte den egentlige fokus fra udfordringerne i bofællesskaber til 

fokus på samfundet.   

Begrebet social kapital, som sværvægtere som Pierre Bourdieu og Robert D. 

Putnam har skrevet om, har jeg valgt ikke at gå i dybden med, selvom især 

Putnams bog ’Bowling Alone’ 2001 tager mange af de samme pointer op som 

dette speciale. Bella MarcMann har skrevet en Phd-afhandling om økosamfund i 

Danmark, også med fokus på begrebet social kapital (2009). Denne har jeg også 

valgt fra, da den udelukkende fokuserer på fællesskaber med en fælles ideologi 

for bæredygtighed, hvilket ikke er dette speciales fokus.  
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1.7 Fravalg af empiri 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i to cases, og det medfører naturligt nogle 

fravalg. Der er over 60 bofællesskaber i Danmark (www.bofællesskab.dk), og jeg 

har med hård hånd fravalgt alle, der ikke havde fællesspisning som en fast del af 

deres design. Jeg har også fravalgt bofællesskaber, som bestod af andels- eller 

lejeboliger. Ydermere har jeg fravalgt bofællesskaber, hvis fællesskab på den ene 

eller anden måde var i krise. Dette kunne for eksempel være, hvor en stor del af 

bofællerne flytter fra, eller hvor bofæller har valgt helt at melde sig ud og 

hverken deltage i frivillige eller forpligtende sociale eller arbejdsmæssige 

fællesskaber.  

Det kunne også have været interessant at undersøge et af de bofællesskaber, 

hvor fællesskabet siver, for derigennem at belyse årsagerne til, at fællesskabet 

falder fra hinanden. Jeg fandt det dog mere interessant og mere nuanceret at tage 

udgangspunkt i to bofællesskaber med velfungerende fællesskaber, for på den 

måde at undersøge både fordele og ulemper i deres design.  

1.8 Opgavens fremgangsmåde 

Jeg vil gennem teoriafsnittet starte med at gennemgå, hvad fællesskabet er, og 

hvordan det relaterer til problemformuleringen.  

Derefter vil jeg gennemgå måltidets betydning for fællesskabet.  

I metodeafsnittet vil jeg gøre rede for mine metodiske valg i besvarelsen af 

specialets problemformulering og dernæst give en kort opsummering af 

problemstillingen.  

I casebeskrivelsen skitserer jeg de største ligheder og forskelle på de to 

bofællesskaber. Nogle med stor betydning for analyse og diskussion, mens andre 

er med til at give et klarere billede af de to steder.  

Derefter følger analyse, diskussion og konklusion.  

 

http://www.bofællesskab.dk/
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1.9 Specialets relation til Performance-design 

I studieretningen på performance-design står der således: ”Faget har til formål at 

give de studerende praktiske, vidensmæssige, metodiske og teoretiske 

forudsætninger for at designe, organisere, lede og vurdere performances og 

kulturelle events. Ved en performance forstås fx en forestilling, koncert, optog, 

rollespil, sportsopvisning, dialogmøde, foredrag, installation eller tilsvarende 

socialt arrangement, der indebærer tilstedeværelse af et aktivt og medskabende 

publikum” (file:///Users/sarakaastrup-

olsen/Downloads/sto_perf_2004_rev_2006%20(2).pdf).  

Dette speciale ønsker at undersøge, hvorledes design og organisering af 

handlinger ved et socialt arrangement som fællesspisningen i et bofællesskab 

påvirker det fællesskab, som består af tilstedeværelsen af et aktivt og 

medskabende publikum - i dette tilfælde bofæller.  
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2 TEORI – EN GENNEMGANG AF FÆLLESSKABET 

Dette kapitel søger at forklare ud fra udvalgte teoretikere og begreber, hvordan 

fællesskabet kan forstås, og hvordan vi som mennesker agerer i fællesskabet.  

 

2.1 De tre definitioner 

Fællesskabet er noget vi som mennesker altid har søgt mod. Fra da vi boede i 

huler og ikke kunne leve uden hinanden til sociologer og andre videnskabsfolk 

kastede sig over vigtigheden af samfundets sammenhængskraft (Putnam, 2000). 

Fællesskabet er og har altid været en fundamental del af vores liv og det at være 

menneske.  

En måde, man kan gribe dette abstrakte begreb som fællesskab an på, er at dele 

det op i tre kategorier: Det geografiske fællesskab, som opstår ud fra, hvem 

man er fysisk tættest på, eller hvem man deler lokalitet med. 

Interessefællesskabet, som bygger på det fællesskab, man har med mennesker, 

man deler interesse med, være det politik eller passionen for bordtennis. Den 

tredje form for fællesskab kan kaldes for sammenhørighed. Denne form for 

fællesskab bygger modsat de to andre på et åndeligt fællesskab, hvor man ikke 

behøver at være fysisk i kontakt med hinanden, men er forbundet spirituelt 

(Smith, 2001). Derudover er der alle mulige komplekse former for fællesskaber, 

blandt andet bør fællesskaber på de sociale medier nævnes som noget 

forholdsvis nyt, og som kan karakteriseres som både interessefællesskab og 

åndeligt fællesskab.  

Både de sociale mediers opståen og samfundets udvikling generelt har stor 

betydning for vores tilgang og opfattelse af fællesskaber. Dette vil jeg komme 

mere ind på nedenfor. 

Specialet tager udgangspunkt i de to første former for fællesskab, hvor man er 

geografisk forbundet, i og med at man bor tæt sammen. Samtidig er 

bofællesskabet også et form for interessefællesskab, da man er fælles om at bo 

med forpligtende relationer til sine naboer.  
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2.2 Bofællesskabet 

Et bofællesskab er oftest en boligbebyggelse bestående af selvstændige boliger 

suppleret med fællesanlæg som fælleshus og fælles udearealer. Bofællesskabet 

er som regel blevet til på initiativ af en gruppe familier, som ønsker denne 

boform, og som så igennem mange diskussioner og lange samtaler har købt et 

stykke land og derefter bygget bofællesskabet på baggrund af et fælles 

værdigrundlag.  

Bofællesskaber kan have forskellig økonomisk opbygning, hvor nogle 

udelukkende er ejerboliger, nogle andelsboliger og andre en blanding mellem 

både ejer, andel og lejer. 

Lige nu er der omkring 70 bofællesskaber geografisk fordelt over hele landet, 

dog oftest placeret i nærheden af store byer (www.bofællesskab.dk).  

2.3 Fællesspisningen er nerven  

Fællesspisningen er et gennemgående element i mange bofællesskaber og ses 

ofte som selve nerven i bofællesskabet (Tang, 2013). Fællesspisningen fungerer 

for nogle bofæller som et supplement til familiens egne måltider, hvor de spiser 

til fællesspisningen et par gange om ugen eller sjældnere, og for andre er det en 

fast del af hverdagen. Hvor ofte, der er fællesspisning, varierer fra sted til sted, 

men generelt mellem tre til syv dage om ugen (Tang 2013). Jeg vil gennemgå 

mere detaljeret, hvordan de to undersøgte bofællesskaber organiserer deres 

fællesspisning i kapitlet om måltidet.  

 

2.4 Tilblivelsen af et bofællesskab 

De fleste bofællesskaber er skabt på initiativ af få familier, som fandt sammen 

med ønsket om at bo i et forpligtende fællesskab præget af gode forhold for 

børnene og tætte relationer mellem de voksne. Det er en lang og besværlig 

proces, hvor både problemer med at finde et egnet stykke jord og økonomi 
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spiller en stor rolle. Dertil kommer alle beslutningerne vedrørende arkitekturen, 

hvor der blandt andet skal opnås enighed om både størrelsen på bofællesskabet 

og størrelsen på husene.  

 

2.5 Tilblivelsen af det sociale design 

Når skelettet (grunden, økonomien og størrelsen) er på plads, kommer 

beslutningerne om det sociale design i spil. Her skal spørgsmål besvares som, 

hvor tit bør/vil vi spise sammen? Hvem og hvordan laver vi fællesspisning? 

Hvordan vedligeholder vi fællesarealer? 

Hvordan man organiserer det sociale design, og hvordan selve fællesskabet skal 

udvikles, vil blive påvirket af bofællesskabets værdigrundlag. Hvert bofællesskab 

har mere eller mindre definerede værdier, som kommer til udtryk på mange 

forskellige måder. Det, bofællesskaber har til fælles med samfundet, er, at 

holdningen til fællesskabet har ændret sig drastisk fra 70’erne, hvor de første 

bofællesskaber blev grundlagt, til i dag, hvor blandt andet teoretikere som 

Zygmunt Bauman (2001), Robert D. Putnam (2001) og Svend Brinkmann (2015) 

mener, at samfundet har mere fokus på de enkeltes ønsker og behov frem for 

fællesskabet.  

 

2.6 Tönnies og Bauman 

Den tyske sociolog Ferdinand Tönnies har delt begrebet fællesskab op i hans 

berømte to kategorier: Gemeinschaft  (fællesskab), som beskriver et tæt socialt 

fællesskab bygget på lokalt slægtskab og nært kendskab til hinanden. Det er et 

fællesskab, som man så det i gamle dage, hvor mennesker hjalp hinanden ud fra 

et nødvendighedsprincip uden involvering af penge og kontrakter. Efter 

industrialiseringen opstod et nyt fællesskab, som Tönnies kalder Gesellschaft 

(samfundet), hvor fællesskabet bygger på løsere relationer, og hvor kontrakter 

og penge spiller en større rolle (Tönnies, 1957). Dette speciale tager 

udgangspunkt i bofællesskaber, hvor fællesskabet bygger på langvarige sociale 
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relationer, og hvor kontrakter eller penge ikke udgør en del af det daglige 

fællesskab; en form for Gemeinschaft. Samtidig er samtlige beboere flyttet ind i 

bofællesskabet under den ofte mundtlige kontrakt, der påskriver, at man 

deltager aktivt i fællesskabet. Ud over den aktive deltagelse betaler man også 

som bofælle til driften af fællesarealer. Der er derfor tale om en form for 

fællesskab, som har rod i økonomiske forpligtelser, men som ånder og lever ved 

hjælp af de sociale og slægtslignende relationer.  

Grundene til, at man vælger at bo i et bofællesskab, kan være mange, men 

økonomien er sjældent grunden dertil. Derimod er det slægtskabet og de sociale 

relationer, beboerne håber at kunne etablere, ofte den vigtigste grund til, at man 

vælger denne boform (Durrett & McCamant, 2011). 

Kort opsummeret taler Tönnies om to fællesskaber: Et Gemeinschaft, som er et 

fællesskab mellem mennesker uden erklærede mål, og et samfundsfællesskab 

(Gesellschaft), som man ser det i virksomheder eller i staten, hvor der er klare 

kulturelle, politiske eller økonomiske mål (Tönnies, 1957).  

Et bofællesskab ligger i en gråzone mellem de to, men har flest ligheder med 

Tönnies Gemeinschaft. Dog er bofællerne også mere eller mindre forbundet via 

mundtlige kontrakter om at bidrage samt en vis form for fællesøkonomi i større 

eller mindre grad.  

 

2.7 De 2 individtyper 

Denne opdeling af fællesskabet med eller uden erklærede mål går igen i 

sociologen Zygmunt Baumans studier af fællesskabet.  Bauman ser fællesskabet 

som et løfte om noget positivt, der giver sikkerhed og tryghed, og som i disse år 

er under opbrud, da konkurrence og den stærkes ret er i højsædet (Bauman, 

2001: 7-8). Bauman tager udgangspunkt i Tönnies' sondring mellem fællesskab 

og samfund, men tager skridtet videre og ser, hvordan vi som individer påvirker 

eller skaber fællesskaber. Han opererer ud fra de jure-individet og de facto-

individet, som repræsenterer hver sin måde at gå til fællesskabet på.  
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De jure-individet er som mennesker er flest. Det er mennesket, som behøver 

fællesskabet for at skabe mening med tilværelsen.  I modsætning er de facto-

individet deres egen lykkes smed. De ses i samfundet som de succesfulde og 

anser ikke fællesskabet som en nødvendighed. Tværtimod. De har, som Bauman 

siger det, alt at miste ved at indgå i et fællesskab: De mister deres frihed og 

evnen til at operere udelukkende ud fra egne motiver og lyster ved at indgå i det 

snævre sikkerhedsnet, fællesskabet står for. Hvor de jure-individet søger 

sikkerhed, søger de facto-individet frihed. Denne modsætningsfulde 

vekselvirkning mellem de to fænomener, frihed og tryghed, kan sidestilles med 

balancen mellem individet og fællesskabet.  

Dene pendulsvingning, fællesskabet oplever mellem frihed og tryghed, ses især, 

når et fællesskab opfylder antropologen Robert Redfields tre karakteristika af 

ensheden: Anderledes, lille og selvtilstrækkeligt (Bauman, 2001: 18). Det vil 

sige, at fællesskabet har nok i sig selv og ikke er udsat for hverken innovation 

eller selvkritik.  

Både Tönnies og Bauman mener også, at det sociale fællesskab - modsat 

samfundet - ikke  behøver regler eller italesættelse for at bestå (Bauman, 2001). 

Problemet opstår, når fællesskabets enshed udfordres ved, at samfundets normer 

blandes med fællesskabets i form af Transport, hvor mennesket nu kan 

overskride lokaliteternes beskyttende afgrænsning, samt faren ved informatik, 

der konfronterer mennesket med andre opfattelser af fællesskabet, der dermed 

opfordrer til selvkritik (Bauman, 2001: 18). Når fællesskabet holdes i konstant 

kontakt med samfundet og andre måder at leve og tænke på, bliver ensheden 

brudt, og Bauman ser derfor det langvarige fællesskab som noget sårbart og 

kilden til dyb skuffelse for de mennesker, der vælger at indgå i sådanne 

fællesskaber (Bauman: 2001: 20).  

Bofællesskabet er i dens grundstruktur et langvarigt fællesskab, som dagligt får 

brudt ensheden, for når nu de to faremomenter, informatik og transport, er en 

realitet, bør bofællesskabet også  hele tiden ses i forhold til samfundet, da de 

individer, der lever i bofællesskabet, også er en del af samfundet. Bofællerne 

bliver derfor påvirket af samfundets impulser og fokus, som så påvirker 
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bofællesskabet. Det må i sidste ende betyde, at de facto-individet, som er så 

meget i fokus i disse år, må have indflydelse på, hvordan fællesskabet fungerer i 

de bofællesskaber, de bor i.  

De facto- og de jure-individerne er som to modpoler i Baumans teori, men findes 

selvfølgelig i forskellige grader. Det, der er vigtigt her, er, at man som menneske 

er mere eller mindre de jure eller de facto, hvilket påvirker individets tilgang til - 

og betydning for - fællesskabet. Begreberne de jure- og de facto-individ kan 

derfor sige noget om typen af bofælle, og hvordan denne kan påvirke 

fællesskabet. 

 

2.8 De facto-individet i bofællesskabet 

Hvis vi tager Baumans briller på, udgør de facto-individet en trussel mod 

fællesskabet ved, at de ofte vælger fællesskabet fra, da de, som nævnt før, har for 

meget at miste ved at engagere sig. Derfor kan man fristes til at tro, at disse 

individer simpelthen ville vælge bofællesskabet fra og i stedet finde sig et hjem 

med hæk. Men det er gråzoner, vi taler om her. Der er ikke en klar linje mellem 

de facto- og de jure-individer, men man kan have tendenser i den ene eller anden 

retning. Alene på grund af det rent praktiske udbytte for den enkelte ved at bo i 

et bofællesskab (hjælp til børnepasning, andre laver mad til en etc.), vil der også 

være individer med klare de facto-holdninger, der vælger bofællesskabet til.  

Inden for bofællesskabets rammer vil der derfor også være individer, der vælger 

fællesskabet mere eller mindre fra.  

 

2.9 Fællesskabet i krise 

Bauman og flere andre mener, at fællesskabet er i krise blandt andet på grund af 

den store positive fokus, de facto-individet får i samfundet i dag, hvor den 

enkeltes konkurrenceevne ses som noget positivt (Bauman, 2001). Det er en 

diskussion, der raser i disse år, hvor vi blandt andet skal måles med Kina og hver 

især styrke vores individuelle selvudvikling. Flere og flere pointerer dog, at 
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denne fokus på lige netop de facto-individets ’mærkesager’ udhuler det 

langvarige trygge fællesskab. I en artikel fra juni 2015 siger psykolog Svend 

Brinkmann for eksempel således om samfundets udvikling: ”Den 

instrumentaliserede tankegang er noget, der i dag gennemsyrer stort set alt, 

uanset om vi taler politiske reformer eller folks almindelig hverdagsliv. 

Forholdet til vores venner, kærester og ægtefæller er i stigende grad 

instrumentaliseret. Vi opretholder forholdet til dem, så længe det er udviklende 

og berigende. Vennekredsen Linkedin-ficeres og kaldes i stedet et ’netværk; 

noget, man kan mobilisere, hvis man gerne vil have succes” (Holm, 2015).  

 

2.10 Robert D. Putnam 

Denne krise i fællesskabet, hvor fællesskaber skabes og brydes ud fra individets 

egen vinding, er en udvikling, der har været i gang siden industrialiseringen 

ifølge Tönnies, men som har taget til de sidste par årtier. Robert D. Putnam 

forsøger at belyse det, han også kalder en problematisk udvikling, i hans 

mastodont af en bog ’Bowling Alone’ (Putnam, 2000). Her er det især begrebet 

social kapital (introduceret af Pierre Bordieu), som er et udtryk for, at 

samfundets sammenhængskraft bygger på sociale relationer, som Putnam 

kredser om. Jeg har valgt Putnam, og ikke Bordieu, da Putnam blandt andet 

lægger sig op af en nyere forståelse af samfundet og dens påvirkning af 

fællesskaber.  

Ifølge Putnam er den sociale kapital under pres, da færre og færre vælger at 

deltage aktivt i fællesskaber. Det er både sociale, spirituelle og samfundsmæssige 

fællesskaber, som lider, og når disse fællesskaber ikke har samme styrke som 

tidligere, lider hele samfundets sammenhængskraft samt det enkelte individ et 

tab, da fællesskaber eller social kapital ifølge Putnam skaber både tillid, 

kendskab til hinanden, og derved produceres en udveksling af viden, goder og 

tryghed hos den enkelte (Putnam, 2000: 21, 183). Dette går begge veje: Vi viser 

hinanden tillid ved at indgå i fællesskabet, og samtidig skabes der mere tillid og 

derved tryghed, når vi er en del af fællesskaber.  
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Med vores forståelse af de jure-individet i baghovedet må denne udvikling derfor 

være en stor trussel for netop det fællesskab, de jure-individet søger. Hvis 

samfundet omfavner ideen om de facto-individet og de hurtige relationer og 

fællesskaber, risikerer de jure-individet, at fællesskabet mister betydning. 

Omvendt vil de facto-individet kunne nyde godt af at hente nektar fra et stort 

udvalg af fællesskaber uden nødvendigvis at skulle aflevere nogen form for 

honning tilbage.  

 

2.11 De to typer fællesskab 

2.11.1 Knagefællesskabet 

Det, som Putnam vil kalde en krise, er, at vi i stedet for at indgå langvarige aktive 

fællesskaber nu søger mod fællesskaber, som kræver mindre af os, og som vi 

nemmere kan forlade og rykke videre til nye fællesskaber (Putnam, 2000: 184). 

Denne type fællesskab kalder Bauman knagefællesskab. Det er fællesskaber, hvor 

”et stort antal individer midlertidigt kan hænge deres individuelt oplevede og 

individuelt håndterede bekymringer eller gøremål på – for snart at tage dem ned 

igen og hænge dem et andet sted” (Bauman, 2001: 73). Disse knagefællesskaber 

er flygtige, hvor de ”har det med at forsvinde, i samme øjeblik menneskelige bånd 

virkelig betyder noget – dvs. når der er behov for dem som kompensationer for et 

individs magtesløshed eller mangel på ressourcer” (Bauman, 2001: 74). Det er her 

de jure-individet kommer til kors, da knagefællesskaber ikke er noget ”man tager 

med hjem”. Det er et her-og-nu-fællesskab, hvor det enkelte individ er herre 

over, hvad de får ud af fællesskabet, konsumerer det, de har brug for, og rykker 

så videre. Denne form for fællesskab, efterlader de jure-individet tomt og uden 

den tryghed, de søger i fællesskabet.  

Knagefællesskaber oplever stor fremgang i vores samfund i disse år. Man kan 

næsten ikke sparke sig vej frem for alle de tilbud, der er om knagefællesskaber. 

Der er byhaver, hvor man kan plante sine grøntsager (http://byhaven2200.dk/),  

spisefællesskaber, hvor man kan spise med sine medborgere 

(http://hundigekirke.dk) og fødevarefællesskaber, hvor man kan deles om 
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madvarer (http://kbhff.dk/). Det, disse fællesskaber alle har til fælles, er at være 

kortvarige og uden at stille store krav til dets medlemmer. Byhaven2200 skriver 

på deres hjemmeside: ”Vi er der alle for at nyde, for at få fingrene i jorden og for 

at være sammen – ikke for at kunne stå til rådighed på alle mulige mærkelige 

måder” (http://byhaven2200.dk/faq/). I dette citat ses det tydeligt, at det, 

fællesskabet er bygget op omkring, er et æstetisk grundlag, hvor nydelse er i 

højsædet, og der samtidig tages afstand fra at indgå i et afhængigheds-fællesskab, 

hvor man står til rådighed for hinanden. I dette fællesskab ville de jure-individet 

ifølge Bauman ikke finde den nødvendige tryghed og gensidige tillid, det søger i 

fællesskabet, da der på forhånd er lagt op til, at der intet kræves af den enkelte i 

forhold til andre, da man i dette fællesskab ikke ønsker at ”stå til rådighed på alle 

mulige mærkelige måder”.  En interessant observation er, at der er overvejende 

fokus på måltidet eller fødevarer i disse fællesskaber. Betydningen af måltidet 

for fællesskabet er et gennemgående emne i dette speciale, som jeg vender 

tilbage til senere. 

 

2.11.2 Rodfællesskabet 

Hverken Tönnies’ Gemeinschaft eller Baumans langvarige fællesskab er 

funktionel som dialektisk begreb til det flygtige knagefællesskab i dette speciale. 

Da Gemeinschaft henviser til et fællesskab ’der var engang’ isoleret fra resten af 

samfundet, og Baumans langvarige fællesskab er blottet for værdier og kun har 

sin eksistensberettigelse i at være langvarig, vil jeg derfor introducere begrebet 

rodfællesskab, som bygger på tætte tidskrævende relationer, hvor tillid, tryghed 

og en gensidig ’ståen til rådighed’ uden forventning om penge eller kontrakter er 

grundkernen. Hvor de facto-individet føler sig til rette i et knagefællesskab, vil de 

jure-individet i et rodfællesskabet finde den gensidige tillid og tryghed, som 

skabes over tid og ved grundig kendskab og dybe relationer til de øvrige 

medlemmer.  

 

http://byhaven2200.dk/faq/
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2.12 De 2 værdier 

Hvor de jure og de facto-individet siger noget om typen af bofælle og knage- og 

rodfællesskabet siger noget om typen af fællesskab, kan Baumans teori om det 

etiske og det æstetiske sige noget om fællesskabets værdigrundlag. 

2.12.1 Det æstetiske fællesskab 

Bauman låner begrebet om det æstetiske fællesskab fra den tyske filosof 

Immanuel Kant, som beskriver begrebet i ’Kritik af dømmekraften: Det æstetiske 

fællesskab’ (dansk udg. 2005), hvor identiteten i det æstetiske har ”samme 

eksistentielle status som skønheden” (Bauman, 2001: 68). Bauman forklarer: ”Så 

længe det æstetiske fællesskab forbliver levende (dvs. så længe det opleves), er 

det gennemsyret af et paradoks: Eftersom det vil forråde eller forkaste sine 

medlemmers frihed ved at fordre en betingelsesløs underkastelse, må det holde 

sine indgange og udgange vidt åbne. Men hvis det på den anden side 

udbasunerer den mangel på sammenbindingskraft, den åbning resulterer i, vil 

det ikke kunne spille den tryghedsskabende rolle, som i første række får de 

troende til at slutte sig til det” (Bauman, 2001: 68). Når man som menneske 

vælger at bosætte sig i et bofællesskab, må det nødvendigvis betyde, at man 

ønsker at være en del af et fællesskab, og her opstår endnu et paradoks, hvis det 

bofællesskab, man bor i, har et æstetisk baseret fællesskab.  

2.12.2 Det etiske fællesskab 

I modsætning til det æstetiske fællesskab beskriver Bauman det etiske fællesskab 

således: ”Et sådant fællesskab skal nødvendigvis væves sammen af langsigtede 

engagementer, af umistelige rettigheder og faste forpligtelser, der takket være 

deres formodede (og endnu bedre: institutionelt garanterede) holdbarhed kan 

behandles som kendte variabler, når fremtiden planlægges og projekter 

udtænkes” (Bauman, 2001: 74). I det etiske fællesskab er dermed et helt andet 

værdigrundlag, som blandt andet bygger på gensidige forpligtelser og 

langsigtede relationer.  
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2.13 Fællesskabet i et bofællesskab 

”After work, I pick up groceries while my husband picks up the kids from 

childcare. Once we get home, we cook dinner, clean up, and put the kids to bed. 

We don’t have time for each other, let alone anyone else. There’s got to be a 

better way – a working mother” (Durrett & McCamant, 2011: 3).  

I lyset af Baumans to individbegreber kan der være mere eller mindre egoistiske 

grunde til, at man vælger at bo i bofællesskab. I dette citat er de praktiske fordele 

i front, hvor mange nævner det nemme i ikke at skulle lave mad selv som en 

overvejende grund. Familien i dag har travlt med ofte to fuldtidsarbejdende 

forældre og børn, der skal hentes og bringes, og hverdagen er derfor hårdt 

presset. Der kan bofællesskabet gå ind og være en praktisk aflastning. Her kan 

man se de facto-individet gøre brug af disse praktiske goder for egen vindings 

skyld og samtidig yde minimalt igen. Selvom man måske selv skal lave mad til 

bofællesskabet engang imellem, vil det aldrig blive oftere, end de gange andre 

gør det for en. Udbyttet er derfor maksimeret i forhold til det input, der 

forventes.  

Den anden overvejende grund til at vælge denne boform er det sociale 

fællesskab, man indgår i. Her er Baumans de jure-individ potentielt i sit rette 

element, idet naboer kender og støtter op om hinanden og derved giver den 

tryghed, de jure-individet ønsker. Dette fællesskab bygger på grundtanken om, at 

vi giver til hinanden uden at forvente noget igen, velvidende at en dag går 

hjælpen måske den anden vej. Denne grundtanke går igen i det introducerede 

rodfællesskab. En bofælle beskriver fællesskabet således: ”One resident, who is a 

doctor, tends to the cuts of a child who has fallen. Another helps repair a 

neighbor’s car. Several residents make wine together… These neighbors know 

each other’s skills and feel comfortable asking for assistance, understanding that 

they will be able to reciprocate later” (Durrett & McCamant, 2011: 24). 

Her er forskellen mellem rodfællesskabet og knagefællesskabet tydelig. Som vi så 

det i Byhaven2200, hvor man vil nyde, men ikke stå til rådighed for hinanden, er 

det en indforstået del af livet i et bofællesskab, at man hjælper hinanden, men så 

også er parat til at stå til rådighed en anden gang. 
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Denne ’ståen til rådighed’ er gennemgående hos mange mennesker, der vælger 

bofællesskabet til (Durrett & McCamant, 2011). De ser kendskabet til hinanden 

som en forudsætning for, at man kan få og give den hjælp og socialt fællesskab, 

der skaber tryghed hos den enkelte. Her er det ikke udelukkende talenter for at 

reparerer en bil, eller bage boller, men i ligeså høj grad, hvem man kan få et 

trøstende knus af eller et godt grin med. Hjælpen er altså ikke reduceret til et 

uformelt materielt handelssystem, men bygger også på sociale goder som 

venskab, og som mange bofæller lægger vægt på: At betyde noget for andre. 

”They wanted a place where chidren would live near playmates, where 

individuals would have a feeling of belonging, where they would know people of 

all ages, and where they would be able to grow old and continue to contribute 

positively” (Durrett & McCamant, 2011: 7). 

 

2.14 Styring af fællesskabet 

Hvor meget eller hvor lidt fællesskabet bliver styret oppefra, hvilket i 

bofællesskabet vil sige fællesmødet eller i det udvalg, der står for fx 

planlægningen af fællesspisning, varierer fra de forskellige bofællesskaber.  

I modsætning til Tönnies' Gemeinschaft er et bofællesskab ikke opstået spontant 

ud fra lokalitet og familiære bånd. Her er nogle beslutningsprocesser om, 

hvordan dette fællesskab i samfundet skal se ud, før de sociale relationer bliver 

skabt og udviklet. Bauman skriver: ” Eftersom den fælles forståelse, der former 

fællesskabet… er så selvindlysende og ’naturlig’ bliver den ikke bemærket…den 

er, som Tönnies udtrykker det, ’stiltiende’” (Bertelsen, 2005: 319). Ifølge 

Bauman, har fællesskabet ikke brug for regler eller nogen form for styring. 

Hvordan man så skaber dette stiltiende fællesskab, hvor bofæller føler den 

nødvendige tryghed ved fællesskabet, er et af hovedformålene med dette 

speciale, hvor jeg vil forsøge igennem min empiriindsamling, analyse og 

diskussion at komme med et bud på, hvilke elementer der fordrer et etisk eller 

æstetisk fællesskab. 
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3 MÅLTIDETS BETYDNING FOR FÆLLESSKABET 

I det foregående kapitel har jeg gennemgået, hvad fællesskabet kan være for et 

begreb, og især hvad det kan betyde i et bofællesskab. Der er mange forskellige 

måder, man kan organisere fællesskaber på, både i forhold til om det er mere 

eller mindre forpligtende, og i forhold til hvor vægten bliver lagt på både det 

økonomiske, ideologiske og sociale. For eksempel har bofællesskabet Svanholm 

lagt stor vægt på det økonomiske fællesskab, hvor hver beboer afleverer 80 % af 

deres bruttoindkomst til fællespuljen (www.svanholm.dk). I Glashusene ved 

Trekroner kan bofællerne helt melde sig ud af madordningen og dermed 

hverken spise med til fællesspisningen eller lave mad, og i bofællesskabet 

Munksøgård bliver alt affald sorteret. 

 

Den måde, de forskellige bofællesskaber organiserer deres fællesskab på, 

udtrykker, hvad bofællesskabet skal og kan og siger noget om, hvad deres 

fællesskab skal kunne, og hvad de vægter i deres samvær. I sidste ende 

tydeliggør den måde, bofællesskabet organiserer sig på, om fællesskabet har et 

etisk eller æstetisk værdigrundlag. Jeg vil i dette kapitel gøre brug af sociolog og 

lektor på institut for Human Ernæring, Lotte Holms teorier om mennesker og 

måltidet (2003). 

 

Lange Eng 

 

http://www.svanholm.dk/
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3.1 Den menneskelige og historiske betydning 

Dette kapitel vil belyse sammenhængene mellem fællesskabet og måltidet og 

derved begrunde, hvorfor jeg har valgt at fokusere udelukkende på 

fællesspisningen i bofællesskabet for på den måde at sige noget mere generelt 

om deres fællesskab.  

Det, der er gennemgående for stort set samtlige bofællesskaber, er 

fællesspisningen. Ifølge en rapport over bofællesskabers tilgang til 

fællesspisningen, er fællesspisningen også det element, bofæller vægter højest 

(Tang, 2013).  

Derudover er måltidet helt centralt i vores kultur og familiestruktur. Dermed 

siger den måde, hvorpå vi organiserer måltidet, også noget om, hvordan vi 

organiserer og vægter vores fællesskab. 

”Det, at vi må spise, er et så primitivt og lavtstående faktum i udviklingen af 

vores livsværdier, at det er noget, som ethvert individ helt sikkert har fælles med 

andre individer. Det er netop dette, som muliggør, at mennesker kommer 

sammen til et fælles måltid, og det fællesskab eller den socialisering, som 

formidles herigennem, fremmer overvindelsen af spisningens rene naturalisme” 

(Holm, 2003: 21). 

Måltidet er helt centralt i måden, vi er mennesker på. Der er dybe kulturelle 

normer knyttet til måltidet, som kan variere fra land, by og familie. Fælles for 

måltidet er dog, at det har noget med fællesskab at gøre (Holm, 2003). Måltidet 

repræsenterer også noget uformelt i vores relation til hinanden, hvor i både 

historisk og i bibelsk forstand kan det at ’bryde brød’ være et tegn på forsoning 

og en anerkendelse af, at dem ved bordet er ligesindede.  

Måltidet er altså et godt udgangspunkt for at undersøge, hvordan et fællesskab 

bliver styrket eller hæmmet af de normer og regler, der omgiver det givne 

måltid.  

 

3.2 Familien og måltidet 

I vores del af verden, hvor familier ofte har travlt om morgenen og er adskilte det 

meste af dagen, er aftenmåltidet det egentlige, og for mange, det eneste 
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samlingspunkt. Ifølge Lotte Holm, er måltidet det medium, ”hvorigennem 

familien dagligt reproduceres” (2003: 22). Det er altså her, familien genskaber 

idéen om det at være en familie, her hvor de personlige forhold bliver styrket, og 

hvor relationer bliver skabt og udviklet.  

3.3 Bofællesskabet og måltidet 

3.3.1 Bakken 

Der er mange forskellige elementer, der indgår i et bofællesskab. Det kan være 

fællesrengøring, fejring af Sankt Hans, fælles vaskerum og et utal af regler, 

forpligtelser og designs, der alle er forskellige fra bofællesskab til bofællesskab. 

Fællesspisningen er af mange beskrevet som nerven eller rygraden i 

bofællesskabet (Tang, 2013). Det er forskelligt, hvor tit og sammen med hvem 

man laver maden. Bofællesskabet Bakken i Humlebæk, beskriver 

fællesspisningen således:  

 

”Det er en ’søjle’ og højt prioriteret i vores bofællesskab, og alle deltager i 

madordningen. Prisen ligger på mellem ca. 22-35 kr., og om fredagen, hvor vi 

altid får to retter (fx hovedret og dessert), må prisen godt sættes lidt op. Det vil 

sige op til 40-50 kr. Der er altid kaffe efter maden til dem, der har lyst og tid til at 

sidde og hygge lidt.  

Vi har et fast månedsskema over, hvem der laver mad. Det er altid to voksne - 

samt ofte et barn eller en ældre over 80 år. Om fredagen er vi tre voksne.  

Dem, der laver mad, bestemmer også menuen den dag og står for alle indkøb og 

opvask bagefter. ... Gennemsnitligt laver hver person mad en dag ca. hver 5. uge” 

– En bofælle på Bakken (Tang, 2013: 19).  
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Bakken 

 

 

3.3.2 Lange Eng 

Det andet bofællesskab, jeg ser på i dette speciale, er Lange Eng i Albertslund. De 

beskriver på deres hjemmeside fællesspisningen således:  

 

”Vi laver mad i fælleshusets køkken seks dage om ugen, søndag til fredag, men 

det er et individuelt valg, hvor ofte man vælger at deltage i fællesspisningen. Og 

det er altid muligt at vælge take away, hvor man henter maden i fælleshuset kl. 

18 og spiser den hjemme hos sig selv. Det er også muligt at deltage med et 

deltidsmedlemskab, hvor husstanden kun deltager i fællesspisning tre dage om 

ugen og så arbejder tilsvarende mindre i køkkenet. Tilmelding kører over 

intranettet, og betalingen foregår automatisk via PBS. Man betaler kun for de 

måltider, man spiser. Det er muligt at tage gæster med – faktisk så mange man 

har lyst til. Alle voksne og børn, der er fyldt 12, er med i en stamgruppe. De store 

børn deltager dog kun som 1/2 medlem og arbejder derfor kun halvt så meget 
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som en voksen i stamgruppen” 

(http://www.langeeng.dk/fakta/faellesspisning/). 

 

Som jeg beskrev i det tidligere kapitel, kan der være fokus på både de praktiske 

og de sociale elementer, når man vælger at flytte i bofællesskab. Her opfylder 

fællesspisningen begge ønsker, hvor det både er en praktisk foranstaltning for 

den enkelte bofælle, at man ikke behøver at lave mad hver aften, samtidig med at 

det ved fællesspisningen er dér, hvor mange relationer bliver skabt og styrkes 

(Tang, 2013). Måltidet er, hvis vi tager fat i Lotte Holms tidligere beskrivelse, det 

medium, hvorigennem fællesskabet dagligt reproduceres (Holm, 2003: 22). 

 

 

Lange Eng 

 

 

3.4 Måltidets trygge rammer 

Som jeg også før har været inde på, er begrebet tryghed et gennemgående tema 

for mennesket, som søger fællesskabet (Bauman2001). De jure-individet søger 

trygge rammer, hvor det sammen med andre kan skabe mening med sin egen 

tilværelse. Her er måltidet en manifestation af denne tryghed, da det er et evigt 

tilbagevendende segment, som er forudsigelig i sin struktur og ramme (Holm, 

2003: 16). Det er her, bofællerne kan dele deres daglige gøren og laden. Her 

http://www.langeeng.dk/fakta/faellesspisning/
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bliver relationer skabt og styrket ved, at man over et måltid mødes uformelt og i 

faste genkendelige rammer.  

I de to ovenstående citater fra henholdsvis Bakken og Lange Eng kan man se, at 

de begge har, i forsøget på at skabe et måltid som fungerer som rygraden i 

bofællesskabet, skabt klare rammer og regler for fællesspisningen. De har nøje 

designet, hvordan måltidet foregår.  

Begge disse bofællesskaber mener, at socialt fællesskab er afgørende for et 

velfungerende bofællesskab (www.langeeng.dk & www.bf-bakken.dk). Derfor bør 

fællesspisningen være en tryg og social begivenhed, hvor bofællerne kan styrke 

deres relationer og også her føle den førnævnte gensidige ’ståen til rådighed’.  

Fællesspisningen er et konstant segment i bofællesskabernes grundkerne. Mange 

ting kan ændres på og revurderes, men undertegnede har aldrig hørt om et 

bofællesskab, hvor fællesspisningen helt blev fjernet. Fællesspisningen er derved 

med til at styrke idéen om det langvarige fællesskab, som står i kontrast til de 

populære knagefællesskaber. Hvor man i knagefællesskaberne kan melde sig ud 

eller tage hjem, er fællesspisningen noget man ikke ’slipper udenom’, da man 

som bofælle er forpligtet til at deltage på den ene eller anden måde. 

 

3.5 Madlavningen 

Ifølge Lotte Holm er selve tilberedningen af måltidet også en manifestation og 

bekræftelse af de stærke sociale bånd, der skabes omkring måltidet: ”…Det 

drejer sig altså ikke kun om at bespise familien, men måltidsarbejdet må forstås 

som et mere abstrakt arbejde, som drejer sig om menneskelige relationer og 

sigter mod at ’skabe familien’” (Holm, 2003: 23). Her kan bofællesskabet igen 

være en direkte oversættelse af familien, hvor alle i bofællesskabet er med til at 

tilberede maden til hinanden, hvorigennem menneskelige relationer bliver skabt, 

både på tværs i køkkenet, men også mellem giver og modtager. Denne relation 

mellem ’madlaveren’ og ’spiseren’ kan være mere eller mindre tydelig i forhold 

til den måde, måltidet er organiseret på.  

 

http://www.langeeng.dk/
http://www.bf-bakken.dk/
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3.6 Bauman og måltidet 

Fællesspisningen er på mange måder en afspejling af Baumans teorier om 

fællesskabet. Hans begreber som de jure- og de facto-individet samt begreber som 

tryghed og frihed, det sociale og det praktiske kan alle have en funktion i 

fællesspisningssituationen. Hvor de jure-individet søger den daglige relation og 

tryghed ved fællesspisningen, kan de facto-individet tage for sig af retterne og 

derefter trække sig tilbage til sit eget hjem med en fuld mave. Der er derved både 

en frihed og en tryghed ved at være en del af denne spiseordning.  

Der, hvor fællesspisningen bliver interessant at kigge på i forhold til, hvordan 

rodfællesskabet bliver udfordret eller styrket, er at se nøjere på de forskellige 

designs, hvormed bofællesskaberne har planlagt måltidet, og hvorvidt de har en 

etisk eller æstetisk tilgang, for på den måde at sige noget om, hvorvidt 

fællesskabet har rod- eller knagefællesskabstendenser. 

 

Som vist i dette kapitel, er måltidet dér, hvor både familien og fællesskabet 

dagligt reproduceres og styrkes. Samtidig er fællesspisningen tryghedsskabende 

i sin evig tilbagevending og forudsigelighed. Ydermere er det at lave mad til 

andre med til at styrke relationer, både mellem dem der laver maden, samt dem, 

der modtager den.  

Bofællesskabet er et designet fællesskab, som ikke i udgangspunktet er opstået 

gennem mange års geografisk fællesskab. Derfor kan de valg, der er truffet 

omkring organiseringen eller designet af for eksempel fællesspisningen have 

betydning for, hvordan fællesskabet udvikler sig.   

 

3.7 Fællesspisningens design i de to cases 

Jeg har i dette speciale valgt at tage udgangspunkt i de to bofællesskaber Lange 

Eng i Albertslund og Bakken i Humlebæk. Jeg vil i dette afsnit kort ridse op, 

hvordan de to organiserer fællesspisningen for at give et overblik over forskelle 

og ligheder, der munder ud i konkrete spørgsmål.  
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3.7.1 Lange Eng 

Lange Eng har fællesspisning fra søndag til fredag, som bliver lavet af et madhold 

bestående af seks bofæller. Disse bofæller laver mad tre dage ad gangen og 

fordeler opgaverne sådan, at nogle laver mad og andre vasker op. 

Sammensætningen af madhold er tilfældig og gælder for et år ad gangen, hvor 

nye madhold så bliver sammensat. Børn under 12 år er ikke en del af 

madholdene og skal derfor ikke være med til at lave mad. Hvert hold har en chef-

kok, som bestemmer menuen og har det store overblik over, hvad der skal gøres 

af hvem, og hvordan maden skal laves og indkøbes. Bofællerne i Lange Eng 

vurderer, at der ved hver fællesspisning er 25-50 bofæller. Lange Eng har også 

en take away ordning, hvor bofæller kan komme ned i fælleshuset 10 minutter, 

inden der spises, og tage mad med hjem. Bofællerne vurderer, at der er en 

overvægt af bofæller, der vælger take away frem for at spise i fælleshuset.  

Man tilmelder sig fællesspisningen via et digitalt system på deres intranet, hvor 

man kan gå ind og skrive sig på (se figur #1 & #2). Her gør man det også klart, 

om man vil spise med eller benytte sig af take away.  Man kan også sælge til eller 

købe mad af andre bofæller, hvis ens planer ændres. Ydermere kan bofæller også 

gå ind digitalt og få minutter inden fællesspisningen ændre sin mad fra 

fællesspisning til take away. Man skal typisk melde sig til mad fem dage inden. Al 

betaling af mad foregår via PBS og bliver fratrukket hver måned.  

Der er frie pladser ved fællesspisningen, så bofællerne selv bestemmer hvor og 

med hvem de vil spise.  
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Figur  1 (www.langeeng.dk) 
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Figur  2 (www.langeng.dk) 

 

3.7.2 Bakken  

På Bakken består madholdene typisk af to bofæller og et barn over 7 år. Holdet 

laver mad og vasker op en dag, og sammensætningen skifter fra gang til gang. En 

oversigt bliver hængt op i fælleshuset ca. hver femte uge, når alle bofæller har 

været igennem en madlavningsdag. Det er de tre på holdet, der sammen laver 

maden, vasker op og bestemmer, hvad der skal spises, og hvem der gør hvad. 

Bakkens beboere vurderer, at der dagligt er ca. mellem 30-60 med til 

fællesspisningen.  
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Figur  3 

 

 

Bakken har ikke en take away ordning, og gør man det er det noget ’der bliver 

rynket på næsen af’, hvis det sker for tit. Dog er der fuld forståelse for, hvis nogen 

er blevet syge, børnene er umulige, eller man bliver forsinket. Så tager andre 

bofæller mad fra til en, eller man kan komme ned og hente det. Man skal typisk 

melde sig til mad 1-2 dage inden. Man betaler for maden kontant i en skål 

umiddelbart efter spisningen. 

På Bakken tilmelder man sig fællesspisningen på et skema, der hænger i analog 

form i fælleshuset (se figur #3 & #4). Hvis man vil sælge eller købe mad, hænger 

bofællerne en lille seddel op på den pågældende dag og skriver for eksempel: 

”mandag d. 4/3 sælger Hus23 to voksne og et barn”. Hvis nogen ønsker at købe, 

skriver den pågældende på sedlen: ”købt af Hus 5” (se figur #5). 

Bakken opererer med en bordplan, som madholdet laver på selve dagen. På den 

måde kan bofællerne se umiddelbart før maden, hvor de skal sidde og med hvem. 

Familier bliver sat sammen, men hvem de andre er ved bordet er forskellig fra 

dag til dag.  
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Figur  4 
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Figur  5 
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4 DESIGN, DER REJSER SPØRGSMÅL  

Måden, hvorpå Lange Eng og Bakken organiserer deres fællesspisning, er meget 

forskellig og rejser derved nogle spørgsmål om, hvad disse forskelle siger om 

deres fællesskab, og hvorvidt det er etisk eller æstetisk funderet. 

 

- For eksempel kan take-away ordningen sige noget om, hvor meget og hvordan 

Lange Eng vægter det sociale frem for det praktiske.  

 

- Ydermere er det interessant, hvordan Bakken inkluderer børnene i 

madlavningen, hvor Lange Eng først inkluderer, når børnene er fyldt 12.  

 

- En anden stor forskel er måden, hvorpå man tilmelder sig fællesspisningen. Hvor 

Lange Eng er digitaliseret til fingerspidserne med et skræddersyet system samt 

betaling via PBS, er Bakken mere old-school med et mere besværligt analogt 

skema hængende i fælleshuset, hvor menu, kokke, tilmelding osv. bliver skrevet 

ind med den nærmeste kuglepen eller blyant.  

 

- En sidste forskel, jeg vil belyse i dette speciale, er, hvordan bofællerne sætter sig 

til bordet de to steder: Hvor man i Lange Eng har frit valg på alle pladser, har 

Bakken et system, hvor madholdet fastlægger bordplanen.  

 

Disse spørgsmål tager jeg med i indsamlingen af empiri og vil forsøge at besvare, 

hvad disse forskelle siger om fællesskabet.  

Hvordan jeg vil indsamle empiri til at besvare disse spørgsmål følger i 

metodeafsnittet.  
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5 METODE 

Jeg har valgt to bofællesskaber, som på mange måder ligner hinanden, men som 

har organiseret flere elementer af deres fællesspisning forskelligt. Jeg vil i dette 

kapitel gennemgå mine valg af metode til indsamling af empiri og valg af cases.  

5.1 Valg af de to cases 

Jeg har valgt Bakken og Lange Eng som cases, da de begge har vidt forskellige 

måder at strukturere fællesspisningen på, samtidig med at de på andre 

væsentlige punkter ligner hinanden. For eksempel mener begge bofællesskaber 

at fællesspisningen er ’rygraden’ eller det centrale i bofællesskabet (Tang, 2013 

& www.langeeng.dk), og de består begge af ejerboliger.  Ydermere har begge 

bofællesskaber en blanding af beboere, hvor Lange Eng har en overvægt af 

børnefamilier har Bakken en overvægt af +50-årige. Begge steder har dog en 

blandet repræsentation, og begge steder har et velfungerende fællesskab, hvor 

bofæller omgås socialt på kryds og tværs.  

 

5.2 Generaliserbarheden 

Casestudiet som forskningsmetode er blevet kritiseret af mange forskere for at 

være for overfladisk og dermed ubrugelig til at sige noget generelt om et givent 

emne. Jeg har alligevel valgt denne forskningsmetode, da den understøtter 

specialets ønske om at gå i dybden med udvalgte bofællesskaber og på baggrund 

af disse casestudier være i stand til at sige noget generelt om fællesskabet i 

bofællesskabet.  

En af de store fortalere for casestudiet som forskningsmetode og fortælleform er 

Bent Flyvbjerg, samfundsforsker ved Oxford University og uddannet cand.scient. 

i geografi og økonomi. I hans artikel ’Fem misforståelser om casestudiet’ (2010: 

463-487) argumenterer han imod fem udbredte holdninger til casestudiet som 

forskningsmetode. Jeg vil her kun gennemgå hans pointe om 

generaliserbarheden, da det er den mest betydningsfulde pointe i forhold til 

dette speciale.  

http://www.langeeng.dk/
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Flyvbjerg argumenterer imod, at man ikke kan generalisere ud fra enkelttilfælde. 

Her er det især forskere fra den naturvidenskabelige verden der pointerer 

problemet med generaliserbarheden af casestudiet. Flyvbjerg bruger eksemplet 

om Galileis forkastelse af Aristoteles’ lov om gravitation, hvor Galilei med et 

enkelt forsøg udelukker vægt som den bestemmende faktor for acceleration i frit 

fald. Galilei brugte to yderpunkter i sit forsøg: Fjer og bly. Ved at bruge disse to 

yderpunkter til at falsificere Aristoteles’ lov ville det med stor sandsynlighed 

også vise sig at være tilfældet i andre cases, hvor yderpunkterne ikke var så 

hårdt tegnet op.  

Jeg har valgt to cases som på mange måder minder om hinanden i form og 

struktur, men hvor den store forskel er i deres organisering af fællesspisningen. 

Samtidig er begge bofællesskaber generaliserbare, da de minder meget om andre 

bofællesskaber i arkitektur, ideologi, struktur og tilblivelse. Min undersøgelse af 

fællesspisningen i de to cases kan dermed sige noget mere generelt om, hvilken 

betydning organisationen af fællesspisningen kan have for andre bofællesskaber.  

 

5.3 Indsamling af empiri 

Jeg vil i min indsamling af empiri gøre brug af tre metoder: 

Fokusgruppeinterviews (Halkier, 2010: 121-135), kvalitative interviews 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 29-54) og observationer (Hastrup, 2010: 55-

80). Disse tre metoder hører ind under paraplyen feltarbejde, hvor professor i 

antropologi ved Københavns Universitet, Kirsten Hastrup, blandt andet 

beskriver feltarbejde således: ”Metoden indebærer, at man placerer sig i det felt, 

der studeres, for derfra at mærke sig de selvfølgeligheder, der – netop fordi de er 

selvfølgelige – ikke omtales eller diskuteres lokalt, men som har afgørende 

indflydelse på hverdagens handlinger” (2010: 80). Ydermere forklarer Hastrup 

at ”feltarbejde er en overgribende kvalitativ metode, der kan danne ramme om 

en hel række andre metoder og teknikker” (2010: 80).  
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5.3.1 Fokusgruppeinterviews 

Jeg har valgt at planlægge mine interviews således, at jeg starter med et 

fokusgruppeinterview i den såkaldte løse åbne model (Halkier, 2010: 126), hvor 

jeg starter åbent ud med brede opklarende spørgsmål og derefter spørger mere 

ind til konkrete situationer og fænomener (Se interviewguide Bilag #1 & #2). I 

løbet af interviewet laver jeg også en øvelse med udstyr, som ifølge Halkier har 

en dynamisk effekt. Halkier mener, at den åbne løse model virker godt, når 

”fokusgrupper fungerer som eksplorative dataproduktioner eller forstudier til 

surveys, individuelle interviews eller deltagende observation” (Halkier, 2010: 

126). Det er på baggrund af data opsamlet fra fokusgrupperne, jeg derefter vil 

foretage kvalitative interviews.  

5.3.2 Kvalitative interviews 

I mine kvalitative interviews vil jeg med en fænomenologisk tilgang forsøge at 

give en oplevelsesorienteret tilgang til de fænomener jeg undersøger. Ifølge 

Brinkmann og Tanggaard (2010) er forskere ”der er inspirerede af 

oplevelsesorienterede paradigmer som fænomenologi, … fokusere på 

interviewet som et medium, der kan udtrykke menneskelig erfaring fra episoder 

uden for interviewinteraktioenen” (2010: 31). Der er andre måder at gå til 

interviewet på, som for eksempel diskursorienteret eller ud fra postmoderne 

perspektiver, men her er en fænomenologisk tilgang at foretrække, da jeg 

ønsker, at de interviewede fortæller ud fra deres egne oplevelser og i forhold til, 

hvordan de selv oplever situationerne eller de begreber, jeg undersøger.  

For at få et nuanceret og detaljeret indblik i fællesspisningen vil jeg baseret på 

fokusgruppen udvælge 2-4 bofæller i hvert bofællesskab og gennemføre 

kvalitative interviews (se interviewguides i bilag #3 & #4). Da jeg har valgt to 

bofællesskaber som cases, har jeg valgt at strukturere mine kvalitative 

interviews nogenlunde ens, så de samme spørgsmål bliver besvaret begge steder, 

men hvor jeg også skræddersyr interviewguiden på en måde, så beboerne på 

Bakken for eksempel svarer på spørgsmål om den roterende bordplan, da det er 

en del af deres fællesspisning, og på samme måde stiller spørgsmål til beboerne i 
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Lange Eng om deres holdning til frie siddepladser, da det er sådan, de 

organiserer den del af fællesspisningen.    

”Med interviewet kan man … tilvejebringe en detaljeret og intensiv analyse af en 

forholdsvis begrænset mængde personers oplevelser af bestemte begivenheder 

og situationer” (Brinkmann & Tangaard, 2010: 32). Det er netop denne 

detaljerede analyse - med afsæt i antropologien - af måltidet jeg ønsker. Jeg 

kunne også have valgt en kvantitativ tilgang i form af for eksempel 

spørgeskemaer, men dette ville ikke give mulighed for at stille dybdegående og 

opfølgende spørgsmål til den enkelte og derved skabe et nuanceret billede af 

bofællens oplevelse af fællesspisningen.  

5.3.3 Feltarbejde 

En del af baggrunden for dette speciale er, at jeg selv bor i bofællesskabet 

Bakken, som sammen med Lange Eng udgør mine to cases. Jeg vil i det følgende 

tydeliggøre, hvorfor min bopæl ikke burde være et problem ud fra antropologen 

Kirsten Hastrups teori om antropologisk feltarbejde (2010: 55-80) samt 

professor ved kommunikation og informatik ved Aalborg Universitet, Pirkka 

Liisa Raudaskoski (2010: 81-95). 

Ifølge Raudaskoski bør forskeren have denne tilgang til emnet, der forskes i: ”Det 

er vigtigt at forstå det fænomen, man gerne vil undersøge, så grundigt som 

muligt ved at være ude i marken – og forholde sig fordomsfrit (uden at bilde sig 

selv ind, at man allerede ved, hvad der foregår)” (2010: 95). Jeg vil i min tilgang 

til empirien ’være ude i marken’ og fordybe mig i de problematikker, jeg 

undersøger. Samtidig kan man argumentere, at det kan være en udfordring for 

mig, at forholde mig fordomsfrit til stoffet, da jeg selv bor i et af de 

bofællesskaber, jeg undersøger, og derved er en del af det undersøgte. For at 

mine egne fordomme ikke skal spille en rolle, vil begrænsningen af det 

undersøgte være en hjælp. På den måde vil jeg kunne tage et generelt fænomen - 

her fællesspisningen - i bofællesskabet og undersøge det i dybden og samtidig 

distancere mig selv til eventuelle holdninger omkring andre aspekter i 

bofællesskabet, og hvordan det kan påvirke fællesskabet. Jeg lægger mig derfor 

metodisk op af det antropologiske feltarbejde. Om det skriver Kirsten Hastrup 
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blandt andet således: ”Det (antropologiske feltarbejde) involverer 

feltarbejderens hele person og liv i et stykke tid, hvor han eller hun ikke alene 

lever i felten, men med den. Det er et grundlæggende krav i det antropologiske 

feltarbejde. I felten indtager antropologen en strategisk position, der gør det 

muligt at deltage i det lokale liv i øjenhøjde med de øvrige deltagere” (Hastrup, 

2010: 57). Da jeg undersøger to bofællesskaber, hvor det kun er det ene jeg bor i, 

er jeg klar over, at min viden omkring Bakken er større end min viden om Lange 

Eng. For at undgå en overvægt af information om det ene sted frem for det andet, 

har jeg i mine interviewguides forsøgt at holde mig så meget til de samme 

spørgsmål som muligt for at skabe et ens empirisk grundlag. Ydermere har jeg 

valgt at interviewe flere beboere i Lange Eng end på Bakken, for at få så 

nuanceret et indtryk som muligt. 

 I forhold til min tilgang til empiriindsamling i Lange Eng, hvor jeg ikke bor, 

oplever jeg en umiddelbar forståelse og imødekommenhed fra beboerne, når jeg 

fortæller, at jeg også bor i et bofællesskab. På den måde skabes der en 

umiddelbar relation, hvor vi har en delt forståelse for hinandens livssituation. 

Ydermere mener jeg at opleve, at de følte sig ligeværdige med mig og derved 

kunne tilbyde nogle nuancer omkring deres oplevelser i bofællesskabet, som de 

vidste jeg havde en forståelse omkring.  

5.3.4 Opsamling 

Jeg har valgt de gennemgåede tre metoder til indsamling af empiri, da jeg mener 

de supplerer hinanden godt. Mens fokusgruppeinterviews kan være med til at 

skabe et nuanceret billede af det oplevede, da gruppen får lov til at udveksle 

erfaringer og snakke indbyrdes, bidrager det kvalitative interview til mere 

detaljerede og personlige oplevelser. Samtidig vil det kvalitative interview åbne 

op for, at personen vil dele erfaringer, som vedkommende potentielt ikke føler 

sig tryg ved at dele i plenum. 

Mine egne observationer er vigtige som metode, da mine oplevelser af 

fællesspisningen kan være med til at belyse nogle problematikker, som de 

interviewede måske ikke selv bemærker, da de er en integreret del af det 

undersøgte. Da jeg selv er bofælle, kan min egen integration i det undersøgte 
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potentielt være problematisk, men jeg har i min tilgang til empiriindsamling 

gjort mig det klart og været bevidst om, hvornår jeg har arbejdet som forsker, og 

hvornår jeg ’bare’ er bofælle.  

I det næste afsnit vil jeg gennemgå, hvordan jeg udvalgte de interviewede, samt 

hvad empirien kan vise. Til sidst vil jeg gennemgå, hvad empirien kan 

tilvejebringe af information om emnet.  

 

5.4 Udvælgelse af interviewpersoner 

I min tilgang til udvælgelse af interviewpersoner på Bakken, forsøgte jeg at skabe 

et miks af unge og gamle bofæller, som både havde boet der i kortere eller 

længere tid, men som også var i forskellige faser af livet.  

I forhold til min egen rolle som deres bofælle, forsøgte jeg bevidst at vælge 

interviewpersoner, som ikke nødvendigvis er nære venner, for derved at 

minimere at blive bekræftet i egne holdninger.  

Hvad angår valg af interviewpersoner i Lange Eng, kontaktede jeg beboeren 

Thomas gennem mit netværk og bad ham udvælge personer til 

gruppeinterviewet, ud fra de samme kriterier, som jeg selv valgte 

interviewpersoner på Bakken. Thomas deltager også i fokusgruppen og i et 

kvalitativt interview.  

Begge fokusgruppeinterviews afholdt jeg i de pågældende fælleshuse for på den 

måde at skabe et neutralt mødepunkt, hvor alle bør føle sig ’hjemme’ og 

ligeværdige.  

Enkeltinterviewene blev holdt både i fælleshuset og hjemme hos de enkelte. Jeg 

valgte at lade det være op til dem, hvor de fandt det rarest og mest oplagt at 

foretage interviewet.  

I mit feltarbejde besøgte jeg Lange Eng og deltog i en fællesspisning samt blev 

vist rundt i fælleshuset og besøgte flere beboere i deres hjem. Derudover har der 

været utallige telefonsamtaler og mailudveksling. Hvad der blev talt om og 
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observeret af relevans, vil jeg gennemgå i casebeskrivelsen samt analyse og 

diskussion.  

5.5 Transskribering 

I forhold til transskription af mine interviews er litteraturen splittet. Der er ingen 

klar regel på Performance-design om, hvorvidt man skal transskribere samtlige 

interviews. I min tilgang har jeg valgt at transskribere nogle interviews helt, hvor 

jeg finder det brugbart, men jeg har også i mit arbejde opsamlet en del viden 

gennem telefonsamtaler, observationer og besøg i forskellige bofællesskaber, 

hvor det ikke har været muligt eller hensigtsmæssigt at optage eller skrive 

direkte citater ned. Jeg mener dog stadig, at denne type forskning er brugbar for 

dette speciale, da uformelle samtaler og observationer er en stor del af 

feltarbejdets dataindsamling (Hastrup, 2010). Ydermere skriver Tanggaard og 

Brinkmann, at det er en mulighed at kode sine interviews direkte på lyden. 

(Tanggaard & Brinkmann 2010: 44). Det vil også sige, at jeg i udvalgte citater har 

skrevet dem fri fra talesprog for at gøre pointerne og meningen mere klare. Jeg 

har gjort dette med stor respekt for, hvad der bliver sagt. 

Jeg har ændret samtlige navne på de interviewede for at beskytte deres identitet. 

 



 

41 
 

6 OPSUMMERING AF PROBLEMSTILLING  

Jeg har indtil videre bl.a. gennemgået: 

 To typer af bofælle: De jure og de facto-individet. 

 To typer af fællesskaber: Knage- og rodfællesskabet. 

 samt to typer af værdigrundlag: Etisk og æstetisk 

Rodfællesskabet er tillokkende for Baumans de jure-individ, som søger tryghed i 

det langvarige fællesskab, hvorigennem de skaber en mening og forståelse med 

deres liv. Denne form for fællesskab er under pres i disse år, hvor Baumans 

knagefællesskaber vinder frem. Her lever de facto-individet højt på at hoppe fra 

fællesskab til fællesskab, uden at der forventes særligt meget af dem, men hvor 

de kan nyde godt af det uforpligtende.  

Bofællesskabet udfordres af knagefællesskabet, da bofællesskabet per definition 

er et langvarigt fællesskab, hvor medlemmerne flytter ind og rent faktisk lever, 

således at det ikke er muligt blot at melde sig ud og tage hjem. Der er derfor en 

forpligtelse i et bofællesskab, som truer de facto-individets frihed.  

Udfordringen for fællesskabet i denne boform er, at bofællesskabet søger den 

stiltiende gensidige relation uden regler eller kontrakter, men beboerne bliver 

alligevel nødt til at italesætte og planlægge, hvilke sociale design der bør være 

gældende i deres bofællesskabs struktur. Udformningen af disse designs, for 

eksempel omkring fællesspisningen, kan derfor have konsekvenser for, hvordan 

fællesskabet opfattes af henholdsvis de jure- og de facto-individer. 

Her mener jeg, det er interessant at se på, hvilke designmæssige forskelle der 

udfordrer eller styrker fællesskabet i et bofællesskab. Hvilke elementer er med 

til at styrke følelsen af frihed og eget udbytte, og hvilke elementer kan være en 

hindring for de bofæller, der ønsker et rodfællesskab, men bliver skuffede, da 

designet af de sociale strukturer i stedet for at styrke, i virkeligheden kan være 

med til at hindre det ønskede fællesskab.  
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Måltidet er et grundlæggende og gennemgående element i vores familie-struktur, 

hvor vi skaber og udvikler relationer, og hvor familiens fællesskab styrkes. På 

samme måde er fællesspisningen et grundlæggende og gennemgående element i 

bofællesskabet, hvor de sociale relationer styrkes og udvikles. 

Jeg vil derfor i min undersøgelse af de designede elementer i de udvalgte 

bofællesskaber fokusere udelukkende på fællesspisningen og de forskellige 

elementer, som er med til at fremme et fællesskab af etisk eller æstetisk karakter. 
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7 CASEBESKRIVELSE 

7.1 Forskelle og fællestræk ved de to cases 

Jeg har i det følgende udvalgt nogle kriterier, som jeg finder væsentlige for at 

danne en forståelse af centrale forskelle og fællestræk ved de to bofællesskaber. 

Jeg har valgt følgende syv kriterier: Beliggenhed og arkitektur, hvornår 

bofællesskabet er grundlagt, beslutningsstrukturen, forpligtelser, frivillige 

interessegrupper, størrelse og sammensætninger af boliger samt 

aldersfordeling. 

 

Figur  6 (www.bf-bakken.dk) 

 

 

7.2 Beliggenhed og arkitektur 

7.2.1 Bakken 

Bofællesskabet Bakken er placeret i Humlebæk nord for København og med 

tilhørende 10 tønder fællesjord, som blandt andet bebos af Bakkens får. 

Bofællesskabet består af  murstensrækkehuse, som er placeret i to kolonner med 

’strædet’ løbende i midten. Fælleshuset er centralt placeret i den østlige række af 

huse (se figur #6). 
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7.2.2 Lange Eng 

Bofællesskabet Lange Eng er placeret i Albertslund sydvest for København. Det 

består af arkitektegnede lejligheder, som ligger i en cirkelformation med ’Den 

grønne gård’ i midten, hvor der blandt andet er grill, lejepladser og private 

terrasser. Fælleshuset er placeret som en del af cirkelformationen (se figur #7).  

 

 

Figur  7 (www.laneeng.dk) 

 

 

7.3 Grundlagt 

Bakken blev grundlagt af en gruppe ambitiøse familier, som flyttede ind i det 

nybyggede bofællesskab i 1980. 

Lange Eng blev ligeledes grundlagt af en gruppe familier og stod klar til 

indflytning i 2008. 

7.4 Beslutningsstruktur 

Lange Eng og Bakken har nogenlunde samme beslutningsstruktur med en 

bestyrelse, der består af valgte bofæller, som står for budget, regnskab, og at 

dagligdagen fungerer i bofællesskabet. Begge afholder fællesmøder cirka en gang 

om måneden samt en årlig generalforsamling. Ved disse møder diskuteres og 



 

45 
 

tages beslutninger på baggrund af bestyrelsens forslag samt forslag fremlagt af 

bofæller.  

 

7.5 Forpligtelser 

7.5.1 Bakken 

På Bakken er man som både voksen og barn med i en stamgruppe, som står for 

forskellige sociale events, som for eksempel Sankt Hans, Nytårsaften og 

fastelavn. Det er også disse stamgrupper, som på skift gør rent i fælleshuset hver 

6. uge. Man er forpligtet til at deltage i madordningen, hvor man laver mad en 

gang ca. hver 5. uge 

Som bofælle skal man deltage i fire arbejdsdage om året, dog skal børn og 

bofæller over 80 år kun deltage i to.  

7.5.2 Lange Eng 

Alle voksne i Lange Eng er med i en driftsgruppe, som tager sig af forskellige 

vedligeholdelsesopgaver. Disse grupper hedder for eksempel: Udegruppen, 

Bygge og teknik, Kulturministeriet samt IT og kommunikation. Derudover skal 

man lave mad som del af sin stamgruppe ca. hver 6. uge i tre dage. Børn over 12 

år skal arbejde halvt så meget i stamgruppen.  

Hver voksen opfordres til deltage i to arbejdsweekender om året. Børn kan 

deltage i arbejdsweekenderne, hvis de har lyst.  

  

7.6 Frivillige interessegrupper 

7.6.1 Bakken 

På Bakken kan man som bofælle være medlem af forskellige interessegrupper 

som fåregruppen, energnisterne, fornyelse af fælleshuset og andet, man kunne 

have interesse for.  
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7.6.2 Lange Eng 

I Lange Eng har de også en del frivillige grupper. Blandt andet er der 

babyrytmik, løbeklub, Lange Eng Bryghus og Spillelogen.  

7.6.3 Sammenligning 

De frivillige klubber i Lange Eng bærer præg af sociale aktiviteter, hvor 

grupperne på Bakken bærer præg af vedligeholdelse og fornyelse af 

fællesarealer. Her spiller alderen på bofællesskaberne måske ind. Bakken er 35 

år gammel, har flere tønder fællesarealer og kræver derfor mere vedligeholdelse 

og fornyelse.  

7.7 Størrelse og sammensætninger af boliger 

Bakken består af 25 ejerhuse i størrelsen 130-180 m². Derudover er der to 

lejelejligheder på ca. 125 m².  

Lange Eng består af hvor 54 ejerlejligheder i størrelsen 71 m²-128 m². 

 

7.8 Aldersfordelingen 

7.8.1 Bakken 

Bakken har pt 75 beboere med en aldersfordeling, der ligger lidt skævt med en 

overvægt af bofæller på 50+. Det er især grundet af, at mange bofæller bliver 

boende, når deres børn flytter ud. Dog er der de senere år flyttet en del 

børnefamilier ind, som Bakken også forsøger at tillokke ved bevidst at målrette 

salg til børnefamilier.  

7.8.2 Lange Eng 

Lange Eng har pt. 212 beboere, hvor langt størstedelen af beboerne er 

børnefamilier. Der er også en del enlige, som bebor de mindre lejligheder.  
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7.9 De vigtigste forskelle mellem Bakken og Lange Eng 

Grundlagt: 

  Bakken:    1980 

  Lange Eng:    2008 

 

Forpligtelser:  

  Bakken:    Man skal lægge 4 arbejdsdage om året 

      Børn skal lægge 2 arbejdsdage om  

      året 

   

  Lange Eng:   Voksne opfordres til at lægge 2  

      arbejdsdage om året 

      Børn er fritaget   

 

Aldersfordeling:  

  Bakken:    75 bofæller med en overvægt af  

      beboere over 50 år 

  Lange Eng:   212 bofæller med en overvægt af  

      børnefamilier    
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Bakken 

 

 

Lange Eng 
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8 ANALYSE 

”I: Hvad er for jer det vigtigste element her i Lange Eng, der styrker jeres 

fællesskab og relation til hinanden? 

V: Skal vi sige det i kor? 

Alle: En, to, tre, FÆLLESSPISNINGEN (grin) 

T: For nogen i hvert fald”  

- Uddrag fra fokusgruppeinterview i Lange Eng (bilag #5, L:24-31) 

 

Som vi så i det foregående kapitel, er Bofællesskabet Bakken og Lange Eng 

forskellige på flere punkter. Blandt andet er Lange Eng større både i antal boliger 

og beboere. Der er flere børnefamilier end på Bakken, og så er Lange Eng kun 7-8 

år gammel, hvor Bakken kan fejre 35 års jubilæum i år. Disse faktorer spiller ind i 

værdierne hos de to bofællesskaber. Især er det interessant i forhold til, hvordan 

de planlægger fællesskabet, og dermed hvor de lægger vægten i de sociale 

designs, de har omkring fællesspisningen.  

Jeg vil i denne analyse tage fat i fire elementer omkring fællesspisningen for 

derved at danne et overblik over, hvilke af disse der styrker et etisk eller æstetisk 

fællesskab. De fire elementer er: take-away ordning, inddragelse af børn i 

madlavningen, design af madskemaet og forskelle ved henholdsvis frie pladser 

og roterende bordplan under fællesspisningen.  

Til sidst vil jeg foretage en opsummering af de fire måder at designe 

fællesspisningen på, som vil lede videre til diskussionen.  

Når jeg gør brug af citater, vil I stå for interviewer, og derefter vil jeg bruge 

forbogstavet eller hele navnet på den interviewede for at indikere, hvem der 

taler.  

8.1 Take away ordningen 

Det første arbejdsspørgsmål, jeg vil tage fat på i analysen, er, hvilken betydning 

Lange Engs take away ordning har for fællesskabet, og hvad det siger om  
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fællesskabets værdier. Her spiller begreberne som det sociale over for det 

praktiske ind, da take away ordningen er med henblik på at skabe et praktisk 

element for bofællerne i Lange Eng, hvor det potentielt er på bekostning af 

sociale relationer.   

Bakken har til sammenligning ingen take away ordning og ser både praktiske og 

sociale fordele ved at deltage i fællesspisningen: ”Deltagelse i fællesspisningen 

frigør værdifuld tid for den enkelte bofælle til andre formål end indkøb, 

madlavning og opvask. Og ordningen sikrer, at bofællerne mødes jævnligt” – en 

bofælle fra Bakken (http://bf-bakken.dk/?page_id=266). 

8.1.1 Lange Eng & take away 

På Lange Engs hjemmeside under fællesspisningen lægges der ikke vægt på det 

sociale omkring at deltage i fællesspisningen. Der lægges i stedet vægt på det 

praktiske, og at det er frivilligt, om man deltager eller ej:  

”Det er et individuelt valg, hvor ofte man vælger at deltage i fællesspisningen. Og 

det er altid muligt at vælge take away, hvor man henter maden i fælleshuset kl. 

18 og spiser den hjemme hos sig selv. Det er også muligt at deltage med et 

deltidsmedlemskab, hvor husstanden kun deltager i fællesspisning tre dage om 

ugen, og så arbejder tilsvarende mindre i køkkenet” 

(http://www.langeeng.dk/fakta/faellesspisning/) 

Fokus på den enkeltes valg og det praktiske i Lange Eng går igen i den empiri, jeg 

har samlet via fokusgruppeinterviews og kvalitative interviews. Samtidig går 

Bakkens vægt på det sociale omkring fællesspisningen også igen i empirien, som 

jeg vil gennemgå i det kommende afsnit.  

Som nævnt tidligere fungerer take away ordningen i Lange Eng således, at 

bofæller op til spisning kan gå ind på det digitale madskema og framelde sig 

fællesspisningen og i stedet hente maden i tidsrummet 18-18.10 og tage det med 

hjem.  

http://bf-bakken.dk/?page_id=266
http://www.langeeng.dk/fakta/faellesspisning/
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Når man deltager i fællesspisningen i Lange Eng, er der dækket op til 

fællesspiserne (de der deltager i fællesspisningen), hvor take away folket kan 

tage deres mad fra store skåle på et buffetbord.  

Generelt er de bofæller, jeg snakkede med i Lange Eng, glade for take away 

ordningen. Begrundelserne for det er især det praktiske element for den enkelte 

familie. Ina - en bofælle på 66 år - har boet i Lange Eng i knapt 4 år. Hun 

beskriver take away ordningen således: ”Det plejer at være sådan, at der er flest 

til take away. …Jeg synes, det er helt fint altså, og det er også blevet meget mere 

end i begyndelsen. Altså folk bruger det (take away) meget mere, af mange 

forskellige årsager. Det, jeg hører mest, er, at der er mere ro derhjemme, børnene 

spiser mere derhjemme” (bilag #7,L:65-70). 

Det praktiske går igen, når andre bofæller begrunder valget af take away, men 

det kan også gå den anden vej. Lasse har boet i Lange Eng i tre år med sin kone 

og tre børn. Han oplever det som mere praktisk at spise i fælleshuset. Hans 

familie overvejer dog også at benytte take-away ordningen oftere, end de gør nu: 

”Vi vil nu gerne have lidt mere familietid, også fordi vores yngste ikke spiser så 

meget herovre. Men det har vi jo ikke gjort, fordi det er jo også så praktisk, så 

dejligt nemt bare at sætte sig herovre og så spise og gå hjem igen, hvor hvis man 

skal have take away, jamen så skal der også vaskes op derhjemme og ryddes af 

og sættes på bordet. Jeg tror også, vi har været lidt mageligt anlagte der. Men 

også fordi vi hygger os også stort set altid herovre (i fælleshuset)” (bilag #8, L: 

65-70).  

Signe, mor til en datter og gravid med barn nummer to, har boet i Lange Eng i 1½ 

år og voksede selv op i et bofællesskab. For Signe og hendes mand har 

fællesspisningen været en vigtig del af at blive en del af fællesskabet. I det 

bofællesskab, hun voksede op, deltog stort set alle i fællesspisningen, og der var 

ingen take away ordning. Hun beskriver fællesspisningen i Lange Eng således: 

”Vi har set det som en kæmpe vigtig del af at komme ind i fællesskabet her, 

øhm… så det har virkelig været sådan en måde at lære folk at kende på, og også… 

altså vise os, vise, at vi vil det her, at vi gerne vil være en del af det” (bilag #11, 

L:312-314). 
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Signe og hendes familie deltager næsten altid i fællesspisningen, og da jeg 

spurgte til hendes syn på, at så stor en del af bofællesskabet tager maden med 

hjem, svarede hun: ”Jamen i starten syntes jeg, at det var sådan lidt 

provokerende på en eller anden måde ik´ … jeg kunne ikke forstå det, forstå 

hvorfor folk ikke spiste derovre, og jeg kan da stadigvæk godt have det sådan, det 

er da mærkeligt, der er nogen, der nærmest aldrig spiser derovre…for mig er 

fællesspisningen en stor del af fællesskabet, så jeg, jeg synes, det er underligt, at 

man kan bo her og så slet ikke deltage i fællesspisningen” (bilag #11,L: 321-328). 

Signe og hendes familie overvejer nu selv at benytte take away ordningen mere 

(bilag #11). 

Generelt for de fem familier, jeg interviewede i Lange Eng, ser de det at deltage i 

fællesspisningen som en vigtig del af fællesskabet. Samtidig er det fælles for dem 

alle, at de benytter take away ordningen mere og mere med to gennemgående 

begrundelser: mere tid til den enkelte familie samt for meget larm og uro i 

fælleshuset.  

Take away ordningen i Lange Eng er udelukkende et praktisk element for at lette 

dagligdagen for den enkelte bofælle. Man bidrager minimalt ved at lave mad en 

gang imellem, men ellers står det den enkelte frit for at tage goderne, som 

fællesskabet har skabt, med hjem og konsumere bag lukkede døre.  

Et bofællesskab er i sin grundstruktur et rodfællesskab, hvor man ikke bare kan 

tage hjem og lukke døren, men hvor de sociale relationer er vigtige for, at 

bofællesskabet ikke bliver reduceret til udelukkende en praktisk foranstaltning. 

Derfor skubber take away ordningen til forestillingen om rodfællesskabet, da 

man kun behøver at yde et absolut minimum, som at lave mad eller gøre rent 

engang imellem og derudover kan sidde derhjemme og kun være i fællesskab 

med den nærmeste familie. Derved udvikler take away elementet snarere til et 

knagefællesskab end et rodfællesskab. 
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8.1.2 Bakkens holdning til take away 

I modsætning til Lange Eng har Bakken en helt anden holdning til take-away, 

hvor det kun benyttes, hvis nogen i familien er syge, eller man kommer senere 

hjem end beregnet. I de tilfælde bliver der taget mad fra til en.  

I mit fokusgruppeinterview med fire af Bakkens beboere var der bred enighed 

om, at take away ideen er en trussel mod fællesskabet, selvom de også ser 

fordele ved det:  

”Anna: Rent praktisk synes jeg, det er smart. Jeg bliver bekymret, hvis det breder 

sig. Hvis det bliver en nem løsning og sådan nå, vi er lidt trætte i dag ... Og så sad 

vi ude i vores små hjem og spiste vores kantinemad eller hvad... 

F: Ja. Det duer ikke. 

A: Øh… Fordi det, det modarbejder den nerve, der er ved at være her, ik’? 

B: Og der synes jeg også… Det er egentlig fantastisk at – trods alt – at der er så 

stor opbakning til fællesmiddage – helt frivilligt …fællesmiddagen – det er 

sådan… Hvis man skal tale om en grundstamme, en grundpille, så er det en 

grundpille i det her bofællesskab. Der er mange piller, ik’?, men det er virkelig en 

grundpille. Så det må ikke blive udhulet, vel? Altså… Jeg har enormt dårlig 

samvittighed over, at jeg tit kommer for sent hjem fra arbejde for at kunne nå at 

spise og sådan noget, fordi det er også noget rod at komme et kvarter for sent og 

så altså… Det… Det er ikke, øh… Det er ikke respekt for dem, der sidder ved 

bordet og så videre, ik’? Altså det er træls” (bilag#6, L:287-309). 

Som Birthe her beskriver, får hun dårlig samvittighed over at komme for sent til 

fællesspisningen, og både Anna og Frank udviser bekymring ved, at for mange 

ville vælge fællesspisningen fra og i stedet tage mad med hjem. 

8.1.3 Man bør deltage 

Bakkens beboere viser her en klar holdning til, at en take away ordning ville 

være et dårligt social design, risikere at ”udhule fællesskabet”. 
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Ydermere pointerer Anna fra Bakken, da jeg interviewede hende efterfølgende, 

og hvor hun igen udviser modstand mod en take away ordning, vigtigheden af at 

spise sammen i fælleshuset: ”Fællesspisningen er der, hvor man er og har 

relationer og følelser” (bilag#9, L:199). Dette underbygges af Lotte Holms 

forestilling om måltidet, som noget der udvikler og forener familien (Holm, 

2003:22). 

Bakkens beboere udviser stærke holdninger i forhold til fællesspisningen. Der er 

både dårlig samvittighed ved at komme for sent og opbakning til at take away 

ville ”modarbejde den nerve, der er ved at være her”.  Man må derfor formode, at 

der er et mere eller mindre pres på bofællerne på Bakken om, at man bør deltage 

i fællesspisningen.  

Selvom man også kan se det praktiske i at have en take away ordning, vægter 

Bakkens bofæller det sociale fællesskab højere. 

8.1.4 Okay ikke at deltage 

I Lange Eng er der en helt anden accept af, at nogle aldrig deltager i 

fællesspisningen, selvom især Signe, der selv er opvokset i et bofællesskab, hvor 

det ligesom på Bakken, var forventet, at man ofte deltog i fællesspisningen, 

udviser forundring over, at så mange vælger take away og bruger en ’os og dem’ 

retorik, når hun blandt andet siger: ”jeg er spændt på…. Om vi kan holde det ud, 

eller vi også bliver nogle af dem, som spiser hjemme hver dag” (bilag#11, L:113-

115).  

8.1.5 Opsummering af take away 

Begge bofællesskaber lægger stor vægt på fællesspisningen og ser den som et 

bindende led i fællesskabet. Alligevel har Bakken og Lange Eng vidt forskellige 

holdninger til take away.  

I lange Eng har det været en fast del af designet omkring fællesspisningen fra 

starten. Der er flere beboere, som benytter take away ordningen, end som spiser 

i fælleshuset. Dette kan til dels have noget med pladsmangel at gøre, da ikke alle 

beboere kan spise i fælleshuset på en gang. Dog er der yderst sjældent fyldt op. 
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Samtlige bofæller, jeg talte med, oplevede, at de bruger take away ordningen 

mere og mere. Samtidig gav flere udtryk for, at hvis ikke take away ordningen 

fandtes, ville de spise oftere i fælleshuset.  

Til forskel fra Lange Eng har Bakken ikke en take away ordning. Dog kan man få 

maden med hjem i tilfælde af sygdom og lignende. Bofællerne på Bakken kan 

godt se det praktiske i at have en take away ordning, men er samtidig bekymrede 

for, at det ville være en trussel mod fællesskabet, hvis familier valgte at spise 

maden hjemme i stedet for i fælleshuset.  

 

8.2 Madskemaet 

Madskemaet er det element ved fællesspisningen, som fortæller kokkene, hvem 

og hvor mange der spiser med, og det fortæller bofællerne, hvad der er på 

menuen. Det er også det skema, hvor bofæller melder sig til eller fra 

fællesspisningen. I Lange Engs tilfælde er det også her, de kan vælge take away 

frem for fællesspisning.  

8.2.1 Det digitale vs. det analoge  

I Lange Eng er det et digitalt system, som man kan operere fra hvilken som helst 

computer eller tablet. På Bakken er det et analogt skema, som hænger i 

fælleshuset, hvor man skal ned og skrive på med kuglepen.  

Det analoge over for det digitale leger igen med begreberne praktik overfor det 

sociale: Bakkens skema kræver, at man kommer ud af sit eget hus og ned i 

fælleshuset, og derved er muligheden for tilfældige møder med andre bofæller 

større. Dog har det analoge skema ikke det praktiske element, så man nemt og 

hurtigt og hvor som helst kan styre sin deltagelse i spiseordningen.  

Jeg vil i dette afsnit analysere, hvordan bofællerne oplever de to skemaer, og 

hvad disse designs eventuelt kan betyde for fællesskabet i de respektive 

bofællesskaber.  
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8.2.2 Bakken og det analoge madskema 

I et kvalitativt interview med Sune, som har boet på Bakken i to år med sin kone 

og to børn, kiggede vi på det analoge madskema, som hænger i Bakkens 

fælleshus. Her skriver bofæller med kuglepen, hvad menuen står på, og om man 

spiser med (se figur #4). Her er et uddrag fra, da vi kiggede på skemaet:  

”I: Hvad tænker du, når du ser på det her skema? 

S: Først og fremmest kan jeg rigtig godt lide det billede, jeg ser. Jeg kan godt lide 

det er spraglet det jeg ser her. Det er jo et system, og spraglet og systemer er jo 

ikke to ord, man normalt sætter sammen, men det er et kludetæppe af alle 

mulige håndskrifter og forskellige håndskrevne retter, hvornår listen er lukket 

og små sjove ting, der er for eksempel en her. Torsdag den 19.3. hvor dagens 

kokke de under vegetar skriver bob bob og så videre. At selv inden for rammerne 

af sådan et skema, at der er rum til noget individuelt. Både i skriften og i den 

måde. Nogle er for eksempel mere udførlige end andre. Den 25.3. er der nogen, 

der laver rigatoni, og der står ret udspecificeret, hvilke ingredienser der er i. Det 

ville jeg ikke selv gøre. Men det synes, jeg er dejligt. Og så her står der bare 

mormors farsbrød.  

I: Styrker dette skema fællesskabet? 

S: Ja det synes jeg, det gør. Eller, grunden til at denne her den er der, og den ser 

sådan ud, er, sådan som jeg har fået det forklaret, udtryk for en beslutning, som 

er truffet her på Bakken om, at man, altså for at spise med, for at komme på, skal 

man ligesom bevæge sig ned i vores fælleshus, så skal man skrive sig på her. Og 

ligeledes for den, der er kok, så skal man gå over i fælleshuset, gå over og skrive 

på, hvad det er. Så jeg ser det som et udtryk for en vigtig beslutning, for at den 

fysiske tilstedeværelse her i bofællesskabet er vigtig. At man kommer ned i 

fælleshuset.  

I: Er der nogle ulemper ved den måde, det er gjort på? Nogle steder er dette 

skema for eksempel digitaliseret. 
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S: Jamen det har jeg næsten implicit sagt, ikke? Jeg tænker, at hvis man forestiller 

sig, at dette var et google doc dokument eller sådan noget, så ville det være 

nemmere, man ville ikke skulle bevæge sig over i fælleshuset, og man kan sige, at 

når man lige ser på det her, kan det godt se lidt kaotisk ud. Det hele ville se lidt 

mere overskueligt ud.  

Så ja det ville være nemmere. Men nu er der så meget i vores kultur, som bliver 

solgt på, at det er godt, hvis det er nemmere. Jeg er ikke altid sikker på, at det er 

sådan det hænger sammen, at det nemme er det, der er godt for os… altså der er 

så mange ting, der er belejlige, som også vitterlig er belejlige. Jeg kan komme 

med et eksempel, at i vores hus benytter vi rigtig meget at få mad leveret udefra. 

Vi har ikke et supermarked lige om hjørnet, vi skal sådan op i centeret lidt herfra 

… Men jeg ved jo også godt, at den beslutning på en måde er på bekostning af min 

tilstedeværelse i Humlebæk. Guderne skal vide, at det ikke er fordi, der er så 

fantastisk nede i Humlebæk centeret, men det er nu engang det center, vi har. Og 

på den måde er jeg ikke med til at støtte det lokale liv, der måtte være. Og 

samtidig sidder min kone og kæmper for kulturen i byen og så videre. Så der 

ligger nogle gange nogle selvmodsigelser i det der med, at vi vil rigtig gerne 

fællesskabet, men vi vælger ofte det, som er nemt, og som i virkeligheden 

trækker os væk fra fællesskabet” (bilag #12, L:62-106). 

8.2.3 Lange Eng og det digitale madskema 

I Lange Eng er det - i modsætning til Bakken - et digitaliseret system, hvor man 

kan sidde derhjemme foran computeren og opdatere. Man behøver altså ikke at 

forlade hjemmet for at melde sig til både take away ordningen, fællesspisningen 

og skrive menuer op.  

Alle jeg talte med  i Lange Eng udviste begejstring for det digitale madskema med 

den begrundelse, at det var nemt, overskueligt, og fungerede. Lasse mente dog, at 

det godt kunne optimeres med blandt andet en swipe-funktion i forhold til 

tilmelding eller afmelding og nævnte, at systemet på nogle punkter var 

oldnordisk (bilag #8,L:14-17). Der var ingen, der mente, at designet af skemaet 

styrkede fællesskabet. Dog havde de ikke nogen begrundelse for det.  
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Dette står i kontrast til Bakkens madskema. Som Sune beskriver i foregående 

afsnit, gør det, at skemaet er analogt, at man som bofælle kommer ud af sit hus 

og ned i fælleshuset, og at den nemme løsning ikke altid er til fordel for både den 

enkelte og for fællesskabet.  

Det er altså det praktiske, bofællerne lægger vægt på i Lange Eng, når de omtaler 

fordele ved det digitale madskema. Da jeg interviewede Ina på 66 år, udfoldede 

samtalen sig således, da jeg spurgte ind til det digitale madskema: 

”I: Kan vi kigge på jeres madskema? 

Ina: Ja (Finder sin ipad frem) 

I: Hvordan synes du, jeres madskema fungerer? 

Ina: Jeg synes, det fungerer rigtig fint. Det, der kan være irriterende, er, at 

chefkokken ikke melder menuen ud i tide, men altså Skemaet, synes jeg, er helt 

forrygende nemt. 

I: Jeg er interesseret i, hvordan skemaet ligesom styrker fællesskabet. Når du 

kigger på skemaet, kan du så sige noget om dine medbofæller ved at kigge på det 

skema? 

Ina: Det forstår jeg ikke. Kan du sige noget mere om det? 

I: Jamen kan du sige noget ud fra dette skema om jeres fællesskab? 

Ina: Nå, men altså for eksempel bliver man gjort opmærksom på, om der er 

nogen, der er tilmeldt, som har fødselsdag.  

I: Kan du også gå ind og se, okay hvem kommer i aften? 

Ina: Det kan jeg godt. Det gør jeg nu aldrig. Og igen, det kan ændres kort før 

spisningen.  

I: Hvis vi nu forestiller os, at skemaet var fysisk og hang ovre i fælleshuset, hvor 

du skulle derover og skrive dig på. Hvordan ville du have det med det? 

Ina: Jeg tror ikke, det ville ændre noget andet, end det ville være upraktisk. Altså 

det ville betyde, at jeg ikke ville melde mig til ret ofte, tror jeg. Fordi det jo sådan, 
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at jeg går ind og ser hmm, hvad er menuen i næste uge, og hvilke dage er jeg 

hjemme. Og hvornår skal jeg bare hente maden. Og så sidder man og gør det 

derhjemme” (bilag#7,L: 75-98). 

 

8.2.4 Opsummering af madskemaet 

Ina fra Lange Eng ser det som besværligt at skulle over til fælleshuset og skrive 

sig på, hvor Sune fra Bakken ser det som en styrke for fællesskabet.  

Madskemaet er for Lange Engs bofæller et praktisk element i designet af 

fællesspisningen, som de er meget glade for, da de nemt og hurtigt kan logge på 

derhjemme og melde sig til og fra. De ser ikke, hvorledes madskemaet på nogen 

måde styrker fællesskabet og kan ikke, udover hvem der måtte have fødselsdag 

den dag, se noget personligt om deres bofæller ud fra det. 

Til sammenligning ser Bakkens bofæller madskemaet som en styrkelse af 

fællesskabet, da det kræver af dem, at de går ned i fælleshuset for at orientere sig 

om, hvornår de vil spise, og hvad der står på menuen. På den måde skaber det 

mere liv i fælleshuset, da bofæller oftere møder hinanden, når der skal kigges på 

madskema. Samtidig medvirker de håndskrevne menuer til, at bofællerne får et 

større kendskab til hinanden, da meget af personligheden skinner igennem på 

det analoge skema. 

 

8.3 Børn og fællesspisning 

At børn deltager i madlavningen kan nogle gange være mere til besvær end gavn, 

da de kræver mere vejledning og ikke arbejder så hurtigt. Her har Bakken og 

Lange Eng også forskellige tilgange til, i hvilken grad de involverer bofælle-børn i 

madlavningen.  

Det at tage en beslutning om, at det sociale element ved at inddrage børnene går 

forud for det praktiske, siger noget om bofællesskabets indstilling til at involvere 

alle bofæller i den fælles praksis omkring spisningen. Igen er begreberne som det 
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praktiske og det sociale i fokus, hvor især den pædagogiske tilgang til det at lave 

mad til andre siger noget om bofællesskabets værdigrundlag. Dette vil jeg 

komme ind på igen i diskussionen. 

Uddrag af fokusgruppeinterview på Bakken:  

”A: Jeg tænker også… Der er også noget særligt ved det med børnene, synes jeg. 

Altså det at lave mad med andres børn. 

F: Ja. 

A: Hvor man jo ikke er belastet med sine egne forælder-barn-relationer, og jeg 

har nogle gange taget det som en udfordring, øh… Der har jo gennem tiden været 

børn heroppe, som, øh, havde i perioder været, øh, sure eller ikke har været helt, 

trives lige så godt. Og der har jeg nogle gange taget mig sammen og sagt: ’Okay, i 

dag vil jeg give ham en god oplevelse – hvis jeg kan.’ Men jeg vil… Ved at have god 

tid for eksempel. … selv om han kun er ti år, så er det ham, der steger alt kødet 

eller sådan et eller andet. Noget af det sjove voksenarbejde, ik’? Og faktisk bruge 

det specifikt sådan til at få barnet til at løfte sig lidt og komme godt ud af 

oplevelsen. … Der kan det være meget godt…Jeg synes, jeg har haft nogle små 

perler af oplevelser med sådan noget” (bilag#6, L: 483-498). 

På Bakken har de en regel om, at børn skal deltage i madlavningen på lige fod 

med voksne fra de er 7 år. I realiteten får de ofte lidt flere pauser eller møder 

senere, men de er med i køkkenet og med i planlægning af menuen.  

I Lange Eng er det kun børn over 12 år, som deltager i madlavningen. De deltager 

på halv tid og arbejder derfor kun halvt så meget som voksne.  

Da Lange Eng ikke har mange børn over 12 år, har de ikke meget praktisk 

erfaring med denne ordning, og jeg kunne derfor ikke spørge ind til deres 

oplevelse med dette. 

Det, at Bakken inddrager børn helt ned til syv år i deres madlavning, siger noget 

om deres fokus på at socialisere alle bofæller i fællesskabet. Som Sune også 

kommer ind på, kan det nogle gange være mere til besvær at have børn med på 

madholdet, men ikke desto mindre er der en stor pædagogisk gevinst ved dette, 
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da børnene lærer, hvad det vil sige at bidrage til fællesskabet, foruden det 

styrkende i, at de fra en tidlig alder indgår i forpligtende arbejdsfællesskab med 

andre voksne:  

”I: Nu har du selv en datter på syv. Hvordan oplever du det, at hun skal lave mad? 

S: Det har jeg det rigtig godt med. Det er også en af de ting, jeg godt kan lide at 

blære mig med, når vi er sammen med venner udefra, på et eller andet tidspunkt 

i samtalen ville det ikke være ualmindeligt, at jeg henviser til det fantastiske 

socialiserende forhold, der gør sig gældende, når Sille er med til at lave mad, og 

at det vil gøre, at hun fremadrettet vil være meget lidt afskrækket fra at skulle 

stille sig op og i det hele taget at sætte større ting op, som vil involvere en del 

mennesker, og det skal tids nok komme. Så man kan sige, at jeg synes, der er 

meget vundet ved, at hun er med i det, selvom hun måske i sin alder af syv år, 

måske er til mere besvær end gavn” (bilag#12,L: 131-140). 

Bakken lægger altså vægten på det sociale og det pædagogiske over det praktiske 

i, at det kan være besværligt at have små børn med i madlavningen, hvor Lange 

Eng også har valgt at inkludere børnene i madlavningen, dog først fra de er 12 år.  

Selvom dette speciale kun fokuserer på fællesspisningen, kan man til 

sammenligning se på arbejdsdage, hvor børn på Bakken skal lægge to 

arbejdsdage om året fra de er helt små, hvor børn i Lange Eng kan deltage i 

arbejdsdage, hvis de har lyst. Dog har Lange Eng en børnefestival hvert år, hvor 

børnene i høj grad er inkluderet i forberedelserne. Til sammenligning har 

Bakken først nu efter 35 år fået etableret en egentlig legeplads.  

8.3.1 Opsummering af børn og madlavning 

Der er her igen en overvægt af fokus på det sociale element i Bakkens design af 

fællesspisningen, hvor Bakkens bofæller ser børnenes involvering som et 

positivt element, da det fremmer kendskabet til andres børn samt bidrager til 

børnenes personlige udvikling.  
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Her er det mere arbejdsrelaterede opgaver, børnene er inkluderet i på Bakken, 

som arbejdsweekender og madlavning, hvor i Lange Eng er børnene mere 

inkluderet i for eksempel festforberedelser end i arbejdsfællesskaber.  

 

8.4 At sætte sig til bordet 

Sociale relationer styrkes på mange måder. En af dem er at have flere oplevelser 

med de samme mennesker, så man på den måde får oparbejdet et kendskab til 

hinanden og derved en styrket relation. Her er fællesspisningen oplagt til at 

skabe disse relationer, da man sidder rundt om bordet og kan dele hverdagens 

hændelser med hinanden. 

8.4.1 Beskrivelse af frie pladser 

I Lange Eng er det helt frit, hvor man vil sidde til fællesspisningen. Madholdet 

dækker op til, hvor mange der er meldt til, og så fordeler bofællerne sig efter lyst, 

når de ankommer til fælleshuset.  

Fordelen ved frie siddepladser er, at man selv kan bestemme, hvem man gerne 

vil sidde sammen med til fællesspisningen. Bofællerne kan bygge videre på 

allerede etablerede relationer ved at vælge de samme at sidde ved, eller de kan 

aktivt vælge at skabe nye relationer ved at vælge nogle, de ikke kender så godt. 

Risikoen ved de frie pladser kan være, at man har en tendens til overvejende at 

sætte sig med de samme og samtidig kan det være svært for den enkelte at turde 

spørge om lov til at sætte sig ved et bord, hvor de risikerer en afvisning. Lange 

Eng har, som mange andre bofællesskaber, frie pladser.  

8.4.2 Beskrivelse af roterende bordplan 

Bakken har et system, som bedst betegnes som en roterende bordplan, hvor 

madholdet på dagen sammensætter en bordplan mere eller mindre tilfældigt. 

Man sidder altid med sin egen familie, men de andre ved bordet skifter fra gang 

til gang (se figur #8). Man bestemmer altså ikke selv over, hvem man vil spise 

sammen med til fællesspisningen. Udfordringerne ved denne måde at gøre det på 

kan være, at man ikke har umiddelbar mulighed for at bygge videre på allerede 
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skabte relationer over maden, og samtidig risikerer man at skulle spise sammen 

med nogle, man måske ikke har noget til fælles med eller ligefrem ikke bryder sig 

om. Omvendt kan det skabe nye relationer, at man tvinges til at sidde sammen.  

 

Figur  8 

 

8.4.3 Afsnittets formål 

I modsætning til de andre arbejdsspørgsmål er de gældende begreber her 

sikkerhed over for frihed og det forpligtende over for det uforpligtende, hvor det 

rejser spørgsmålene om, hvorvidt det kan styrke fællesskabet, at man tvinges ind 

i relationer over maden? I hvor høj grad udfordres man ved at skulle navigere 

med frie pladser? Disse spørgsmål vil jeg forsøge at analysere på i det følgende 

afsnit.  
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8.4.4 Bakkens roterende bordplan 

Uddrag af en uformel samtale med en bofælle på Bakken: 

”Jeg mener bordplanen er en stor fordel for fællesskabet her på Bakken. Et helt 

konkret eksempel er forleden, hvor jeg til et fællesmøde havde en ret ophedet 

diskussion med Xxx, og jeg syntes, han var en spade. Så en uge efter skal vi sidde 

ved bord sammen til fællesspisningen, og det blev den hyggeligste middag, hvor 

vi snakkede om alt muligt, og han pjattede med vores børn. Der kom den 

roterende bordplan virkelig til sin ret, fordi hvis vi ikke havde den, havde jeg helt 

sikkert gået uden om et bord, hvor han sad”.  

Bakken indførte for cirka 16 år siden den roterende bordplan for at modvirke 

kliker, da mange bofæller altid satte sig med de samme, hvilket bevirkede at 

andre følte sig udenfor. Alle bofæller, jeg har snakket med på Bakken, er meget 

tilfredse med den roterende bordplan. 

I fokusgruppeinterviewet med Bakkens bofæller siger Sune således om 

bordplanen:  

“Jeg synes i hvert fald, at det har stor betydning, så jeg, jeg ville være ked af, at 

man havde sådan… Det frie spil kan ind imellem være meget sjovt, for det opstår 

jo også, når der pludselig går kuk i det hele, og man har glemt det eller sådan 

noget, ik’? Men hvis det var hver dag, så ville jeg være. Så kunne jeg godt være 

bange for, at det ville falde, øh, hen i, at man endte med at sætte sig med, med 

nogle man havde … Altså… Bestemte relationer til i forvejen.” 

I: ”… Hvad ville gøre dig usikker eller bange omkring det?” 

S: ”Jamen, jeg tror, det er et eller andet med at… hvis nogle bestemte relationelle 

bånd – det være fysisk nærhed eller det forhold, at man er, øh, samme alder eller 

at man har børn, der er samme alder eller noget i den stil – hvis de bånd de bliver 

for stærke i et bofællesskab, så synes jeg, at så begynder det at miste noget af det, 

jeg godt kan lide ved at bo i et bofællesskab. Netop at forskelligheder også 

mødes” (bilag#6, L:191-206).  
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I det kvalitative interview med Sune følger han op på denne pointe og tilføjer, når 

adspurgt om hans holdning om bordplanen: 

”S: Jeg synes, den er rigtig god. Det er lidt ligesom beslutningen om, at man skal 

ned og skrive sig på listen, hvis man vil spise med. Altså nu kalder vi os jo et 

forpligtende fællesskab, og hvis man skal leve bare en lille smule op til det, må 

det forpligtende jo også ligge i, at man stiller sig åben over for hinandens selskab. 

Også i situationer, hvor man ikke vælger til” (bilag#12, L:142-146). 

Her kommer Sune ind på en af Baumans pointer om knagefællesskabet, hvor 

fællesskabet er noget, man vælger til og fra ud fra egne præferencer, og hvor 

man nemt ender i nogle enklaver med mennesker i samme alder, samme 

interesser, børn i samme alder og så videre. Interviewet fortsætter:  

”så synes jeg, det også … hvis børnesocialiseringen ligger i den viden om, at man 

har nogle pligter, så synes jeg voksensocialiseringen også ligger i det at have 

fællesskab med mennesker, man ikke nødvendigvis selv vælger til. 

I: Hvad kunne være fordelene ved ikke at have en bordplan? 

S: Jeg har hørt, at der tidligere har været perioder, hvor der ikke var bordplan, og 

hvor der blev dannet de her grupperinger, hvor det på et tidspunkt udviklede sig 

sådan, at folk ligefrem sad og holdt pladserne og så videre. Så synes jeg bare, man 

er for meget tilbage i et scenarie, som minder meget om alle de andre steder, vi 

har i vores liv, hvor vi vælger til. Og når vi vælger til, det lyder så positivt, men 

man skal bare huske på, at når man vælger til, så er det på bekostning af dem, 

man vælger fra. Og jeg tror bare, at gør man det nok, så begynder det kit, der 

holder fællesskabet sammen, at gå lidt op i limningen, så bliver man igen sådan 

lidt mere nogle enklaver, hvor der er nogle folk, der har det godt sammen, og 

man hygger sig, men så er der bare nogen, man ikke nødvendigvis har noget at 

gøre sammen med” (bilag#12, L:151-167). 

8.4.5 Lange Engs frie pladser 

Bofællerne i Lange Eng er umiddelbart tilhængere af frie pladser. Dette skyldes 

til dels, at de ikke kan se, hvordan en bordplan i praksis ville kunne fungere, da 
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bofæller ofte ikke dukker op til fællesspisningen og tager take away i stedet på 

trods af, at de er skrevet op som fællesspisere. 

Ud over den praktiske udfordring ved en bordplan holder blandt andet Thomas 

fra Lange Eng af, at der er en frihed til at kunne placere sig mere eller mindre 

centralt:  

” T: Jeg har det også sådan, at for mig giver det en nuanceret måde at være 

herovre på, for jeg kan selvfølgelig vælge at tage min mad hjem og spise den 

der… men jeg kan også vælge at være herovre. Nogle gange har jeg lyst til at være 

enormt social og være der, hvor der er gang i den i snakken, og andre gange 

kunne jeg måske have et behov for lige – det kan godt være det er et fælleshus, 

men jeg holder mig lige lidt i baggrunden. Så der kan man skrue op og ned på en 

eller anden måde. Øh, det, synes jeg, er meget rart, også … det samme … med, øh, 

ikke rigtig at være låst fast til noget” (bilag#5, L:142-149). 

Man kan sige, at de frie pladser betyder, at Thomas føler, han bedre kan overskue 

fællesspisningen, selvom han ikke har lyst til at være social den dag, da han kan 

vælge et strategisk stille sted at sætte sig. Dette kan i sidste ende betyde, at han 

på grund af frie pladser oftere har overskuddet til at vælge fællesspisningen til 

frem for at tage maden med hjem.  

Omvendt vil de frie pladser betyde, at man som bofælle altid skal tage stilling til, 

hvor og med hvem man har lyst til at sidde med, samt forholde sig til 

usikkerheden om potentielt at blive afvist af allerede siddende bofæller.  

Ina, en enlig bofælle, beskriver hendes tilgang til, hvor hun sætter sig sådan her:  

”Nogle gange går man lidt rundt og spørger, er der plads til mig her? Altså man 

går sådan lidt rundt, og nogle gange siger de tit, nej, men vi venter lige på og så 

videre, nå men så prøver jeg et andet sted. Så sætter man sig et andet sted og 

snakker lidt sådan, hvordan gik det hos lægen i torsdags? 

I: Hvad er din holdning til, at I selv bestemmer, hvor I må sidde? 
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Ina: Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det kunne være anderledes, fordi man 

ved jo aldrig, hvem der kommer, eller hvem der tager take away … Jeg har aldrig 

tænkt den tanke. Jeg kan slet ikke forestille mig det.  

I. Men du beskriver det sådan lidt, og nu må du endelig sige til, hvis jeg tolker her, 

men du beskriver det sådan lidt stressende måske, hvor du skal ligesom 

forhandle og turde spørge, må jeg sidder her? 

Ina: Ja, ja, men det er rigtigt forstået.  

I: Hvordan har du det med det? 

Ina: Jamen, nogle gange er der overskud til det, andre gange er der ikke. Altså 

I: Og hvis ikke der er overskud til det? 

Ina: Så tager jeg take away” 

(bilag#7, L:41-57). 

Det er denne forhandlende proces, som alle bofæller i Lange Eng skal igennem, 

når de kommer til fællesspisningen. Det kan være en større eller mindre 

udfordring at skulle navigere i dette frie rum, hvor man både har friheden til selv 

at vælge, men også bliver nødt til at turde risikere afslag eller usikkerheden 

omkring, at de andre ved bordet hellere ville sidde i fred eller med andre.  

8.5 Inkludering i fællesskabet 

8.5.1 Man må have træsko på 

I fokusgruppeinterviewet med Lange Engs beboere blev det også gjort tydeligt, at 

man må gøre noget for at blive en del af fællesskabet, og at det ikke kommer af 

sig selv. Det kom blandt andet til udtryk, da snakken faldt på et anonymt 

spørgeskema, der for et par år siden var blevet udfyldt af Lange Engs bofæller 

angående deres fællesskab: 

”V: Der er familier eller individer, som føler sig lidt udenfor - forstået på den 

måde, at de føler, at de ikke er med i en eller anden art indercirkel. Og den har jeg 

tygget meget på, fordi jeg synes, at det er ubehageligt.  
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T: Den vil jeg gerne kommentere på…For jeg tror også, det handler meget om at 

ikke være bange for at gå lidt med træsko ind i de der cirkler, og hvad der nu er, 

altså.  

V: Jamen, kan man det, når man er ny her? 

T: Nå ja, men altså jeg tror, at man bliver, du kan ikke, øh, det er jo sådan typisk 

dansk, tror jeg, altså, det er typisk Lange Eng. Man bliver jo ikke sådan inkluderet 

aktivt, altså, hvis ikke du inkluderer dig selv i en meget proaktiv grad” (bilag#5, 

L:483-500). 

Det kræver altså en særlig indsats at blive inkluderet i Lange Engs fællesskab, 

hvor det måske især for enlige kan være en udfordring, da de ikke har børnene til 

’at have træskoene på’ og skabe sociale kontakter.  

Disse mennesker, som har egenskaben til at træde ind i andres sociale sfære og 

gøre sig til en del af den, minder på mange måder om Baumans de facto-individ. 

Han skriver: ”’de svage’ er de jure-individer, der ikke er i stand til at praktisere 

facto-individualiteten, og som derfor ville gå til grunde, hvis og såfremt tanken 

om, at mennesker kun har gjort sig fortjent til det, de har opnået ved egen kløgt 

og kraft (og ikke i kravet på andet), træder i stedet for pligten til at dele” 

(Bauman, 2001: 61).  

Her er Lange Engs design af fællesspisningen til fordel for de facto-individet, da 

han eller hun ikke ser det som noget problem at ’kræve sin plads’ både i 

fællesskabet og omkring bordet, hvor de jure-individet vil finde det sværere at 

kræve sin plads i det fællesskab, de netop så brændende ønsker (Bauman, 2001: 

61).  

8.5.2 En inkluderende bordplan 

Til forskel fra Lange Eng, hvor bofællerne ovenfor beskriver, at det kan være 

svært som nytilflytter, da man i Lange Eng ikke bliver inkluderet aktivt, er det 

anderledes på Bakken, hvor Anna mener, at netop designet omkring bordplanen 

er med til at integrere andre:  
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”Det er sundt for nyankomne - altså, det siger jeg på deres vegne, ik’? Jeg synes, 

at nyankomne skal sluses rundt til at opleve mange forskellige, og fordi det er en 

vej ind. Især - man kan sige - nyankomne med børn vil meget hurtigt få kontakt 

til børnefamilierne, og det er meget godt at se nogle andre. Og nyankomne 

voksne, som ikke har børn med, skal arbejde meget mere for at få kontakter. Så 

det er fint for dem, synes jeg, at blive sendt lidt rundt” (bilag#9,L:345-351). 

Samtlige beboere vil givetvis have en forskellig opfattelse af fællesskabet i det 

pågældende bofællesskab, og de vil givetvis lægge fokus forskelligt, når de skal 

give en beskrivelse af, hvordan fællesskabet trives, der hvor de bor. Ikke desto 

mindre er der nogle fælles træk, der går igen hos henholdsvis Bakken og Lange 

Eng. Jeg vil nedenfor kort gennemgå, hvor de henholdsvis lægger fokus, når de 

skal beskrive deres fællesskab. 

8.6 Værdiernes vægt 

Alle, jeg snakkede med i begge bofællesskaber, er generelt glade for fællesskabet 

og mener, det at bo i bofællesskab beriger deres liv. Beboerne har alle taget et 

aktivt valg omkring det at bo i et bofællesskab og ønsker derfor fællesskab med 

de andre beboere.  

Når det er sagt, kan man vægte forskellige værdier ved fællesskabet, og man kan 

via designet af fællesskabet styrke de ønskede værdier via de elementer, man 

designer for eksempel fællesspisningen med. 

 

8.7 Fællesskabet: en fordel for den enkelte 

I Lange Eng er der stor fokus på den praktiske hjælp, som bofællesskabet og 

fællesspisningen bidrager med i hverdagen. Bofællerne giver også udtryk for, at 

de sætter pris på det uforpligtende element i bofællesskabets design. Her kan for 

eksempel nævnes take away ordningen, hvor man ikke behøver at engagere sig i 

sine bofællers hverdag, hvis man ikke har lyst. Også uden for fællesspisningen 

går det uforpligtende igen ved, at bofæller for eksempel selv vælger, om de vil 

deltage i arbejdsweekender.  
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Vera en bofælle med mand og børn, siger, at det positive ved fællesskabet i Lange 

Eng er det uforpligtende og praktiske element: ”Der var engang sådan en 

undersøgelse, hvor der var nogen, der brugte et ord, som jeg slet ikke kendte på 

det tidspunkt - nemlig: sub-optimering af egen familie. … det var simpelthen 

deres bevæggrunde for at bo her ik’? –så kunne man ligesom sub-optimere sin 

egen tid og sin egen økonomi ved, at man var 54 om græsslåmaskinen. man var 

54 om at få lavet det her mad, og på den måde så fik man jo mere tid til sin egen 

familie. Og jeg synes, det lød sådan enormt navlebeskuende, men så gik det op for 

mig, at det er jo rigtigt” (bilag#5, L: 383-394).  

Selvom nogle bofæller i Lange Eng kan undre sig over det uforpligtende, som 

Signe, der mente, det var mærkeligt og et udtryk for disrespekt over for 

fællesskabet, at så mange valgte take away, siger hun samtidig, at de selv bruger 

ordningen mere og  mere, og at hun klart kan se det praktiske og nemme ved det 

(bilag#11,L:22).  

Beboerne i Lange Eng taler om en anonym spørgeskemaundersøgelse, hvor nogle 

beboere skrev, at de følte sig ensomme og uden for fællesskabet. I forlængelse af 

dette er det interessant at notere, at alle beboere, jeg snakkede med i Lange Eng, 

gav udtryk for, at man bliver nødt til at være aktiv for at blive en del af 

fællesskabet. Bruge træsko, som en bofælle udtrykte det (Bilag#5, L:490).   

 

8.8 Opsummering af analyse 

Ligesom i Lange Eng er beboerne på Bakken generelt glade for fællesskabet. De 

beskriver det med begreber som tryghed, praktisk, mangfoldigt, og nuanceret 

(bilag#5 & #6). 

Til forskel fra Lange Eng er der på Bakken generelt overvægt af elementer i 

designet omkring fællesspisningen, som vægter det sociale over det praktiske: 

Inddragelse af børn fra syv år i madlavningen, det analoge madskema og 

fravælgelse af en take away ordning. Ydermere er der også mere fokus på 

forpligtende elementer på Bakken end i Lange Eng. Den roterende bordplan er 

også med til, at bofællerne forpligter sig til at spise sammen med samtlige 
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bofæller: ”Altså det er lidt fedt, at man aldrig ved, hvem man skal sidde sammen 

med, og det giver nogle fantastiske, altså, oplevelser…hvis jeg havde bestemt 

selv, hvor jeg sad, så havde jeg nok været så fantasiløs, så jeg bare havde sat mig 

ik’? Måske hos dem jeg også sad ved i går” –Anna, bofælle på Bakken (bilag#6, 

L:214-218). 

I modsætning til Lange Eng, hvor de fremhæver det praktiske og uforpligtende 

som en fordel ved deres fællesskab, nævner bofællerne på Bakken netop det 

sociale over det praktiske og det forpligtende som noget af det positive ved deres 

fællesskab. En bofæller på Bakken siger for eksempel, at det analoge madskema, 

er upraktisk, men det gavner det sociale liv, da man tvinges ud af husene og ned i 

fælleshuset. 

Det er derfor tydeligt ud fra den indsamlede empiri, at de to designs af 

fællesspisningen lægger vægten forskelligt. Hvor man i Lange Eng vægter det 

praktiske og uforpligtende i designet, har man på Bakken vægtet det sociale 

element over det praktiske ved for eksempel at styrke det forpligtende element.  

Det er samtidig netop de begreber som forpligtende versus uforpligtende og 

praktik versus det sociale, som de respektive bofæller fremhæver som det 

positive ved designet.  

Selve designet kan fortælle os, hvorvidt bofællesskabets værdier er af etisk eller 

æstetisk karakter, som jeg blandt andet vil diskutere i næste kapitel. 
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9 DISKUSSION  

I analysen blev de forskellige tilgange til fællesspisningen tydelig hos de to 

bofællesskaber. I dette kapitel vil jeg derfor diskutere, hvilke konsekvenser det 

kan have for bofællesskabet og dets beboere, når fællesskabet vægter enten det 

praktiske eller det sociale i måden de organiserer fællesspisningen. På baggrund 

af dette kan man sige om hvorvidt fællesskabet udvikler sig i en etisk eller 

æstetisk retning. 

Hvor knagefællesskaber er blevet en større og større del af samfundet og måden, 

vi relaterer til hinanden på, er bofællesskabet et ’samfund i samfundet’, hvor 

grundstrukturen af bofællesskabet har karakter af et rodfællesskab, da man 

igennem det at bo sammen med gensidige forpligtelser udvikler relationer 

baseret på blandt andet tillid og tryghed. Bofællesskabet står altså i kontrast til 

samfundet i forhold til, hvordan vi skaber fællesskaber.  

Problematikken opstår så, når bevæggrundene til, at man flytter i bofællesskab, 

er i konflikt med bofællesskabets værdier. Et eksempel er, hvis et de jure-individ 

vælger at flytte i bofællesskab for at opnå tryghed, tillid og ’gensidig ståen til 

rådighed’, men bliver mødt af et bofællesskab, hvor designet omkring 

fællesskabet er bygget på æstetiske værdier og derved skaber et bofællesskab 

med knagefællesskabstendenser. I det tilfælde vil de jure-individet stå som ’den 

svage’ og derved blive skuffet over det fællesskab, som bofællesskabsformen 

lægger op til.  

Omvendt kan et de facto-individ se fordelene i strukturen i et bofællesskab, da de 

praktiske løsninger gør livet nemmere for den enkelte, uden at vedkommende 

skal yde særlig meget igen. Her opstår der potentielt et problem, hvis 

bofællesskabet har etiske værdier: Når designet fordrer fællesskab omkring 

gensidig forpligtelse, og hvor de praktiske, nemme elementer må vige for at 

skabe stærke sociale relationer. Her vil de facto-individet føle sig frihedsberøvet, 

da rodfællesskabet med sin etiske tilgang kræver for meget af det selvisk 

tænkende de facto-individ.  
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9.1 Diskussionens formål 

Et bofællesskab består af bofæller, som er lige så forskellige som alle andre og 

derfor har forskellige tilgange til fællesskabet. Ud fra Baumans to individtyper vil 

jeg diskutere deres forskellige tilgang og forståelse af de gennemgåede design-

elementer. Jeg vil derefter diskutere, hvorledes disse elementer styrker et knage- 

eller rodfællesskab. På baggrund af dette vil jeg forsøge at besvare, hvorfor det 

ene fællesskab er etisk funderet, hvor det andet er funderet på mere æstetiske 

værdier. Til sidst vil jeg diskutere, hvorvidt det kan være problematisk, hvis et 

bofællesskab er bygget på æstetiske værdier frem for etiske. 

 

9.2 De jure-individet i elementernes vold  

De jure-individet søger tryghed i fællesskabet for derved at skabe mening med 

tilværelsen (Bauman 2001). For at de jure-individet skal føle sig tilpas i et 

bofællesskab, kræver det derfor, at designet er tryghedsskabende. Her er et 

element som den roterende bordplan med til at skabe den ønskede tryghed ved 

både at styrke relationer til samtlige bofæller og ved, at man ikke bliver 

ekskluderet eller skal forhandle med både bofæller og sig selv om, hvor man kan  

og har lyst til at sidde.   

Den roterende bordplan er inkluderende for alle bofæller, da man ikke skal finde 

træskoene frem og turde kræve sin plads. På den anden side kan den roterende 

bordplan være bremsende for eventuelt blomstrende relationer, da bofæller ikke 

har friheden til at vælge denne relation frem for andre under middagen.  

Ifølge Putnam skaber gensidig tillid tryghed for den enkelte. For at skabe denne 

gensidige tillid må man have et tæt kendskab eller relation til de andre bofæller 

(Putnam, 2001). Her er det analoge madskema med til at styrke relationerne 

bofællerne imellem, da de tvinges ned i fælleshuset for at orientere sig, og 

dermed fordrer det analoge madskema tilfældige møder mellem bofæller. 

Ydermere kan dette analoge madskema også give de jure-individet et større 

tilhørsforhold til selve bofællesskabet, og da fælleshuset må ses som værende 
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bofællesskabets hjerte, vil en daglig gang dertil skabe større tilhørsforhold til 

fælleshuset og derved bofællesskabet.  

Dette stedsspecifikke tilhørsforhold passer godt til de jure-individet, hvor de facto 

individets flygtige personlighed ikke vægter det stedspecifikke tilhørsforhold 

tungt (Bauman, 2001: 59).  

9.2.1 De facto-individet med elementerne i deres magt 

De facto-individet frygter fællesskabets snærende bånd, da det forpligtende 

element ikke ses som tryghed, men som krav de facto-individet ikke ønsker at 

opfylde, uden det er med egen vinding for øje. For at de facto-individet skal føle 

sig tilpas i et fællesskab, kræves det derfor, at designet fordrer det nemme og 

uforpligtende. Her er en take away ordning et element, der giver de facto-

individet frihed til at melde sig ud af fællesskabets snærende bånd, men samtidig 

nyde godt af de goder, som fællesskabet tilbyder.  

De facto-individet er konkurrencemenneske og sin egen lykkes smed. Dette 

individ ville derfor ikke, som de jure-individet, have nogen problemer med at 

kræve sin ret i fællesskabet og ved bordet. De frie siddepladser passer derfor 

godt til dette individ, hvor det frit kan bygge videre på relationer eller skabe nye 

alt efter humøret den pågældende dag.  

Det digitale madskema støtter også op om de facto-individets behov for frihed og 

spontanitet, hvor man hurtigt og nemt fra sin computer kan gå ind og købe, sælge 

eller vælge take away helt uden fællesskabets indblanding. 

  

9.3 Rodfællesskabets stabile tilstedeværelse 

For at et rodfællesskab skal have optimale betingelser, kræver det, at 

fællesskabets måde at organisere deres aktiviteter på skaber et fællesskab, hvor 

medlemmerne føler tryghed og gensidig tillid, og hvor relationerne kan udvikle 

sig over tid. Derfor vil designet omkring fællesspisningen, der fremmer disse 

egenskaber, naturligt udvikle et rodfællesskab. Dette kræver, at fællesskabet i 
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deres design vægter det sociale over det praktiske, da den nemme og praktiske 

løsning ofte er den, der bliver valgt i en travl hverdag. 

9.3.1 Roterende bordplan 

Af de elementer jeg har undersøgt, mener jeg, at den roterende bordplan er med 

til at skabe et rodfællesskab, da den sikrer, at ingen føler sig udenfor til 

fællesspisning, da man altid er sikret en plads uden at blive afvist. Samtidig 

styrker den relationerne beboerne imellem, da man ’risikerer’ at skulle sidde 

sammen med en, man ikke umiddelbart kender eller har et godt forhold til. 

Derved har relationen en mulighed for at udvikle sig positivt, hvor man ellers 

ville have undgået at sætte sig sammen.  

9.3.2 Analogt madskema 

Her er et analogt madskema også med til at skabe et rodfællesskab, da det 

upraktiske og tidskrævende element er et udtryk for fællesskabets vægtning af 

det sociale over det praktiske og dermed bidrager til en følelse af stabilitet, da 

bofæller ikke hurtigt kan framelde sig fællesspisningen via computeren. 

 

9.4 Knagefællesskabets praktiske løsninger 

Knagefællesskabet betyder, at man relativt nemt kan melde sig ud. Da specialet 

tager udgangspunkt i bofællesskabet med ejerhuse, kræver det dog et vist 

arbejde at melde sig helt ud. Alligevel kan bofællesskabets design af deres 

aktiviteter have knagefællesskabslignende tendenser.  

9.4.1 Digitale madskema 

Hvor rodfællesskabet vægter det sociale over det praktiske, vil et knagefællesskab 

vægte det praktiske over sociale relationer. Her vil det digitale madskemas 

nemme og hurtige løsning styrke knagefællesskabets tilbud om hurtig udmelding 

med minimal forpligtelse.  
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9.4.2 Take away 

Ydermere er især take away ordningen et designelement, der klart fremmer et 

knagefællesskab, da man hurtigt og nemt kan modtage fællesskabets goder uden 

at skulle deltage i selve fællesskabet rundt om bordet.  

 

9.5 Det etiske og det æstetiske fællesskab 

Det æstetiske fællesskab har samme eksistentielle status som skønheden 

(Bauman, 2001: 68). Det er noget blændende, overfladisk og flygtigt, hvor det 

etiske fællesskab bygger på langsigtede relationer og gensidige forpligtelser 

(Bauman, 2001: 74).  

De to fællesskaber er næsten i hvert henseende modpoler, og hvor de facto-

individet tiltrækkes af det æstetiske, søger de jure-individet mod det etiske.  

I min diskussion og analyse er det blevet tydeligt, at designet omkring 

fællesspisningen i Lange Eng har et langt mere æstetisk værdiggrundlag, hvor de 

facto-individet vil føle sig mere hjemme end i det mere etisk baserede fællesskab 

på Bakken, hvor elementerne er langt mere forpligtende og med fokus på det 

sociale over det praktiske.  

Forskellen på det etiske og æstetiske i de to bofællesskabers værdigrundlag 

ligger, ud over de tidligere diskuterede elementer, i deres tilgang til inkludering 

af børn i arbejdsrelaterede fællesskaber. 

Hvor man på Bakken inkluderer børnene i madlavningen fra de kun er 7 år og 

derudover forventer, at de deltager i to arbejdsdage om året, har Lange Eng i 

sammenligning først børn med på halvtid på madholdet fra de er 12 år. Samtidig 

forventes de ikke at deltage i arbejdsdagene. 

På dette punkt har Bakken en etisk tilgang til at opdrage børnene til at bidrage til 

fællesskabet og give dem en følelse af, at der er brug for dem.  

Omvendt har Lange Eng en helt anden tilgang: Mens børnene forventes at 

deltage minimalt i arbejdsrelaterede aktiviteter, har de til forskel en årlig 
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børnefestival, som børnene er med til at organisere. Sådan en børnefestival har 

klare æstetiske værdier, hvor arbejdsinkludering emmer af etik.  

 

9.6 Opsummering 

Jeg mener, at et bofællesskab skabt af mennesker med en større andel af de facto-

individer vil skabe et fællesskab med æstetiske værdier, hvor et bofællesskab 

skabt af mennesker med en større andel af de jure-individer vil skabe et 

fællesskab med etiske værdier. Dette er i høj grad forbundet med samfundets 

aktuelle tilgang til og opfattelse af begreberne individ og fællesskab.  

At Lange Eng er et mere æstetisk fællesskab, hvor Bakkens fællesskab er mere 

etisk, kan derfor til dels skyldes generationsforskelle.  

Jeg har i dette speciale argumenteret for, at fællesskabet er under forandring, 

hvor knagefællesskabet vinder mere og mere indpas i vores samfund. Derfor 

giver det også mening, at det unge 7-årige fællesskab, Lange Eng, trækker klare 

tråde til samfundets udvikling. 

At Bakken blev skabt på baggrund af 70’ernes fællesskabstanker giver god 

mening i forhold til, hvordan samfundet så anderledes ud på det tidspunkt med 

et lang stærkere fokus på fælles værdier. 

På den måde vil de bofællesskaber, vi skaber, reflektere den tid, de blev bygget i, 

da designet er med til at skubbe fællesskabet i den retning, som samfundet 

dikterer, da man som bofællesskab ikke kan isolere sig mod samfundets 

impulser.  

Hvis bofællesskabet reflekterer samfundets værdier, ville nogle måske mene, at 

der derfor ikke er noget problematisk ved et æstetisk funderet bofællesskab, da 

bofællerne jo selv skaber det fællesskab, de ønsker.  

 

 



 

78 
 

9.7 Risikoen ved det æstetiske bofællesskab 

Jeg mener, at der er væsentlige problematikker ved det æstetiske bofællesskab, 

da det æstetiske fællesskab altid vil konfronteres med det uomtvistelige 

paradoks: ”Eftersom det (det æstetiske fællesskab) vil forråde eller forkaste sine 

medlemmers frihed ved at fordre en betingelsesløs underkastelse, må det holde 

sine indgange og udgange vidt åbne. Men hvis det på den anden side 

udbasunerer den mangel på sammenbindingskraft, den åbning resulterer i, vil 

det ikke kunne skabe den tryghedsskabende rolle, som i første række får de 

troende til at slutte sig til det” (Bauman, 2001: 68).  Paradokset betyder, at 

bofæller derfor vil være bosat i et fællesskab uden tryghed, da den gensidige 

’ståen til rådighed’ ikke har nogen egentlig værdi, da fællesskabets forpligtende 

døre står vidt åbne. 

Ydermere vil et bofællesskab med æstetiske værdier underminere årsagerne til, 

at man valgte at flytte i bofællesskab, når fællesskabet spejler samfundets 

tendens til knagefællesskab. 

De beboere, jeg snakkede med i Lange Eng, er generelt glade for fællesskabet og 

nyder stor glæde af hinanden. Men det er interessant, hvordan fællesskabet vil se 

ud om 10 år, hvis tendensen fortsætter med, at flere og flere vælger take away 

frem for fællesspisningen.  

Som det er i Lange Eng, er det også hos de fleste andre: Den nemme løsning er 

ofte den, man tager i en travl hverdag. Take away ordningen er en nem løsning, 

som også flere bofæller på Bakken pointerede. Men her bør designet omkring 

fællesspisningen aktivt gå ind og tilsidesætte det praktiske til fordel for at støtte 

op om skabelsen af et rodfællesskab. Ellers vil jeg mene, at bofællesskabet 

risikerer at udhule sin egen eksistensberretigelse som et socialt fællesskab og 

ikke bare en praktisk foranstaltning, som en bofælle i Lange Eng selv når frem til: 

”Det jo sådan set et “vælge-til-fællesskab”. Du vælger selv, om du vil sidde og 

spiser hernede. Du vælger selv, om du vil have take away. Du vælger selv, 

hvornår du vil være med på en arbejdsweekend, og det er… det er en styrke, men 

det kan også være en akilleshæl, for det kan også være en svaghed i altså…hvis 

det er for uforpligtende - hvad så? … Føler man sig så som en del af et større 
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hele? Var det det, man ville ved at bo her?” –Bofælle fra Lange Eng (bilag#5, 

L:377-383). 

 



 

80 
 

10 KONKLUSION 

Jeg har i dette speciale, med udgangspunkt i især Baumans teorier foretaget et 

empirisk baseret casestudie af to bofællesskaber, for at vurdere, hvorvidt deres 

organisering af fællesspisningen fordrede et etisk eller æstetisk fællesskab. 

Hvis man som bofællesskab ønsker at etablere et rodfællesskab, som bygger på 

etiske værdier, bør designet af fællesspisningen fremme det sociale møde 

mellem samtlige bofæller samt vedholde en forpligtigelse til fællesspisningen.  

Dette må gøres på bekostning af de praktiske og nemme løsninger, da disse kan 

være med til at udhule fællesskabet ved at mindske interaktionen bofæller 

imellem, samt betyde at bofæller fravælger fællesspisningen.  

Man kan ikke garantere et velfungerende fællesskab bare man følger mine 

anbefalinger, men konkrete elementer som kan fremme det etiske fællesskab er 

et analog madskema, en roterende bordplan, fravælgelsen af take away samt 

tidlig inkludering af børn i madlavningen.  

 Målet med dette speciale var at tydeliggøre hvilke elementer omkring 

fællesspisningen, der ville fordre et etisk eller æstetisk fællesskab.  

Igennem min analyse og diskussion kan jeg konkludere, at Lange Engs 

organisering af fællesspisningen afspejler samfundets tendens til 

knagefællesskaber, hvor man nemt kan melde sig delvist ud af 

fællesspisningsordningen ved et klik hjemmefra. Her er især take away 

ordningen og det digitale madskema, elementer hvorved man nemt kan melde 

sig ud af fællesskabet. Lange Engs organisering af fællesspisningen skaber derfor 

et æstetisk fællesskab.  

Selvom Lange Engs beboere er glade for deres fællesskab, mener jeg, at 

fællesskabet på sigt risikerer at miste betydning, hvis tendensen til at fravælge 

fællesspisningen fortsætter som nu.  
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10.1 Kort perspektivering  

Jeg har brugt to generaliserbare cases, da de to bofællesskaber på mange måder 

repræsenterer størstedelen af bofællesskaber i Danmark. Jeg har brugt 

kvalitative interviews med en bred sammensætning af personer med forskellig 

alder, civilstand og tid de har boet i bofællesskabet for derved at kunne tilbyde et 

speciale, der med fordel kan bruges af bofællesskaber som inspiration til 

hvordan de ønsker at designe deres fællesspisning og derved præge deres 

fællesskab.   

Min nysgerrighed som ligger til grund for dette speciale, om hvorvidt man kan 

organisere sig frem til et ønsket fællesskab ved hjælp af sociale designs, er blevet 

bekræftet. 

Derfor mener jeg også at man med fordel kan bruge dette speciale til at kigge på 

andre slags fællesskaber, som for eksempel på arbejdspladser eller kursussteder, 

og ud fra om man ønsker et etisk eller æstetisk fællesskab, kan man så 

implementere sociale designs, som styrker det ene eller det andet.  
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12 BILAG  


