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1. Teoretiske perspektiver på FORANKRING – hvad 
menes der med dette begreb?  
 

2. Exempler fra praksis – 3 modeller for forankring 
 

3. Debat og interaktion– hvad hæfter vi os ved – hvilke 
erkendelser eller AHA momenter har fået ? 

 
 
 

Emnerne i denne workshop 
 



Forankring: Hvordan kan 
man forstå det? 



Ifølge google! 

Man har nogle aktiviteter 
man ønsker skal fortsætte –
eller noget der skal 
vedligeholdes! 
Denne videførsel kan ske til borgere 
eller private aktører i formelle eller 
uformelle foreninger! 
Eller det indtænkes i kommunens 
ordinære drift! 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
At man har nogle aktiviteter, man ønsker fortsætter – eller noget der skal vedligeholdes! Denne videreførsel kan ske til borgere eller til private parter i formelle eller uformelle foreninger eller det skal indtænkes i noget ordinær drift til nogle kommunale enheder At nogen tager over – når noget andet forsvinder!Eller der udvises en ny adfærd - praksis



 Kvarterløftprojekterne skal have fokus på, hvordan 
indsatsen kan skabe og vedligeholde en bærdygtig 
udvikling i kvartererne, så områderne ikke risikerer at 
falde tilbage i den samme tilstand som før.  
 
 

 Mazanti (2002, s.13) Forankring af kvarterløft, SBI 
 

Definition af forankring 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her definerer de bæredygtig udvikling som -  kvarterer som kræver en NORMAL kommunal service og indsats for dets opretholdelse og til en kontinuerlig forbedring af  kvarterets sociale, fysiske, økonimiske og miljømæssige standard!



 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 iet netværk mellem alle de forskellige aktører, der er 
involveret i byfornyelsen.  
 

 Jensen et al (2010, s. 5-6) Netværk og forankring i 
områdebaseret byfornyelse. 



 

 Bløde versus hårde faktorer 
 Sociale versus fysiske faktorer 
 Effektivitet versus demokrat 

Hvad er succeskriterierne?  

Output  eller 
outcome 



 
  

Dimensions i forakring 
INDIVID 
 
 
 
LOKALT 
 
 
 
KOMMUNALT 



 Afgrænsende (Bonding) social 
capital 
 
 Brobygende (Briding) social capital 

 
 Forbindende (Linking) social capital 

Social kapital som 
analyseramme 



 Mægtiggørelse 
 
 Myndiggørelse 

Empowerment 



1. Styring og ansvar -  Hvor or hvordan er den 
fremtidige styring og koordinering placeret? 

2. Lokalt ejerskab/partnerskab– På hvilke niveauer 
er det lokale ejerskab placeret? 

3. Økonomi og drift– Hvor placeres ansvaret for nye og 
uafsluttede projekter?  

4. Opfølgning – hvordan sikres den kommunale 
opfølgning af den videre indsats? 

5. Læreprocesser i kommunen: – hvordan udnyttes 
erfaringerne fra indsatsen videre I kommunen? 

Centrale spørgsmål 



 den lokale forankring på stedet i lokal 

området 
 

 Den  kommunale interne koordinering og 
forankring 

Forankring på to niveauer 



1. Mobilisere lokale altører og netværk 
2. At formidle samarbejde på tvørs af 

forvaltninger 
3. At skabe sammenhæng mellem det lokale og 

det kommunale niveau! 
 

Jensen et al (2010, s. 7) Netværk og forankring i 
områdebaseret byfornyelse. SBI. 

 
 

Udfordringer 



Dialog 



Hvilke teoretiske  
tilgange har du/  
selv haft glæde  
af I dit arbejde  
med forankring? 
 
 



P l e n u m
 



Session 2 



1. Hvad har jeg hæftet mig ved ift. Dagens oplæg og 
session 1 – i relation til forankring? 
 

2. Hvad har jeg lyst til fremadrettet – at deltage i – være 
med til? 

 

Læg i grupperne ud med en 
runde 



P l e n u m
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