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Beboersamtalerne
Denne rapport præsenterer resultaterne af en kva-
litativ undersøgelse, der har undersøgt lokale for-
brugs- og måltidsvaner samt madaktiviteter i tre bo-
ligområder i Haderslev (Sydbyen), Horsens (Axelborg 
og Sundparken) og i København (Urbanplanen) . I un-
dersøgelsen har vi snakket med i alt 18 beboere via tre 
beboersamtaler (en beboersamtale pr . boligområde) 
samt tre interviews med boligsociale medarbejdere 
(et interview pr . boligområde – med flere ansatte tilste-
de) . Vi har kombineret metoden med beboersamtaler 
med interviews med boligsociale medarbejdere med 
henblik på at indsamle viden om området fra flere 
forskellige perspektiver . I analysen af det indsamlede 
datamaterialer, har vi indledningsvis kigget på de for-
skellige fokusgruppeinterviews særskilt for at afdække 
holdninger til de forskellige emner for hvert boligom-
råde . Herefter er datamaterialet analyseret på tværs af 
boligområder for at afdække identiske og forskellige 
holdninger til emnerne . 

Formålet med undersøgelsen er: 1) At skabe indledende 
kontakt med områdets beboere og professionelle med 
henblik på at introducere, trykteste og kvalificere pro-
jektet . Vi har, med andre ord, ageret fortrop og brobyg-
ger mellem Forbrugerrådet Tænk og områderne med 
henblik på at opbygge tillid via en ”langsom start” . 2) At 
skabe generel viden om områderne og beboernes ind-
købsvaner . 3) At skabe specifik viden til Forbrugerrådet 
Tænks planlægning af madevents og, måske vigtigst, at 
plante ideen om madfesterne hos beboerne . Herigen-
nem er det selvfølgelig formålet at inkorporere inputs 
fra beboersamtalerne i konceptet, så de kommende 
madfester lige så meget er opstået ”nedefra” og derved 
er beboernes egne . 

Fokusgruppeinterviewene er struktureret omkring 
hovedemnerne ”indkøb” og ”lokale indkøbsvaner”, 
”måltidet” og ”spisesituationen” samt samtaler om de 
konkrete madaktiviteter . Tilsammen giver disse emner 
forskellige indblik i hverdagslivet for beboerne i udsatte 

boligområder med de udfordringer, men også poten-
tialer og drivkræfter, der kendetegner områderne hver 
især samt en række fællestræk .

Det ”almene” og det ”sociale” 
Det kan være vanskeligt at navigere praktisk og sprog-
ligt med den almene boligsektor som udefrakommen-
de . På den ene side kan man nemt risikere at træde 
sektoren og beboerne over tæerne med nedladende og 
stigmatiserende betegnelser . ”Underklasse”, ghettoer 
og ghettolister er betegnelser, som mange, der beskæf-
tiger sig med eller bor i boligområder med mange alme-
ne boliger, helst ville være foruden (og som i øvrigt ofte 
er misvisende, hvis ikke decideret forkerte beskrivel-
ser) . Omvendt er det samtidigt et ufravigeligt faktum, 
at den almene boligsektor, sammenlignet med den pri-
vate boligsektor (ejer, parcel, andel), som den eneste 
boligsektor, har den ”privilegerede” samfundsfunktion 
at integrere og tilbyde bolig til de nye og eksisterende 
danskere, der har brug for hjælp til at skaffe egen bolig, 
qua kommunernes ”ret” til at anvise op til ¼ af boligor-
ganisationernes boliger . Når det så er sagt, må man hel-
ler ikke glemme, at 93% af beboerne (generelt) er meget 
eller ret tilfredse med at bo i deres boligafdeling ifølge 
en videnskabelig undersøgelse fra SBI .

Der bor cirka 1 million danskere i almene boliger, så 
det er selvsagt vanskeligt at kategorisere beboerne i 
bestemte typer eller klasser . Her er fx to beboercitater, 
der giver et billede af, hvad det er for et socialt beboer-
spektrum, der udgør almene boligområder:

Beboerdemokrati
Den almene boligsektor og beboerorganisationerne er 
kendetegnet ved beboerdemokrati, hvor beboerne via 
fx afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder i princippet 
bestemmer over afdelingernes økonomi, regler og hus-
orden, vedligeholdelse og renovering, fælles arealer, 
aktiviteter og meget mere . For udefrakommende, fx 

Indledning
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Forbrugerrådet Tænk (og for os), er det organiserede 
beboerdemokrati en uundgåelig forudsætning i forhold 
til at ”komme udefra” og søsætte et initiativ . Heldigvis 
er det også en gave . 

Det ville være at skyde sig selv i foden, at igangsætte ek-
sempelvis madevents uden om det organiserede bebo-
erdemokrati . Det organiserede beboerdemokrati, her-
under medarbejderne i helhedsplanerne og beboerne, 
er for det første en taknemmelig medspiller og ressour-
ce . Modsat fx et tilfældigt parcelhuskvarter (eller anden 
”almindelig”/privat boligform), så er det organiserede 
beboerdemokrati kendetegnet ved at man slet og ret 
”kender hinanden” . Medarbejderne i boligorganisatio-

nerne og beboerne er i øjenhøjde og på fornavn . Det 
har den klare fordel, at når man som os er fortrop på et 
positivt og produktivt initiativ (madevents), der bidra-
ger positivt til boligområderne, har det indtil videre vist 
sig, at man bliver mødt med stor hjælpsomhed og åbne 
arme . Medarbejderne fra alle tre boligorganisationer 
har nærmest stået på hovedet for at hjælpe os med alt 
det praktiske omkring planlægningen af beboersamta-
lerne/fokusgrupperne . Var det modsatte tilfældet, altså 
hvis der ikke var opbakning til projektets grundidé, vil-
le projektet være umuligt at gennemføre . : ”Vi vil gerne 
indgå i et sådan projekt, men vi er afhængige af, at bor-
gerne syntes det er en god idé og syntes det er sjovt. Ellers 
gør vi det ikke” (Medarbejder, Imagine) . 

For mange er det en kamp 
hver dag bare at komme 

ud af sengen, mange er meget 
dårligt stillet . Hvis de skal 

bevæge sig 500 meter er det 
uoverkommeligt for dem . 

Det er de svageste af de svageste i 
samfundet vi har med at gøre .

Jeg ELSKER at handle ind, 
jeg elsker at undersøge alt,
 hvad der er at undersøge 

– holdbarhed, pris, friskhed . 
Jeg går meget op i kvalitet 

og sundhed og går ikke 
på kompromis .
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Områdebeskrivelser

Haderslev – Sydbyen
”Her bor cirka 1300-1400 mennesker, som er sammensat 
på en måde, så vi har en helhedsplan. Et stykke gennem-
snitligt arbejderklasser-gennemsnitsdansker, bare med 
den særlige omstændighed, at mange ikke arbejder fordi 
der er mangel på jobs” (medarbejder, HAB) . Der er 18-
20 forskellige nationaliteter, over 50% af beboerne er 
over 50 år gamle og 41% af børnene bor kun med én 
forælder . 

Der bor overordnet set tre typer af beboere i Hjortebro-
parken (Sydbyen), Haderslev . For det første er der ”de 
oprindelige”, gamle idealister, der flyttede til området 
dengang boligerne var luksuriøse (med elkomfur!) i 
sammenligning med andre boliger . De her beboere er 
fra en tid, hvor konen gik hjemme (eller højest havde 
deltidsjob) og manden tjente pengene . Det har selvsagt 
afgørende betydning for forbrug, mad- og indkøbsva-
ner, fortæller en af medarbejderne i helhedsplanen, 
hvis man har gået hjemme altid: ”Hvis man ikke har 
lyst til at udføre horisontlinjer lever man som man altid 
har gjort, man panerer som man altid har gjort”. For det 
andet bor der dem, der som udgangspunkt bare skulle 
bo her ”midlertidigt” på grund at et akut boligbehov – i 
praksis har flere af dem boet her i 10 år . Endeligt er der 
dem, der er blevet anvist (kommunen råder over hver 
5 . bolig), fx flytter 19 syriske flygtninge ind i løbet af for-
året (og flere til i løbet af sommeren) . 

I løbet af foråret starter der en madklub op på initiativ 
af en beboerne . Madklubben er den først og eneste af 
sin slags . 

Horsens – Axelborg og Sundparken (Imagine)
”Axelborg er noget klassisk randbebyggelse fra 
slut-1960’erne, start-1970’erne. Mange er uden for ar-
bejdsmarkedet, mange med anden etnisk baggrund (50% 
to-sprogede), 40% ældre danskere, mange med lavt ud-
dannelsesniveau og så kommer der rigtig mange tamilere 
herude” (Medarbejder, Imagine) . 

Ifølge medarbejderne handler beboerne i supermarke-
der, hvor det er billigst og det er grundlæggende lige-
gyldigt, hvor varerne kommer fra eller om de er øko-
logiske . Beboerne har ingen penge (…) ”men de penge, 

der er, bliver brugt tåbeligt”, på fx bacon, flødeost, pas-
taskruer og ellers ugens tilbud: ”Jeg er overrasket over, 
hvor mange penge man kan bruge på dårlig mad” . Med-
arbejderne fortæller også at der nok er mange beboere, 
som ikke ved, hvad Forbrugerrådet Tænk er – og at der 
nok vil være skepsis over for ”en madevent, hvor nogle 
kommer og fortæller os at vi skal spise mere sundt” . Be-
boerne vil inspireres og inddrages, de vil ikke moralise-
res eller have at vide, hvordan deres verden bør se ud .

Det er de etniske familier og de ældre danskere, der er 
aktive og frivillige . Med jævne mellemrum er der fæl-
lesspisninger, og når det er tamilerne, der arrangerer 
kommer der mange gæster – sidste gang var der op i 
mod 100 gæster . 

København - Urbanplanen
Der bor over 5000 beboere i Urbanplanen i cirka 2500 
boliger – et af Danmarks største sammenhængende bo-
ligområder . Urbanplanen ligger ”centralt i København”, 
som de skriver i deres boligsociale Helhedsplan 2014-
2017, nærmere bestemt på Vestamager . Området er ikke 
uden sociale problemer: der er (for) mange ensomme 
og isolerede, udsatte beboere, høj arbejdsløshed, for få 
kultur- og fritidstilbud, for mange unge, utryghedsska-
bende unge mænd, der er tættere knyttet til bander og 
kriminalitet end til job og uddannelse .  Boliglivet i Ur-
banplanen er også præget af, at Københavns kommune 
anviser en del psykisk syge og sårbare borgere til bo-
ligområdet, ”der ofte er isolerede i deres boliger eller 
har svært ved at forholde sig til en husorden og livet i 
fællesskab”, ifølge helhedsplanen . 

Urbanplanen er et multikulturelt boligområde, hvor 
over halvdelen af alle beboere og ca . 70 % af de unge un-
der 25 år har anden etnisk baggrund end dansk . Til gen-
gæld har området også et grønt liv vi sjældent oplever i 
andre almene boligområder, fx en bigård med honning-
produktion og undervisning (Bybi), Urbanhaven med 
13 havelodder og Bondegårdslegepladsen med høns, 
kaniner, en ko der hedder Maren og en gris der hedder 
Bertha, foruden heste og geder . Urbanplanen bebos, til 
forskel fra mange andre udsatte boligområder, også af 
unge studerende tilknyttet hovedstadsområdets uddan-
nelsesinstitutioner .Indkøb og lokale fødevarer
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Beboersamtalerne

 - Jagten på det gode tilbud
”Jeg kigger efter de mærker med orange farve når jeg 
handler ind – tilbudsmærkerne” (Kvindelig beboer, Ur-
banplanen)

”Der bliver i de familier jeg kender ikke truffet et aktivt 
valg om, hvad man gør. Der hvor det er billigst det er der, 
hvor man handler. Det er ligegyldigt hvor det kommer fra 
og om det er økologisk. Økonomi er det grundlæggende!” 
(Boligsocial medarbejder, Imagine)

For størstedelen af de beboere vi har snakket med på 
tværs af boligområder, spiller økonomien en central 
rolle for, hvad de køber ind og hvor ofte de køber ind . 
De går specifikt efter dagens/ugens tilbud, de bruger re-
klame- og tilbudsapps og –aviser, og de handler gerne 
op til 4-5 gange om ugen for at få de billigste varer . Net-
to, Little, Fakta og Aldi er de primære butikker, først og 
fremmest fordi de er billigst, men også fordi de er loka-
liseret tæt på beboernes hjem . En beboer fra Axelborg 
beskriver jagten efter tilbud på denne måde: ”Jeg køber 
ind efter tilbudsaviserne. Jeg har kun min pension, så 
jeg er nødt til at gå på kompromis. Jeg kører rundt hver 
morgen når supermarkedet har sat deres varer ned. Alle 
indkøbsaviser bliver slavisk gennemgået.”

Jagten på det gode tilbud deles også med hinanden: 
”Ser jeg et godt tilbud ringer jeg til naboerne”, fortæller 
en kvindelig beboer, som er én de andre indkøbsansvar-
lige fra området lytter til . ”Hvis hun siger det er et godt 
tilbud, stoler vi på det”, siger hendes veninde,  hvorefter 
veninderne enten beder hende købe flere af de pågæl-
dende varer med hjem – eller også tager de selv ned og 
køber dem . 

Men det er ikke kun prisen og afstanden til butikker-
ne, der afgør hvor og hvad beboerne handler ind . Især 
deltagerne med anden etnisk baggrund end dansk har 
særlige indkøbsrutiner, der inkluderer besøg hos ara-
biske/etniske butikker – foruden de nævnte supermar-
keder . Som en beboer, der oprindeligt kommer fra Sri 
Lanka, udtrykker det: ”Vores mad kan man ikke købe i 
supermarkedet. Jeg køber det i en grønsagsbutik, hvor 
der kommer grøntsager om torsdagen”. En kvindelig be-
boer fra Axelborg fortæller også, at afstande mellem og 

antal af butikker ikke spiller nogen rolle: ”Jeg køber også 
i mange forskellige butikker. Vi spiser tyrkisk mad fra 
tyrkiske og arabiske butikker. Og så supermarkeder. Jeg 
cykler hele tiden rundt og elsker at handle hele tiden hele 
ugen. Næsten hver dag. Jeg elsker at handle ind.” 

Afstanden spiller altså, især blandt de nyeste danskere, 
en mindre rolle når det er en særlig type fødevarer, der 
skal købes og der er flere, der tager på længere ture ud 
for at få det rigtige sortiment . En kvindelig beboer fra 
Urbanplanen fortæller, at de hjemme hos hende tager 
fra Urbanplanen til Nørrebros Bazar og handler stort 
ind én gang i måneden for at købe langtidsholdbare va-
rer, fx ris, pasta, krydderier og diverse konservesvarer . 
Det er både billigere og samtidig en måde at skaffe varer 
på, som ellers ikke er tilgængelige . To tyrkiske kvinder 
fra Sydbyen kører en endnu længere tur, til Tyskland, 
af samme grund: ” Tyrkiske råvarer kan vi ikke få i Ha-
derslev, så vi tager til tyrkiske markeder i Tyskland – og 
opbygger lager: Bulgur, tyrkiske auberginer, dåseting, 
morgenmadsprodukter, tyrkisk fetaost, bønner . I Tysk-
land kan vi få det hele” .

Selvom prisen spiller en stor rolle for langt de fleste af 
deltagerne, så beskriver deltagerne i fokusgrupper også 
en række andre faktorer, der spiller ind når de vælger 
deres varer . Hensyn til miljø, e-numre og fedtprocent 
bliver nævnt flere gange og særligt en stor opmærksom-
hed på gelatine i produkter bliver italesat fra de mus-
limske deltagere . 

 - ”Alle har råd til et godt måltid mad hver dag”
Som en del af interviewet præsenterede vi deltagerne 
for påstanden: ”Alle har råd til et godt måltid mad hver 
dag!” . Med enkelte undtagelser blev påstanden afvist, 
især med henvisning til tid og planlægning .

En kvindelig beboer fra Urbanplanen bekræfter på den 
ene side påstanden: ” hvis man planlægger så har man 
råd. Man skal tænke over, hvad man bruger sine penge på 
…” , men samtidig beskriver hun netop planlægningen 
som udfordrende, når man fx er en travl børnefamilie: 
”Der er dem, der bruger tid på at samle mad ind – de spi-
ser luksusretter fordi de har brugt tid på at gå rundt og 
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finde de billige varer. Det koster ikke så meget, men det 
koster deres tid. Jeg har lidt svært ved planlægningen, det 
er det det handler om”.

I Axelborg er der på samme måde flere der beskriver 
planlægning som en afgørende faktor, men at ”den 
gode mad” udfordres af andre indkøbsbehov, fx medi-
cin eller ”fristelser”: ”Man skal planlægge det og jeg plan-
lægger en del. Jeg har et [dyrt] medicinforbrug, og der er 
stram økonomisk planlægning. I forhold til madbudgettet 
er der ingen plads til impulskøb eller fristelser. Jeg holder 
mig altid til budgettet” (Kvindelig beboer, Sydbyen) . 

En anden beboer fra Sydbyen beskriver, at hun ikke er 
god til at planlægge og har svært ved at overholde et 
stramt budget eller at have råd til ”god mad”: ”Planlæg-
ning er svært, man bliver hurtigt fristet. Hvis et stykke 
kød ser lækkert ud, men koster 100 kr. mere., så køber jeg 
det”. For hende betyder det, at der altså er ”god mad” 
dén dag, men at hun andre dage, fordi hun har givet 
efter for fristelsen, ikke har råd . En beboer fra Sydbyen 
fortæller, at ”den gode mad” ofte slet og ret ikke er en 
prioritet: ”Mange prioriterer andre ting end kost. Man 
prioriterer forkert, man tænker ikke på kosten frem for 
andre ting”, og bemærker også: ”Der er også nogle, der 
vitterligt ikke har råd til det”.

En mandlig beboer fra Axelborg fortæller os, at han er 
én af dem, der ikke har råd . Han går ellers meget op i 
mad og ”laver gerne det hele fra bunden”, men fortæl-
ler, at der blandt hans naboer mangler viden på områ-
det: ”Mange folk tror at det de køber, det er det bedste 
for dem. Det der sælger bedst i dansk supermarked er fry-
sepizza. Og sådan er det for mange af dem der bor her”.

Deltagerne i alle fokusgrupper er grundlæggende enige 
om, at det kræver en god planlægning, hvis man skal 
kunne lave god mad og få økonomien til at strække, og 
det er ikke alle der syntes det er lige nemt . Det fremgår 
af de forskellige svar, at ikke alle har den rette viden, tid 
eller evner, der gør dem i stand til at planlægge og lave, 
hvad de beskriver som et godt måltid mad . Det kan der-
med argumenteres at alle har råd til et godt måltid mad, 
men i de tre boligområder vi besøgte, er det ikke alle 
der har de ressourcer og den tid og viden det kræver at 
lave et godt måltid for små penge .

 - Øvelse: Hvordan vælger du, når du køber æbler? 
”Jeg har valgt bedste smag, billigste tilbud og friskhed . 
Smagen er vigtig – jeg ved, hvilke sorter jeg godt kan 
li . Så kigger jeg på prisen og så selvfølgelig om det er 
frisk”(Mandlig beboer, Axelborg) .

Deltagerne i fokusgrupperne blev præsenteret for en 
række forskellige overvejelser i forhold til hvordan 
de prioriterer, når de skal købe æbler . Henholdsvis: 
Bedste smag / flotteste æble / billigste/ hurtigste og 
nemmeste af finde / dansk producerede / andet land / 
friskhed / andet . 

Deltagerne valgte, groft skåret, bedste smag . Og den 
bedste smag hænger ifølge mange ofte sammen med, 
hvordan æblerne fremstår æstetisk: udseende og frisk-
hed . Æblesorten Pink lady fremhæves af ca . halvdelen 
af alle deltagerne som deres favoritæble – og så betyder 
pris eller økologi ikke så meget . Fx fortæller en bebo-
er fra Axelborg: ”Pink Lady er dyre og ikke økologiske, 
men de er bare så gode” . Ligesådan lyder det fra Urban-
planen: ”Jeg har valgt bedste smag, friskhed og billigste 
og bedste tilbud . Jeg kan virkeligt godt li pink lady . De 
er ret dyre, men hvis de er på tilbud så køber jeg dem” . 

Som nævnt er æblets udseende vigtigt, fx for en kvin-
delig deltager fra Urbanplanen, som ikke synes at øko-
logiske æbler ”ser gode ud”: ”Jeg tænker over at de er 
økologiske og danske, men hvis de andre ser bedre ud, 
så vil jeg hellere tage dem . De økologiske ser ikke altid 
godt ud . Eksempelvis bananer, der er små og grønne, 
det gider jeg ikke . Så tager jeg dem, der ser gode ud” .

Er det så ikke vigtigt hvor og hvordan æblerne er pro-
duceret? Deltagerne fra fokusgruppen i Urbanplanen 
og Sydbyen deler sig her i to grupper mht ., hvorvidt 
det spiller en rolle, hvor æblerne er dyrket . Ca . halvde-
len fortæller at det ikke spiller en rolle, hvor æblerne 
er produceret . En deltager fra Urbanplanen fortæl-
ler: ”Jeg har valgt bedste smag, flotteste og smukke-
ste æble . Jeg er faktisk ligeglad med om det er dansk 
– jeg kigger på hvordan det ser ud . Det kan fortælle at 
det smager rigtig godt” . En anden har samme pointe: 
”Hvis varerne er frisk og smager godt, hvorfor skal jeg 
så tænke over, hvor de kommer fra?” .  For en bebo-
er i Sydbyen er udseende også vigtigere end æblernes 



oprindelse: ”De skal være flotte, friske, og må gerne 
være på tilbud . De skal være indbydende at spise, jeg 
gider ikke spise æbler med brune pletter, ad! Lige me-
get hvilket land det kommer fra, de skal bare spises . 
De franske æbler er jo gode .”

Der beskrives på den ene side en stor bevidsthed om-
kring pris og tilbud, men samtidig er det tydeligt, at når 
det kommer til det konkrete valg af æbler, så er det ikke 
altid prisen, der afgør hvilket æble du køber . 

Den anden halvdel af deltagerne har en større opmærk-
somhed på, hvor æblerne kommer fra . De danske æbler 
er deres foretrukne, både pga . smag, friskhed og især 
fordi de vil støtte ”det danske” . En deltager fra Sydby-
en sammenholder ”det danske” med arbejdspladser: 
”For mig er det vigtigste den bedste smag og at de er 
danske . Vi skal støtte de danske æbleplukkere” .  En an-
den beboer fra Sydbyen beskriver det ligeledes som et 
spørgsmål om kultur og danskhed: ”Når vi kan få dan-
ske produkter, hvorfor skal vi så købe fra andre lande?” 
Og slår så fast: ”Jeg er nationalist” . En studerende fra 
Urbanplanen fremhæver det lokale, om end han ned-

toner det kulturelle aspekt til fordel for det økologiske: 
”Det vi indtager skal også helst komme fra det samme 
stykke jord som vi selv står på . Der er da også en økolo-
gisk overvejelse i det .” 

 - Lokale fødevarer
”Jeg tror, at hvis målet er at folk skal have mere fokus på 
lokale fødevarer, så tror jeg målgruppen findes et andet 
sted . Det er ikke dem vi tiltrækker boligsocialt . Vi arbej-
der med de ressourcesvage . Det handler ikke om, hvor 
tingene er produceret, men om de er billige . Og så er 
der stærke madtraditioner, hvor tingene er lavet på en 
helt bestemt måde .” (Boligsocial medarbejder, Imagine)

I alle tre fokusgrupper har vi fået deltagerne til at de-
finere, hvad de tænkte på, når vi nævnte ”lokale fø-
devarer/råvarer” uden nogen uddybende forklaring . 
Formålet var at lade deltagerne ”udfylde” begrebet og 
lade de forskellige definitioner på det lokale være ud-
gangspunktet for en dialog . For flere var det et abstrakt 
spørgsmål, men det viste også at der var mange forskel-
lige forståelser på spil . 

Jeg har valgt bedste smag, 
billigste tilbud og friskhed . 
Smagen er vigtig – jeg ved, 

hvilke sorter jeg godt kan li . 
Så kigger jeg på prisen og så 
selvfølgelig om det er frisk .

(Mandlig beboer, Axelborg)
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Nedenfor præsenteres 8 eksempler på de forskellige definitioner

Generelt var der i ingen af grupperne som havde en be-
mærkelsesværdig stor interesse for eller prioritering af 
selve råvarerne, fx lokalt producerede grøntsager . Kun 
enkelte prioriterede det .  Til gengæld fortalte flere om, 
hvordan ”de støtter det lokale mad” ved at købe varer 
i de lokale butikker . En kvindelig beboer fra Urbanpla-
nen forklarer: ” Det handler om at vi holder samfundet 
i gang. At jeg lige har købt fra én og at hans virksomhed 
går godt. Jeg syntes det er vigtigt, at vi støtter hinanden 

på den måde”. Udover butikkerne blev ”det lokale mad” 
også forbundet med deltagernes oprindelsesland, fx So-
malia og Tyrkiet . 

Hvad skal der så til, for at de køber flere lokalt produce-
rede fødevarer (fra nærområdet)?: Oplysning, tilgænge-
lighed og ikke mindst billige varer – flere kender ikke til 
fænomenet, og for andre er det ikke muligt at ”komme 
derud” til fx lokale gårdbutikker . 

FORSKELLIGE DEFINITIONER PÅ 
DET LOKALE

UDSAGN

Den lokale gårdbutik Jeg tænker på Hejsager/Hejstrup gårdbutik, hvor jeg køber lokale æg og 
gulerødder 

De lokale grøntsager i min køkkenhave og 
på min altan . 

Jeg har min køkkenhave her og det er lokalt, når jeg henter mine egne 
grøntsager – jeg har selv vandet. Det er lokalt for mig. Og så er der biavleren, 
som man kan købe honning fra. Det er honning fra området – det tænker jeg 
også er meget lokalt. 

Den lokale grønthandler og slagter Jeg tænker på at støtte det lokale, den lokale grønthandler og slagter.  
Hans kød er produceret i Danmark. 

Det nærmeste supermarked Alt i Kiwi herovre, det ligger tæt på.

De råvarer der er produceret fairtrade og 
støtter de fattige i Afrika .

Coop støtter lokalt, eksempelvis afrikanske bønder og projekter for fattige. 
Det kan jeg godt li. Så når jeg køber, går det også til dem. Hvor man også får 
historien bag fortalt. 

De lokale råvarer man kan finde i ens 
nærområde

Der har været udflugter til Amagerfælled – hvor man kunne finde ting man 
kunne spise, urter mm. Og det kan jeg godt li og det er lokalt.

De lokale æbler fra Tyrkiet  
(hvor jeg kommer fra

Jeg tænker på de lokale æbler i Tyrkiet. De er så grimme, men de smager rigtig 
godt for de er ikke sprøjtet. De gamle sælger dem bare direkte fra haven. Jeg kan 
også godt lide bare at plukke dem fra træerne. Men jeg kan ikke få de æbler i 
Europa, så jeg kan kun få dem i Tyrkiet. 

Fisk fra havet Jeg tænker på fisk. At få fat på noget frisk fisk. Jeg har nogle gode [lokale] 
forbindelser, der kan man være heldig at få store skrubber. Det er friskhed og 
lokal mad for mig. 
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Især i Urbanplanen og Sydbyen er pris en afgørende 
barriere . Fokusgruppen i Axelborg kredser i højere 
grad om en manglende tilgængelighed, overskud og vi-
den . Som en af deltagerne fra Axelborg siger: ”Tilgæn-
geligheden er afgørende. Hvis der nu på torvet var mulig-
hed for at købe det, så ville jeg måske gøre det”. En anden 
beskriver det på denne måde: ”Det skulle være lige så 
billigt. Og så skulle det stå meget tydeligt [at varerne er 
lokale]. Eller også skulle man kende dem der solgte dem. 
En der kom fra en bondegård og solgte det”.

”Det lokale mad” er tydeligvis et flydende begreb . 
Lokale råvarer er ikke højt prioriterede, blandt andet 
fordi de er svært tilgængelige, men det betyder ikke 
at beboerne er ligeglade . Det er dog bare ét af flere 
indkøbsparametre – og ikke det vigtigste . I flere af fo-
kusgrupperne er der imidlertid forvirring omkring fæ-
nomenet, eller decideret uvidenhed . For en kvindelig 
deltager fra Axelborg er spørgsmålet om lokale/uden-
landske varer i sidste ende, et spørgsmål om smag – 

ikke forbrugsetik: ”Jeg har lige købt sukkerærter og jeg 
syntes ikke de smagte som de plejede at gøre. Så opdage-
de jeg at de kom fra Kenya. Man tænker alligevel Kenya, 
det kan være jeg skulle vente til at der kom hollandske el-
ler tyske, de smager bedre”. En anden fortæller her om 
overvejelser vedr . indkøb af bananer: ”Hvis bananerne 
har været transporteret fra Spanien så må de være ble-
vet sprøjtet. Der er sket en proces – så der tænker jeg, det 
er mere lækkert at de er fra Danmark, hvor det ikke er 
produceret så kemisk. Jeg vælger altid økologiske bana-
ner fra Danmark”. 

Den manglende interesse og viden overfor de lokalt 
dyrkede råvarer skal dog også nuanceres, da flertallet 
af fokusgrupperne udviser velvilje overfor aktiviteter, 
der knytter sig til den lokale produktion . Her var det 
særligt besøg på bondegårde og farmers marked der 
var interessante . Det vigtigste i den sammenhæng var 
dog igen, at fremhæve prisen som en afgørende faktor 
samt muligheden for at få en god og gratis oplevelse .  

Opsamling – kort og godt

BARRIERER
Der mangler overskud til den nødvendige planlægning af indkøb .
Forkerte prioriteter og manglende viden . Hvad er sund mad?
Manglende tilgængelighed, viden og interesse for den lokalt dyrkede mad .
Maden skal først og fremmest være billig!

POTENTIALER
Flere udtrykker interesse for mad og madlavning . Kan det understøttes? 
Fokus er på billig mad . Kan det lokale mad være den billige løsning? 
En interesse for det lokale, dog primært at støtte lokale butikker via 
indkøb . Hvordan kan det bruges?
Særligt de ikke etnisk danske er villige til at flytte sig langt for at få de 
rigtige madvarer .
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Deltagelse i madevent
”Der vil være rigtig mange, som ikke ved hvad forbrugerrå-
det Tænk er – og der vil være rigtig mange når det handler om 
mad, som vil tænke at det handler om at de vil have os til at 
spise mere sundt. Og den type arrangementer gider de ikke. 
Det bider ikke så hårdt på vores beboere, når vi moraliserer . 
Vi vil gerne inspireres og inddrages og være en del af det, 
men der er ikke nogen, der skal komme og fortælle os hvor-
dan verden ser ud” (Boligsocial medarbejder,Imagine) .

Gennem fokusgruppeinterviewene udviser størstede-
len af beboerne fra undersøgelsen en grundlæggende 
interesse i planlægningen af madaktiviteten i deres bo-
ligområder . Flere ønsker at deltage aktivt – men på for-
skellige måder . 

Vi møder engagerede ildsjæle i alle tre boligområder . 
Særligt i Axelborg viser det sig, at størstedelen af delta-
gerne i fokusgruppen allerede er engagerede i madaktivi-
teter i boligområdet . De har gjort sig en del erfaringer og 
deler ivrigt ud af dem . En beboer siger følgende: ”For at 
arrangementet fungerer så skal man ikke stå alene med det. 
Man skal have opbakning. Jeg har tidligere været for dårligt 
til at stå alene med det og så bliver det stressende. Det er 
afgørende for mit vedkommende med støtte fra lokalom-
rådet” . Her fremhæves en central pointe fra beboernes 
side, og som de i Axelborg alle er enige i, nemlig at det 
er vigtigt med opbakning og støtte, når man er med til at 
stå for et projekt . Flere gange bliver beskrivelsen ”Tor-
denskjolds soldater” nævnt som en betegnelse på dem, 
der altid stiller op . ”Tordenskjold soldater er dem, der er 
med hver gang. De vil gerne hjælpe og syntes det er sjovt 
at være med”, fortæller en kvindelig beboer fra Axelborg. 
Motivationen til at deltage kommer dels fra et stort enga-
gement i mad, men derudover fortæller flere også, at det 
sociale og fællesskabet spiller en afgørende rolle . ”For 
det gode måltid er det vigtigt, at der er en god stemning. 
Hvis man sidder alene så mangler man folk omkring sig. 
Når man laver mad i beboerhusene, så glæder man andre 
med maden og det er vigtigt for mig” (Mandlig beboer, 
Axelborg) . Ligesådan beskriver en kvindelig deltager fra 
Urbanplanen også det sociale og fællesskabet som en væ-
sentlig faktor, men at vi skal være opmærksomme på fæl-
lesskaber, der kan lukke omkring sig selv: ”Folk sætter sig 
i grupper. Hvis man laver maden sammen har man mere 
med hinanden at gøre. Sådan tror jeg det vil fungere bedst”. 

Overordnet er der mange positive tilkendegivelser i fo-
kusgrupperne og fra de boligsociale medarbejdere, når 
det kommer til det frivillige engagement og fælles mad-
lavning . En boligsocial medarbejder i Urbanplanen for-
tæller: ”Der er mange, der er stolte af det område de kom-
mer fra og som gerne vil gøre det bedre. Jeg mener der 
er et stort potentiale i at arbejde med frivillige beboere”. 
Men samtidig er det også tydeligt, at det frivillige en-
gagement skal plejes . Som en anden boligsocial medar-
bejder fra Axelborg beskriver det: ”Man kan ikke regne 
med, at vi finder 20 frivillige og så møder de op på dagen. 
For dem handler det også om relationen og processen op 
til, hvor der er nogle møder” . Og ligesom der er flere fra 
fokusgruppen der gerne vil deltage som frivillige, så gør 
de os også opmærksomme  på, at der er mange som 
ikke er på samme måde . Flere fortæller, som en kvin-
delig deltager fra Axelborg, at der er mange beboere og 
naboer, der ”lukker deres døre og ikke har overskud”.

En mandlig beboer fra Urbanplanen fortæller, at han 
normalt plejer at blive væk fra den type arrangemen-
ter, men at han er glad for idéen om smagsprøver . Til 
spørgsmålet om, hvad han kunne have lyst til at delta-
ge med, hvis han skulle bidrage til madlavningen sva-
rer han: ”Hvis maden blev lavet på stedet så skulle man 
måske lave hold, hvor man kunne hakke løg. At man kan 
bidrage og at det ikke behøver at være så svært. Så vil jeg 
måske gerne være med”. Interviewet i Urbanplanen le-
des videre til en snak om, hvorvidt beboerne syntes det 
er en god idé, hvis det handler om sundhed og de fleste 
er enige i at det vil skræmme folk væk. ”Jeg gider ikke, 
hvis det er sundhedsfanatisk”, fortæller en kvindelig be-
boer - og de andre er enige med hende . 

Det er heller ikke alle, der ønsker at deltage direkte i mad-
lavningen . På tværs af de forskellige fokusgrupper gives 
der udtryk for, at ikke alle ønsker at lave mad sammen 
med andre . Enten pga . hygiejne, men der er også flere, 
der beskriver at de ikke kan overskue det . Som denne be-
boer, der hellere vil lave maden i hendes eget køkken og 
så tage det med til festen: ”Jeg kan ikke rumme det. Folk 
kommer op at skændes. Jeg vil hellere lave det hjemmefra. 
Når vi laver tyrkisk mad, vil jeg have at kartoflerne bliver 
skrællet på den rigtige måde”. En kvindelig beboer fra 
Urbanplanen beskriver det ligeledes: ”Jeg kan bedst lide, 
hvis man kan deltage på begge måder. Jeg har prøvet bare 
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bedre at lave i sit eget køkken. Ting som man ikke vil lave 
udenfor”. En anden beboer foreslår: ”Der skulle være to 
hold. Så der var et hold, der købte ind og et hold, der lavede 
mad. Og så er der dem, der står og kigger. ”

På baggrund af beboernes forskellige udsagn vedr . del-
tagelse i aktiviteten har vi udarbejdet et skema, der 
præsenterer 6 forskellige måder at deltage: 

Man kan på baggrund af de forskellige udsagn fra bebo-
erne argumentere for, at det er vigtigt at madaktiviteten 
rummer mulighed for at deltage på flere niveauer, ek-
sempelvis ved at lave maden hjemmefra . Det er vigtigt 
at man kan komme og deltage uden at være tvunget til 
at lave mad . For nogle vil det være naturligt at deltage, 
hvorimod det for andre vil være grænseoverskridende . 
For nogle vil det netop være det at bidrage med noget 
som er interessant, men opgaverne skal også være over-
skuelige . Der er fra beboernes side en stor opmærksom-
hed på ikke at blive udstillet og gjort til grin . Men sam-
tidig er det vigtigt at madlavningen er tilstede og synlig 
for alle . Som en deltager fra Urbanplanen beskriver det: 
”Det er bedre, hvis man har et køkken til rådighed. Så er det 
mere friskt og så dufter det af mad”. 

Plads til fællesskab og forskellighed
Et af de emner som debatten særligt kredser omkring i 
alle tre fokusgrupper er idéen om at lave konkurrencer . 
Her er der en grundlæggende enighed om at det er en 
dårlig ide . En mandlig deltager fra Axelborg beskriver 
det sådan her: ”Jeg tror ikke konkurrencer er det rigtige 
i boligsocialt øjemed. Der er ikke mange her, der kan tåle 
hvis det ikke går godt. De er samfundets svage og her skal 
man tage hensyn til, at tingene skal foregå på en anden 
måde end udenfor det her område. Jeg er bange for dårlig 
stemning, hvis der er konkurrencer. ”

I Urbanplanen beskriver en kvindelig deltager det på 
følgende måde: ”Konkurrencer har jeg ikke lyst til. Så får 
man at vide, at man ikke er god nok. Familier og voksne 

TYPER AF DELTAGELSE UDSAGN

Deltagelse i idéudvikling og planlægning, 
men ikke deltagelse på selve dagen .

Jeg er sådan en, der får ideerne og sætter det i gang. Men jeg ved også med mig 
selv, at mit hoved ikke kan overskue så mange mennesker. Så jeg bliver hjemme. 

Deltagelse i planlægningen af selve 
aktiviteten og madlavning på selve dagen .

Jeg vil gerne deltage i det hele. Sådan er jeg bare, jeg kan slet ikke lade være.

Deltagelse i madlavningen sammen med 
andre .

Jeg vil gerne komme og deltage sammen med de andre, hvis der er god plads i 
køkkenet.

Deltagelse i madlavningen ved at bidrage 
med mad lavet hjemmefra .

Jeg kan ikke rumme det. Folk kommer op at skændes. Jeg vil hellere lave det 
hjemmefra. 

Deltagelse ved at komme og spise 
sammen med de andre beboere .

Jeg er meget bange for, hvordan det vil smage. Når jeg får gæster starter jeg 3-4 
dage før og får helt dårlige nerver.  

Deltagelse ved at kigge forbi og smage 
smagsprøver .

Så smager man lidt forskelligt. Så kan man gå rundt og snakke lidt om det. 
Der er en god uforpligtende socialitet i det, hvor man har det fælles at samles 
omkring.
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skal ikke konkurrere med mad” . En anden beboer tager 
ordet og fortsætter: ”Det er også godt at man kan være 
med uden at man skal bedømmes på det man laver”.  

I alle tre fokusgrupper er der en enighed om, at kon-
kurrencer ikke er en god ide . Flere beskriver at det vil 
skabe splid iblandt beboerne og de er bange for, at det 
skaber dårlig stemning . Der udtrykkes fra beboernes 
side et ønske om, at alle skal være lige og at aktiviteten 
skal være et fælles projekt . Det kan forstås, at beboer-
nes modvilje overfor konkurrencer er et udtryk for det 
fællesskab som også kendetegner de almene boligom-
råder . Og netop fællesskabet beskriver flere beboere 
også som centralt, når det kommer til selve madak-
tiviteten og maden . Det er vigtigt, at der er mad som 
alle kan spise, herunder hensyn til glutenallergikere, 
vegetarer, dem med sukkersyge og muslimer, der ikke 
spiser grisekød . En kvindelig beboer fra Sydbyen for-
tæller: ”Hvis vi skal have en god maddag, så skal vi være 
åbne over for folks kulturer. Mad åbner for hinanden. Det 
er noget vi alle sammen skal have. Jeg er åben over for, om 
det er halal eller ikke – det er jo lige meget”. 

Madeventen må også gerne være farverig, forskellig 
og bestå af mad fra mange forskellige lande: Fx mulig-
hed for at smage mad fra forskellige kulturer, at lære af 
hinandens madtraditioner og prøve at spise mad man 
ikke tidligere har smagt . En kvindelig beboer siger fx: 

”Danskere vil måske gerne prøve at spise muslimsk mad. 
Personligt elsker jeg fx tyrkisk trekantet brød med grønt-
sager og oksekød” . Lignende beskrivelser hører vi flere 
af i alle fokusgrupperne . Sprog og kommunikation er 
hertil afgørende . Ikke alle forstår dansk, så opslag i op-
gange og skilte i maden må gerne være på flere sprog . 

En ting de fleste er enige om når det kommer til aktivi-
teter er, at der skal være noget for børnene . Forældrene 
kommer, hvis deres børn kan blive underholdt og det 
må gerne være både for de mindste og de lidt større . 
I alle tre fokusgrupper nævnes hoppeborg og fodbold 
umiddelbart som forslag til aktiviteter, men undervejs 
i samtalerne åbnes der op for en række andre forslag . 
I alle grupperne nævnes snobrød som en oplagt aktivi-
tet til børnene . Omkring hvorvidt børnene kan deltage 
i madlavningen er der i Axelborg enighed om, at det er 
en god idé . I Sydbyen og Urbanplanen er der lidt blan-
dede udsagn, men alle er dog enige om, at børnene skal 
deltage og underholdes for at forældrene har lyst til at 
komme . Og så må arrangementet gerne have x-faktor, 
noget ekstraordinært, der lokker beboerne til . Fx kend-
te mennesker, herunder en tv-kok, særligt musik eller 
én fra Ramasjang, som vil lokke samtlige børn til . 

I nedenstående skema kan man se en oversigt over ud-
sagn i forbindelse med at deltagerne blev præsenteret 
for 7 forskellige forslag til aktiviteter: 

AKTIVITETER UDSAGN

Snobrød for børn  − Jeg syntes snobrød er en virkelig god idé til at involvere børnene i madlavningen.
 − Snobrød over bål er populær for børnene.
 − Snobrød er godt så skal børnene nok komme.
 − Snobrød er virkeligt hyggeligt. Men der skal være nok pinde og man skal kunne få både 

svinepølser og kyllingepølser

Smagsprøver  − Det er en god idé, vi vil gerne mere fællesskab og åbenhed overfor hinanden.
 − Jeg vil helst komme til noget, hvor man skal smage alt muligt forskelligt. Indisk og tyrkisk.
 − Man kunne have en masse forskellige småbidder, pindemadder. En lille tapas.
 − Hvis de er gratis kommer folk. Vores yndlingsmad er gratis mad.
 − Det tiltrækker altid folk.
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AKTIVITETER UDSAGN

Konkurrencer  − Det ville ikke fungere med konkurrencer. Det ville ikke du, hvis man skulle ned og bedømmes. 
Vi er bange for, at der komme dårlig stemning – dem der bare vil vinde.

 − Det kunne være sjovt, men jeg tror det ville være svært at samle folk til det. Jeg tror I skal tænke 
det som et delelement i noget større. Det er nok ikke det, der tiltrækker folk.

 − Konkurrencer har jeg ikke lyst til. Så får man at vide, at man ikke er god nok. Familier og 
voksne skal ikke konkurrere med mad.

 − Jeg tror ikke folk orker konkurrencer.
 − Det er vigtigt, at det er lige for alle. Vi skal alle have det samme. Ellers kommer folk og blærer 

sig med det de har, som andre ikke har.
 − Jeg tror ikke konkurrencer er det rigtige i boligsocialt øjemed. Der er ikke mange her, der kan 

tåle, hvis det ikke går godt. De er samfundets svage og her skal man tage hensyn til at tingene 
skal foregå på en anden måde end udenfor det her område. Jeg er bange for dårlig stemning, 
hvis der er konkurrencer. 

 − Vi syntes bedre om samarbejde end konkurrence.
 − Jeg er meget bange for, hvordan det vil smage. Når jeg får gæster starter jeg 3-4 dage før og får 

helt dårlige nerver. Jeg ville heller ikke bryde mig om konkurrencer.
 − Det er også godt at man kan være med, uden at man skal bedømmes på det man laver.

Langbord  − Langbordet – det er ligesom i Tyrkiet når de faster. Det er meget hyggeligt.
 − Et langbord er meget bedre, end hvis folk sætter sig i klynger rundt omkring.
 − Ja, bare ved at kigge på udseendet. Så kigger de på, om de har samme telefoner og så sætter de 

sig sammen.
 − Det kunne være et langbord, hvor der er lidt mellemrum mellem bordene i en række. 
 − Man kommer ikke så meget rundt ved et langbord, det syntes jeg er ærgerligt.
 − Man sætter sig ved dem man kender.

Madlavning for børn  −  Der er mange børn herude, men forældrene har ikke tid eller ressourcer i hverdagen, så det 
ville være godt at inddrage dem.

Grillfest  − Man kunne holde en grillfest, det kan alle være med på.
 − Det er en god idé. Man kan jo grille alt mellem himmel og jord.
 − Det er vigtigt at man ikke griller alle ting på en gang.
 − Jeg kommer ikke til grillfest med pattegris, men hvis der er alternativ kommer jeg.
 − Til vores Sankt Hans fest, der kunne man komme med sit eget kød. Vi havde to grill – en til 

dem der ikke spiste svinekød og en til svinekød – der kom en hel masse. Men det var igen 
tordenskjolds soldater.

Verdens største sandwich 
lavet sammen

 − Det ser sjovt ud, men jeg er ikke sikker på, det ville fungere.
 − Den største sandwich ville være sjovt.
 − Der er for mange hensyn: halal, gluten og mælkeallergi. Det bliver svært. 
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Overordnet er der mange positive udsagn omkring de 
fleste aktiviteter, undtagen konkurrencen, som blev for-
bundet med mange negative associationer . De negative 
bemærkninger er primært hæftet på en opmærksom-
hed på ikke at ekskludere beboere, men at arrangere 
noget hvor alle kan være med . Og som en deltager fra 
Axelborg også bemærker det, ”så skal man passe på, at 
der ikke kommer for mange aktiviteter presset ind. Hvor-
for kan vi ikke bare være sammen? Jeg tror ikke det abso-
lut skal være aktiviteter for voksne, men kun for børnene, 
for så trækker det de voksne med. ”

Som afslutning på fokusgruppeinterviewerne blev det 
diskuteret, hvad der skal til for at få spredt budskabet ud 
til beboerne, og her var meldingen klar i alle grupper . 
Brug det eksisterende netværk og som en af deltagerne 
siger: ”Spred ordet – det er hemmeligheden, så kommer 

folk” (Mandlig beboer, Axelborg) . Og ligesådan lyder det 
fra en anden deltager: ”Mund til mund metoden er den 
måde vi gør det med fællesspisning. Og så opslag. Vi laver 
plakater i opgangene så skriver vi, hvad der sker og hvad 
man skal spise” (Kvindelig beboer, Axelborg) .

Afsluttende refleksioner
• Ingen udsagn eller rapporter – heller ikke denne her – 

indfanger almene boligområders og beboernes kom-
pleksitet .

• Der er et kæmpe potentiale for mere oplysning om 
sundere mad i almene boligområder – også selvom 
det er akavet at snakke om . Beboerne vil ikke morali-
seres, men de vil gerne lære . 

• Betragt events som en test – en stikprøve og en indle-
dende øvelse til noget længerevarende . 

Opsamling – kort og godt

BARRIERER
- Undgå ”moralisering”
- Få må ikke bære (for) meget
- Undgå konkurrencer
- Mange forskellige hensyn 

POTENTIALER
- Bredt spektrum af deltagelsesformer
- Alliér jer med ”Tordenskjolds soldater” og de boligsociale 
 medarbejdere
- Realistiske forventninger
- Understøt og udbred det multikulturelle
- Madlavning i fællesskab
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