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Fælleshed som
bynaturens sted:
Metodologiske tilgange
til familiært engagement
i bygrønne fællesskaber
Med afsæt i den pragmatiske sociolog Laurent Thévenots begreb om »familiært engagement« præsenterer artiklen tre forskellige metodologiske tilgange
til bynatur som konkrete steder for det, vi kalder »fælleshed«. Hvor begrebet om familiært engagement i sig selv kan minde om »stedstilknytning« i
at den kobler individuelle engagementer med et relateret begreb om social
koordinering i form af »fællesheder«. Dermed giver den mulighed for at udpege det familiære engagements mulige samspil med andre former for engagement i byens grønne steder, navnlig et funktionelt engagement i planer og
ske model. Spørgsmålet, som her belyses fra forskellige metodiske vinkler, er
fælleshed i bynaturens steder, og andre former for engagement og fælleshed
gement i bynatur, og at man tager højde for de mange forskellige mulige sammensætninger af stedsrelationer og ikke søger at reducere disse til ét simpelt
fænomen.
Søgeord: Bynatur, stedstilknytning, familiært engagement, fransk pragmatisme, Laurent Thévenot, bygrønne fællesskaber

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 4/30. årg. 2019

37

Indledning
Kampen for de større byers bæredygtige fremtid rejser i dag en række væsentlige spørgsmål om naturens rolle i byerne. Kravene om, at byer på den ene side
er bæredygtige lokalt såvel som globalt, og på den anden side tilpasser sig og
gør sig modstandsdygtige (»resiliente«) over for konsekvenserne af klimafordisse temaer. På det mest generelle niveau inviterer nye og gamle fænomener
relateret til »bynatur« i dag til en sociologisk gentænkning af, hvad der udgør
»fælleshed« omkring konkrete steder og rum i byen. I bynaturen udspiller der
sig ikke kun møder mellem den »grå« bebyggelse (med dens infrastrukturer,
planer, logistik og regler) og den »grønne« natur i dens »vilde« såvel som »kultiverede« former (Wachsmuth & Angelo, 2018). Der dannes, opretholdes og
omformes netop også forskellige »fællesheder«, strækkende sig fra den politiske mobilisering (som f.eks. i kampen om Amager Fælled, hvor »folkelig«
om nybyggeri), over mere eller mindre organiseret engagement i alt fra fødesker sammen omkring bestemte grønne steder i byen (Blok, 2015). Bygrønne
fællesskaber skal her forstås som frivillige foreninger og græsrodsgrupper, der
alle deler et engagement i fælles pleje af bynatur. Disse fællesskaber er således
forankret i steds- og praksisbaserede interaktioner med bynatur, f.eks. med
delte miljø- og bæredygtighedsformål (se A.G. Christensen et al., 2019).
Artiklen søger at udfolde begrebet om »fællesheder« fra Laurent Thévenots
engagementssociologi, som indrammer forskellige måder at koordinere i fællesskab baseret på grundlæggende »engagementer«, som beskriver de forskelligartede bindende og forpligtende relationer, individer kan have til deres omverspørgsmål om bynatur og dens rolle i danske byers fremtidige udvikling. Der
præsenteres resultater fra tre metodisk meget forskellige studier, der på hver
deres måde søger at adressere stedsligt bundne fællesheder omkring bynatur.
De tre tilgange, der er del af det samme forskningsprojekt, fokuserer i særdeleshed på den fælleshed, der centrerer sig om »common-places« og baseres på
det, Thévenot (2014) kalder ’familiært engagement’. Det familiære engagement
repræsenterer relationen mellem det enkelte menneske og dets miljø, og dertil bynaturen. Hvor begrebet om familiært engagement i relation til sted min-

for engagement og fælleshed om byens steder (Thévenot 2014). Artiklens bidrag
tilgange indikerer mangfoldigheden af sådanne relationer mellem fællesheder
og engagementer i bynatur, hvilket viser behovet for et analytisk perspektiv,
der indfanger diversiteten af stedsrelationer i samme model.
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Den første analyse består i en kortlægning af bygrønne fællesskaber i Danmark via Facebook og peger på, at navnlig byhaver har tendens til at blive
omdrejningspunkter for mere end familiært engagement, da de oftere oprettes som midlertidige elementer i byplaner og derfor oftere også aktiverer offentlige kampe for at sikre deres overlevelse. Det andet studie beror på feltarbejde i et civilt-kommunalt samarbejde om pleje og udvikling af et grønt
byområde og påpeger, at hvor majoriteten af frivillige er familiært engageret
i en fælleshed om områdets pleje, er der en lille kerne, som også er engageret
i planlægning og forhandling om aktiviteterne i området i dialog med kommunens repræsentanter. Det tredje studie beror på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den danske bybefolkning og indikerer, at mens
lisering omkring grønne byområder, så er de ikke nødvendige betingelser for
særlig familiær tilknytning til grønne områder.

dere perspektiv, hvor det familiære engagement i lokal bynatur forventes at
lig pointe i sig selv for studiet og forståelsen af byens steder, at en adækvat
undersøgelse må tage højde for de mange forskellige mulige sammensætninger af stedsrelationer og ikke søge at reducere disse til et simpelt fænomen.
Artiklen er opbygget som følger: Først adresserer vi overordnede spørgsmål om analysen af bynatur, fælleshed og stedsrelationer i et historisk lys.

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 4/30. årg. 2019

39

Dernæst præsenterer og diskuterer vi Thévenots teori om fællesheder og enmed en diskussion af fællesheder og familiært engagement i relation til lokal
bynatur i Danmark.

Gamle og nye spørgsmål
som sociologisk interessante steder (se også Duvall et al., 2018). I nærværende
den bynatur, der også kaldes »grønne områder« og som udgangspunkt ikke
f.eks. kolonihaveforeninger (selvom disse også er værd at studere). I modsætning til »grønne områder« indfanger begrebet »bynatur« nemlig en spænding
i den traditionelle måde at tænke byen i modsætning til naturen på. Bymæs(Tuan, 1978). Med opkomsten af forestillingen om det »antropocæne« (dvs.
2010) og om samfundet som bestående af »hybrider« af natur og kultur (Latour, 1993) er der åbnet op for en type undersøgelser, som før var utænkelige,

af engagementer gør sig gældende. Men selvom bevidstheden herom er ny, er
det et åbent spørgsmål, om tilstanden er det.
Grønne områder i byerne har en lang historie i Danmark. Haveforeninger
har været brugt til at bekæmpe armod i byerne siden 1800-tallet, forældede
forsvarsværker er blevet udlagt som rekreative områder til »lys, luft og renlighed« omkring år 1900, og det fremadstormende Socialdemokratiet gjorde
arbejderklassens adgang til rekreativ natur til en del af deres kulturprogram
(Bro, 2014; Eichberg & Jespersen, 1986; Kolonihaveforbundet, 1933; Schmidt &
Kristensen, 2004). Rekreativ natur generelt har i det tyvende århundrede været set gennem en prisme af miljømæssige, rekreative, sundhedsmæssige og
dannende værdier. Disse aspekter er ikke svækket ved indgangen til det 21.
århundrede. I særdeleshed er den mentale og somatiske sundhedsmæssige
international forskning (se f.eks. Ekkel & de Vries, 2017). Men med opmærksomheden på klimaforandringerne er bynaturen også blevet omdrejningspunkt for nye perspektiver og diskussioner, såsom lokal og global bæredygstad og provins nu igen vendt, ikke mindst i hovedstadsområdet, hvor et stigende antal studerende og børnefamilier presser huspriserne op i de stærkt

Amager Fælled er blot det største og mest synlige eksempel på, hvordan bor-
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spørgsmål, om kampen om Amager Fælled i dag er væsensforskellig fra tidliMen hvorom alting er, så er begge dele nyt i det omfang, at denne type af diskussioner har været relativt afdramatiserede igennem en række årtier i anden
halvdel af det tyvende århundrede, men nu (igen) er blevet fremtrædende.

Bynaturens steder
2001). Men fælles er det, at bynaturen udgøres af steder. Mange discipliner har
beskæftiget sig med sted og stedstilknytning, bl.a. psykologi (f.eks. Lewicka,
og også bynaturens steder er blevet undersøgt med fokus på deltagelsen i bl.a.
byhaver og parker (Bendt et al., 2013; Fors et al., 2015). Sociologien har dog
tenderet til at været mere stedsløs og behandlet væsentlige sociologiske em2000). Nyere sociologiske udviklinger, som har taget stedet seriøst, har bl.a.
anvendt et analytisk blik fra Chicagoskolens humanøkologiske metodikker.
Her fremhæves en komparativ variabilitet, hvor de dokumenterer forskellige former for stedstilknytning, som synes delvis at korrelere med forskellige
kvarterer i byen (Jørgensen et al., 2016), men også forskellige former for mobile stedsstilknytninger påvirket af individets forskellige mobilitetsmønstre
steder, da et fokus på komparativ variabilitet forekommer nødvendigt for at
tivitet og social organisering må forventes af variere. Et centralt spørgsmål
er dog på mange måder stadig uløst, og det er, hvordan forskellige stedsrelationer og tilknytninger hænger sammen med »fællesskab« (Trentelman,
2009), eller som vi undersøger det, med stedsligt bundne »fællesheder«, forstået som særlige sociale bindinger og organiseringer. Her mener vi, at engagementssociologien tilbyder en ny analytisk vinkel på både stedsrelationer,
men også på koblingen mellem sted og fællesheder i sociologien, hvilket vi
nu vil præsentere.

Engagementet i bygrønne fællesheder
Engagementssociologien udspringer af Laurent Thévenots pragmatiske videreudvikling af teorien om retfærdiggørelse (Boltanski & Thévenot, 2006) til en
I sin videreudvikling af teorien peger Thévenot på, hvordan menneskelig
diggørelse: det familiære engagement og det funktionelle plan-engagement.
»Engagementer« beskriver de forskelligartede bindende og forpligtende rela-
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tioner, individer kan have til deres omverden, som grundlæggende indrammer de forskellige måder, vi som mennesker koordinerer i fælleshed. Hver
fælleshed beskriver dermed en måde at kommunikere og koordinere, der baserer sig på en bestemt engagementsform (se tabel 1). Teorien er senere videreaf det ukendte, som sagtens kunne være en af de mangfoldige måder at være
engageret i bynatur (se f.eks. Thévenot, 2014). Begrebet er dog stadig ikke udviklet på niveauet for fællesheder og indgår ikke i analyserne her, men viser
udviklingspotentialet for teorien.
-

en civil værdiorden for lighed og medbestemmelse eller en industriel værdidering af værdien af et anliggende i en given situation. Som fælleshed koordinerer og kommunikerer individer altså på en måde, hvor enighed og uenighed
henhold til legitime værdiordener. Et eksempel på denne form for fælleshed

samfundets bedste og ikke eksempelvis individuelle interesser.
Det funktionelle plan-engagement indebærer en projicering af den enkeltes
altså i en mål-middel-relation til omverdenen (Thévenot, 2014, p. 13). Denne
engagementsform strukturerer en fælleshed der drejer sig om funktionel koorinvolverede kan give deres samtykke til (eller ej). Muligheder, meninger eller
interesser koordineres her gennem en forhandling, men ikke en, der involverer generalisering. Et eksempel kan være kollektive forhandlinger om samproduktionen af bynatur, som en fælles plan om at bygge et skur i byhaven, eller
planlægningsarbejdet i en frivillig grøn forening, hvor deltagerne skal blive
enige om, hvordan forskellige interesser tilgodeses, og opgaver fordeles.
Den sidste engagementsform, det familiære engagement, indebærer, i
modsætning til de to andre, en mere intim relation med omverdenen igennem en følelse af personlig tilknytning og tilvænning. Det, individet kan opnå
gennem denne relation, er en følelse af »veltilpashed, nærhed og intimitet,
som vante omgivelser giver« (Thévenot, 2016, p. 30). Disse unikke personlige
munikative karakter. I den familiære fælleshed er koordineringen medieret af
tilknytningen til »common-places«. »Common-places« rummer, ud over den
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retoriske grundbetydning som »almindeligheder«, også betydningen »common places«, dvs. »fælles steder« (Blok, 2015). Stedet er her et følelsesmæssigt
investeret objekt, som folk har til fælles, selvom deres familiære engagementer i det er forskellige. Dermed er denne fælleshed mere rummelig end de to
foregående, da det blot kræves, at folk har et investeret objekt til fælles for at
på er forskelligartet brug af en park, med alt fra motionsklub over afslapning
parken bruges bedst, ville brugerne sikkert være uenige, men i den familiære fælleshed kan de forenes i deres tilknytning til fælles-stedet om f.eks. en
»samle-skrald”-dag med hygge og mad efterfølgende (Thévenot 2015).
Tabel 1: Thévenots begrebsarkitektur af engagementer og fællesheder.
Engagementsformer:

gørelses-engagement

Fællesheder:

gender gennem legitime værdiordner for
det fælles gode

Funktionelt engagement i individuelle og
kollektive planer
Meningsudveksling
og forhandling om

Familiært engagement
i nære omgivelser
Fælles koordinering
om ‘common-places’
gennem forskelligartede tilknytninger til
stedet

Hvor det familiære engagement ligner en klassisk forståelse af stedstilknytning, åbner teoriens begrebsarkitektur altså op for en sensitiv analyse af,
hvordan forskellige engagementer, tilknytninger og stedsligt bundne fællesheder hænger sammen. Engagementet i bygrønne fællesheder kan gennem
natur og klima, over mere eller mindre organiseret engagement i koordinering og planlægning af alt fra fødevarefællesskaber til friluftsliv og naturpleje,
grønne steder i byen. Til denne teoretiske pointe om mangfoldige fællesheder
og kombinationer af engagementsformer tilføjer vi nu en tilsvarende metodotoder dels illustrerer teoriens sensitivitet omkring fælleshed og stedslighed,
dels understreger behovet for metodemangfoldighed i analysen heraf.

Første studie: Tre typer af bygrønne fællesskaber i Danmark
Sammenlignes bygrønne fællesskaber i Danmark, ses en systematik i måderne, hvorpå stedsbundetheden dyrkes. Som tidligere nævnt, referer bygrønne
fællesskaber til urbane eller bynære frivillighedsgrupper med et praktisk en-
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per. Resultaterne af disse to metoder, omkring 16.000 grupper og sider, blev
nisationer (f.eks. NGO’er, tænketanke, sociale virksomheder, friluftsorganisafor bygrønne fællesskaber i danske byer med over 10.000 indbyggere.1
Den digitale kortlægning er anvendt, fordi Facebook for denne slags grupsynlighed (Marres, 2017). Metoden er naturligvis sårbar overfor platformafFriluftsrådets lokalafdelinger om at udfordre kortlægningen for deres respektive område. Disse interviews afslørede imidlertid ikke væsentlige aktiviteter,
som ikke var indfanget af kortlægningen. Den digitale metode gør det desuden muligt at bevæge sig fra aggregerede betragtninger over fællesskaberfællesskabet og stedet repræsenteres igennem billeder, opslag og kommentave« (Venturini et al., 2017).
Analysen her fokuserer på byhaver, fødevarefællesskaber og græsningslaug, fordi de udgør de tre mest udbredte typer af bygrønne fællesskaTabel 2), hvilket skal ses i sammenhængen med, at 33 % af den danske bybefolkning, boende i byer med over 10.000
benhavn og Aarhus, der skiller sig ud ved mange byhaver. Græsningslaug og
fødevarefællesskaber er mere jævnt fordelt på landsplan.
Vi har detaljeret analyseret fællesskabernes onlineinteraktioner. Inspireret
af Thévenots forskellige koordineringsformater for »fælleshed« har vi andetsteds, baseret på en kvalitativ analyse, udviklet en typologi over seks socialitetsformer som udtryk for den måde, fællesskabet italesættes og udspiller sig
i praksis (Laage-Thomsen & Blok, 2020). Hver socialitetsform er udtryk for
gennemgående kombinationer af de forskellige fællesheder, primært beskrevet ud fra den dominerende engagementsform, der præger disse. Første socialitetsform (»projekteksekvering«) afspejler primært et funktionelt planengagement i etablering og vedligeholdelse, og i mindre grad familiære eller retfærdiggørelsesengagementer. Den anden og tredje socialitetsform er ligeledes
bånd til stedet og dets fauna (»familiær natur«) eller mod det sociale fællesskab, stedet skaber rammen for (»familiær socialitet«). De resterende socialifærdiggørelse. Nogen orienterer sig mod eksterne partnere og præsenterer sig
som troværdige »grønne partnere« med myndigheder og fonde, andre indgår
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Tabel 2: Fordeling af bygrønne fællesskabstyper i Danske byer,a
december 2017
Kbh. og
Frb.

Byhave
Fødevarefællesskab
Naturpleje-/
græsningslaug
Total

Odense

Aalborg

Aarhus

Total

46

5

4

15

70

9b

1

1

1

12

3
58

1
7

1
6

5
21

10
92

I byer
med
10.000+
indbyggere
87
26b
35
148

Pct.

80 %
46 %
29 %
62 %

n=148. a Afgrænsning af byområder følger Danmarks Statistik’s BY1 opgørelse, med København
og Frederiksberg demarkeret ved kommunegrænsen. b I København eksisterer der, ud over Københavns Fødevarefællesskab, også Brønshøj-Husum fødevarefællesskab. KBHFF var i decemseparate fællesskaber.

Tabel 3: Bygrønne fællesskabstyper og socialitetsformera

Byhave
Fødevarefællesskab
Naturpleje-/
Græsningslaug
Total

Projekt Familiær Familiær Grønt
ModPolitisk
Total
eksekve- natur socialitet partnerstand mobilisering
skabb
mod byring
planlægning
9%
17 %
41 %
21 %
9%
3%
100 %
4%

0%

35 %

0%

0%

62 %

100 %

0%
6%

100 %
32 %

0%
32 %

0%
11 %

0%
4%

0%
15 %

100 %
100 %

n = 120. a Typologi og kategorisering af socialitetsformer baseret på (Laage-Thomsen & Blok,
2020). b Grønne partnerskaber vil typisk være mellem det bygrønne fællesskab og kommunen
eller en instans under kommunen.

trusler om ophør), og endeligt aktiverer nogen bredt deres fællesskab i lokale
og nationalpolitiske spørgsmål om alternative samfunds-urbane fremtider.
Når fællesskaberne kategoriseres ud fra disse seks socialitetsformer, som vi
gør her, udviser byhaverne den største variabilitet, mens fødevarefællesskaber og græsningslaug placerer sig inden for hhv. en eller to former (Tabel 3).
Byhaver, særligt i de større byer, ligge oftest i områder med tæt bebyggelse. De varierer i størrelse fra et par plantekasser på et gadehjørne til
store fælleshaver. Relation til stedet er ofte en aktiv del af italesættelsen af
miliære engagement mest for koordinationen af gruppens praksisfælleshed,
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enten italesat i planer om at skabe forståelse og bånd til naturen (17 %), eller
andre steder i at skabe alternative frirum med plads til alle og lokalt mødested
med bred inklusion, med hygge og fællesspisninger (41 %). Vores data viser,
en stor del som led i kommunal byudvikling eller privat byggemodning. Herved er der for en stor del af byhavernes vedkommende indskrevet en form
for midlertidighed, hvor en mindre gruppe (9 %) gennemgår kampe for at
partnere i kommunale planer (21 %). Den større variation i byhavernes sociamidlertidige elementer i
sikre deres overlevelse eller den funktionelle koordinering, ud over det familiære engagement.
Det første fødevarefællesskab opstod i København i 2008, direkte inspireret af et amerikansk fødevarefællesskab i New York (KBHFF, 2019). Idéen
spredte sig på få år til størstedelen af landet, først imiteret direkte, og senere
igennem udviklingen af startpakker og netværk som Økostart og Danmarks
økologiske fødevarefællesskaber. Der har således været en systematisk formatering af fællesskaberne på tværs af landet. »Det stedslige« fylder i fællesbyhaverne bundet op på ét konkret sted. Et princip er, at fødevarerne kommer
fra lokale producenter, og relationer til disse plejes aktivt. Et andet er »det
arbejdende fællesskab«, hvor medlemmer ved arbejde, møder og fællesaktiviteter opbygger et lokalt sammenhold, en fælleshed baseret på familiært engagement, for en del fællesskabers vedkommende (35 %). Herudover har en stor
relse og f.eks. fungeret som aktive platforme til at engagere lokalpolitikere
Ko- og fåregræsningslaug har siden 1980’erne spredt sig som en måde at
digt få adgang til friluftsoplevelser, dyrevelfærd og godt kød (Danmarks Naturfredningsforening, 2005)
ring, spiller Danmarks Naturfredningsforening som koordinerende aktør en
central rolle i de senere års kraftige tilvækst, ligesom laugene ofte varetager
kommunale plejnings-forpligtigelser. Laugene ligger i hele landet og er i byerne
forbindelse til naturpleje betyder, at det ud over kødproduktionen er et udpræget familiært engagement og tilknytning til stedets »natur«, med fokus på stedets biodiversitet og bevarelse, som karakteriserer fællesskabsformen (100 %).
Hvordan kan vi forklare denne begrænsede variation i nogle typer af bygrønne fællesskaber, men ikke andre? En forklaring kunne være, at byhaver
sede plads i byens rum bliver tvunget til at forholde sig til en række eksterne
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ring lyder på, at fællesskabstyperne er organiseret forskelligt nationalt. Hvor
græsserlaug for en stor dels vedkommende er koordineret via Danmarks Naturfredningsforening og Fødevarefællesskaberne via deres landsnetværk, er
byhaver ikke nationalt organiseret. I de større byer er gjort forsøg med at skade sådanne netværk indenfor særlige typer af byhaver (f.eks. igennem Permakultur Danmark). Det kan tænkes at skabe færre muligheder for at delegere
politisk engagement samt skabe større grobund for lokal variation.

Andet studie: Familiær planlægning af bynatur?
vikles i et forpligtende langsigtet samarbejde imellem engagerede civilsamfundsaktører og kommunale myndigheder. Kommuner samarbejder i højere
grad end tidligere med forskellige ikke-kommercielle civilsamfundsaktører
ne udvikling i byplanlægningen ser nye typer af civile samarbejdspartnere
som miljøorganisationer, friluftsforeninger og lignende. Som formelle partnere indlemmes disse aktører nu i langsigtede planlægningsprocesser om de
Sådanne samarbejder er et nyt fænomen i en dansk kontekst og følger de
og på et ønske om en højere grad af borgerinddragelse i udviklingen af det
offentlige rum, særligt med fokus på grønne og bæredygtige aktiviteter. Med
et fokus på vedvarende og langsigtet samarbejde adskiller de sig fra andre
typer af mere midlertidige former for borgerinddragelse i byplanlægningen,
såsom høringer, borgermøder og workshops (Meilvang et al., 2018).
Studiet belyser, hvilke typer vedvarende stedslige engagementer der muliggøres, og hvorvidt familiære engagementer i bynaturen får plads i disse
formelle samarbejder og kan være med til at forme civil-kommunale fællesheder. Studiet viser, at mens størstedelen af de civile deltagere er familiært
engagerede i områdets pleje, er der en kerne af frivillige, som også er i tæt
kontakt med kommunens repræsentanter og engageret i en funktionel koordinering om planlægningen af aktiviteterne og arbejdet i området. Studiet
peger således på, at forbindelsen mellem familiært engagement i et bygrønt
sted og den funktionelle planlægning og administration af bygrønne rum i
civil-kommunale samarbejder kan føre til nært forbundne fællesheder.
Studiet trækker empirisk på en analyse af en case, hvor en dansk kommune med ca. 50.000 indbyggere samarbejder med en civil forening, som vi her
kalder Parkforeningen, om udviklingen af et kommunalt område på 12 hektar,
ken var der i en årrække en kommerciel brug, hvor stedet fungerede som
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efterladt bygninger, hegn og lign. installationer. Herefter blev Byparken med
årene overgroet og svær at få adgang til, og der foregik vandalisme og ildspå-

tivitet førte til dannelsen af Parkforeningen og formaliseringen af en tosiders
aftale mellem foreningen og kommunen i 2012 om et fremtidigt samarbejde
om Byparken, forankret i kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning. I samarbejdsaftalen fremgår det, at foreningens rolle er at udføre opgaver relateret til
naturpleje, vedligeholdelse og udvikling af Byparken i dialog med kommunen samt at mobilisere frivillig arbejdskraft til arbejdet.
Byparken blevet et tilgængeligt rekreativt område med stier, borde og bænke,
udendørsfaciliteter som shelters, en lille anløbsbro til kajakker ved åen, en
rådet, hvor Parkforeningen har været vært ved fem arbejdsdage om året og
modtaget midler til materialer fra organisationer som Friluftsrådet, Realdania og Nordea Fonden. Foreningen har haft en stabil deltagelse i alle deres
arbejdsdage med i gennemsnit 30-40 personer i henhold til deres egen optælling. De mennesker, der dukker op, er ikke nødvendigvis de samme hver
gang. Foreningsstrukturen er uformel, uden medlemsafgifter, bare en online
foreningens bestyrelse på 5-7 personer, og en gruppe på ca. 20 medlemmer,
der gennem årene er kommet nogenlunde fast til arbejdsdagene.
Metodisk er casen undersøgt på baggrund af interview, feltstudier, digital
observation og dokumentanalyse inspireret af en multi-sitet tilgang til et bestemt fænomen, som følger sociale praksisser på tværs af digitale platforme
og online/offline skel (for introduktion se Larsen, 2014). Den digitale observation (Larsen, 2014, p. 171) er anvendt til at etablere en temporal kontekstuel viden om samarbejdets aktiviteter gennem årene, som er digitalt dokumenteret
gennem bl.a. en Facebook-side, hvilket gjorde det muligt at undersøge informanternes relationer til bl.a. centrale begivenheder i samarbejdets historie, til
udviklingen og forandringen i samarbejdet og af bynatur-stedet. Netop den
temporale dimension er teoretisk afgørende for opbygningen af det familiære

og andre er kommet til i løbet af årene, synes arbejdsdagene i Byparken at
udgøre et fælles-sted. Deltagerne virker afslappede og trygge i de vante omgivelser i Byparken. For medlemmerne er det at udføre naturpleje-opgaver
og oprydning en stor del af arbejdsdagene. Her er mange velkendte opgaver
med at rydde op, udbedre installationer, male, rengøre fællesarealer og den
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generelle rydning af buske og træer for at bevare adgangen til stier og veje og
gøre plads til nye ting, som bliver bygget. Fra deltagerobservation på en af
arbejdsdagene og samtaler og interview med medlemmer af kernegruppen
har givet dem en følelse af personlig tilknytning og tilvænning, som netop
kendetegner det familiære engagement. Byparken synes at udgøre et følelsesi stand til at udføre koordinerede opgaver i tilpasning og pleje af arealet, uden
at det fører til forhandling eller krav om retfærdiggørelse. Disse handlinger af
personlig investering og fordybelse i pleje af området er med til at udbygge
tilknytningen til det velkendte landskab i Byparken.
af arbejdsdagenes opgaver koordineres nemlig på forhånd af foreningens bestyrelse med den faste kontaktperson fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Disse opgaver præsenteres for deltagerne på arbejdsdagen, og generelt respekteres bestyrelsens forslag til opgaver. Dialogen med den kommunale kontaktperson handler om at sikre, at alle myndighedsmæssige forhold vedrørende
f.eks. byggetilladelser, miljømæssige eller naturmæssige reguleringer bliver
hvor der forhandles om forskellige handlingsrum og muligheder for, hvilke
planer Parkforeningen kan og må gå i gang med, og stedet bliver derfor her
genstand for en funktionel koordinerende civil-kommunale fælleshed.
Den kommunale kontaktperson begyndte dog tidligt i samarbejdet selv at
syntes, at det var vigtigt at sikre, at alt foregik i god ro og orden, så det langsigtede samarbejde kunne sikres. På dagen deltog hun som de andre i de forskellige opgaver, og hun opførte sig ikke som »myndighed«, men forsøgte diskret
søge tilladelse om. Dermed gav hun plads til de nære naturpleje-opgaver på
dagen uden at pålægge bindinger eller snærende forhandlinger, som ville ændre engagementet for de andre involverede. Denne praksis har haft den betydning, at den kommunale kontaktperson gennem årene, til trods for hendes
funktionelle udgangspunkt, selv blev en del af den familiære fælleshed.
Dermed kom det familiære engagement til at spille en tydelig rolle for en
civil-kommunal fælleshed om udviklingen af Byparken, hvor der blev givet
plads til det familiære engagements umiddelbare relation til stedet, sideløbende med den funktionelle planlægning og administration mellem bestyrelsen
og kommunen. Det fælles sted, her forstået bogstaveligt, bliver både genstand
for en stærk »common-place«-fælleshed, som et følelsesmæssigt investeret objekt, men samtidig også for en funktionel koordinerende civil-kommunal fælleshed, og dermed organiseres stedet gennem sameksisterende og gensidigt
forbundne fællesheder. Den analytiske sensitivitet overfor forskellige engage-
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bindelser mellem de forskellige stedsrelationer og fællesheder, og hvordan det
kan være med til at sikre vedvarende civil-kommunale samarbejder.

Tredje studie: Familiært engagement – abstrakt betragtet
Der er en tilsyneladende selvmodsigelse i at tilgå familiært engagement gennem spørgeskemaer. Thévenot understreger netop det unikke og personlige
ved denne engagementsform, hvorimod spørgeskemaet består af formuleringer, der principielt skal være meningsfulde for alle respondenter og derfor
må være abstrakt i ordets egentlige betydning: trukket ud af sammenhæng. Vi
er da heller ikke bekendt med et eneste studie, der forsøger at bringe begrebet
om familiært engagement i samspil med spørgeskemamateriale. Ikke desto
mindre er det her forsøgt, idet den repræsentative spørgeskemaundersøgelse,
i modsætning til samtlige alternativer, ikke selekterer sit materiale på engagement. Det samlede billede af analysen er, at der er betydelige korrelationer
mellem familiært engagement i lokale bygrønne områder, brug af disse i det
daglige samt funktionelle og retfærdiggørelsesmæssige engagementer i fællesheder omkring dem. Omvendt er der også (mindre) grupper, som f.eks. er
aktive i grønt byliv uden at have et familiært engagement i lokal bynatur. Med
andre ord er familiært engagement tilsyneladende ikke en nødvendig betingelse for andre engagementsformer, selvom den er stimulerende for dem.
Resultater kommer fra en spørgeskemaundersøgelse om danske byboeres
brug af, ønsker og holdninger til grønne byområder. Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udvalg af beboere mellem 18 og 84 år i dankun de 1.130 respondenter, der har gennemført hele spørgeskemaet (29,4 %
2
Denne svarprocent er relativt lav, hvilket kan have bening af respondenter i nærværende analyse. Analyserne er simple, eksemplimere abduktive tilgang til statistisk analyse inden for pragmatisk sociologi
generelt (se f.eks. Martin, 2018).
Analysen her tager udgangspunkt i et enkelt spørgsmål, der søgte at indfange familiært engagement i byens grønne områder: Er der grønne områder i
tet til stedet eller føler dig hjemme der? Knap halvdelen af respondenterne svarer
»I høj grad« til spørgsmålet, og kun godt 5 % »Slet ikke« (Tabel 4). Thévenot
lægger mere i familiært engagement end blot veltilpashed. Han beskriver det
som en unik, betydningsfuld relation til noget (Thévenot, 2007, p. 416), hvilket
målet er nu, hvordan familiært engagement i lokale grønne byområder hænger sammen med brugen af disse områder og med andre funktionelle og offentlige engagementer i stedsbundne fællesheder omkring dem.
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I høj grad
I nogen grad
I lav grad
Slet ikke
Ikke relevant for mig
Ved ikke
Total

Pct.
48,9 %
30,4 %
10,1 %
5,6 %
2,7 %
2,3 %
100,0 %

n =1.130

Der er en stærk statistisk sammenhæng mellem frekvensen af forskellige former
for brug af lokale grønne byområder og graden af familiært engagement målt
gerende fra transport gennem dem, over sport og motion til hygge i dem med
venner eller familie. 90 % af respondenterne udfører mindst én af disse aktiviteter
i grønne områder ugentligt eller oftere. Af de 10 %, der ikke gør, svarer 56 % »I høj
-

brug. Det kunne tyde på, at familiært engagement ikke kun behøver at bero på
lang tids personlig tilvænning på et sted, som Thévenot mange steder foreslår,
men også kan udvikles på andre måder, f.eks. gennem funktionel eller retfærdiggørelsesengagement (sidstnævnte f.eks. i forhold til steder som Christiania, Amager Fælled eller andre fredede eller på anden måde politiserede steder).
Mere funktionelle engagementer i grønne byområder kan bestå i det, vi
grønne områder, så som vandreture, byvandringer, stævner, hobbytræf, nanihaver, høring, socialt arbejde eller politisk aktivitet som f.eks. demonstrationer. Her skelner vi mellem to grader af engagement: at være »aktiv« i arrange-

hvorvidt man har været aktiv eller deltaget i grønt byliv inden for det sidste
år (Tabel 5). Ganske vist er det kun 14 % af de aktive og 11 % af de deltagende,
der »I lav grad« eller »Slet ikke« har et familiært engagement i grønne byområder, men det er ikke meget højere, nemlig 20 %, for dem, der ikke har. Også
et funktionelt engagement synes altså nok at stimulere, men ikke at være en
nødvendig betingelse for et familiært engagement i bygrønne steder.
Endelig kan sammenhængen mellem familiært og retfærdiggørelsesdant. Således svarer kun 12 % »Jeg har ingen holdning til spørgsmålet« (og
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yderligere 11 % »Ved ikke«) til følgende vignet, hvorefter respondenten skal
indikere det udsagn, vedkommende er mest enig i: »Forestil dig, at din kommune er kommet i økonomiske vanskeligheder og er i gang med at sælge et
større grønt område i udkanten af byen til opførelse af billige boliger. En miljøorganisation gør nu modstand, fordi der er en fredet fugl i området.« (Tabel
6). Her svarer 26 % ja til at sælge området af hensyn til hhv. erhvervsliv og
afviser at sælge området af hensyn til hhv. vores ansvar for naturen omkring
os (29 %), og at byens beboere har brug for de grønne områder (22 %).
Modstanden mod salg stiger fra 35 % blandt dem helt uden familiært engagement til 61 % blandt dem med en høj grad (Tabel 6). Igen er det dog bemærkelsesværdigt, at der stadig er disse 35 %, som ikke ønsker et salg, selvom
de ikke har et familiært engagement i lokale grønne områder. Der synes med
andre ord her at optræde en forskel mellem dem, hvis politiske holdninger til
byens grønne områder beror på en konkret stedstilknytning, og dem, der ikke

i grønt byliv inden for det sidste år (alle typer)
Aktiv
61 %
25 %
12 %
2%
100 %

I høj grad
I nogen grad
I lav grad
Slet ikke
Total

Deltage
55 %
34 %
8%
3%
100 %

Ikke
47 %
33 %
12 %
8%
100 %

) < 0,000

2

Tabel 6: Familiært engagement og salg af grønne områder

Sælg ikke: »Byens beboere har brug for de
grønne områder«
Sælg ikke: »Vi har ansvar for ikke at ødelægge naturen omkring os«
Sælg: »Et stort byggeprojekt holder gang i
«
Sælg: »Flere billige boliger giver en mere
socialt retfærdig by«
Ingen holdning
Ved ikke
Total

Høj
grad
25 %

Nogen
grad
22 %

Ringe
grad
18 %

Slet
ikke
13 %

Total
22 %

35 %

24 %

25 %

22 %

29 %

11 %

16 %

25 %

27 %

15 %

11 %

13 %

10 %

6%

11 %

8%
9%
100 %

15 %
10 %
100 %

15 %
7%
100 %

14 %
16 %
100 %

15 %
11 %
100 %

) < 0,000

2
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ønsker at bevare de lokale grønne områder.
Analysen her er på ingen måde endegyldig, men åbner et interessant perspektiv på forholdet mellem de tre engagementsformer (familiært, funktionel,
retfærdiggørelse), nemlig at der i relation til et konkret objekt, lokale bygrønne områder, er en klar statistisk tendens til, at de styrker hinanden gensidigt,
men omvendt langt fra kan siges at være hinandens nødvendige forudsætninfunktionelt eller retfærdiggørelsesmæssigt engagement, men ikke familiært
engagement i disse steder.

Diskussion: Fælleshed og engagement i dansk bynatur
De tre studier kredser alle om, hvordan tilknytning til sted gennem familiært engagement indgår i forskellige fællesheder omkring lokal bynatur i Danmark. Der ligger forskellige former for sensitivitet i de tre tilgange, der her er
repræsenteret, og følgelig også forskellige substantielle bidrag til forståelse af
bynaturens rolle i en dansk kontekst. På den ene side åbner Thévenots teoriapparat op for en sådan mangfoldighed, samtidig med at den udstikker relevante aspekter at forfølge analytisk. På den anden side giver analyserne her
anledning til teoriudviklende betragtninger.
familiært engagement. Men da det familiære engagement repræsenterer den
mangeartede og personlige relation imellem det enkelte menneske og dets
toderne sensitive overfor denne relation på forskellig hvis. I det første studie
blev det familiære engagement medieret digitalt. Her blev billeder af stedets
natur, personlige oplevelser og selskabelige stunder, og opslag om stedet og
fællesskabet uden instrumentelt eller plan-engagements sigte, set som udtryk
for familiært engagement. I det andet studie observeredes familiært engagement in situ som »afslappet tryghed« eller blev italesat i interviews som følelser af tilknytning og tilvænning på baggrund af personlige investeringer.
Det tredje studie tog det familiære engagments dimension af uerstattelighed
som udgangspunkt for kvantificering. Det kunne danne udgangspunkt for
en epistemologisk diskussion af, hvordan (og i hvor høj grad) personlige og
kropslige følelser af tilknytning kan tilgås sociologisk, noget, som Thévenot
diskuterer, men ikke yderligere konkretiserer. Her giver vi forskellige metodologiske bud på, hvordan det kan operationaliseres. Langt vigtigere er det,
at metoderne former vores blik for den familiære fællesheds vigtige »common-places« fra det konkrete sted i studie to, de typiske steder i studie et, til de
mere abstrakte
ne taler sammen, fordi de er adækvate i forhold til tre forskellige problematiseringer af bynaturens rolle og derigennem markerer mangfoldigheden af de
engagementsrelationer, byboere i Danmark kan have til bynatur.

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 4/30. årg. 2019

53

Det første studie kortlagde bygrønne fællesskaber i Danmark via Facebook og viste, at hvor familiært og funktionelt engagement i et konkret sted
er et gennemgående træk ved disse, så er navnlig byhaverne også genstand

andet studie viste, at forbindelsen mellem familiært engagement i et sted og
den funktionelle planlægning og daglige administration af bygrønne rum i
civil-kommunale samarbejder netop går igennem forbundne fællesheder. Bynaturen bliver både genstand for en stærk »common-place«-fælleshed, som
et følelsesmæssigt investeret objekt, men samtidig også for en funktionel koat »common-places« måske ikke blot skal forstås som det familiære objekt,
som fælleshed samler sig om (som Thévenot synes at lægge op til), men samtidig også som steder, der organiseres gennem de gensidigt forbundne fællesheder. Det tredje studie viste, at forholdet mellem familiært, funktionelt og
retfærdiggørelsesmæssigt engagement i lokale grønne områder på den ene
side korrelerer, men på den anden side muligvis også kan bruges til at skelne
hvis engagementer har en mere abstrakt og almen karakter.
De tre studiers resultater tegner dermed et billede af engagement i lokal
ofte gøres til et spørgsmål om en særlig type »grønne« engagementer som klimatilpasning, forurening og plads til »vild« natur i byen, synes en lang række
andre forhold og hensyn at spille mindst lige så væsentlig en rolle i de undersøgte fællesheder, f.eks. rekreativ værdi, fællesskab, oplevelser af forskellig
art, sundhed og daglige gøremål eller bredere lokalpolitiske ambitioner.
Selvom det ligger uden for analysen her, kan vi gisne om, at denne mangriske epokers tilgange til natur i byen overlapper hinanden i borgeres forestilde rekreative, kulturelle og sundhedsmæssige værdier ved parker og haver en
lang historie. Efter miljøbevægelsens gennembrud i slut-1960’erne (Hougaard
et al., 2019) opstod begrebet »bynatur« op igennem 1980’erne og 1990’erne som
en fællesbetegnelse for de biologiske, sociale og kulturelle værdier ved grønne
områder i byen, i faglige og myndighedsmæssig henseender (B.B. Christensen,
de klimamæssige værdier ved dyrknings- og omstillingsinitiativer i byerne
vundet frem og bliver omkring år 2010 og frem intensiveret ved et øget kom»nye« ved den nuværende situation, hvor de store byer vokser og samtidig skal
håndtere både årsager og effekter til klimaforandringerne, ikke så markant
anderledes end tidligere tiders udfordringer med at forene det »grå« (den
funktionelle byplan) og det »grønne« (bæredygtig og rekreativ byudvikling)?
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Noter
1. Vi er som udgangspunkt tilbageholdende med at dele underliggende digitale data, undtror på, at en sådan forsigtig praksis er i overensstemmelse med erkendte udfordringer
indenfor digital socialforskning. Kontakt jala.ioa@cbs.dk
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Commonality as the place of urban nature:
Methodological approaches to familiar engagement in
urban green communities
This article presents three methodological approaches to the study of urban
nature as a location for what we call »commonality«, an idea which is based on the concept of »familiar engagement« from the pragmatic sociology of
Laurant Thevenot. Whereas the concept of familiar engagement itself bears
geography, our broader theoretical approach has the advantage of coupling
individual engagement with the concept of social coordination in the form of
interplay between familiar engagements and other forms of engagement in
the city’s green places, namely functional engagements in plans and public

engagement and commonality in urban nature, and the other forms of engaof the paper results in a general claim about the relationship between famiresearch should take into account the many possible compositions of place-

pragmatism, Laurent Thévenot, urban green communities
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