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Enheden for Område- og Byfornyelse bad i december 
2014 Als Research se nærmere på den nuværende 
borgerinddragelsespraksis i enhedens tre indsatser 
– Københavns Gårdhaver, Område- og Bygnings-
fornyelsen – med henblik på at skabe inspiration til 
nye borgerinddragelsesmetoder.

Som en del af projektet samledes medarbejdere fra
de tre indsatser på inspirationsdagen "Rock the boat" 
d. 23 januar 2015 for at reflektere over den nuværende
praksis, diskutere mulige samarbejdsflader og lade 
sig inspirere til at bruge nye metoder i borgerinddra-
gelsen. I dette inspirationskatalog opsummeres 
inspirationsdagens indhold.

Kataloget er desuden blevet til på baggrund af 11 
interviews med medarbejdere i enheden for Område- 
og Byfornyelse, borgere og samarbejdspartnere samt 
litteratur på området. Tak til alle der deltog.

Inspirationskatalogets formål er at give medarbejdere i 
enhedens tre indsatser et overblik over den nuværende
borgerinddragelsespraksis i enheden for Område- 
og Byfornyelse, samt at give håndgribelig inspiration 
til nye borgerinddragelsesmetoder. 

INDLEDNING



Byens borgerinddragelse – Litteraturstudie, Rambøll 2012, med udgangspunkt i 
Deltagelse og Demokrati – Et borgerperspektiv på kvarter løft, Annika Agger, 2005.
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Borgerinddragelse er en integreret del af enheden for Område- og 
Byfornyelses arbejde — men hvorfor inddrage borgerne? 

Borgerinddragelse er en proces der kan anskues fra flere perspektiver, 
ligesom der kan være flere formål og forskellige måder at anvende 
inputs fra borgerne på.

HVORFOR 
BORGERINDDRAGELSE

 Bor ger inddrage lse er  processer, 
hvor magt  og indf lyde lse d i s t r ibueres 

mel lem det  of fent l i ge og resten a f 
samfundet . Bor ger inddrage lse handler 
så ledes om, at  et  s tør re e l ler  mindre 
anta l  a f  aktører  får  mere e l ler  mindre 
indf lyde lse på p lan lægn ingen . Borger-

inddr age lse kan sv inge f r a  ree l  indf lyde lse 
t i l  blot  at  udgøre en form for 

leg i t imer ing a f  g ivne magt forhold .

Annika Agger, 2005
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Et skift i styreform

Udviklingen indenfor borgerinddragelse kan 
også ses i relation til en mere generel udvikling 
i samfundet. Her har man bevæget sig fra en 
klassisk offentlig styreform, der er hierarkisk 
og bureaukratisk og opererer med en skarp 
adskillelse af stat og civilsamfund, til en mere 
postmoderne offentlig styreform, der blandt andet
er karakteriseret ved en mere uklar adskillelse. 

Kendetegnende for denne udvikling er, at flere
beslutninger træffes i form af formelle og ufor-
melle organiseringer, såsom partnerskaber og
netværk med private og offentlige aktører, 
hvilket gør det lettere for borgere at deltage i 
beslutningsprocesser. Det stiller dog samtidig
nye krav til det offentliges evne til at tilrettelægge
gode borger- og brugerinddragelsesprocesser.

Anskuer man borgerinddragelsen fra et myn-
dighedsperspektiv, kan processen give indsigt 
i lokale forhold, mobilisere lokale kræfter, 
forankre kommunale indsatser og fungere 
som en politisk legitimering. Fra et borgerper-
spektiv kan borgerinddragelsen fungere som 
en kilde til information om planlagte tiltag, en 
mulighed for at påvirke beslutninger, udvikle 
lokal identitet og skabe demokratisk dannelse. 

Set fra et overordnet samfundsmæssigt per-
spektiv, kan det støt stigende ønske om at 
involvere borgerne i den offentlige planlægning
ses som et resultat af den måde samfundet 
ønsker at skabe demokratisk legitimitet. 

Myndigheds-, borger- eller 
samfundsmæssigt perspektiv
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Fra demokratisk legitimitet til brugerdreven innovation?

De seneste år er der sket en markant ændring 
i måden man tænker og foretager borgerind-
dragelse; en ændring som hænger sammen med
synet på inddragelsens formål. 

Hvor man tidligere har set på borgerinddra-
gelsen som noget, der primært skulle skabe 
medejerskabsfølelse, lokalt engagement og 

styrke demokratiske processer, er man nu i 
højere grad begyndt at anskue det som en 
metode til at opnå et kendskab til brugernes 
behov, for at optimere en offentlig service 
eller ydelse. Man ser altså en generel bevægelse
fra borgerinddragelsen som demokratisk legi-
timering hen imod borgerinddragelse som en 
form for brugerdreven innovation.

Borgerinddragelse i enheden for Område- og Byfornyelse 
— et pædagogisk projekt eller en kilde til viden om borgernes behov?

For at tage temperaturen på hvorvidt den 
borgerinddragelse, der foretages i enheden 
for Område- og Byfornyelsen følger denne 
bevægelse, blev deltagerne på inspirationsdagen 
"Rock the boat" spurgt, hvorvidt formålet med 
den borgerinddragelse som de foretager nu 
primært er et pædagogisk projekt, der skaber 
medejerskabsfølelse, fællesskab og lokalt enga-
gement, eller om det primært er en metode 
til at give kommunen indsigt i borgernes ønsker 
og behov.

I Områdefornyelsen og Københavns Gårdhaver 
var vandene delt nogenlunde ligeligt mellem 
de to formål, mens man i Bygningsfornyelsen 
havde en klar overvægt af medarbejdere, der 
mente at borgerinddragelsen primært er til 
for at give kommunen indsigt i borgernes 
ønsker og behov. Adspurgt om, hvorvidt den
borgerinddragelse man burde foretage primært 
bør være et pædagogisk projekt eller en kilde 
til viden om borgernes behov, var holdningen 
hertil en ligelig fordeling mellem de to. 

 

Afstemningen affødte en debat om sammen-
hængen mellem de to formål – og sammen-
hængen med indsatsernes formål. Generelt var 
der enighed om, at de to formål er svære at 
adskille. Ofte skal borgerne føle ejerskab for 
projektet, før man kan opnå viden om deres 
behov.  Samtidig er indsatsernes arbejde af så
forskellig art, at der nødvendigvis må være 
forskellige formål med inddragelsen – mens 
man i Områdefornyelsen fx ønsker at skabe 
empowerment for at løfte kvarteret, ønsker 
man i Gårdhaverne stort ejerskab blandt 
beboerne med formålet, at projektet senere 
kan overdrages. Bygningsfornyelsens arbejde 
adskiller sig ved at være beboernes private 
hjem, hvorfor borgerinddragelsen i langt 
højere grad sigter mod at opfylde beboernes 
konkrete ønsker. 

Uanset forskelle og delte meninger om formålet
med borgerinddragelsen i enheden for Område- 
og Byfornyelse er en helt central pointe, at 
man må holde sig netop formålet for øje, når 
man udvælger sin borgerinddragelsesmetode.
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K AT E G O R I S E R I N G  A F 
B O R G E R I N D D R A G E L S E S M E T O D E R

Metodiske egenskaber 

Forskellige metoder har forskellige forcer som 
kan være styrende, når en metode til borger-
inddragelse vælges. Mens nogle metoder ude-
mærker sig ved at skabe direkte kontakt til 
borgerne, er andre velegnede netop fordi 
borgerne kan inddrages "på afstand" uden, at 
deres fysiske tilstedeværelse kræves. Nogle 
metoder tager kort tid og giver mulighed for 
hurtige inputs, mens andre tager længere tid 
og måske skaber dybere indsigt. Nogle metoder
skaber styrbare processer, mens andre skaber 
mere ustyrlige processer.  

Vælges metoden på baggrund af de metodiske 
egenskaber er det altså hovedsageligt de 
praktiske faktorer forbundet med metode og 
udbytte, som er styrende. 

 

Inddragelsesgrad — 
deltagelsesstigens trin
Man taler ofte om, at borgere kan inddrages i 
forskellige grader i et kontinuum som trin på 
deltagelsesstigen. Samtidig kan borgerind-
dragelsen inddeles i 6 involveringstyper, der 
afspejler deltagelsesstigens trin fra information 
til selvbestemmelse, uden dog at være direkte 
sammenlignelige. 

Vælges metoden på baggrund af denne katego-
risering er det altså graden af indflydelse man 
ønsker at tildele borgeren, der er styrende. 

 

Borgerinddragelsen i enheden for Område- og 
Byfornyelse kan kategoriseres ud fra en række 
kriterier – metodiske egenskaber, inddragelsesgrad
eller målsætning for inddragelsen. 

  

De tre typer af kategoriseringer kan anvendes 
til at udvælge den mest hensigtsmæssige 
metode i den aktuelle situation.

  Formålet  med 
borger inddrage lse
er  at  f inde ud a f 

hvad det  er, 
der  g iver  værd i 
for  borgerne .

Mads Uldall, 
tidligere projektchef ved Områdefornyelsen, 

Skt. Kjelds kvarter

  Formålet  med 
borger inddrage lse

 er  at  s tyr ke 
fæl lesskabet , a t 

udv ik le  et 
demokrat i sk 

samfund.
Øystein Leonardsen, 

projektchef ved Områdefornyelsen, 
Sundholmskvarteret
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Målsætning

Den måske vigtigste form for kategorisering 
af borgerinddragelsesmetoder tager udgangs-
punkt i målsætningen for borgerinddragelsen i 
den aktuelle situation. 

Pointen, som kan synes banal, men som er helt 
central er, at man forud for valget af metode 
må gøre sig klart hvorfor man ønsker at borger-
inddrage, hvem man ønsker at inddrage og hvad 
man vil have ud af borgerinddragelsen. Man 
må altså være sig bevidst om formålet og vælge 
sin metode i overensstemmelse med denne 
målsætning.

 

Bevidstheden om at vælge sin metode på 
baggrund af formålet, er allerede udbredt i 
enheden for Område- og Byfornyelse. Ønsker 
man at tage temperaturen på den eksisterende
praksis, er en god idé dog at teste, at der fort-
sat er overensstemmelse mellem inddragelsens 
formål og det metoderne egner sig til. Det er 
desuden relevant at være sig bevidst om den 
overordnede strategi for borgerinddragelsen 
sådan, at den enkelte aktivitet arbejder sam-
men med indsatsens resterende aktiviteter.

Deltagelsesstigen er en figur der anskueliggør borgernes inddragelse i og 
kontrol over lokale processer. De to nederste trin henviser til processer, hvor 
borgerne oplever forandringer, bliver informeret via envejskommunikation — 
foldere eller hjemmesider — eller hørt, uden en decideret inddragelse. Det 
midterste trin henviser til situationer, hvor borgeren høres — fx på et bor-
germøde eller via e-mail — og der skabes dialog, men hvor der ikke indgås 
noget egentligt samarbejde. De to øverste trin henviser til situationer, hvor en 
egentlig beslutningskompetence er uddelegeret til borgeren — via deltagelse i 
arbejdsgrupper eller lokalråd — og borgeren har delvis eller hel kontrol.

Efter Shelly Arnstein 1969 og Anikka Agger 2008.

Netværksskabelse
Kaffediplomati
Tilstedeværelse

Styregruppe
Borgergruppe
Gårdlaug

Midlertidighed
Udstillinger
Byvandring

Borgermøder
Høringer
Telefonhenvendelser

Interviews og spørgeskemaer
Observationer
Sociale medier

Tryksager og opslag
Byggepladsbannere
Digitale/elektroniske medier

INGEN INDDRAGELSE

INFORMATION

MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE

DIALOG
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Københavns Kommunes enhed for Område- og Byfornyelse består af
tre forskelligartede indsatser: Københavns Gårdhaver, Område-
fornyelsen og Bygningsfornyelsen. De er alle tre forankret i byforny-
elsesloven og arbejder med borgerinddragelse som et centralt element 
i byudviklingen. 

Borgerens rolle samt rammerne og skalaen for fornyelsen der 
gennemføres på de tre indsatsområder er af varierende karakter, 
hvorfor også borgernes involvering i processen er af varierende 
karakter og omfang. De metoder der anvendes i enheden afspejler 
disse forskelle, men der ses samtidig visse ligheder og fællestræk 
ved metoderne på tværs af enheden.

NUVÆRENDE PRAKSIS 
I ENHEDEN FOR OMRÅDE- 

OG BYFORNYELSE 
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Borgerrolle

Ejer/lejer Medejer/lejer Borger/bruger

Sfære

Privat Halvprivat Offentlig

Skala

Boligen Karréen Kvarteret 

Indsatstype

Sagsbehandling/
byggeri

Sagsbehandling/
byggeri

5 årigt lokalt 
projekt

Metoder

Vidensindsamling

- Interviews/ 
 spørgeskemaer
- Postkortundersø- 
 gelser (afstemning)

Informationsmateriale

- Foldere
- Avisannoncer
- Nyhedsbreve
- Projekt-hjemmesider
 /Facebookgrupper
- Opslagstavler

Vidensindsamling

- Spørgeskemaer

Informationsmateriale

- Foldere
-  Avisannoncer
-  Hjemmeside
-  Plakater
- Byggepladsbannere

Informationsmateriale

- Foldere
- Avisannoncer
- Elektroniske/
 digitale medier
- Plakater
- Bøger

Vidensindsamling

- Interviews/ 
 spørgeskemaer
- Observationer
- Særligt udviklede  
 metoder: ABDC, AI,  
 Kickstarter
- Sociale medier: 
 Facebook, Instagram
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Arbejdsgrupper

- Bestyrelser
- Rådgivere

Workshops/events

- Bygningsvandring
- Toiletparade

- Møder med 
 potentielle ansøgere
- Møder med støttede  
 ejendomme
- Stormøder i 
 områdefornyelsen
- Orienteringsmøder i  
 områdefornyelsen
- Møder via admini-
 strationsselskaber
- Møder via eksterne
 partnere
- Telefoniske 
 henvendelser

Møder

Arbejdsgrupper

- Gårdgrupper
- Gårdlaug

Møder

- Informationsmøder
- Opstartsmøder
- Dialog- og 
 skitsemøder

Workshops/events

- Gårdtræf
- Gårdvandringer
- Skitseworkshops

Møder

- Borgermøder
- Offentlige møder
- Høringer
- Møder med 
 udvalgte beboere

Arbejdsgrupper

- Projekt- og 
 aktivitetsgrupper
- Styregrupper
- Borgergrupper
- Forandringsagenter

Uformaliserede 
processer
- Tilstedeværelse
- Gentagende møder
- Netværks-
 undersøgelser
- Kaffediplomati

Workshops/events

- Workshops, 
 traditionelle og  
 utraditionelle
- Midlertidige installa- 
 tioner og aktiviteter
- Byvandringer
- Torvedage/byfester
- Udstillinger, kunst
- Nye Øjne
- Konkurrencer
- Kurser

Metoder
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BYGNINGSFORNYELSEN GØR REKLAME VIA 

ANNONCER, SOCIALE- OG DIGITALE MEDIER, 

DELTAGELSE I MØDER FACILITERET AF 

ADMINISTRATIONSSELSKABER OG MØDER I 

REGI AF OMRÅDFORNYELSEN.

BESTYRELSEN/TEKNISK RÅDGIVER ANSØGER 

ELEKTRONISK OM BYGNINGSFORNYELSE MED EN 

KORT IDÉBESKRIVELSE. ÅRLIG ANSØGNINGSFRIST 

FOR 1. RUNDE D. 1. OKTOBER.

POLITISK INDSTILLING OG GODKENDELSE 

AF PROJEKTET HOS TEKNIK OG 

MILJØUDVALGET, ØKONOMIUDVALGET OG 

BORGERREPRESENTATIONEN.

ANSØGERNE MODTAGER FEEDBACK PÅ 

PROJEKTERNE. KOMMUNEN KOMMUNIKERER 

ENTEN DIREKTE MED FORENINGEN ELLER VIA 

TEKNISK RÅDGIVER.

BYGNINGSFORNYELSEN INDKALDER TIL OG 

HOLDER MØDER MED ANSØGERENE, SOM 

KOMMER TIL TMF. ANSØGNINGERNE VURDERES.

TILSAGN OM STØTTE. EJENDOMMEN 

BESIGTIGES AF TMF OG RÅDGIVER. 

BESTYRELSEN DELTAGER HVIS MULIGT. 

BYGNINGSFORNYELSEN GODKENDER 

LØBENDE BYGGERIET OG TIL SLUT REGNSKABET.

BESTYRELSEN/TEKNISK RÅDGIVER ANSØGER MED 

UDBYGGET PROJEKT. ANSØGNINGSFRIST FOR 

2. RUNDE D. 1. FEBRUAR.

BEBOERNE SAMARBEJDER MED TEKNISK 

RÅDGIVER, SOM PÅBEGYNDER PROJEKTERING 

OG OMBYGNING. BEBOERNE ER BYGHERRE.

Borgerinddragelsen i Bygningsfornyelsen er
præget af stor selvbestemmelse og dialog som
følge af den fælles finansiering mellem borgere 
og kommune. Inddragelsen følger en fastlagt
struktur og varetages i ansøgningsfasen, frem
til den politiske behandling, af Bygningsforny-
elsen, mens den resterende del af processen, 
inklusiv borgerinddragelsen, primært varetages 
af det tekniske rådgivningsfirma som foreningen
selv vælger og hyrer. 

Kontakten mellem Bygningsfornyelsen og bor-
gerne går herefter ofte gennem den tekniske 
rådgiver, der fungerer som bindeled. Borger-
inddragelsen må derfor inddeles i den der 
varetages af Bygningsfornyelsen og den der 
varetages af den tekniske rådgiver. 

Bygningsfornyelsens borgerinddragelse er
præget af møder, telefonsamtaler og besigtigel-
ser, mens rådgiverens borgerinddragelse i 
tillæg anvender spørgeskemaer og illustrative 
aktiviteter på ejendommen – fx prøveinstalle-
ringer af vinduer, besøg hos producenter og 
bygningsvandringer på egne og andre ejendomme.

 

B Y G N I N G S F O R N Y E L S E N
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EJER/LEJER/FORENING/KARRÉ KONTAKTER/

ANSØGER KØBENHAVNS GÅRDHAVER OM 

GÅRDFORNYELSE. DER SIKRES BRED OPBAKNING 

VED UNDERSKRIFTINDSAMLING OG KARRÉEN 

SÆTTES PÅ VENTELISTE. 

ANSØGNINGEN BEHANDLES OG GODKENDES. 

EN PAKKE AF GÅRDFORNYELSESPROJEKTER 

UDBYDES TIL TOTALRÅDGIVER.

OFFENTLIGHEDSPERIODE MED MULIGHED FOR 

INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG.

INFORMATIONS/OPSTARTSMØDE AFHOLDES OG 

GÅRDGRUPPE ETABLERES. BORGERNE INDGÅR I 

DIALOG MED TOTALRÅDGIVEREN OG 

KOMMUNIKATIONSFIRMAET OM SKITSEFORSLAG 

FOR GÅRDHAVEN.

TOTALRÅDGIVER VINDER EN PAKKE AF PROJEKTER 

OG OVERTAGER BORGERINDDRAGELSEN I 

SAMARBEJDE MED ET KOMMUNIKATIONSFIRMA

ENDELIGT FORSLAG VEDTAGES AF TEKNIK- OG 

MILJØUDVALGET. GÅRDHAVEN PROJEKTERES AF 

LANDSKABSARKITEKT OG PROJEKTET UDBYDES 

I LICITATION.

GÅRDLAUG MED REPRÆSENTANTER FRA ALLE 

FORENINGER I KARRÉEN ETABLERES MED STØTTE 

FRA FORRETNINGSFØREREN. GÅRDEN 

OVERDRAGES TIL BEBOERNE

POSTKORTUNDERSØGELSE GENNEMFØRES FOR AT 

SIKRE EN BRED TILSLUTNING BLANDT BEBOERE. 

BYFORNYELSESFORSLAGET GODKENDES AF 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.

GÅRDHAVEN ANLÆGGES AF ENTREPRENØRFIRMA. 

TOTALRÅDGIVEREN FØRER TILSYN MED 

ANLÆGSARBEJDET.

Borgerinddragelsen i Københavns Gårdhaver 
har karakter af høj medbestemmelse og er 
præget af ønsket om at skabe tilslutning og
ejerskab blandt beboerne, der selv skal afhol-
de udgifter til den efterfølgende drift og ved-
ligeholdelse. Gennemførsel af en sammenlæg-
ning kræver bred opbakning i karréen, hvilket 
bl.a. forsøges opnået via aktivering af ildsjæle. 

Inddragelsen af borgerne følger, ligesom byg-
ningsfornyelsen, en fastlagt struktur og er i 
den indledende fase varetaget af Københavns 
Gårdhaver. Herefter overdrages projektet til 
forretningsføreren, der involverer et kommu-
nikationsfirma, som varetager størstedelen af 
borgerinddragelsen og fungerer som beboer-
ambassadør. 

Forløbet er præget af møder med den ned-
satte gårdgruppe, og afhængig af kommunika-
tionsfirmaet, suppleret med en række sociale 
og illustrative aktiviteter i idéfasen, såsom 
gårdtræf og gårdvandringer, samt mere under-
søgende aktiviteter såsom prioriteringswork-
shops og interviews. 

 

K Ø B E N H AV N S  G Å R D H AV E R
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Områdefornyelsen adskiller sig væsentligt fra de
to andre indsatser ved at være en lokal fem-
årig, helhedsorienteret indsats i et afgrænset
udsat byområde. Beboernes ønsker og ressour-
cer har stor betydning for, hvordan indsatsen 
kommer til at forløbe og hvilke projekter der 
prioriteres. 

Borgerinddragelsen foregår derfor kontinuer-
ligt i alle udviklingsfaser og på alle niveauer lige 
fra information til selvbestemmelse. Område-
fornyelsens medarbejdere, som er placeret 
på et sekretariat beliggende i det pågældende 
kvarter, opererer derfor med en bred palet af 
metoder og værktøjer til borgerinddragelse.

Når et område er udvalgt til områdefornyelse, 
kan processen generelt opdeles i tre faser, 
hvorunder en række inddragelsesmetoder og 
–aktiviteter kan tilknyttes. Hvilken type ind-
dragelse, der anvendes i den enkelte område-
fornyelse, afhænger af kvarterets beboersam-
mensætning, det enkelte projekt og formålet 
med inddragelsen.

 

O M R Å D E F O R N Y E L S E N

UDVÆLGELSESFASE: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 

INDSTILLER, PÅ BAGGRUND AF EN SCREENING, ET 

OMRÅDE TIL OMRÅDEFORNYELSE. DER 

UDARBEJDES EN ANSØGNING TIL STATEN. 

RESERVERER STATEN STØTTE, ANSÆTTES EN 

PROJEKTCHEF OG SEKRETARIAT.

IMPLEMENTERINGSFASE: PROJEKTER KVALIFICERES, 

DETAILPLANLÆGGES OG UDFØRES.

KONKRETE ANLÆGSPROJEKTER GENNEMFØRES.

OPSTARTSFASE: FORMULERING AF KVARTERPLAN. 

STYREGRUPPER ETABLERES.

FORANKRINGSFASE: PLAN FOR VEDLIGEHOLD AF 

DE IGANGSATTE FYSISKE OG SOCIALE PROJEKTER.

ERFARINGSOPSAMLING OG FREMADRETTET 

VIDENSDELING. 
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I enheden for Område- og Byfornyelse anvendes en lang række borger-
inddragelsesmetoder — nogle mere udbredte end andre. 

Her beskrives fem udvalgte, inspirerende metoder, som anvendes i 
den nuværende praksis på et eller flere indsatsområder i Område- 
og Byfornyelsen.

BORGERINDDRAGELSESMETODER 
I OMRÅDE- OG BYFORNYELSEN

   Formålet  med borger inddrage lse 
er  at  for s tå  br ugerne , så  man får  nog le 

løsn inger og ser v ices , der  a f spe j ler 
br ugernes behov. Samt id ig  er  formålet 

med borger inddrage lse at  få  demokrat i sk 
og loka l  opbakn ing t i l  nog le pro jekter, som 
br ugerne og København har  br ug for, men 

som ikke kan gennemføres a f  en f lok 
embedsmænd der v i l  mase det  igennem.

Christian Kahr Andersen, 
specialkonsulent ved Område- og Byfornyelsen
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4 typer midlertidighed
Afprøvning — ideer og planer afprøves 1:1 inden de evt. udføres permanent
  
Permanent midlertidighed — med det formål at realisere projekter, der ikke kan 
opnå politisk legitimering 
 
Provokation — fx en kunstinstallation eller en besked om at "her opføres et  
højhus". Aktivering af borgerne ved at rykke på deres faste rammer

Aktivering af et sted — fx en midlertidig anvendelsen af en byggetomt, hvor der 
er uudnyttet plads indtil et byggeri går i gang



M I D L E R T I D I G H E D

Metodebeskrivelse 

Midlertidighed dækker over både midlertidige
aktiviteter eller midlertidige fysiske installati-
oner. Det er en metode, der kan skabe inspira-
tion og som kan anvendes til at afprøve eller 
illustrere planer for et område. Ved at give 
et håndgribeligt og sommetider 1:1 eksempel 
på, hvordan et initiativ kan se ud i fremtiden, 
kan midlertidige installationer være en måde 
at inddrage borgeres inputs og samtidig skabe 
fælleskab og ejerskab. Midlertidige eksempler 
kan tage udgangspunkt i borgerinitiativer eller 
kommunens planer.

Midlertidighed kan have til formål at få borgere 
i tale ved at skabe "rystelser" i deres hverdag. 
Når borgerne først er engageret via midler-
tidigheden, er det nemmere at fortsætte ind-
dragelsen. En midlertidig aktivitet kan spænde 
fra små indslag i byrummet til en mini-festival. 
Begge dele har til formål at møde borgerne, 
hvor de er og inspirere dem til at bruge byen 
på en ny måde.

 

Metoden kan med fordel anvendes, når 
man står overfor udfordringen at skabe fore-
stillinger om et sted, der endnu ikke eksisterer.
Midlertidighed kan også anvendes til at fast-
holde en bevidsthed om en igangværende 
proces i projekter med meget lange behandlings-
perioder. 

 

Midlertidige aktiviteter anvendes bredt i område-
fornyelserne. I Sundholmskvarteret har man fx 
etableret en lommepark, bygget papkassehuse 
og lavet "dogville-planlægning" med tegnede 
kridtstreger som konkrete illustrationer af ideer.
  
I 2013 afholdte Skt. Kjelds kvarter Bevægelses-
møbelfestivalen, hvor studerende dystede om 
at bygge møbler, der indbød til bevægelse og
samvær. Møblerne blev placeret på den afspær-
rede Tåsinge Plads, for at skabe midlertidige 
rammer og illustrere pladsens fremtidige brug. 

Områdefornyelsen i Gl. Valby har anvendt mid-
lertidighed i udviklingen af en nærgenbrugssta-
tion og byrum på Herman Bangs Plads. Der 
er bl.a. blevet etableret et midlertidigt byrum 
med byttecentral, plantekasser og hyggecontai-
ner for at teste og vise borgerne mulighederne 
ved et kommende byrum.

 

Hvor og hvornår

OMRÅDEFORNYELSEN

Øystein Leonardsen
Projektchef, Sundholmskvarteret 
20 54 69 19 / oysleo@tmf.kk.dk

René Sommer Lindsay
Projektchef, Skt. Kjelds Kvarter 
40 48 62 83  / rene@klimakvarter.dk

Anne Ulrik Westergaard
Projektleder, Gl. Valby
52 19 82 65 / annewe@tmf.kk.dk

 

Kontakt

INGEN INDDRAGELSE

INFORMATION

MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE

DIALOG
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Metodebeskrivelse 

Nye øjne er en metode, der kan anvendes til at 
udfordre den normale og til tider fastgroede 
brug og opfattelse af et byrum eller område. 
Ved at lade udefrakommende personer – fx 
kunstnere eller arkitektstuderende – kaste et 
friskt blik på området opstår der ofte undren 
og spørgsmål som kan aktiveres til at udvikle 
nye idéer og projekter. Disse projekter kan 
enten føres ud i livet af kunstnerne selv, som 
en midlertidig installation, eller anvendes til at 
gå i dialog med borgerne. 

 

Metoden kan med fordel anvendes i 
situationer, hvor borgere eller kommune føler
sig fastlåst i en tankeramme. En fare ved meto-
den er, at det kan være svært at kvalitetssikre
projekter lavet af udefrakommende; en fare der 
kan mindskes ved at nedskalere projekterne 
eller tage en styrende rolle i processen.

 

I Skt. Kjelds kvarter indlogerede man et par 
måneder en gruppe udenlandske kunstnere, 
der havde til opgave at gøre området til et 
bedre sted at bo ved hjælp af kunst og aktivi-
teter på oversete steder. Ud fra samtaler med 
kvarterets borgere og egne observationer 
udarbejdede gruppen en række projekter af 
varierende karakter og levetid. Der blev både 
lavet skilte-kunst og arrangeret "instant hygge" 
søndagsmorgenmad hver uge på Tåsinge Plads. 
Dette inspirerede borgerne til at blive ved med
at bruge områderne selv efter projektets 
afslutning.  

 

Hvor og hvornår

OMRÅDEFORNYELSEN

René Sommer Lindsay
Projektchef, Skt. Kjelds Kvarter 
40 48 62 83  / rene@klimakvarter.dk

 

Kontakt

N Y E  Ø J N E  —  E N  U D E F R A K O M M E N D E S  B L I K

INGEN INDDRAGELSE

INFORMATION

MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE

DIALOG

 Det var  ret 
smar t . De kom he l t 

udefr a  og så på 
nog le t ing og 

tænkte : det  er  da 
mær ke l ig t  – det 
kan man gøre 

bedre !  Og så lavede 
de noget  kunst  på 
de over sete s teder. 
De sagde : hvor for 
er  der ikke nogen 

der br uger det  her? 
René Sommer Lindsay, 

projektchef i Områdefornyelsen 
Skt. Kjelds Kvarter
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K O N T O R -  O G  A R B E J D S F Æ L L E S S K A B E R

Metodebeskrivelse 

At etablere et kontor- eller arbejdsfælleskab 
er en metode, der kan anvendes til at aktivere 
lokalområdets ressourcer og skabe et fælles 
løft af kvarteret. Ved at invitere lokale frivillige 
og projektmagere indenfor for at arbejde på 
egne projekter nås en type borgere, der ofte 
ikke deltager i den klassiske borgerinddragelse.
Samtidig kommer kommune og borgere fysisk 
tættere på hinanden. Metoden kan derfor med-
virke til at nedbryde det skel, der kan være 
mellem kommune og borgere. For borgerne kan
dette være med til at afmystificere nogle af de
processer, der foregår i kommunen, og kommu-
nen kan samtidig få nye perspektiver på den 
daglige praksis.

 

Metoden kan med fordel anvendes når 
man ønsker at facilitere samskabelse af aktivi-
teter og projekter og opbygge lokale netværk; 
at sidde sammen fysisk skaber grobund for 
faglig støtte, vejledning og sparring på projek-
ter, der kan komme området til gode og bakke 
eksisterende indsatser op. Der understøttes 
en positiv udvikling af kvarteret, med fokus på 
samarbejde, innovation og vidensdeling.  Ved 
at skabe en platform for kreativ tænkning og 
lokale projekter fremelskes et lokalt, kreativt 
miljø. 

 

Områdefornyelserne i Skt. Kjelds kvarter og 
Fuglekvarteret har arbejdet med kontor- og 
arbejdsfællesskaber. 

I Skt. Kjelds kvarter har man haft plads på sekre-
tariatet til at lade en håndfuld nye og mere 
etablerede lokale initiativer få base i det gratis
kontorfællesskab CENTRALEN. Både miljø-
projekter, medieværksted, spiludviklere, kunst-
nere og studerende med interesse i byudvikling 
har haft plads her. Også kunstmagasinet Skt K 
har til huse her. Magasinet skriver om lokalt 
engagement, områdefornyelsens arrangementer 
og sætter fokus på Skt. Kjelds som et klima- 
og kunstkvarter. Magasinet dokumenterer på 
denne måde kvarterets liv og udvikling og op-
fordrer samtidig lokale kræfter til at tage del. 

I Fuglekvarteret har man etableret arbejds-
fællesskaber i 3 tilstødende industribygninger, 
8000 kvadratmeter i alt, hvor 7 separate for-
eninger står for driften. De tre bygninger går 
pt. under navnet Glentevej 70 og er beboet af
50 virksomheder, uetablerede, kreative iværk-
sættere, studerende, jobsøgende og lokale
ildsjæle. Man har begge steder oplevet over-
vældende interesse for arbejdsfællesskaberne.

 

Hvor og hvornår

OMRÅDEFORNYELSEN

René Sommer Lindsay
Projektchef, Skt. Kjelds Kvarter 
40 48 62 83  / rene@klimakvarter.dk

Isaac Abella Appelquist
Projektchef, Fuglekvarteret 
24 52 80 02 / fuglekvarteret@tmf.kk.dk

 

Kontakt

INGEN INDDRAGELSE

INFORMATION

MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE

DIALOG
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V A N D R I N G E R  M E D  B O R G E R N E 

Landskabsarkitekter og kommunikationsfirmaer 
som udfører borgerinddragelsen for Køben-
havns Gårdhaver anvender ofte gårdvandringer 
i skitseringsfasen. Her besøges nærliggende 
gårde med gårdhaver af forskellig karakter. På 
denne måde kan man ud fra bevoksning, læ og
sol, indretning og stemninger diskutere, hvordan
beboerne ønsker deres egen gård indrettet. 
Disse diskussioner anvendes som inspiration 
af arkitekterne.  

 

Hvor og hvornår

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

Hans Jesper Langebæk
Specialkonsulent
20 29 11 80 / zl0u@tmf.kk.dk

BYGNINGSFORNYELSEN

Birgitte Maltesen
Arkitekt MAA ved Gaihede A/S
25 19 69 01 / bm@gaihede.dk

OMRÅDE- OG BYFORNYELSEN

Henrik Lyng
Arkitekt
53 70 66 14 / henlyn@tmf.kk.dk

 

Kontakt

Metodebeskrivelse 

At tage på by- eller gårdvandring samt besigti-
gelsestur for at se på bygninger er en illustrativ 
metode, der kan anvendes til inspiration, til at
skabe dialog og som en fælles referenceramme 
hos borgerne og kommune.  At se fysiske 
eksempler på andre gårde, pladser eller byg-
gerier kan være med til at afklare egne ønsker 
og behov i forbindelse med et anlægsarbejde. 
Samtidig kan det være medvirkende til at 
kortlægge potentialer og begrænsninger. 

 

Metoden kan med fordel anvendes som 
en del af planlægningsarbejde, hvor en større 
gruppe borgere har behov for konkrete eksemp-
ler at tale ud fra.

 

INGEN INDDRAGELSE

INFORMATION

MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE

DIALOG

  V i  br uger 
v i r ke l igheden . 

R igt ig  t i t  er  v i  ude 
på e jendommen, 

når  v i  ho lder 
møderne og der er 
det  r ig t ig  godt , a t  v i 

kan se de t ing v i 
ta ler  om.
Birgitte Malthesen, 

arkitekt ved Gaihede A/S
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P O S T K O R T U N D E R S Ø G E L S E

OMRÅDE- OG BYFORNYELSEN

Marianne Israelsen
Arkitekt
20 34 71 93 / bh5l@tmf.kk.dk

 

Kontakt

Man har for nyligt indført postkortundersøgelser
i Københavns Gårdhaver som en metode til at 
give beboerne mulighed for at udtrykke deres
interesse for projektet. Postkortundersøgelsen
husstandsomdeles til beboerne i de berørte 
ejendomme for at undersøge om, der er tilstræk-
kelig tilslutning til gårdprojektet. Svarprocenten 
ligger pt. på ca. 50%. 

 

Hvor og hvornår

Metodebeskrivelse 

Postkortundersøgelser er en metode, der kan 
anvendes som videns-indsamling i situationer, 
hvor man ønsker at inddrage borgere i forbin-
delse med et konkret tvivlsspørgsmål. Det kan
være en mulighed for at veje stemningen blandt 
borgerne i forbindelse med et projekt og sam-
tidig styrke bevidstheden om medbestemmelse.

Metoden kan med fordel anvendes til 
at få en konkret tilbagemelding fra en større 
gruppe borgere.

 

INGEN INDDRAGELSE

INFORMATION

MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE

DIALOG

25



NYE BORGER-
INDDRAGELSESMETODER

I enheden for Område- og Byfornyelse anvendes der samlet et meget 
bredt spektrum af borgerinddragelsesmetoder — herunder afarter 
af metoderne som nævnes i denne sektion som nye, supplerende 
metoder til borgerinddragelse. 

For nogle medarbejdere vil metoderne altså være kendte, mens de 
for andre vil være mere ukendte. Ved at medtage dem i dette 
katalog ønsker vi at understrege de anvendte metoders værdi og 
opfordre til, at man tænker på metoderne som undersøgelsesværk-
tøjer til videre refleksion. 

Metoderne blev på inspirationsdagen "Rock the boat" præsenteret 
af repræsentanter fra iNudgeyou, Als Research og MindLab. 

Vi s idder se lv  med vores egen 
v iden . Det er  en v ig t ig  po inte . 

V i  s idder se lv  med den samlede v iden 
v i  er  blevet  præsenteret  for  idag , 

v i  ska l  bare anvende den . 

Deltager på inspirationsdagen 
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Hvad er nudging?

Nudging er en metode der søger at påvirke 
menneskers adfærd og valg i forudsigelige ret-
ninger, uden at indskrænke deres valgmuligheder 
eller ændre for meget på folks incitament dvs. 
handlingsalternativernes omkostninger, såsom 
økonomi, tid, besvær og sanktioner. Dette 
gøres ud fra erfaringen, at mennesker, modsat 
hvad vi måske antager, ikke handler som ratio-
nelle agenter. 

 

Nudging tager udgangspunkt i menneskets 
tendens til at følge sociale normer og anvender 
elementer fra social og kognitiv psykologi, 
adfærdsøkonomi og kognitiv design. Nudging 
kan anskues som anvendt adfærdsforskning, 
hvor der arbejdes med psykologiske aspekter 
af menneskelige attituder og handlinger.

Vi kender alle sammen nudging fra de små grønne fodspor, der 
leder én hen til skraldespande i byrummet og flere har måske også 
hørt om fluen i pissoiret. Men hvad er nudging egentlig?

NUDGE-TILGANGEN SOM VEJ 
TIL ADFÆRDSFORANDRING
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Et konkret eksempel på nudging er, når man 
påvirker virksomhedsledere til at spise æble 
fremfor kage. Dette gøres ved at påvirke folks 
adfærd ved hjælp af indlejrede tendenser.

Ved at placere halverede kager bagerst og ud-
skårne æbler forrest påvirkes folk til at spise 

mærkbart mere æble. For at få et menneske til 
at ændre adfærd må det altså gøres nemmere 
at vælge den ønskede løsning. Et nudge kan på
den måde oversættes med et kærligt puf i en
ønsket retning uden, at den man puffer til 
egentlig er bevidst om det. 

Nudge – Improving Decisions About Health, 
Wealth and Happiness, af Richard H. Thaler 
& Cass R. Sunstein.

Nudge, af Merete Norsker Bergsøe m.fl.

Litteratur

Handlingens 3 elementer

Nudging kræver, at man gør sit forarbejde og 
benytter sig af væsentlige indsigter om menne-
skelig adfærd. Det kan fx dreje sig om at sætte 
sig ind i, hvad der skal til for at udføre en 
handling. 

En handling består af tre dele: man skal kunne 
udføre handlingen, man skal være motiveret 
til at udføre den, og der skal være noget der 
udløser handlingen; en såkaldt "trigger". Man

 

vil ofte forsøge at skrue på folks motivation, 
men undres man over, hvorfor folk undlader 
at udføre en handling, som fx at deltage i et 
borgermøde eller en postkortundersøgelse, 
kan man med fordel tænke på, undersøge og 
påvirke disse tre aspekter som en samlet 
størrelse. 

Læs mere om nudging og iNudgeyou’s 
arbejde på inugeyou.com

4 indlejrede tendenser
Ordningseffekt —  tendensen til at spise mere af det der står forrest   
 
Deskriptiv norm — tendensen til at opfatte det dominerende som normsættende
 
Enheds bias — tendensen til at opfatte en enhed af et givent produkt som 
den passende mængde

Barriere reduktion — tendensen til, at reduktionen af selv minimale barrierer 
fører til en uforbeholden stigning i handlingens attraktion
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ANTROPOLOGISK METODE SOM 
VEJ TIL BORGERINDLEVELSE

Hvad er antropologi?

Antropologien er en feltvidenskab, der tilveje-
bringer viden om mennesker, handlemønstre 
og sociale fænomener ved at studere menne-
sker, der hvor de er – i deres egen sociale 
kontekst. Antropologien er kendt for kultur-
begrebet og genstandsfeltet for megen antro-
pologisk forskning er de meningssystemer, eller
socialt betingede betydningsrammer, som styrer
hvordan mennesker oplever og forstår verden 
omkring sig.  Antropologen forsøger at sætte sig 

 

i andres sted og se verden fra deres perspektiv; 
med deres øjne. Ved at anvende antropologiske 
metoder kan man altså opnå en form for borger-
indlevelse. 

Antropologen anvender en række metoder for 
at indleve sig, som med fordel kan anvendes som 
undersøgelsesværktøjer til at indsamle borger-
nes hverdagsviden og forstå deres behov.

   Bor ger inddrage lse er  også bare 
det  at  gå en tur  og få  en fornemmelse a f , 
hvordan fo lk  br uger kvar teret . Det er  ikke 
nødvendigv i s  noget  med, at  man ska l  have 
s in  notesblok med og t jekke en masse t ing 

e f ter. Bor ger inddrage lse handler  jo ikke 
nødvendigv i s  om at  man ska l  ta le  med fo lk 

– det  handler  l i geså meget om, at  man 
obser verer  hvordan borgerne br uger byen . 

Mads Uldall, 
tidligere projektchef i Områdefornyelsen,

Skt. Kjelds kvarter
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At tage borgerne alvorligt, 
men ikke bogstaveligt

I forbindelse med borgerinddragelse taler mange
antropologer om vigtigheden i at tage borgerne 
alvorligt, men ikke bogstavligt. Borgerne skal 
tages alvorligt, fordi de er eksperter i deres 
egen hverdag. Vha. antropologiske metoder kan 
vi nå ind til denne hverdagsviden. Samtidig 
skal borgerne ikke tages bogstavligt, fordi de 
ikke bør have ansvar for at omsætte deres 
egne behov til bæredygtige og arkitektonisk 
velfungerende løsninger.

Uanset om enhedens medarbejdere føler sig 
kompetente til at anvende metoderne selv, 
eller om det besluttes at engagere eksterne 
antropologiske konsulenter, vil de listede me-
toder give en forståelse for, hvilke fremgangs-
måder der kan anvendes og hvilken viden man 
skaber.

Internt i enheden, særligt i Områdefornyelsen, 
findes medarbejdere, som arbejder med 
metoder af antropologisk karakter.

 

Ind i verden – en grundbog i antropologisk 
metode, af Kirsten Hastrup (red.).

Being Ethnographic – a Guide to the Theory and 

Practice of Ethnography, af Raymond Madden.

 

Litteratur

OMRÅDEFORNYELSEN

Isaac Abella Appelquist
Projektchef, Fuglekvarteret
24 52 80 02 / fuglekvarteret@tmf.kk.dk

René Sommer Lindsay
Projektchef, Skt. Kjelds Kvarter 
40 48 62 83  / rene@klimakvarter.dk

Eksternt findes der en række virksomheder, 
som tilbyder antropologisk konsulentbistand. 

Als Research
alsresearch.dk / 33 91 77 78

 

Kontakt

  Det at  tænke 
antropolog i sk 

kan h jælpe én med 
i  hø jere gr ad at 
aner kende og 

systemat i sere de 
inds ig ter  man får 

ud a f  a t  sætte 
s ig  på en bænk og 

k ikke , e l ler 
at  snakke med 

en beboer.
Brigitte Dragsted Mutengwa, 

Als Research
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D E L T A G E R O B S E R V AT I O N

Deltagerobservation er en antropologisk
metode, der går ud på at undersøge en praksis 
ved at deltage i den og under deltagelsen bi-
beholde en fokuseret opmærksomhed. Obser-
vationen præges af en åben tilgang med plads 
til undren. Bagefter skrives oplevelser og 
observationerne ned i feltnoter. 

Ved at anvende sig selv som redskab, søger man
at forstå situationen indefra, og får på denne 
måde viden om sociale spilleregler, relationer 
og praksis. Borgerne forbliver i deres vante 
kontekst, hvor de udfører deres vanlige gøre-
mål. Personen der udfører deltagerobservation
påvirker samtidig via sin tilstedeværelse, hvilket 
kan være med til at skabe refleksion.   

 

Metoden kan med fordel anvendes i 
forbindelse med videns-indsamling, når man 
ønsker at opnå dybdegående viden om sociale 
relationer, hverdagsbehov og handlingsmønstre.
Metoden besidder en styrke i den fysisk gene-
rerede viden, der opstår gennem deltagelsen, 
mens en svaghed samtidig ligger i metodens 
fysiske præmis. Dette gør det nemmere at fore-
tage deltagerobservation i byrum i sommer-
halvåret, hvor byen bruges mere. Metoden 
skaber et relativ snævert materiale og kan være
være tidskrævende, hvis man ønsker et bredt 
kendskab.

Metodebeskrivelse 

Kontinuum fra observation til deltagelse

Deltagerobservationen kan bære præg af mere 
eller mindre deltagelse og observation. Det vil
ofte være hensigtsmæssigt at placere sig et sted i
midten af kontinuummet, hvor deltagerobser-
vation kan kombineres med etnografiske inter-
views.

 

Strukturerede former for deltagerobserva-
tion kan være nødvendige, hvis der ikke findes
en aktivitet man uden videre kan deltage i sam-
men med borgerne. Man kan fx arrangere en
guidet gåtur, hvor borgeren viser rundt. Lad 
borgeren styre og vær så opmærksom på, hvor 
de vælger at føre dig hen og hvad de fremhæver. 
Dette giver viden om, hvordan de selv oplever 
deres omgivelser.
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Deltagerobservation anvendes allerede i en-
heden for Område- og Byfornyelse. Fx købte 
man i Områdefornyelsen i Skt. Kjelds kvarter 
to koste, så man kunne feje foran sekretaria-
tet. Formålet var ikke alene at gøre fortovet 
rent, men snarere at få lejlighed til at opholde 
sig på gaden med et formål. På denne måde 
kunne medarbejderne observere gadens liv.

I Fuglekvarteret installerede man to studenter-
medhjælpere, begge antropologistuderende, i 
en skurvogn på Stærevej og lod dem over en 6- 
måneders periode observere borgernes inter-
aktion med hinanden. Dette anvendte man til en 
komparativ analyse af borgernes lokale ejerskab, 
hvor man inddrog data fra et tilsvarende bolig-
område i Vejle. 

 

Case

  Man kan lære 
r ig t ig  meget  a f  a t 

bevæge s ig  derhen , 
hvor borgerne er ; a t 

gå en tur, se s ig 
omkr ing , være 

opmær ksom – og 
måske undre s ig .

Kira de Hemmer Jeppesen, 
Als Research
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E T N O G R A F I S K E  I N T E R V I E W S

Etnografiske interviews er en metode, der 
skaber konkret og specifik viden. Dybdegående 
interviews med få borgere vil ikke skabe statis-
tisk repræsentativt materiale, men derimod 
være med til at nuancere forståelsen af borger-
nes oplevelser og behov. Interviewet foretages
i borgerens hverdagsomgivelser og ud fra en 
spørgeguide med overordnede temaer og 
spørgsmål. Interviewet kan optages og man kan 
tage noter under eller efter interviewet.

Metoden kan med fordel anvendes i 
forbindelse med vidensindsamling, når man 
ønsker at opnå en detaljeret forståelse for 
borgernes oplevelser af hverdagssituationer 
eller handlingsforløb.

 

Metodebeskrivelse 

Antropologiske måder at spørge på er relevante,
fordi den viden man opnår via interviews er af-
hængig af, hvordan man stiller spørgsmål. For 
at nå frem til en indlevelse i borgernes hver-
dag kan man blandt andet anvende grand-tour 
spørgsmål, deskriptive spørgsmål og etnografiske 
spørgsmål. 

Grand tour spørgsmål er en mundtlig 
version af den guidede gåtur. Emnet kan være 
et sted, et forløb, en aktivitet eller en gruppe 
af mennesker. Ved at bede borgeren tale om et
længere forløb eller en typisk dag opnår man
en generalisering ud fra et mønster af hand-
linger. Lad så vidt muligt borgeren tale længe 
uden at afbryde og lad beboeren styre fortæl-
lingen. Vær opmærksom på, hvad de vælger at 
fortælle og hvad der fremhæves som vigtigt. 
Bagefter kan der spørges ind til interessante 
forhold og aspekter, man har lagt mærke til 
under fortællingen.

Deskriptive spørgsmål er en spørgeform, 
der lægger op til, at borgeren svarer beskrivende.
Spørg hellere hvordan end hvorfor og undgå, at 
borgeren springer mellemregninger over for 
at gå direkte til en tilkendegivelse af deres 
holdning.

Etnografiske spørgsmål er en spørgeform, 
man først kan anvende, når man har opnået 
indsigt i den sociale sammenhæng. De ligger 
sig så tæt som muligt op ad spørgsmål borgerne
selv ville stille hinanden i den givne situation, 
og hjælper os til at indhente hverdagsviden i 
den mest relevante form.

 

Antropologiske spørgsmål

INGEN INDDRAGELSE

INFORMATION

MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE

DIALOG

Inddragelsesgraden for DELTAGEROBSERVATION 
og ETNOGRAFISKE INTERVIEWS spænder begge 
fra INFORMATION til DIALOG.

34





Professionel empati
Professionel empati handler om sætte sig i
andres sted for at forstå brugernes handlinger. 
Det kræver at man udviser nysgerrighed og
lægger eventuelle forestillinger eller fordomme
til side, som man kan have erhvervet sig som 
følge af at have beskæftiget sig med et bestemt 
område eller målgruppe i lang tid.  

Blik for front stage og back stage
Selvom man ofte har fokus på brugeren, dvs. 
den der skal anvende et produkt eller en 
service, kan det være ligeså interessant at ind-
drage dem, der står bag servicen. Derigennem 
opnås en bredere involvering og dialog med 
flere forskellige aktører.

At øve sig på fremtiden
Vover man tidligt i en proces at afprøve vilde 
idéer og teste prototyper kan fejl med fordel 
betragtes som en vigtig kilde til læring. Ved at 
udføre prøvehandlinger og øve sig på fremtiden 
inviteres borgerne til at komme med bud på, 
hvordan en løsning kan se ud, før der investeres
i et færdigt produkt. Det gør det lettere 
for borgerne at kritisere forslagene og selv 
komme med alternativer. 

Læs mere om MindLabs greb og metoder på: 
mind-lab.dk og i innovationsguiden.dk 
Her findes også trinvise vejledninger til de her 
nævnte metoder. 

Brugerinddragelsens 3 greb

Litteratur

Sæt borgeren i spil – Sådan involverer du borgere 
og virksomheder i offentlig innovation, af 
Christian Bason, Søren Toft og Sune Knudsen.

Når brugere, udviklere og forskere danner udviklingsfællesskaber, 
for at skabe nye løsninger, produkter eller services, der giver værdi 
for samfundet, kan det kaldes brugerinddragelse. 

BRUGERINDDRAGELSE SOM 
VEJ TIL NYE LØSNINGER
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Metodebeskrivelse 

Servicerejser er en måde at få indblik i borge-
rens opfattelse af et forløb trin for trin. Metoden 
kan gennemføres ved at interviewe borgeren, 
evt. med udgangspunkt i en tidslinje. Interviewet 
kan undersøge momenter ved forløbet som 
borgeren finder vigtigst, det der gav størst 
følelsesmæssigt indtryk, samt hvilke personer 
og kanaler borgeren har været i berøring med. 

Alternativt kan servicerejsen foretages ved en 
workshop, hvor de aktører som har at gøre 
med servicen eller ydelsen forsøger at sætte 
sig i borgerens sted og kortlægge servicens 
forløb. Efterfølgende kan servicerejsen visuali-
seres i form af post it-sedler, der placeres på 
en tidslinje og analyseres. Dette kan gøres på 
en analyseworkshop for relevante aktører, 
hvor fokus er på, hvordan borgerens "rejse" 
kan forbedres. 

Servicerejser kan med fordel anvendes, 
når man ønsker at kortlægge gode og dårlige 
oplevelser ved en service. Metoden kan give 
et visuelt indblik i de forskellige aktører bor-
geren møder i forløbet og som man eventuelt 
kan indlede eller justere et samarbejde med. 
Metoden genererer desuden viden om even-
tuelle uoverensstemmelser mellem et oplevet 
og et ideelt forløb, der gør det nemmere at 
forbedre sin ydelse til borgeren. 

 

S E R V I C E R E J S E R

INGEN INDDRAGELSE
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MEDBESTEMMELSE

SELVBESTEMMELSE
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Hvad er  det 
for  nog le behov og 
adfærdsmønstre v i 

kan bl ive 
opmær ksomme på , 
når  v i  ska l  des igne 
nye løsn inger og 

ser v ices  t i l  de 
borgere e l ler  med-

arbe jdere v i  ska l 
adressere i  vores 

dag l ige arbe jde?  Det 
v i  k ikker  på er 
mødet mel lem 

of fent l i ge systemer 
og ser v ices  og de 

mennesker, der  rent 
fakt i sk  br uger dem.

Stine Schulze, 
MindLab 
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Cultural probes – eller kulturelle stikprøver 
– er en metode, hvor borgerne selv er med til 
at indsamle data. Ved at give borgerne forskel-
lige redskaber – en notesblok, et video- eller 
engangskamera, tegnesager etc. – skal de over 
en kortere eller længere periode besvare 
spørgsmål eller udføre bestemte små opgaver. 
En cultural probe kan fx være at få borgerne 
til at tage billeder af steder i byen, gårdhaver 
eller badeværelser som de synes godt/dårligt 
om eller løbende at stille borgerne situations-
specifikke spørgsmål som kan besvares via sms. 
Når cultural probes digitaliseres kaldes de 
mobile probes. 

Metoden anvendes typisk efter et kort, ind-
ledende interview med borgeren, og bør følges 
op af spørgsmål om, hvorfor borgeren har valgt 
at tage billeder af eller beskrive netop denne
ting eller situation frem for en anden. Her kan
det visuelle eller fysiske materiale, som bor-
gerne selv har generet, anvendes som udgangs-
punkt for en forståelse af og dialog om bor-
gerens hverdagssituationer.
 

 

Metodebeskrivelse 

C U L T U R A L  P R O B E S
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Metoden kan med fordel anvendes, hvis
man vil tættere på brugerne i situationer, hvor
det ellers kan være svært at få adgang. Meto-
den kan bidrage til viden om brugernes adfærd, 
når vi ikke er til stede og frembringe refleksi-
oner over emner, som det kan være svært at
formulere i interviews. Fordi borgerne selv
står for en stor del af dataindsamlingen kræver 
metoden, at man formulerer meget konkrete 
opgaver.

Læs mere om cultural probes via mobilen 
på: mobileprobes.dk 

 



ELEKTRONISK 
BORGERINDDRAGELSE

Digitale løsninger og elektroniske redskaber er en del af mange 
menneskers liv. Derfor er det også nærliggende at tænke elektronisk 
borgerinddragelse ind i enheden for Område- og Byfornyelsens 
arbejde. Hvorfor ikke gøre brug af fx den mobil vi har i lommen 
eller IT-dreven spilteknologi til at nå nye målgrupper?

ser blandt cyklister, der alligevel holder for rødt, 
eller blandt forældre, der er på legeplads med 
deres børn? 

Et eksempel på brugen af SMS-afstemninger 
finder man i Gladsaxe Kommune, hvor man med
stor succes har afholdt SMS-prøvevalg for første-
gangsvælgere i forbindelse med kommunalvalget 
i 2013. SMS-dialogen er en oplagt metode til at 
komme i kontakt med især de unge, og til at 
synliggøre borgernes inputs øjeblikkeligt, ved 
fx at projektere SMS’er op på storskærme i 
byrummet. 

Lav din egen gratis afstemning
på: kvikstem.dk

På inspirationsdagen "Rock the boat" blev der 
afholdt SMS-afstemninger som et redskab til 
at inddrage deltagerne og grafisk illustrere 
forskellige holdninger. Samtidig fungerede de 
som en introduktion til en potentiel ny, nem, 
hurtig og gratis metode til borgerinddragelse. 

Afstemningerne foregik ved, at deltagerne via
deres mobiler afgav stemmer og samtidig kunne
overvære udviklingen og det endelige resultat 
af stemmeafgivelsen på storskærm. 

SMS-afstemninger bør ikke nødvendigvis anven-
des som beslutningsorgan, men er snarere en 
metode, der kan anvendes til at undersøge 
borgernes holdning til et konkret spørgsmål. 
Kunne man fx forestille sig holdningsundersøgel-
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Gamification er anvendelsen af tænkning og 
mekanikker kendt fra spilverdenen i helt andre 
kontekster, som et virkemiddel til at engagere
brugerne, kvalificere inddragelsen og øge deres 
inputs.  Anvendelsen af spil i planlægningspro-
cessen er ikke et nyt fænomen, men it-teknolo-
gien tilfører metoden en række nye muligheder.
Spil som borgerinddragelse kan tilrettelægges 
både med og uden brug af teknologi, og kan 
målrettes borgere i mange aldersklasser.

Spil har den fordel, at der opstilles et sæt spille-
regler, som gør det muligt for alle at deltage på 
lige fod. Spillet bør betragtes som en seriøs 
leg, hvor legens præmisser anvendes i spillets 
udformning, og deltagerne leger sig til en større
forståelse for en problematik eller planlægnings-
proces. Spilelementer kan altså anvendes til 
at kvalificere borgerne i inddragelsesprocessen 
og på en underholdende måde facilitere læring 
blandt brugere. 

Metoden kan med fordel anvendes, som 
en kombineret metode til at formidle viden til 
og indsamle viden om borgerne. Fordi spil-
elementer fx kan placeres fordelt i et lokalom-
råde – som poster i et orienteringsløb – kan 
borgerne bidrage med inputs til områdets 
funktioner og indretning.  

Når borgerne spiller med, kan der være tale
om en meget høj inddragelsesgrad. Spillets 
uformelle form kan samle borgere, der ikke 
nødvendigvis mødes i dagligdagen og ikke nor-
malt nås i inddragelsen. Hvis spillet er tiltænkt 
som en måde at indsamle viden om borgernes 
behov bør dette enten integreres som en ind-
bygget funktion i spillet, eller man må forvente 
at skulle afsætte tid til efterfølgende bearbejd-
ning af data. 

Gamification kan være relevant at inddrage i 
starten af en proces, for at engagere borgerne 
til at deltage og give dem et indtryk af, at det 
også kan være sjovt at deltage i borgerinddra-
gelsen. 

 

Metodebeskrivelse 
I forbindelse med Århus Kommunes målsætning
om at gøre byen CO2-fri i 2030, udviklede man
CO2030-spillet i samarbejde med firmaet 
Kollision. Spillet blev blandt andet placeret på
skoler og biblioteker og tog form af et stort og 
mobilt interaktivt bord, som op til 4 spillere 
kunne samles om. 

Ved at besvare forskellige spørgsmål og tage 
stilling til forskellige scenarier kunne spillerne 
vælge, hvad der ville få dem til at ændre deres 
vaner, lære om fordele ved at begrænse sin CO2-
udledning, se hvor meget CO2 de ud fra deres 
nuværende livsstil udledte og konkurrere med
de øvrige spillere om at begrænse sine udslip. 
En vigtig funktion ved spillet var desuden, at det
gemte kvantitative data om borgernes valg, der 
derefter kunne indgå i kommunens klima-
kampagner.

Læs mere om gamification, CO2030 spillet og 
firmaets andre spil-projekter på: kollision.dk

 

Case

Urbane spil - Ph.d. projekt af Tobias Løssing, 
kan læses på urbanespil.dk 

 

Litteratur

G A M I F I C AT I O N
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G P S - T R A C K I N G

Metoden kan med fordel anvendes, når 
man ønsker at skabe konkret, visuelt materiale 
på baggrund af borgernes færden – og måske 
blandt en målgruppe, der er vanskelig at nå
gennem andre inddragelsesmetoder. Dog kræver 
redskabet, at man er kompetent til at varetage 
efterbehandlingen af den elektroniske data, der 
fremkommer, eller kan hyre folk, der kan vare-
tage denne del.  Vær desuden opmærksom på
at undgå, at borgeren føler sig overvåget.

Borgernes udlægning af, hvordan de bruger byen, 
er ikke altid overensstemmende med deres fak-
tiske færden. GPS-tracking kan være en metode 
til at undersøge, hvordan borgerne helt konkret 
bruger deres lokalområde. 

GPS-tracking kan fx foregå via en app på mobil-
telefonen, hvorved borgernes bevægelser regi-
streres i en periode – nogle dage eller et par 
uger – uden, at det kræver en aktiv indsats fra
borgerens side.  Ved at tracke borgernes be-
vægelse i et område tegnes et kort over borger-
nes færden, som kan bruges som udgangspunkt 
for dialog med borgerne om, hvordan et om-
råde kan udvikles så det passer bedst muligt til 
deres behov. 

Metodebeskrivelse 

I Odense kommune har man benyttet sig af 
GPS-tracking i forbindelse med en kortlægning
af socialt udsattes færden i byrummet. Til 
gengæld for 3 madbilletter, indvilligede 20 hjem-
løse borgere i at blive udstyret med en GPS i
lommen i en uge. GPS-dataene genererede 
kort, som viste hvor de hjemløse opholdt sig 
mest og hvor man derfor med fordel kunne 
skabe bedre vilkår for dem. Formålet var at 
skabe bedst mulige være- og opholdssteder 
for de udsatte borgere og mindske konflikter 
mellem dem og øvrige borgere.

Også i Vollsmose er metoden blevet anvendt 
som en måde at inddrage de unge beboere i 
områdeudviklingen. De unge i området, som 
ellers kan være svære at nå gennem andre ind-
dragelsesmetoder, blev tracket via en mobil-app.
På baggrund af kort, som de unge havde tegnet 
ved blot at bevæge sig, blev det bl.a. tydelig-
gjort, at de unge ikke rigtigt brugte de grønne 
områder, som de ellers italesatte som vigtige. 
Metoden belyste dermed et behov for at ændre 
på disse områder. 

Case

Litteratur
At tegne Vollsmose med fødderne – GPS 
baseret kortlægning af unges bevægelsesmønstre, 
vollsmose.dk

De tegner byen med fødderne, af 
Anne Mette Ehlers

Drawing The Suburb Together: GPS Tracking 
as a tool for narrating everyday urban life, 
Ph.d. af Anne-Marie Sanvig Knudsen

Kontakt
Tom Rønning
Boligstrategisk konsulent for Odense Kommune
21 49 12 26 / troe@odense.dk
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