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intrOduktiOn
På en kølig onsdag i april har 200 konference- 
gæster fundet vej til Københavns mest nordvest-
lige hjørne – nærmere bestemt til Energicenter 
Voldparken i Husum, hvor Områdefornyelse Hu-
sum, Områdefornyelse Sundholm, Annika Agger 
fra Roskilde Universitet og Parama Roy fra Kø-
benhavns Universitet har inviteret til konferen-
ce om forankring af områdebaserede indsatser 
under den mundrette overskrift ’Samdrift gi’r 
lokal fremdrift’.

Den gamle skolebygning med de kække neon-
farvede glasruder skal som så mange gange før  
udgøre den fysiske ramme 
for læring, diskussion, opga-
veløsning og sjov og ballade.

Efter at have fået et navne-
skilt og valgt en af konferen-
cens fem temaworkshops i 
skolens foyer vi ses konfe-
rencedeltagerne ind i den 
gamle gym nastiksal. Det er 
tydeligt, at det denne dag er 
hjernegymnastik, der skal afvikles i hallen, som 
i den ene ende er udstyret med scene, projek-
torlærred, lydanlæg og stole til konferencens 
300 deltagere. I den anden ende er der opstil-
let bord-bænkesæt med ternede duge og friske 
krydderurter på, hvor deltagerne vil få serveret 

morgenmad og frokost samt kaffe og kage i løbet 
af dagen.

Da klokken bliver 9.00, indtager Øystein Leo-
nardsen, der udover at være dagens vært også 
er projektchef for Områdefornyelserne i Husum 
og Sundholmskvarteret, scenen for at byde vel-
kommen og introducere til dagens program.
I sin velkomst påpeger Øystein Leonardsen 
det paradoks,  at der findes en masse viden om, 
hvordan man sætter samarbejdsdrevne projek-
ter i gang, men ikke særligt meget om, hvordan 
man afslutter, forankrer og lader blivende aktø-

rer overtage.

Konferencen skal derfor 
bidrage til at kaste lys 
over denne fase i arbej-
det med områdebasere-
de indsatser, der ifølge 
Øystein Leonardsen alt 
for ofte ender i et ”nu har 
vi fået det her projekt op 
at køre, og hva’ gør vi så?”. 

Derfor skal dagen handle om, hvordan man for-
ankrer de lokale netværk og den positive udvik-
ling, samt hvordan man kan blive endnu bedre 
til at trække på hinandens ressourcer på tværs 
af forvaltninger, NGO’er samt lokale netværk og 
institutioner.

5

Vi har en masse viden 
om at sætte noget nyt 
igang, mens vi mangler 
viden om, hvordan man 
afslutter og forankrer!
- Øystein leOnardsen



keynOte speaker #1 per scHulze
prOgramcHef fOr rum fOr alle, realdania

cOllectiVe impact 

fra prOjekt til prOBlemOrientering
Per Schulze påpegede i sit oplæg, at vi har levet 
i en projektverden i mange år, hvilket ikke har 
været befordrende for forankringen at de mange 
indsatser, der er blevet gennemført for at forbed-
re de områder vi bor, færdes og lever i. Projektets 
natur er blandt andet, at det i udgangspunktet 
er midlertidigt inden for en defineret periode. 
Dette påvirker vores måde at tæn ke områdeba-
serede indsatser på, og risikerer at fjerne fokus 
fra de mere overordnede, samfundsmæssige og 
langsig tede perspektiver af indsatsen. Af sam-
me grund forløses indsatsernes fulde potentiale 
ikke.

Realdania er derfor gået fra at arbejde projekto-
rienteret til at arbejde problemorienteret. Med 
afsæt i de problemer, der er det enkelte sted, ar-
bejder Realdania på at blive katalysatoren, der 
bidrager til løsningen af samfundets problemer. 

PROJEKTORIENTERING ER ERSTATTET AF PRO
BLEMORIENTERING, OG COLLECTIVE IMPACT ER 
I CENTRUM, NÅR PER SCHULZE FRA REALDA
NIA ARBEJDER MED UDVIKLINGEN AF BYER.

”Vi har et velfærdssamfund, som er under pres, og der 
kan Realdania som fond gå ind og give en hånd – in-
den for rammerne af det byggede miljø,” påpeger Per 
Schulze. Et eksempel på dette er hjemløshed 
blandt unge, hvor Realdania går ind og peger på 
problemer og mulige løsninger, som kan imø-
degå nogle af de strukturelle problemer, som er 
med til at fast holde unge i hjemløshed.

Med den problemdrevne tilgang går Realdania 
ind og sætter fokus på betydningen af at arbejde i 
netværk og partnerskaber, hvilket i sig selv med-
virker til at mobilisere en bredere opbakning, der 
både kan tilføre en merværdi og på længere sigt 
være en væsentlig forudsætning for at indsatser-
ne bliver forankrede lokalt.
Det er med netværk og samarbejde at de kvali-
ficerede løsninger opstår. Noget af det første Re-
aldania gør er derfor at udarbejde en liste med 
relevante og mulige samarbejdspartnere.

cOllectiVe impact
I forlængelse af Realdanias problemorientere-
de tilgang ligger tanken om collective impact.  
Collective impact handler i Realdania om at 
gå i partnerskab er med de rigtige aktører, for 
at blive enige om, hvad hovedudfordringen er. 
På denne måde er det bedre mulighed for, at de 
mere strukturelle problemstillinger kan afhjæl-
pes.

Collective Impact-grupperne, som de kaldes, 
sammensættes af parter, der har forstand på det 
givne område ud fra en række forskellige faglige 
tilgange, og som alle er nødvendige for at gen-
nemføre de indsatser, som kan udgøre en samlet 
løsning på problemet. En væsentlig pointe med 
denne konstruktion er, at ingen aktiviteter sæt-
tes i gang, før der en enighed om, hvad udfor-
dringen er.

Collective Impact har fem grundforudsætninger, 
hvis samarbejdet skal blive en succes:

1. fælles agenda 
Alle aktører skal have en fælles vision for den 
forandring, de skal gennemføre, og en fælles 
forståelse for, hvad der er problemet. 

2. fælles målemetOder 
Der skal være fælles dataindsamling op moni-
torering på tværs af alle aktører med henblik 
på at skabe fælles engagement og ansvarlig-
hed. 

3. gensidigt fOrpligtende aktiViteter 
Selvom aktørerne leverer forskellige bidrag, 
skal de være koordinerede gennem en fælles 
handlingsplan. 

4. Hyppig Og åBen kOmmunikatiOn 
Der skal være hyppig og åben kommunikati-
on på tværs af aktørerne for at skabe tillid 
samt sikre fælles mål og gensidig tillid. 

5. BackBOne suppOrtOrganisatiOn 
For at skabe kollektiv effekt bør der være en 
separat organisation med ansatte til at fun-
gere som sekretariat for indsatserne og til at 
koor dinere aktørernes aktiviteter. 

det er med netværk og samarbejde 
at de kvalificerede løsninger opstår.
- per scHulze”

collective impact handler i real-
dania om at gå i partnerskab for 
at blive enige om, hvad hoved-
udfordringen er. dermed kan de 
strukturelle problemstillinger 
afhjælpes.
- per scHulze”
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fOrankring Og spredning
keynOte speaker # 2 eVa sØrensen 
prOfessOr V. institut fOr samfund Og glOBalisering, rOskilde uniVersitet

Fokus på samskabelse
I sin forskning interesserer Eva Sørensen sig for, hvordan den offentlige 
sektor samarbejder med civilsamfundet og markedets aktører for at ska be 
bedre og mere innovative løsninger, som både er tilpasset de lokale be hov 
og samtidig sikre en effektiv løsning af velfærdsstatens opgaver. Eva Søren-
sens fokus er derfor rettet mod det punkt, hvor de tre sektorer smelter sam-
men for at skabe fælles løsninger. Et særligt fokus herunder er, hvordan 
den offentlige sektor kan un derstøtte og styre processer med samskabelse 
og samarbejdsdrevet inno vation.
Samskabelse bryder med den traditionelle opfattelse af den offentlige sek-
tor på (mindst) tre måder:

1. styring: fra BedreVidende myndigHed til åBen arena  
Samskabelse bryder med den traditionelle styringstænkning i den 
offentlige sektor. Fra at den offentlige sektor vidste, hvor vi skulle hen, 
og hvad der var rigtigt, skal den offentlige sektor nu åbne sig op og 
ind drage eksterne aktører samt deres viden og ressourcer.

2. ledelse: fra administratOr til katalysatOr 
For det andet kræver samskabelse en anden ledelsesform end den 
traditionelle. Fra at administrere de ressourcer lederen har fået tildelt, 
skal lederen nu også mobilisere eksterne ressourcer. Det vil sige, at de 
ressourcer lederen har fået tildelt fra start er et afsæt for yderligere 
ressourcemaksimering.

3. BOrgerinddragelse: fra mOdVægt til medskaBer 
For det tredje indebærer samskabelse en ny borgerinddragelsestil-
gang. Fra at borgerinddragelse skulle sikre et stærkt lokaldemokrati, 
der kunne agere modvægt til det politiske system, skal borgerne nu 
invite res ind i det politiske maskinrum som medskaber af nye innova-
tive tiltag, der virker i den lokale kontekst.

     i en kontekst som område-
     fornyelserne, der jo bidrager 
     til velfærdsinnovationen på 
en masse forskellige måder, giver det 
god mening, at i stjæler med arme og 
ben af al den viden og de erfaringer, i 
hver især høster. alt andet er da hul i 
hovedet og spild af ressourcer!
- eVa sØrensen
”
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NÅR DEN OFFENTLIGE SEKTOR ARBEJDER MED SAMSKABELSE OG SAM
ARBEJDSDREVET INNOVATION, ER DET AFGØRENDE AT SIKRE, AT DE 
GODE IDEER BLIVER FORANKRET OG SPREDT – OG SÅ ER DET IKKE FOR
BUDT AT ”STJÆLE MED ARME OG BEN,” SOM PROFESSOR VED ROSKILDE 
UNIVERSITET, EVA SØRENSEN, UDTRYKKER DET.



spred Både det gOde Og dårlige 
Der er Eva Sørensens erfaring, at der er stor 
forskel på, hvor let eller svært det er at finde 
ud af, hvad der er af viden og erfaringer i for-
vejen. Det kommunale system skal derfor have 
en god vidensudvekslingsinfrastruktur, så vi-
den og erfaringer lettere finder de rigtige ste-
der hen. Det er ikke kun et spørgsmål om god 
opgaveløsning, men også om ressourceeffek-
tivitet. Et andet opmærksomhedspunkt, som 
Eva Sørensen peger på er, hvordan man sikrer 
en spredning og erfaringsopsamling af alt det, 
der gik galt. Her ligger der en utrolig vigtig vi-
densudveksleing, men det er desværre ikke en 
historie, som nogen har lyst til at fortælle.

stjæl lØs!
Eva Sørensen lægger op til, at man ”stjæler med 
arme og ben”, så man i udgangspunktet kan 
starte et trin højere på videnstrappen. Afslut-
ningsvis opstiller hun tre ledetråde i arbejdet 
med samskabelse, innovation, forankring og 
spredning:

Vi er gOde 
I følge Eva Sørensen er vi i Danmark rigtig gode 
til samskabelse, fordi vi har et meget stærkt ci-
vilsamfund og en meget stærk stat, og derfor har 
vi øvet os i samarbejdet i mange år. Derudover 
har vi i Danmark en meget decentral offentlig 
sektor, der er tæt på de lokale problemer og den 
enkelte borger. Disse forhold har været vigtige til 
at skabe en dialogisk kultur mellem sektorerne, 
påpeger Eva Sørensen. 

Både fOrankring Og spredning 
Der ligger en stor opgave i forhold til innovation 
og samskabelse i  at både forankre og sprede inno-
vationen. Eva Sørensen ser forankring og spred-
ning som to forskellige ting:

•	 fOrankring: At gode resultater – herunder 
nye relationer og adfærdsmønstre – normali-
seres, hvilket indebærer, at de bliver en del af 
en hverdagspraksis og rutine.

•	 spredning: At gode (og dårlige) innovatio-
ner og nyskabelser formidles og kommuni-
keres så bredt som muligt.

Eva Sørensen mener, at man skal sørge for at sik-
re forankring og spredning, så de gode, nye inno-
vative ting, der skabes, får et varigt liv. De ting 
områdefornyelserne skaber er dermed først fuld-
endt, når de er blevet en del af en hverdagsprak-
sis (forankring), og når andre relevante aktører 
hører om resultaterne, oversætter dem til deres 
egen kontekst og indlejrer dem i deres hverdags-
praksis (spredning).

- aktiviteten ses som en  
   brik i at skabe noget større
- succes opgøres i lokale effekter  
   og afsmittende effekter i for- 
   hold til omverdenen
- der arbejdes målrettet med at    
   lære af andre og oversætte og  
   formidle egne resultater, så  
   de kan bruges af andre

spReDNING FRemmes 
aF samskabelse hvIs

1. nye innovative ideer og løsninger skal 
kunne lade sig gøre i den virkelighed, der 
gælder, når projektet er slut.

2. nye idéer og løsninger er ikke noget 
værd, før de skaber en varig forandring 
i driften.

3. succes måles på, hvor meget man stjæ-
ler fra andre, og hvor bredt det lykkes at 
formidle resultaterne.

- den involverer og sikrer ejer- 
   skab blandt blivende kerne- 
   aktører

- samskabelsen har hverdagen  
   som fokuspunkt frem for det  
   exceptionelle
- den fremmer normalisering  
   gennem sikring af gentagelse

FoRaNkRING FRemmes 
aF samskabelse hvIs
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energicenter 
VOldparken

Siden da har projektet gennemgået 
en rivende udvikling.

energicenter VOldparken i dag
To af områdefornyelsens vigtigste 
delprojekter i arbejdet med Energi-
Center Voldparken er etableringen af 
den socialøkonomiske virksomhed, 
der driver EnergiCenter Voldparken 
og oprettelsen af frivilligcenteret, 
som støtter foreningerne, de frivillige 
og brugerne.   
EnergiCenter Voldparken tilbyder i 
dag faciliteter til alle – unge som æl-
dre – der vil deltage i aktiviteter in-
den for idræt, natur og kultur. Med 
mere end 60 frivillige foreninger og 
mulighed for støtte fra frivilligcente-
ret er den nedlagte Voldparken Skole 
blevet et dynamisk kraftcenter fyldt 
med aktiviteter til gavn for bydelen 
og hele København.

Tidligere husede EnergiCenter Vold
parken Voldparken Skole, der ligesom 
resten af Voldparken i Husum er teg
net af den funktionalistiske arkitekt 
Kay Fisker. Siden skolen lukkede i 
2008, har lokale aktører samarbej
det for at skabe et aktivitetshus med 
plads til alle.     

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ud-
viklede i december 2008 ideen om at 
placere et aktivitetshus med idrætsfa-
ciliteter på den nedlagte Voldparken 
Skole. Projektet fik navnet EnergiCen-
ter Voldparken.

Da Områdefornyelse Husum startede 
i 2009, blev EnergiCenter Voldparken 
skrevet ind i kvarterplanen som et af 
11 kerneprojekter. I 2010 flyttede om-
rådefornyelsen ind på den tidligere 
skole, for at omdanne den til et akti-
vitetshus, til trods for at der hverken 
var rent vand eller varme i bygningen. 

fra nedlagt skOle til aktiVitetsHus 
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petcHa kutcHa
- intro til de fem workshopspor

ESBEN/PER

pRæseNtatIoN aF woRkshops
Konferencens forskellige workshops blev alle præ-
senteret med et Pecha Kucha-oplæg. Pecha Kucha 
stiller store krav til oplægsholderens timing, struk-
tur og fremdrift i oplæget. Alle oplægsholdere havde 
taget opgaven på sig og tydeligt tænkt over, hvor-
dan de valgte billeder kunne understøtte oplæggets 
pointer. Og alsidigheden i de valgte billeder var stor 
og spændte lige fra faktuelle kort og hverdagssitu-
ationer over kunstneriske motiver til humoristiske 
billeder af en ung Nicolas Cage.

peCha kutCha (’pe-tja ’ku-tja)
•	 navnet stammer fra den japanske term for  

lyden af konversation (småsnak eller chit-chat).
•	 pecha kucha er et præsentationsformat hvor 

man forklarer et emne hurtigt og simpelt.
•	 pecha kucha går kort fortalt ud på at man viser 

20 slides på 20 sekunder hver. i alt en præsen-
tationstid på 6 minutter og 40 sekunder.

                Vi skal både vise tillid og 
     understøtte  forskellig-
                 hed, være åbne og tænke 
ud af boksen. men også huske at 
tage højde for den daglige drift.
- mOrten kaBell

1514”

wOrksHOps
#1 samspil mellem virksomheder og 
      områdebaserede indsatser
#2 social bæredygtighed og projektøkonomi 
       i midlertidige indsatser
#3 udfordringer og perspektiver i forankringen 
       af områdebaserede indsatser
#4 How to anchor diverse neighbourhoods
#5 dokumentation der forankrer



ws1 wOrksHOp #1 
samspil imellem VirksOmHeder i OmrådeBaserede indsatser
facilitatOrer: prOjektleder cecilie BrØndum BOesen Og VirksOmHedskOnsulent nynne 
staal parVang fra kØBenHaVns erHVerVsHus, Beskæftigelses- Og integratiOnsfOrValt-
ningen, kØBenHaVns kOmmune.
gæsteVirksOmHeder: Brf kredit V. lene HjOrt, snOer glarmester V. ida snOer, Hans 
knudsens instituttet (Hki ) V. karsten Bendix

Flere og flere virksomheder vælger at indgå partnerskaber med kommunale områdefornyelser, alme
ne boligorganisationer og frivillige foreninger. Hvorfor og hvordan bliver disse samarbejdsrelationer 
etableret, og hvordan kan de bidrage til forankring af projekter i områdebaserede indsatser? Sammen 
med tre virksomheder fik Københavns Erhvervshus sat fokus på samarbejdsmuligheder i udsatte bo
ligområder. 

Husk at virksomheden tænker 
what’s in it for me?
- snOer glarmester”

        gør et ordent-
        ligt hjemme-
                  arbejde. læs 
op på hvad virksomhe-
den kan og står for!
- Brf kredit”

csr - en del af VirksOmHeden 
Lene Hjort fra BRF Kredit fortalte om CSR, og 
hvordan socialt ansvar er en central del af BRF 
Kredits projekter. De har været involveret i for-
skellige typer af projekter såsom jobskabelse, 
styrkelse af beboerdemokrati, kunstprojekter 
og udformning af byrum. Fordelen ved private 
virksomheder er blandt andet, at de lettere kan 
trække på det øvrige erhvervsliv og få partne-
re som Haldor Topsøe, Siemens, Microsoft med, 
hvilket kan give en mærkbar positiv effekt.

en aktiV del af lOkalsamfundet 
Snoer Glarmester har til huse i Københavns 
Nordvestkvarter og har været familievirksom-
hed siden 1922. På workshoppen fortalte Ida 
Snoer om, hvordan firmaet altid har været in-
volveret i lokalområdet og deltaget i mange lo-

kale indsatser, bl.a. ved at sidde i styregruppen 
for områdefornyelsen i Fuglekvarteret. 

en Hånd til iVærksætterne
Hans Knudsens Instituttet (HKI) er en social 
økonomisk virksomhed, der også er lokaliseret 
i Københavns Nordvestkvarter. Her arbejdes 
der med at løse særlige udfordringer inden for 
beskæftigelsesområdet i samarbejde med kom-
muner. HKI er for nylig blevet en del af styre-
gruppen for områdefornyelsen i Fuglekvarte-
ret, fordi de ønsker at være en aktiv medspiller 
i områdets udvikling. HKI støtter iværksætteri 
og er lige nu ved at hjælpe Bybi med udvikling 
af en bæredygtig business case, så de kan bli-
ve en selvstændig virksomhed.  Derudover ser 
man på, hvad instituttets 10.000 m2 kan bruges 
til uden for den normale arbejdstid. 
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start med at tænke småt. Vent med at foreslå store projekt, så er det nemmere at få 
virksomheden med. Eksempelvis kan et sponsorat af en lyskæde til et arrangement være 
med til at skabe ejerskab og samarbejdslyst hos en virksomhed. 

sæt dig i VirksOmHedens sted. Man skal turde sælge projektet til virksomheden og 
sørge for, at der er fordele ved samarbejdet for alle parter. 

en Balancegang mellem tidlig inVOlVering Og et kOnkret defineret prOjekt. 
Virksomheder vil typisk gerne involveres tidligt, men der skal samtidig også være noget 
konkret at forholde sig til. Sørg for ordentlig forberedelse, inden virksomheden kontaktes. 

Vær strategisk!  Aktive virksomheder kan trække andre virksomheder med.

Husk kOntinuiteten. Sørg så vidt muligt for, at virksomheden møder den samme medar-
bejder gennem samarbejdet. 

5 anBefalinger 

fif til samarBejde
med virksomheder
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tre cases 
Workshoppen begyndte med tre korte oplæg om 
erfaringer fra praksis. Her blev det belyst, hvordan 
netværk er afgørende for kontakten til specifikke 
borgergrupper, hvordan vidensdeling bør være en 
central del af et midlertidigt projekt, samt hvor-
dan meget konkrete aktiviteter kan være dåseåb-
ner for længerevarende netværk.

wOrksHOp #2 
sOcial BæredygtigHed Og prOjektØkOnOmi i midlertidige indsatser 
facilitatOrer: adjunkt kristian nagel delica Og lektOr jesper HOlm,
institut fOr miljØ, samfund Og rumlig fOrandring, rOskilde uniVersitet. 

Hvordan skaber man kontakt til særlige 
brugergrupper? Forebyggelsescenterchef 
Birgitte Gade Koefoed fra Nørrebro Fore-
byggelsescenter lagde ud med at fortælle 
om deres metoder til at nå andre borge-
re end dem, man normalt når ud til med 
fx kampagner og rådgivning. Målet er 
at skabe lighed i sundhed, og de centra-
le strategier er at målrette indsatser til 
dem, som har størst behov, skabe lige ad-
gang, ved at sørge for øget kendskab til til-
buddene, og gøre dem mere tilgængelige.  
Hertil kom et mål om at bruge netværk og 
foreninger i lokalområdet til at formid-
le kontakt og information til forskellige 
målgrupper. Grundlæggende for det hele 
er REACH OUT-metoden, hvor man kom-
mer ud af de vante rammer og møder bor-
gerne, hvor de er. 

Som en del af forskningsprojektet ’Bæredygtig in-
klusion gennem community-dannelse” undersøger 
Henrik Sørensen (RUC), hvordan det er muligt at 
give mennesker med psykiske eller fysiske funkti-
onsnedsættelser mulighed for i højere grad at blive 
en del af det omgivende samfund. 
Særligt for projektet er, at vidensdeling og organisa-
torisk læring er et af de centrale mål. 
For at forankre erfaringer fra projektet, vil de blive 
videreformidlet gennem en efteruddannelse af so-
cialrådgivere. Henrik Sørensen påpegede her, at det 
er afgørende for projektet, at det har rod i et mere 
strategisk niveau, da det er Region Sjælland, som er 
opgavestiller. 

Ida Kunov-Kruse fra RUC fortalte om sit igang-
værende speciale om en byhave i Albertslund, 
der begyndte som et mindre projekt med et 
par blomsterkasser foran det lokale bibliotek. 
Sidenhen har det spredt sig, og ejendomskon-
toret står nu for drift og boligsocialt arbejde, 
frivillige varetager vandingen og børneinsti-
tutioner og beboerklubber passer højbede. Ida 
Kunov-Kruse fremhævede, hvordan projektet 
havde haft synergieffekter, hvor alle er vinde-
re: ”Biblioteket fik et interessant byrum, beboerne 
fik noget at mødes om, og der opstod opgangsfælles-
skaber rundt omkring i boligområdet”. Projektet 
er et eksempel på, hvordan mindre aktiviteter 
kan blive kickstarter for varige samarbejder 
og nye møder på tværs. 

Man kan rykke ved meget i midlertidig indsatser, men ofte kan den korte tidshorisont opleves som be
grænsende for projektets rækkevidde og effekt. Med fokus på udfordringer og muligheder i at skabe 
bæredygtige løsninger for by og landdistrikter i tidsbegrænsede indsatser inviterede workshoppen til 
en fælles refleksion på tværs af professioner, forvaltninger og fagområder.

2. reacH Out Og netVærksOpBygning 
    sOm tilgang

3. kOnkrete aktiViteter sOm dåseåBner 
    fOr Varigt samarBejde

1. Vidensdeling Og OrganisatOrisk læring 
    sOm en del af målet 

innOVatiOnens janusansigt
Kristian Nagel Delica opsummerede oplæggene 
og påpegede dilemmaet i at kapacitetsopbygning 
og netværk netop kræver en vis mængde kapa-
citet og netværk, som også geografen Eric Swyn-
gedouw har problematiseret. Dette satte gang i 
en diskussion i bordgrupperne. For at sikre for-
ankring og varig forandring er der både brug for 
prejekter til afklaring før projektet og postjekter 

efter til at forankre og sikre spredning af erfarin-
ger. Blandt andet diskuterede man fordelene og 
ulemperne ved at være i henholdsvis en stor og i 
en mindre kommune i forhold til kapacitet, net-
værk og ressourcer. Men også hvordan det ofte er 
nemmere at forpligte lokale aktører i samarbejde, 
da de lettere kan se de konkrete fordele ved sam-
arbejde, mens det kan være sværere at forpligte 
parter på det mere strategiske og politiske niveau.

men kapacitetsopbygning 
kræver jo netop kapacitet!
- kristian nagel delica”

3 tilgange
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de skrØBelige netVærk 
– kan de Bære det Hele? 
Diskussionerne fortsatte med spørgsmå-
let: Hvordan kan man sikre kontinuitet i 
midlertidige projekter? Forventningerne til 
netværkene og ildsjæles afgørende rolle i 
forankring blev problematiseret, for som der 
blev spurgt ”Hvor robuste er netværk? Og kan 
de bære det hele?”. Konklusionen blev, at det er 
centralt at finde et fælles fodslag og koncen-
trere sig om de snitflader, hvor det enkelte 
netværk har interesse for at bringe noget vi-
dere. 

skal Vi fOrankre alt?
Et centralt spørgsmål i diskussionen var om 
vi overhovedet skal forankre alt. I plenum 
blev deltagerne enige om, at forankringen 
skal ske i de grå og uformaliserede felter. Det 
kan nødvendigvis ikke blive alle aktiviteter, 
som kan fortsættes og forankres, men nær-
mere en identitet og lokal vilje, der kan have 
blivende værdi efter et projekt afslutter.

intern læring bør 
være en del af målet.
- Henrik sØrensen”
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wOrksHOp #3
udfOrdringer Og perspektiVer 
i fOrankring af OmrådeBaserede indsatser
facilitatOrer: seniOrfOrsker Ved statens ByggefOrskningsinstitut 
jesper Ole jensen, OmrådefOrnyelse gl. ValBy Og OmrådefOrnyelse Husum 

Med udgangspunkt i facilitatorernes 
og deltagernes egne erfaringer italesat-
te workshoppen hvilke forestillinger og 
forventninger der er, når indsatser går i 
gang, hvordan den efterfølgende arbejds-
proces opleves samt, hvilke metodiske er-
faringer, der opstår i det praktiske forløb.

fOrskelle mellem Byerne
De 8 eksempler på forankring er natur-
ligvis afhængig af, hvor i landet den om-
rådebaserede indsats finder sted. ”En af 
forskellene mellem kommunale områdebase-
rede indsatser i København og resten af Dan-
mark er, at man i København udvælger områ-
derne igennem socio-økonomisk data. I resten 
af landet er det oftest først, når beboere eller 
lokale aktører råber op, at man starter proces-
sen. Og det er der selvfølgelig flere grunde til,” 
siger Jesper Ole Jensen. I nedenstående 
skema ses nogle af de grundlæggende 
forskelle, der er mellem områdebaserede 
indsatser i København og i mindre byer. 

erfaringer fra Husum Og gl: ValBy 
For at konkretisere Jesper Ole Jensens 
oplæg fortalte områdefornyelserne fra Gl. 
Valby og Husum om deres fælles erfarin-
ger. De fem vigtigste pointer var:

•	 Arbejd med forankring fra start
•	 Arbejd med forankring indad i kom-

munen fra start
•	 Arbejd med midlertidige projekter 

for at fastholde engagement og op-
mærksomhed

•	 Inddrag brugerne løbende
•	 Hold fokus på projektets formål

kØBenHaVn   mindre Byer

•	Top-down:	Faldskærmsmodel, 
   hvor sekretariatet kastes ud 
  i området og skal etablere sig

•	Lokalt	sekretariat
•	Ressourcer	i	kommunen 
 

•	Begrænset	kendskab	til	lokal-
   områder
•	Svært	at	skabe	synlighed	om	
   områdefornyelsen 
•	Samarbejde	på	tværs	af	
   forvaltninger

•	Lokalsamfundene	er	ofte	selv	 
   initiativtagere 

•	Indsatser	meget	synlige
•	Større	foreningsliv
•	Kendskab	til	områdefornyelse	 
   fra nabobyer

•	Strukturelle	udfordringer	med	 
   fraflytning, mangel på arbejds- 
   pladser m.m.
•	Begrænsede	ressourcer	

Vilkår 
- udvælgelse 
af områder

styrker

udfOrdringer

fOrankringens prOBlemstillinger
Seniorforsker Jesper Ole Jensen, der 
igennem sin forskning har arbejdet med 
områdebaserede indsatser i hele landet, 
lagde ud med at skitsere eksempler på, 
hvad forankring kan være: 
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Erfaringsdeling, diskussion af fælles pro
blemstillinger i forankringen af område
baserede indsatser og et metodisk bud 
på, hvordan disse kan løses i praksis ved 
at fokusere på projekters positive mulig
heder var omdrejningspunktet for works
hop #3.     

1. Styrkelse af eksisterende netværk og foreninger 
2. Ny aktivitet i netværk og foreninger
3. Forbedrede lokale relationer
4. Nye foreninger 
5. Etablering af fysiske rammer for møder og samvær 
6. Større kommunal bevågenhed
7. Bedre koordinering mellem kommune og lokalområde
8. Kommunal læring



de mange tilgange 
Til slut i worshoppen blev der arbejdet  i 
grupper. Med en SOAR-analyse udarbejde-
de deltagerne et fremadrettet og positivt 
fokus på konkrete udfordringer i område-
fornyelser. 
Denne del af workshoppen gav et detalje-
ret indblik i forskellige former for områ-
debaserede indsatser og de forskellige vil-
kår, der eksisterer for opgaveløsningen: På 
Frederiksberg sidder sekretariatet på råd-
huset for at være tæt på fagfolk, i Næstved 
er sekretariatet flyttet ind i en lejlighed i 
det pågældende område for at være tæt på 
beboerne, i Odense opdyrker man projek-
ter uden en lokalforankret styregruppe 
eller målrettet inddragelse af forenings-
livet, i København opdyrkes projekter i 
samråd med lokale styregrupper og med 
målrettet inddragelse af foreningslivet.
Workshoppen tog mange spændende em-
ner op, og det blev flere gange understre-
get, at den vidensdeling, som foregik, bur-
de foregå oftere. Vi kan lære rigtig meget 
af hinanden. Ovenstående eksempler kan 
suppleres med ligeså mange modsatrette-
de løsninger og resultater, hvilket samlet  
peger på vigtigheden af at tage ved lære af 
hinanden.       

sOar-analyse
En SOAR-analyse kan bruges til strategisk plan-
lægning og fokuserer på organisationens nuvæ-
rende styrker og visioner for fremtidig udvikling 
og mål.
Den er anderledes end den kendte SWOT-analyse, 
som fokuserer på styrker, svagheder, muligheder 
og trusler. Mens SWOT typisk bygger på en top-
down tilgang, involverer SOAR-analysen alle ni-
veauer i en organisation. I stedet for at fokusere 
på trusler og svagheder har man i SOAR-analysen 
øje for, hvad der allerede fungerer.

fOrdele

•	 samskabende 
Analysemodellen engagerer alle niveauer i 
organisationen til dialog omkring strategien 
og målene. Medarbejdere føler sig derfor også 
mere forpligtede på målopfyldelse.

•	 fleksibel og skalerbar 
Planlægningen og beslutninger kan justeres 
så de passer til organisationens behov og 
kultur. 

•	 fokus på potentialer og visioner 
Bygger på organisationens styrker og produ-
cerer dermed bedre resultater i stedet for at 
bruge tiden på at korrigere svagheder.

internt eksternt

n
u

f
r
e
m
t
 i
d

styrker
(strenghts)

mugligHeder
(opportunities)

fOrHåBninger
(aspirations)

resultater
(results)

sOar-analysemOdel
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wOrksHOp #4 
HOw tO ancHOr diVerse neigHBOurHOOds? 
facilitatOrer: fOrsker annika agger fra ruc, fOrsker parama rOy fra ku Og Øystein leO-
nardsen fra ruc Og kØBenHaVns kOmmune 

HVad mener Vi med fOrankring?
Birgitte Mazanti, som er leder af Center for 
Boligsocial Udvikling, har på et tidspunkt for-
muleret det således:  ”Kvarterløftprojekterne skal 
have fokus på, hvordan indsatsen kan skabe og ved-
ligeholde en bæredygtig udvikling i kvartererne, så 
områderne ikke risikerer at falde tilbage i den samme 
tilstand som før.”1

Statens Byggeforskningsinstitut og Jesper Ole 
Jensen, Lars A. Engberg og Marianne Forman 
uddyber: ”Billedligt set sker forankringen ikke med 
et anker i et punkt, men i et netværk, der består af 
flere sammenhængende punkter.  Det interessante er, 
hvordan ejerskabet er spændt ud i et netværk mellem 
alle de forskellige aktører, der er involveret i byforny-
elsen.”2 
Der er altså en hvis faglig enighed om, at for-
ankring både er en proces, hvor f.eks. område-
fornyelsen i sin tilrettelæggelse skal have for-
ankring med hele vejen i sit projektdesign, en 
strategi for at fastholde indsatsens resultater 
og samtidig en styrkelse af de lokale fællesska-
ber da forankringen netop sker i netværk.

fOrankring kOnkret
Facilitatorerne har forsket i forankring, og 
gennem undersøgelsen stod det klart, at der 
ikke findes en idealmodel, men at hvert sted 
må udvikle sin egen, dog med udgangspunkt 
i en række fælles strategier om social kapital. 
Byhaven på Sundholm3 er et godt eksempel på 
dette. Her kommer en række af samfundets 
svageste og ofte også mest ekskluderede borge-
re: Hjemløse, narkomaner og psykisk syge. 
Ved at skabe en tryg socialpædagogisk ramme 
for dem, var det muligt at åbne op for daginsti-
tutioner og skolen (samlende social kapital). Her-
efter kunne områdefornyelsen inkludere en 
gruppe isolerede pakistanske kvinder fra det 
boligsociale arbejde og endelig frivillige fami-
lier fra kvarteret (brobyggende social kapital). By-
haven arrangerede en række borgmesterbesøg 
og valgmøder i forbindelse med kommunalval-
get og blev i slutningen af perioden etableret 
som en selvstændig forening (forbindende social 
kapital).

leonardsen 2015
forankring er ikke statisk, 
men dynamisk!
- wOrksHOpdeltager”

             men hvad skal man 
               tage ejerskab over?  
det er jo oftest en meget 
heterogen gruppe. Hvad kan 
man blive fælles om?
- wOrksHOpdeltager”

Hvordan arbejder de områdebaserede indsatser 
med at forankre indsatser blandt lokale aktø
rer, så indsatserne kan drives videre lokalt? 
Dette spørgsmål var udgangspunktet for work
shop #4.

1.  Mazanti (2002): Forankring af kvarterløft, s.13
2. Jensen et al (2010): Netværk og forankring i områdeba-
seret byfornyelse, SBI, s. 5-6
3. Leonardsen (2015) i :” Det personlige samfund, redige-
ret af Lumholt og Norgaard, Forlaget Vindelsti

det Videre fOrlØB
Workshoppens diskussioner vil blive bragt 
med ind i fremtiden på tre måder: Dels kunne 
Annika Agger, Øystein Leonardsen og Parama 
Roy bruge de mange gode input til deres ar-
tikel, som udgives til efteråret. Dels blev der 
etableret et lille netværk blandt deltagerne, 
som vil få en mail om et opfølgende møde og 
dels vil Annika  Agger, sammen med Christian 
Kahr Andersen (Københavns Kommune) følge 
op på netværket i deres arbejde med projektet 
’Fællesskaber i forandring’, der handler om at 
indsamle og dokumentere forskellige metoder, 
som kan skabe, facilitere/understøtte og kon-
solidere fællesskaber i den offentlige sektors 
arbejde – meget i forlængelse af denne konfe-
rences fokus på forankring. 

steDet
- topografi
- forbindelser
- potentiel brug
- ejerskab
- naboer
- tidsperspektivet 

soCIokultuRelle FoRholD
 - alder, kulturel og social baggrund 
 - dagsordensættende brugere 
 - Oplevet tryghed og sikkerhed
 - Ønsker til fremtidig kultur/brug
 - antal og karakteristika for brugere

oRGaNIsatIoNsFoRmeR
- partnerskabet
- foreningen
- netværk
- samarbejdsforum
- status quo
- en kombination
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figurfOrklaring 
forankringspotentialet kan forstås som en 
relation mellem stedet, de sociokulturelle 
forhold og mulige organisationsformer. 
med eksemplet fra Byhaven på sundholm 
lå stedet ubenyttet, var forurenet og der 
var usikkerhed om den fremtidige anven-
delse. de sociokulturelle forhold var præ-
get af stor utryghed og konflikter mellem 
forskellige brugergrupper (familier, hjem-
løse og unge), og der var ingen organisati-
on. Ved at udnytte stedets potentiale som 
byhave, blev drømmen om et mere har-
monisk møde mellem brugergrupper mere 
konkret og endelig blev en kombination 
af netværk, forening og samarbejdsfo-
rum den organisatoriske ramme, som igen 
yderligere kan styrke stedets potentiale og 
fremme en samarbejdende og udviklende 
kultur.



wOrksHOp #5
dOkumentatiOn der fOrankrer
facilitatOrer: specialkOnsulent majken rOHd 
Og kOnsulent rikke engl mygind, 
center fOr BOligsOcial udVikling (cfBu)

Hvordan kan dokumentation være en vejviser 
for hvordan projekter forankres bedst muligt? 
I denne workshop blev der zoomet ind på for
ankringsteori som et redskab, der kan bringes i 
anvendelse til både at dokumentere en indsats 
resultater, styre processer og sikre god forank
ring.

              forankringsteorien  
              skal fungere som et 
dynamisk redskab og sam-
tidig tvinge os til at tænke 
forankring ind fra starten 
af et projekt.
- majken rOHd”

eRFaRINGeR meD FoRaNkRINGsteoRI
På workshoppen berettede projektleder for 
den boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade, 
Dorthe Fensbo, om deres praktiske erfaringer 
med forankringsteori.
Dorthe Fensbo lagde stor vægt på, at udgangs-
punktet for dokumentationen tager afsæt i, 
hvad formålet med projektet er. Herunder at 
det, der måles på, også passer med den enkelte 
aktivitet. Dette er vigtigt af flere grunde.

HVad Virker? 
Først og fremmest giver den løbende dokumen-
tation af indsatsen viden om, hvad der virker. 
Dette er vigtige erfaringer, hvor den løbende 
evaluering giver mulighed for kritisk selvre-
fleksion og løbende tilpasning af indsatsen. 
Endvidere giver det mulighed for at tiltrække 

midler til endnu mere af det, der virker, når 
en indsats har dokumenteret effekt. I Lund-
toftegades helhedsplan bruges den løbende 
dokumenetation blandt andet til at vurdere, 
hvordan beboerdemokratiet fungerer. 

det skal giVe mening 
Dorthe Fensbo lagde også vægt på, at doku-
mentation skal kobles tæt til indsatsens for-
mål og opleves som meningsfuld for både 
medarbejdere og frivillige. Hvis ikke, ople-
ves det blot som et unødvendigt og overflø-
digt onde eller som en demotiverende kon-
trolmekanisme. Det er i denne forbindelse 
vigtigt, at dataen er let at melde ind. Dette 
er især vigtigt, når det er frivillige, der skal 
dokumentere. Ellers bliver det ikke gjort or-
denligt og løbende.

                det er vigtigt, at de 
                gode effekter bliver 
dokumenteret, så man kan gå 
ud og sige: ”det her skal vi have 
meget mere af”.
-dOrtHe fensBO”

fOrankringsteOri i praksis
Workshopdeltagerne prøvede også at arbejde med forank-
ringsteori i praksis.  Opgaven gik ud på at udfylde forank-
ringsskemaet for  den fiktive case ’Frihedens Plads’. Der 
blev debatteret på livet løs i grupperne, og det var tydeligt, 
at mange havde det sjovt med at påtage sig rollen som fik-
tiv interessent. Her skulle deltagerne itale sætte sine inte-
resser og samtidig forsøge at finde frem til en fælles ret-
ning for projektet.
Skemaet fungerede som en god ramme for arbejdet med 
projektet. Skemaet blev også omtalt som et godt redskab 
til at formidle et projekt overfor borgere og politikere. Og 
endelig blev det nævnt som et godt projektlederværktøj, 
der giver overblik og overskuelighed.
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DeN teoRetIske væRktøjskasse 
Forankringsteorien bygger på den klassiske pro-
gramteori og består af tre analytiske trin.

fOrankringsteOriens tre trin

1. interessentanalyse og formål 
Forankringsteorien tager afsæt i spørgsmålene: 
Hvilke interessenter har projektet, og hvad er 
formålet?  De første skridt består i at definere 
disse startende med en interessentanalyse (til 
venstre i skemaet); derefter defineres formålet 
med projektet (midt i skemaet); når formålet 
skal operationaliseres, arbejder man fra højre 
mod venstre i skemaet; med afsæt i formålet de-
fineres således delmålene for projektet, og med 
afsæt i de enkelte delmål fastlægges de enkelte 
indsatser.

2. dokumentationsbehov 
Nu hvor programmet/programteorien er på 
plads med interessenter, indsatser, delmål og 
formål flyttes fokus til, hvordan effekten af de 
enkelte indsatser kan måles, så det bliver muligt 
at dokumentere, at delmål og formål opfyldes 
(bunden af skemaet). Dette sker i første omgang 
ved at klarlægge, hvilke formål, delmål og ind-
satser der skal dokumenteres. Derefter fastsæt-
tes succeskriterierne for de formål, delmål og 
indsatser, der skal dokumenteres, og endelig 
fastlægges dokumentationsmetoden.

3. forankring 
Nu er programteori og succeskriterier på plads 
– så mangler bare forankringen (skemaets højre 
side). Her er fokus på, hvad der skal forankres og 
hvor. Først klarligges det, hvilke dele af projek-
tet, der skal forankres (det er ikke nødvendigvis 
alle dele), og herefter zoomes der ind på, hvilke 
forandringsaktører, der skal sikre forankringen?

prOjektets naVn: 

fOrankringsskema

interessenter             indsatser          delmål  fOrmål          fOrankring                fOrankringsaktØr

dOkumentatiOns-
BeHOV

succeskriterie

dOkumentatiOns-
metOde
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paneldeBat

Efter fem veloverståede workshops og en mindre 
pause, der gav konferencedeltagerne mulighed for 
at genoprette koffein- og blodsukkerbalancen, blev 
Københavns Trafik- og Miljøborgmester Morten Ka-
bell introduceret på scenen. Det var nu blevet tid til 
at samle op på dagens mange indtryk og erfaringer. 
Morten Kabell skulle i løbet af den næste halve time 
facilitere en paneldebat, der skulle sætte ord på 
nogle af de erkendelser og diskussioner, som havde 
præget debatten i de fem temaworkshops.

          Vi skal klart have større åbenhed i 
          forhold til eva sørensens pointe 
          om at stjæle med arme og ben. 
mange af os ser vores område som så unikt 
og så specielt, men der er tit nogle principper, 
som man kan overføre og lade sig inspirere af.
- kOnferencedeltager”

mOderatOr:
morten kabell, teknik- og miljøborgmester københavns kommune 

paneldeltagere:
nicolai Hvid, Bestyrelsesmedlem energicenter Voldparken 
johannes molander pedersen, medstifter af nord architects
Birgitte mazanti: centerleder hos center for Boligsocial udvikling
pia katballe sørensen, projektleder gellerupsekretariatet 
signe sloth Hansen, chefkonsulent hos kuben management

         af en eller anden grund, er
         det åbenbart mere præstige-
      fyldt og spændende at starte 
noget nyt op. derfor har det været så giv-
tigt at rette fokus på de oversete dyna-
mikker, der ligger i en god forankring. for 
hvis ikke vi forankrer alt det vi sætter i 
gang, kan det sgu være ligegyldigt. så er 
det bare kunstigt åndedræt.
- kOnferencedeltager

”
inspirerende samarBejdsrelatiOner?
Morten Kabell indledte med at efterlyse organi-
sationsmodeller og samarbejdsrelationer, som 
han selv og konferencedeltagerne kunne lade sig 
inspirere af, i det løbende arbejde med at udvikle 
byen.

signe slOtH Hansen: 
skaB tillidsrelatiOner
Signe Sloth Hansen fremhævede her et eksempel 
fra Odense Kommune, hvor man havde en meget 
innovativ tilgang til måling af udsattes brug af 
byen, hvor de hjemløse borgere i byen blev ud-
styret med GPS’er. Dette kom dog ikke af sig selv, 
idet områdefornyelsen i Odense over længere tid 

fik skabt en tillidsrelation til de hjemløse, som gjor-
de, at de ville tage GPS’en på om morgenen og kom-
me tilbage og lade den op igen om aftenen for så at 
komme morgenen efter og hente den igen.

jOHannes mOlander pedersen: 
Brug en flerHed af metOder
Et andet godt eksempel på organisationsformer, der 
har understøttet den lokale forankring kommer fra 
Sundholskvarteret i København. Ifølge Johannes 
Molander Pedersen viste erfaringen, at forskellige 
organisationsformer bidrager forskelligt til forank-
ringen og samtidig giver de lokale aktører en legitim 
formaliseret ramme, der kunne understøtte gen-
nemførte og fremadrettede aktiviteter. Der fandtes 
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Birgitte mazanti: Hjælp til HjælpelØsHed?
Birgitte Mazanti påpegede i forlængelse heraf, 
at kommunen har en tendens til at blande sig 
for meget, når den ”flytter ind med en indsats”, da 
dette i sig selv kan virke stigmatiserende overfor 
de mennesker, som bor i indsatsområdet. Dette 
synspunkt blev efterfølgende anfægtet af en af 
de øvrige paneldeltagere, fordi de områdebasere-
de indsatser på mange måder er med til at løfte 
de udsatte byområder og deres image.

En anden kvalitet som blev fremhævet ved om-
rådefornyelserne er, at der er tættere på borger-
ne og derfor ikke har ”det der offentlige fjæs”. Så på 
mange måder er områdefornyelserne også med 
til at bygge bro og opbygge tillid mellem kom-
munen og nogle af de grupper, som ellers ikke 
har den store tillid til kommunen.

mOrten kaBell: mange gOde erfaringer
Morten Kabell opsummerer en livlig paneldebat 
ved at fremhæve, hvilke erfaringer, erkendelser 
og refleksioner fra dagen, som han har tænkt 
sig, at tage med fra debatten. Heriblandt nævner 
han, at kommunen skal vise tillid og tænke ud 
af boksen, være åben, støtte de socialøkonomiske 
virksomheder, understøtte forskellighed, og hu-
ske at tage højde for den daglige drift.

således eksempler på forankring gennem både 
en formel forening, et partnerskab og et mere 
løst koblet netværk.

nicOlai HVid: tænk fOrankring fra dag ét
Energicenter Voldparken blev fremhævet af Ni-
colai Hvid som et godt eksempel på, at man har 
tænkt forankring ind fra dag ét. I områdeforny-
elsen har man haft stort fokus på, at man skul-
le skabe et stærkt og levedygtigt Energicenter 
Voldparken, hvilket man har sikret ved at skabe 
en god synergi mellem de frivillige aktiviteter, de 
lokale driftsparter og kommunen.

Morten Kabell spurgte i kølvandet på ovenståen-
de diskussion ind til, hvordan alle relevante og 
berørte parter blev inddraget med særlig vægt på 
hvordan man sikrede, at ressourcesvage grupper 
blev hørt.

pia katBalle sØrensen:  
fOkus på dem, der Vil?
Pia Katballe Sørensen gav i denne forbindelse 
udtryk for, at der bruges en masse tid på at ind-
drage bredt, men at vi også skal huske, at der er 
nogle, som bare gerne vil bo et sted i fred og ro. 
Vi skal derfor ikke altid tro, at vi skal ned og have 
fat i det mest ressourcesvage, men i stedet for-
søge at styrke mellemlaget og give de aktører de 
nødvendige rammer for at de kan blive stærkere.
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andré just Vedgren, næstformand amager Vest lokaludvalg
ane nørmark, specialestuderende
anette Otto, chefkonsulent, gladsaxe kommune
anja e. Ø. Bjødstrup, projektmedarbejder københavns kommune, Omf
anja meier sandreid, Historiker 
anja whittard dalberg, klima-, natur- og miljøchef gentofte kommune
anna-claudia erichsen, selvstændig konsulent acelab
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annika reynheim petersen, projektleder Vordingborg kommune
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Birgitte maltesen, arkitekt maa gaihede 
Birgitte mazanti, centerleder center for Boligsocial udvikling
Bolette Villesen, specialestuderende
Boris koppel, københavns kommune, tmf
Brian H. westerheim, projektchef frederiksberg kommune
camilla Bjørn, Boligsocial medarbejder kaB tingbjerg
camilla christensen, projektmedarbejder gemeinschaft
camilla kristensen, studerende københavns universitet
carsten Vesterager petersen, projektchef københavns kommune, Omf
cecilie Bang schulze, projektleder og konsulent 2+1 idébureau
cecilie Brøndum Boesen, projektleder københavns erhvervshus
cecilie rønnow eskelund, konsulent kaB
charlotte Baere, sundhedskonsulent køge kommune
charlotte klinker, forsker steno center for sundhedsfremme
christian kahr andersen, specialkonsulent københavns kommune, Omf
christian sørensen, Områdechef københavns kommune
david ciaran rommedahl, studerende ruc
dennis Hansen, studerende ruc
dina kaas, proceskonsulent, roskilde 
ditte Bertolt døssing, projektleder københavns kommune, Omf
ditte klerens søndergaard, projektleder frederiksberg kommune
dorthe eren, udvalgssekretær Valby lokaludvalg
ea Helth Øgendahl, partner socialrespons
ellen t. O' gara, arkitekt maa platant
emmy l. p. fjalland, ph.d.-studerende dansk arkitektur center / ruc
esben t. Henriksen, student københavns kommune, Omf
eva juul toldam, Virksomhedspraktikant københavns kommune, Omf
frans luja madsen, Vesterbro lokaludvalg
frederik munk, fuldmægtig københavns kommune
gitte adler gertsen, landskabsarkitekt rambøll
gitte mikkelsen, senior konsulent Oplevelsesmenageriet 
Hans jesper langebæk, specialkonsulent københavns kommune, tmf
Heidi lene andersen, ph.d.-studerende ruc
Helene Bothilde rønne, specialkonsulent københavns kommune
Helga madsen, specialkonsulent ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
Helle johansen, Boligsocial medarbejder lejerbo Holbæk

Henrik lyng, arkitekt københavns kommune, Omf
Henrik m. larsen, projektleder københavns kommune
Henrik sørensen, phd-studerende ruc
iben nova rask, projektkoordinator askovfonden
iben saxe, projektmedarbejder gemeinschaft
ida kunov-kruse, studerende ruc
ida marie Brønden jakobsen, analysemedarbejder socialrespons
ida sloth Bonnevie, kontorleder foreningen livsbanen
inge langkilde larsen, Boligsocialmedarbejder amagerbro Helhedsplan
ingeborg degn, chefkonsulent københavns kommune
ingrid soldal eriksen, praktikant socialrespons
irene folsach, projekleder amagerbro Helhedsplan
isaac abella appelquist, projektchef  københavns kommune, Omf
iwona r. abildgaard, netværkskoordinator amagerbro Helhedsplan
jens christian elle, projektleder Brønshøj-Husum lokaludvalg
jens aagaard-Hansen, seniorforsker steno sundhedsfremme forskning
jesper Holm, lektor ruc
jesper poulsen-Hansen, direktør gemeinschaft 
jette krøyer, faglig koordinator
joel saalbach Holse, praktikant københavns kommune, Omf
johannes molander pedersen partner nord architects
john andersen, professor ruc
jonas egmose, adjunkt ruc
julia knipschildt, projektmedarbejder Valby lokaludvalg
julie fischer-nielsen, projektmedarbejder Østerbro lokaludvalg
julie fraenkel, arkitekt/byplanlægger frederiksberg kommune
julie Hellesøe christensen, forskningsassistent steno diabetes center
julie rosted, projektleder københavns kommune, Omf 
kamilla raselli, arkitekt københavns kommune, tmf
karin dyhre, kulturkonsulent Odense kommune 
kasper krog pedersen, projektleder gemeinschaft
katinka Hauxner, selvstændig rådgiver katinka Hauxner aps
katja lange, projektleder Vesterbro lokalduvalg
katrine c. rich, kommunikationsmedarbejder københavns kommune
katrine dilling Holst, studerende københavns universitet, etnologi
katrine westphall, nyuddannet 
kirsten f. præstegaard, Biblioteksfaglig leder københavns kommune
kristian nagel delica, adjunkt ruc
lars götze, afdelingsleder kuben mangement
laura winge, codesigner
leif emil Hansen, associate professor emeritus ruc
lene almdal, Boligsocial medarbejder tingbjerg Helhedsplan
lene andersen, projektleder københavns kommune, tmf
lene skouw, projektleder Omf Østerbro, Odense kommune
lene storgaard, projektleder foreningen livsbanen
line jensen Buch, fuldmægtig københavns kommune, Omf
line mortensen, arkitekt københavns kommune, tmf
line skovgaard, selvstændig konsulent Boliglaboratoriet
line toft, Boligsocialmedarbejder amagerbro Helhedsplan
line Voltzmann, studerende
lise lykke le maire, studerende københavns universitet 
lise thagaard nørager, arkitekt københavns kommune, Omf
lone Billehøj, park- og vejchef gentofte kommune
louise molin jørgensen, arkitekt københavns kommune, Omf

luna sofie Høj, praktikant københavns kommune, tmf
lyng B. dyrholm, projektmedarbejder københavns kommune, Omf
mads elmquist, antropolog
magnus Olsen, projektmedarbejder københavns kommune, Omf
maria engsig Østergaard, Byplanlægger guldborgsund kommune
maria jin Hee winberg, projektleder 2+1
marie juul madsen, projektleder Odsherred kommune
martin dahl sørensen, ph.d.-studerende ruc, enspac
martin kristensen, udviklingskonsulent københavns kommune
medine duvarci, kommunikationsmedarbejder 
mette dybkjær, specialkonsulent københavns kommune, Omf
mette jokumsen, Omf nørrebro 
mette mygind madsen, studerende ruc
mette prag, projektchef københavns kommune, Omf 
mette roikjer, student københavns kommune, Omf
mette skouenborg, projektmedarbejder, roskilde kommune
mette willaing zeuthen, projektleder københavns kommune, Omf 
mia thomsen, arkitekt maa Odsherred kommune
michael Holst, planchef gentofte kommune
mie damkjær geertsen, praktikant københavns kommune, Omf
nadia Helmy ahmed, konsulent aarhus kommune
natasha alexandra dottin, planlægger Brøndby kommune
nete Bo, studerende og projektleder på tag del
nina k. jensen, kommunikationsstudent københavns kommune, Omf
nina stokholm, social entreprenør 
nynne staal parvang, Virksomhedskonsulent københavns erhvervshus
parama roy, assistant professor københavns universitet 
pedram yosefipor, student ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
per andreasen, projektleder københavns kommune, Omf
pernille león, projektleder københavns kommune, tmf
philip z. kuipers, kommunikationsrådgiver center for Boligsocial udvikling

pia katballe, projektleder aarhus kommune
pil kvorning Boysen, student københavns kommune, Omf
rasmus Blindum, praktikant københavns kommune, Omf 
rené sommer lindsay, projektchef, københavns kommune, Omf
rosa philippine schollain Birckner, arkitekt Vordingborg kommune
sarah katz, projektkoordinator københavns kommune
sasha streiff møller, jobsøgende 
shasmina gainor, projektkoordinator, københavns kommune
sia Boesen, projektleder, københavns kommune, Omf
sidsel sakse Bennetsen, student købehavns kommune, Omf
sidsel wos, konsulent pluss leadership
signe dehn sparrevohn, specialkonsulent Bispebjerg lokaludvalg
signe jul andersen, arkitekt københavns kommune
signe sloth Hansen, chefrådgiver kuben mangement
signe spelling Østergaard, projektleder københavns kommune, Omf 
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simon post, projektleder lolland kommune 
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sofie anne andersen, projektleder københavns kommune
stine avlund, projektleder cultura21
stine laurberg Hansen, byplanlægger actiontank 
stine lorentzen, projektleder frederiksberg kommune
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titti donsted, Byplanlægger Odsherred kommune
toni matzm, specialkonsulent københavns kommune, Bif
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TO HOVEDTALERE, FEM wORKSHOPS, EN PANELDEBAT OG EN 
MASSE KOPPER KAFFE SENERE ER DET RIMELIGT AT SPØRGE: 
HVAD FIK VI UD AF DET? 

per schulze, realdania betonede behovet for at skifte fokus fra pro-
jekt til problem; at inddrage de forankringsudsatte – driftsorganisa-
tioner, ildsjæle, virksomheder og forvaltninger i processen fra start 
af, så projektet kunne løse et fælles problem – også efter fonden 
havde trukket sig ud. 
eva sørensen, ruc fulgte denne tankegang op: ”Det er først, når in-
novationen indgår i rutinerne, at den er implementeret!”
fra de fem workshops og paneldebatten var meldingerne også klare: 
•	 tænk langsigtet – kontinuitet er alfa og omega for forankringen 
•	 gør vidensdeling og læring til en integreret del af målet
•	 Brug de midlertidige aktiviteter strategisk til at mobilisere og 

fastholde engagementet
•	 tilpas forankringsorganisationen i forhold til den konkrete kon-

tekst – én model passer ikke alle
•	 gør dokumentationen til et dynamisk aktivt værktøj igennem 

hele processen
•	 synliggør de gode forankringseksempler. Vis at det nytter.
denne opsamlingsrapport har forsøgt at dokumentere konferencen 
og bidrager dermed også til videnspredning og forankringslæring, og 
på workshoppen blev der dannet nye netværk, som vil arbejde videre 
med tanker og idéer fra konferencen.

fOrankringskOnference 
- Og HVad så?


