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Kommune Kommune

By og Borgere By og Borgere

PolitikerePolitikere

Afsender Modtager

Baggrund for projektet
Et områdefornyelsesprojekt blev søsat i Græsted i 2013. 
Programmet for områdefornyelsesprojektet var udarbejdet 
i et samarbejde mellem Gribskov Kommune, Græsted 
Borgerforening og Græsted Handels- og Erhvervsforening. 
Programmet indeholdte en række delprojekter, hvoraf 
enkelte var konkrete anlægsprojekter, såsom anlæggelse 
af torv og forbedring af faciliteter i byens park, Græsted 
Folkepark. Andre delprojekter var mere åbne i deres 
oplæg, eksempelvis at arbejde for mere liv i byens 
hovedgade og at skabe bedre forbindelse mellem de steder 
i byen, hvor der var god aktivitetet og som kunne have 
nytte af at være tættere forbundne. 

I forbindelse med områdefornyelsesprojektet blev der 
tildelt midler fra Byfornyelsens forsøgs- og udviklingspulje, 
fra det daværende Ministerium for By, Bolig og 
Landdistrikter. I ansøgningen blev forsøgsprojektets formål 
beskrevet således: Formålet med projektet er at undersøge 
og udvikle et koncept og en metodisk tilgang for, hvordan 
der skabes nye mentale sammenhænge i byens rum 
gennem byplanlægning. 

Forsøgsprojektets formål udsprang fra et ønske om at 
undersøge, hvordan man arbejder med byer, der har 
mistet liv i hele sit eller dele af centrum, og dermed en 
stor del af byens livsnerve, men hvor der andre steder i 
byen er aktivitet og liv, der kan udgøre en ny fortælling og 
forståelse af byen. 

Nye fysiske sammenhænge mellem byens aktive og 
attraktive steder kan være grundlag for at skabe en ny 
forståelse af, hvad byen er for et sted. Det handler altså 
ikke om at udvikle sensationsprægede rum eller anlæg, 
som hverken økonomien eller byen kan bære, men om at 
videreudvikle og styrke den form og identitet som allerede 
præger byen og dens hverdag. 

Med særligt fokus på borgerinddragelse og kommunikative 
tiltag skabes derved ny forståelse for byens sammenhæng, 
dens fysiske og sociale rum. 

Forsøgsmidlerne gav mulighed for at arbejde med dette 
fokus i detaljeret grad, hvor der var rum til at analysere, 
debattere og derigennem at opsamle viden om, hvordan 
man metodisk og konceptuelt kan arbejde med mindre 
byers udvikling, i gennem samskabelse. 

Forsøgsprojektet forløb over et år (2015-16) og er med 
afleveringen af denne rapport afsluttet. Projektets 
resultater lever imidlertid videre i forbindelse med det 
videre arbejde med områdefornyelsesprojektet i Græsted 
frem til 2018 og derefter hos borgere i Græsted.

Hvem kan få nytte af dette dokument?
Dokumentet kan læses af alle, men skrives direkte til andre 
i kommunal administration eller i det politiske system, der 
arbejder med områdefornyelsesprojekter. Dokumentet 
henvender sig også til dem, der ønsker indblik i eller 
inspiration til samskabelsesprojekter mellem kommune og 
borgere. 

Projektsekretariatet i Gribskov Kommune er afsender 
på dokumentet, i samarbejde med forsøgsprojektets 
konsulenter fra Rambøll. Dokumentet fokuserer primært på 
de erfaringer og anbefalinger, man som kommune oplever 
og kan have, men pointer og erfaringer der præsenteres i 
dokumentet bygger i høj grad på dialoger med borgere og 
andre aktører i Græsted, der har deltaget i projektforløbet.

Kære Læser
Dokumentet er bygget op omkring en kronologisk 
gennemgang af projektet, hvor hver fase præsenteres 
i et generelt perspektiv og med reflektioner og 
anbefalinger i forhold til den konkrete fase. I hvert afsnit 
relateres disse overvejelser til de konkrete erfaringer fra 
udviklingsprojektet.

Indledningsvist beskrives Græsted som by og den 
sammenhæng kommunen arbejder med, for at præsentere 
det udgangspunkt projektet er lavet ud fra. Dette 
efterfølges af en kort gennemgang af de teoretiske rammer, 
som projektets metodiske tilgange relaterer sig til.  

Procesbeskrivelserne vil gennemgå processen, med særligt 
fokus på ide- og kvalificeringsfasen. Disse afsnit indeholder 
også reflektioner og de erkendelser, der opstod som del af 
de enkelte faser. 

Projektets resultater i kraft af skitseringskoncepter for 
realiseringen af projektets delprojekter for udvikling af 
byens rum, opsummeres og beskrives derefter. 

I naturlig forlængelse af processen hertil, belyses vores 
indsatser og reflektioner omkring en bred forankring 
og ejerskab - hvor vores fokus særligt har været på 
kommunikationen og dialogen.

Afslutningsvist angives en række anbefalinger til, hvilke 
overvejelser og perspektiver det er vigtigt at være 
opmærksomme på og tage højde for, når man arbejder 
med samskabelse i byudviklingssprojekter i mindre byer og 
kommuner.

Projektet har været spændende og lærerigt at arbejde 
med. Forhåbentlig vil det også være det for læseren. 

God fornøjelse.

Græsted i Bevægelse
Græsted i bevægelse er et forsøgsprojekt, der handler om borgerdreven byudvikling i mindre 
bysamfund, hvor borgerne er en afgørende aktør for at drive byens videre udvikling. 
Udviklingsprojektet er realiseret gennem et tæt samarbejde mellem byen, kommunen og rådgiver, 
der gennem projektet har haft et fælles fokus på læring om samskabelse.
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2 Om Græsted

Projektets afsæt og fokus
Græsted er en mindre by, der besidder denne typer byers typiske kvaliteter og udfordringer. Det er 
en by på på landet, tæt på vand og skov, hvor handelslivet i høj grad er gået i stå, men hvor byen 
også kan drage nytte af at være beliggende i hovedstadsregionen. Samlet set betyder det, at byen 
må finde sin egen vej for at skabe videre udvikling i byen. 

Om oplandsbyer og Græsted som case
Mange steder søger de mindre byer efter deres egen 
specielle livsnerve for at tydeliggøre deres lokale identitet 
og skabe deres eget fremadrettede udviklingsgrundlag. 
Ofte ser man, at borgerne pendler ud af byen, og at livet 
foregår på arbejdspladser, i hjemmene og i foreninger 
båret af særlige interesser. Og når borgerne bevæger 
sig ad decentrale forbindelsesveje, lider fællesskaberne, 
forretningslivet og fornyelserne i byens centrale dele.

Byerne ændrer karakter, fordi vilkårene, samfundet og 
livsformerne ændrer sig. Men det betyder ikke, at byerne 
er under afvikling. Sideløbende med moderniseringen er 
der stærke modsatrettede tendenser til fordybelse, nærvær 
og autenticitet – noget som de mindre byer i højere grad 
kan tilbyde, med deres overskuelighed, nærhed til naturen 
og først og fremmest en anden beliggenhed, en anden 
historie og andet tempo end de større byer. Digitalisering 
og infrastruktur betyder, at afstandene bliver mindre, og 
internationaliseringen gør, at lokale afstande er mindre 
betydningsfulde end lokale værdier.

Ifølge Realdanias analyse Fremtidens By kan de danske 
byer inddeles i syv forskellige typer. Hver byform har sin 
værdi, og hver enkelt by har sit lokale særkende, der gør 
den attraktiv for forskellige befolknings-, virksomheds- og 
turistgrupper.

Græsted kan ifølge Realdanias typologi betegnes som 
’oplandsby’, og den er et eksempel på en mindre by, der 
lever i samspil med andre oplandsbyer, med København 
og med unikke rekreative områder. Tilsyneladende er 
livet i hovedgaden sygnet hen, butikkerne står tomme, og 
byen kan synes at have mistet noget af sin vitalitet. Men 
det billede behøver ikke spejle virkeligheden. For hvor 
og hvordan leves livet i Græsted, og hvilke nye aktiviteter 
og livsformer er ved at udvikle sig? Hvor er fremtidens 
kraftcentre, læringsmiljøer, energierne, samlingsstederne, 
meningsfuldhederne, nysgerrighederne, kulturen og 
evnerne? Græsted kan være et eksempel på en mindre by, 
hvor der er en vilje til udvikling, til at skabe sammenhæng 
lokalt og samarbejde regionalt og til at skabe fornyende 
fællesskaber og fremsynede, lokale livsformer. 

Udfordringer kan mødes med afsæt i de styrker der er 
i byen lige nu. Græsted har en størrelse som oplandsby 
der gør, at de fleste indbyggere sandsynligvis interesserer 
sig for det lokale og det aktuelle. Oplandsbyerne er åbne, 
da mange pendler og arbejder ude. Beboere, gæster 
og tilflyttere har fælles erfaringer ’udefra’, der kan være 
afsæt for at skabe et nærværende liv lokalt, hvor det 
bedste i byen møder det mest værdifulde uden for byen. 
Dette møde synliggør muligheder, og det er med afsæt 
i kortlægning og prioritering af disse muligheder, at det 
fremtidige, levende og lærende Græsted vil blive skabt – 
på måder der kan være inspirerende og eksemplariske for 
andre oplandsbyer.

Græsted som bosætningsby kendetegnes 
særligt ved de naturnære parceller. 

Projektets centrale spørgsmål
Med udgangspunkt i ovenstående skitserede udfordringer 
kredser projektet om følgende 
spørgsmål: 

• Hvordan kan kommunen bedst understøtte 
borgerdreven byudvikling?

• Hvordan kan den fysiske sammenhæng i en mindre by 
understøttes gennem indsatser, der ikke er afhængig af 
masterplan eller større investeringer? 
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Byens centrum flytter sig til 
udkanten af byen

Græsted

Hillerød
Helsingør

København

blevet aktiveret en række ildsjæle, og mange borgergrupper 
har og har haft en berøringsflade med projekterne. Der er 
blevet skabt et byforum, hvori dialogen, fortællingen og 
projekterne forankres, både ind i byen til borgerne, men 
også til administrationen og politikerne (uddybes i kapitel 
4).

Forankringen og kommunikationen i denne sammenhæng 
er et produkt af samskabelsen, og har fuldstændig vendt 
byens kollektive selvopfattelse på få år.

Græsted - en kort introduktion
Græsted har omtrent 3500 indbyggere. Den har 
tidligere været centrum for lokal handel og dannet 
rammerne omkring det nære opland. I dag ligger byen 
centralt i Gribskov Kommune, midt mellem kommunens 
hovedby Helsinge og turistbyen Gilleleje. Der er direkte 
forbindelse til den mangfoldige natur der omkredser 
byen. Bygningsmassen er præget af parcelhuse, villaer og 
rækkehuse, med enkelte to-etagers byggerier. Græsted er 
en familie- og bosætningsby med stærke fællesskaber, som 
mange andre tilsvarende byer.

Der er ikke længere investorer, der står klar til at investere 
og skabe udvikling i Græsted. Op til finanskrisen lå der ellers 
flere projekter på tegnebrættet, som et medborgerhus og 
et butikscenter, men ingen af projekterne blev realiseret. 
Derudover havde kommunen planer om at bygge ny 
svømmehal, der i stedet kom til at ligge i en anden by, og 
kommunen havde tidligere lavet et projektforløb med stor 
grad af borgerinddragelse og idegenerering, der dog kun 
blev realiseret i begrænset omfang, i kraft af forbedring af 
en del af byens hovedgade. Samlet set stod byen derfor 
med en kedelig oplevelse af at blive fravalgt, at etableret 
samarbejde med kommunen ikke medførte konstruktive 
resultater, og at udvalgsvarebutikker lukkede, og dermed 
mistede byen en del af dens ansigt og traditionelle byliv. 

Byudvikling i byer som Græsted afhænger derfor i dag af 
at byens aktører og byens borgere har lyst til og til en hvis 

grad behersker at være med til at initiere og drive tiltag i 
byen. Byens udvikling må stadig ske i tæt samarbejde med 
kommunen, der står for infrastruktur og servicefunktioner, 
men dagsordenen for byens udvikling må i mange tilfælde 
komme fra byen selv.

De fysiske rum 
Typiske udfordringer, 
men også forestillede udfordringer
Græsted har en række udfordringer, der svarer til mange 
andre tilsvarende byer. Byens hovedgade har ikke 
længere det handelsliv, der tidligere var kernen i byens liv. 
Handelslivet er i dag centreret omkring dagligvarebutikker, 
der ligger et stykke væk fra hovedgaden, hvor det er 
billigere at bygge nyt, og for at have god plads til parkering 
og tilkørselsveje. 

Byen har dog andre steder og funktioner, hvor der er 
liv og aktiviteter. Det drejer sig om skolen, biblioteket, 
frivilligcenteret, menigheder og sportshallen. Derudover 
er der mange attraktive naturområder, og i Græsted er 
der også et populært veterantogsmuseum og en revy i 
sommerhalvåret. 

Der er en barriere i oplevelsen af byens sammenhæng, 
da byen virker usammenhængende, på trods af at den 
som udgangspunkt er velfungerende, og borgerne er 

glade for at bo der. Med fokus på tidligere tiders struktur 
med hovedgaden som byens kerne svarer den oplevede 
virkelighed derfor ikke til den faktiske virkelighed. Det 
betyder, at der er et potentiale for at arbejde med 
synlighed og genetablering af sammenhængen mellem 
byens nuværende naturlige mødesteder.

Det sociale rum
Borgernes egen organisering 
og mødet med kommunen 
Græsted har altid haft et rigt foreningsliv og har siden 
1993 haft en borgerforening. På grund af et sammenfald 
af ændrede eller fraprioriterede udviklingstiltag i byen 
udviklede der sig et mistillidsforhold mellem Græsted og 
Gribskov Kommune. Græsteds borgere så byen gå tilbage 
uden at føle, at kommunen havde et ønske om at forbedre 
situationen. Dette var også med til at forstærke en negativ 
selvopfattelse i byen. 

I 2012 skete der imidlertid det, at en gruppe borgere i 
byen genoplivede borgerforeningen, med den intention 
at skabe forandring i byen  - med eller uden kommunen. 
Den bølge var der nogle medarbejdere i kommunens 
administration som fangede og deltog aktivt i. Siden er 
tilliden blevet genskabt gennem en vedholdende dialog, 
og byen har i samarbejde med kommunen fået sat gang 
i områdefornyelsesinitiativet og forsøgsprojektet. Der er 
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Her er Græsted
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Forskeren går ind på aktørernes 
område

MYNDIGHED ILDSJÆL

PROJEKTLEDER EKSPERT

Samskabelse og borgerdreven byudvikling
I forsøgsprojektet har der været et stort fokus på kollektiv læring. Projektets tilgang svarer til en 
række teoretiske områder, som der i dette kapitel redegøres for kort og er den teoretiske og 
metodiske forståelsesramme, projektet er lavet indenfor. 

En eksplorativ proces
Forsøgsprojektet bygger på en eksplorativ tilgang, hvor 
der er særligt fokus på at opnå læring sideløbende med at 
skabe udvikling i byen. Hverken borgere eller administration 
har tidligere haft erfaring med samskabende processer i 
sådan et regi og af denne størrelse, og det har derfor været 
vigtigt at skabe plads til fejltrin, til forsigtighed og til forsøg i 
processen.

Inden forsøgsprojektets start i foråret 2015 havde 
områdefornyelsen allerede forløbet et par år. De år 
havde betydet, at de involverede parter fra kommune og 
Græsted allerede kendte hinanden og havde en fælles 
forståelsesramme. Forsøgsprojektet blev faciliteret af en 
ekstern rådgiver, hvilket gav både borgere og kommune 
mulighed for at kunne reflektere over egne roller, samt at 
skabe og styrke samhørighed og samarbejde.

Den metodiske tilgang til udvikling af lokale dynamikker 
i Græsted er baseret på princippet om, at viden og 
forandring skabes i én og samme proces. Projektets 
principielle tilgang til vidensskabelse er yderligere 
baseret på, at alle projektets deltagere er ligeværdige i 
vidensproduktionen, men med forskellige roller. Borgere, 
foreninger, erhvervsliv og planlæggere har en lokal 
forankret viden om lokalsamfundet, som rådgiver har 
hjulpet med at synliggøre, udfordre og perspektivere. De 
metoder der anvendes har forskellige teoretiske platforme 
som udgangspunkt, men samles i en fællesskabende 

analytisk ramme, hvor konsulenter, planlæggere og borgere 
i fælleskab skaber nye fortællinger og handlingsrum.

Fra kommunens side handlede læringsperspektivet 
primært om kommunens rolle, hvordan kommunen kan 
gå ind og tage del i en udvikling, der allerede er igangsat i 
byen og hvordan kommunen bedst kan understøtte disse 
initiativer. Derudover har der været fokus på, hvordan 
kommunen integrerer projektet internt i den kommunale 
administration og på det politiske niveau. 

I det følgende skitseres de primære teoretiske og 
metodiske tilgange, som administrationen har baseret dens 
tilgange til projektet og læringen på. 

Aktionsforskning
Forsøgsprojektet er i høj grad inspireret af aktionsforskning. 
Aktionsforskningen baseres på en inddragende tilgang, 
der placerer forskeren i feltet og problemet sammen 
med aktørerne (de inddragede/involverede/deltagerne). 
Her søger forskeren at forstå problemet ved at indgå 
som en del af aktørerne og denne gruppes løsning af 
problemet. (2009: K. Aagaard Nielsen, Videnskabsteori 
i Samfundsvidenskaberne) Forskeren søger derigennem 
at skabe grobund for en slags selvforvaltning blandt 
aktørerne, ved at arbejde med demokratiet i gennem 

bl.a. dialog og empowerment. (2009: K. Aagaard Nielsen, 
Planlægning i Teori og Praksis)

Det er ikke givet i aktionsforskningen, at man, som i mange 
andre forskningssituationer, skal kunne sidesætte sig selv 
og være objektiv i forskningsøjeblikket. Her er man fri til at 
indgå i problemløsningen, og man skal derfor være sin egen 
rolle meget bevidst.

En projektleder - flere hatte
I forsøgsprojektet er der ikke tale om en forsker, der 
indgår i et forskningsfelt, men på samme måde som 
forskeren i aktionsforskning indgår som en aktiv del af 
problemløsningen, har kommunens medarbejdere og 
projektleder indgået i et ligeværdigt samarbejde med byens 
aktører om udviklingen af byen. Det sætter særlige krav 
til projektlederens faglige og personlige kompetencer at 
kunne indgå på lige vilkår som borgeren, da projektlederens 
arbejde består i at få skabt en sammenhæng mellem to 
forskellige verdener (kommunens administration og byens 
selvforvaltning), og projektlederen på sin vis bliver en del 
af det problem som skal løses. I Græsteds tilfælde, hvor 
mistilliden mellem by og kommune i starten var stor, var 
der i forbindelse med områdefornyelsesprojektet en særlig 
udfordring i at få skabt de rigtige rammer for en konstruktiv 
dialog og derved få genskabt et tillidsfuldt samarbejde. 

Det er afgørende, at projektlederen er i stand til både 
at facilitere projektets proces og samtidig både være 
myndighed og byens talerør og ‘ildsjælen’ internt i 
forvaltningen. Det har stillet krav til projektlederens 
navigeren i egne roller, samt til ledelsen i forvaltningen, for 
at få skabt de rum projektlederen har haft brug for, for at 
kunne forvalte egne roller.
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Demokratisk samskabelse defineres her som:
“ I denne forståelse handler samskabelse ikke udelukkende 
om produktion af offentlige velfærdsydelser, men kan 
også finde sted på inputsiden i den politiske proces, dvs. 
i forhold til prioritering og politisk styring. Hvad angår 
udbytte af samskabelsen har denne forståelse også en 
bredere tilgang end effektivitets-tilgangen, idet den 
fokuserer på langsigtede resultater (outcomes) som fx 
øget livskvalitet, nye relationer og empowerment af 
svage grupper og på offentlig værdi eller, hvad de kalder 
’public value’ (Bovaird & Loeffler, 2012). Demokrati og 
magt (bl.a. i form af empowerment) står centralt i denne 
forståelse. Både forstået positivt som en opmærksomhed 
på det demokratiske potentiale i samskabelse - i form af 
muligheden for øget pluralisme og legitimitet i prioritering, 
planlægning og produktion af offentlig velfærd. Og 
som en kritisk opmærksomhed ift. de demokratiske og 
magtmæssige konsekvenser af samskabelse i form af 
mulige rolle- og magtforskydninger mellem aktører.“ 
(2015: A. Agger og A. Torzen: Forskningsreview om 
samskabelse)

[ [
Samskabelse
Samskabelsesprocessen søger at skabe forandring - lige som 
i aktionsforskningen hvor selve forskningssituationen udgør 
problemløsningen, er samskabelsen med til at indsamle 
viden og belyse problemet og skabe den fremadrettede 
proces, som skal være en del af løsningen. 

Samskabelse kan beskrives som:
”the active involvement of citizens in public service delivery 
by creating sustainable partnerships with citizens”   (2015: 
Voorberg i A. Agger og A. Torzen: Forskningsreview om 
samskabelse)

Samskabelse handler om, at alle kan bidrage til 
opgaveløsningen ved hver især at være eksperter på 
problemet og de rammer der omgiver det. Det passer 
ind i aktionsforskningens tilgang, og kan tilgåes på mange 
måder. Derfor indebærer samskabelsen ofte følgende 
udgangspunkt.

• Aktiv involvering af borgere baseret på partnerskaber og 
fælles ansvar mellem det offentlige og borgerne 

• Alle parter bidrager med ressourcer, især i form af viden 
• En antagelse om, at “almindelige borgere” har værdifuld 

viden, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten af de 
offentlige services. 

(2015: A. Agger og A. Torzen: Forskningsreview om 
samskabelse)

For at forstå den særlige tilgang der er i samskabelsen, 
kan man se på nogle af principperne i moderne 

demokratiformer, i empowermentbegrebet og i den 
dialogiske kommunikation. 

Demokratisk samskabelse
I demokratiske samskabelse - en ud af flere samskabende 
tilgange - er politisk involvering og forvaltning gensidigt 
inddraget på lige vilkår med eksterne aktører. Den 
demokratiske samskabelse har i forbindelse med projektet 
i Græsted været en mulighed for, at kommunen har opnået 
høj grad af læring internt i forvaltningen. 

I projektet i Græsted arbejdes der både med fysiske og 
sociale/organisatoriske strukturer, hvilket betyder at der 
både arbejdes med at definere løsninger i selve byen, men 
også i den kommunale forvaltning.

Derfor er den flerdelte rolle, som projektlederen har, helt 
særlig her. Samskabelsen er på en måde tre-delt og:

• Går indad til i Græsted by, hvor projektet udvikles og 
skal forankres

• Går indad til i Gribskov Kommune, hvor der skal skabes 
arbejdsrum for de nye metoder og processer

• Går på tværs mellem by og kommune, hvor et 
samarbejde skal etableres. 

Empowerment 
- skabelse af beslutningsgrundlaget
Aktionsforskningen arbejder meget med empowerment 
begrebet. Empowerment betyder “at give magt til” eller 
“give styring til”:

“Empowerment handler om processer, hvorigennem 
sociale grupper bliver i stand til at modvirke afmagt, 
underprivilligering, miskendelse og manglende kontrol over 
livsbetingelserne - herunder deres rum og ressourcer” 

(2009: J. Andersen, Planlægning i Teori og Praksis)

I projektet i Græsted er der arbejdet med, hvordan 
byens selvforvaltning kunne styrkes ved at organisere 
en struktur, der både kan være beslutningsdygtig og har 
et velunderbygget beslutningsgrundlag. Det har både 
handlet om at skabe et fundament for Græsted bys egen 
organisering og samarbejdsflade, men det har i lige så 
høj grad handlet om få skabt en samarbejdsrelation til 
kommunens administration og politiske styring. 

I forbindelse med forsøgsprojektet gav dét, at der 
kom en ekstern rådgiver, en ny tredje part, ind i 
projektet en god anledning for projektets deltagere til 
at tilpasse og cementere egne roller og at bruge den 
nye sparringspartner til at styrke procesforståelsen og 
samarbejdet mellem by og kommune, som to gensidige og 
medudviklende parter i projektet.

Principper for dialog
Den kontekstnære tilgang medfører en stor grad af direkte 
dialog. I dialogteorien forståes problemer således, at det er 
i dialogen at problemet afklares. Men dialogen forudsætter, 
at man indgår i den på lige fod med modparten, og at 
man med åbenhed tager imod modpartens synspunkter. 
Det handler ikke om at skabe enighed eller konsensus via 
en samtale over tid, men om at skabe anerkendelse og 
forståelse for modpartens synspunkt. Dialogen eksisterer 
altså først, når man som lytter anerkender andres holdning, 
og behandler denne med respekt. (2011: L. J. Phillips; Med 
forskel som forandringskraft: En introduktion til dialogisk 
kommunikationsteori)

Dialogen er en af redskaberne til empowerment og 
samarbejde og er central i forhold til at sætte gang 
i en forandring og problemløsning. Det er gennem 
anerkendelsen af, at der kan være sider af et problem/
dilemma, at “mit problem” ikke er værre eller mere værd 
end “dit problem”, og at belysningen af et problem fra flere 
forskellige vinkler kan skabe stor værdi for en løsning.

I Gribskov Kommune og Græsted er det gennem 
dialogen, der er skabt et stærkt og tillidsfuldt bånd og 
dialogen har været med til at sætte gang i de fysiske 
og sociale forandringsprocesser. Derudover er selve 
dialogen også med til at forankre forandringsprocessen, 
ikke kun i Græsted, men også internt i den kommunale 
administration, ledelse og politiske styring.

Samskabelse i Græsted 
- ny fælles forståelse 
Der har i Græsted været fokus på at forandre den kollektive 
selvforståelse af byen, forståelsen af byens fysiske og sociale 
sammenhæng. 

Det kræver en række forskellige og parallele foki, og man har i 
administrationen arbejdet hårdt på at skabe det tillidsfulde bånd, der 
er alfa og omega for at skabe en fælles forandring og forankring af de 
projekter der tager form i byen.

Det har været de brugerdrevne indsatser, altså der hvor interessen 
og fokus har været i arbejdsgrupperne, der langt hen ad vejen har 
dikteret i hvilken retning de fysiske forandringer skulle gå. En høj grad 
af dialog om potentialer og udfordringer er baggrunden for valget af 
indsatser og har betydet, at den kollektive selvforståelse har flyttet 
sig. Borgerne og kommunens politikere er nu på få år selv begyndt 
at omtale Græsted som et sted hvor ‘tingene sker’ eller ‘hvor vi får 
tingene til at ske’ fra ‘et sted hvor intet sker og alt står og forfalder’.
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Inspiration
Gennem projektforløbet er indhentet inspiration fra andre 
samskabelsesprojekter rundt omkring i landet samt teori 
om samskabelse. Nedenstående liste er et udpluk af den 
litteratur, projektet har draget nytte af og hvor det vil være 
muligt at søge yderligere information om feltet. 

Forskningsreview om Samskabelse
2015: University College Lillebælt, Annika Agger & Anne 
Tortzen

Sammen skaber vi udvikling - medskabende processer i 
områdefornyelser i små og mindre byer
2016: AAbyfornyelse, Promonitor Byudvikling & 
Udlændinge-, Integration-, og Boligministeriet

Strategisk Bydesign med Borgere - Hvordan mindre byer 
kan udarbejde strategier for fremtidens byudvikling
2015: Københavns Universitet & Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter

Omstilling af Lokalbyen - En guide med international 
inspiration
2015: Erhvervs- og Væksministeriet, Dansk Bygningsarv & 
kommunerne Esbjerg, Ikast-Brande, Mariager Fjord, Skive 
og Vejle

Stationsbyer i dag
2013: Realdania

Yderområder på Forkant - Det lokale Danmark
2009: Realdania, KL, Miljøministeriet & Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter

Samskabelse i By- og Områdefornyelsen - med smarte 
digitale løsninger
2015: Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet & 
Bascon 

Fremtidens by
2013: Realdania Arealudvikling

Litteratur
Med forskel som forandringskraft: En introduktion til 
dialogisk kommunikationsteori.
2011: Louise Jane Phillips
Roskilde Universitetsforlag

Empowerment - Planlægning i Teori og Praksis
2009: John Andersen 
Roskilde Universitetsforlag

Aktionsforskning i planlægningen - Planlægning i Teori og 
Praksis
2009: Kurt Aagaard Nielsen
Roskilde Universitetsforlag

Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne
2009: Kurt Aagaard Nielsen
Roskilde Universitetsforlag
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Aktører i forsøgsprojektet

Det samskabende rum

Gribskov Kommune
Administration

Polititkere
Græsted

Arbejdsgrupper
Byforum

Forgerforening
Erhvervsforening

Borgere

Rådgiver (Rambøll)
Fageksperter

Facilitator

Arbejdsgrupper i 
områdefornyelsen og 
forsøgsprojektet

Administration og 
politikere

Andre centrale 
aktører i Græsted

Græsted 
Borgerforening

Græsted medborgereGræsted Byforum

Om Organisering
En klar organisering kan være svær i en åben og flydende samskabelsesproces. I forsøgsprojektet 
skabte by, kommune og rådgiver i fællesskab et rum for styring af processen.

Forsøgsprojektet var et samskabelsesrum mellem Gribskov 
Kommune, Græsted by og rådgivere, hvor projektet og 
processen løbende blev tilpasset. Der har dog været nogle 
overordnede prædefinerede roller:

Den eksterne rådgiver - Rambøll
Den eksterne rådgiver faciliterede de dele af processen, 
der var fælles møder og var tovholder for opstart af 
arbejdsgrupper. 

Gribskov Kommune 
- projektsekretariaet bestående af én 
projektleder og skiftende ressourcepersoner

Kommunens administration var repræsenteret i 
de enkelte grupper og udgjorde forbindelse til den 
politiske afklaring i den grad, det var nødvendigt, samt 
til kommunens øvrige afdelinger og havde det formelle 
ansvar for, at processen forløb i forhold til ministeriet. 

Græsted
Byens borgere og repræsentanter deltog efter ønske, 
men udfyldte også det rum, der skulle etableres for at 
igangsætte processen. På den måde kan man sige, at 
de udgjorde projektets katalysator. En ‘sparringsgruppe’ 
af centrale aktører fra Græsted og de, der havde et 
ønske om at være med blev nedsat indledningsvist, 
og sparringsgruppen var dem, der samarbejdede med 
kommunen og rådgivere om at fastlægge processen for 
udviklingsprojektet.

Ud over den organisering, der opstod i forbindelse med 
udviklingsprojektet, blev samarbejdsfladen mellem by og 
kommune styrket i kraft af en revision af Græsted Byforum, 
der var etableret som led i områdefornyelsesprojektet. 
Græsted Byforum havde indledningsvist i projektet 
karakter af at være orienteringsforum, men fik som del 
af udviklingsprojektet en styrket og meget central rolle 
i forhold til den eksterne kommunikation, formidling af 
status for processen, samt rum og kompentencer for 
beslutninger i forbindelse med styringen af projektet.   

Græsted Byforum
I Græsted Byforum sidder repræsentanter for byens 
centrale aktører, deltagere fra de enkelte delprojekter, 
projektleder og leder fra områdefornyelsesprojektet samt 
politikere fra relevante fagudvalg i kommunen. Der sigtes 
mod at byens centrale aktører er repræsenteret, men der 
er derudover åben mødedeltagelse, og alle som har lyst 
til at deltage er velkomne. Det er muligt og oplagt for en 
by som Græsted at have et samlet forum for udviklingen 
af byen. Dels fordi Græsted har en størrelse der gør det 
realistisk at samarbejde om den samlede by, og fordi byen 
er nødt til selv at tage initiativ til byudvikling og realisering 
af projekter, og et samlet forum giver mulighed for at skabe 
en samlet retning og et bedre grundlag for konstruktive 
samarbejder. Jo stærkere og jo bredere samarbejde der er 
forankret i byen og til kommunen, jo stærkere vil byen stå i 
forhold til at håndtere udfordringerne på den lange bane. 

Græsted har en stærk kultur for lokalt initiativ og 
håndtering af byudvikling og har derudover gode 
forudsætninger for at indgå i samarbejdet. For Gribskov 
Kommune og politikerne, der sidder med i forummet er 
det en stor fordel, at det er muligt at samarbejde med den 
samlede by og ikke enkelt interesser.

Med etablering af Græsted Byforum er formålet:
• at understøtte, at Græsted forbliver et godt sted at bo, 

gennem gode fysiske rammer, engagerede borgere og 
tætte fællesskaber

• at etablere en ramme for løbende samarbejde mellem 
Græsted by og Gribskov Kommune, der gennem 
tilbagevendende møder giver et gensidigt kendskab 
og opbygning af fælles viden i forhold til løbende at 
håndtere aktuelle sager, forespørgsler og tiltag 

• at skabe en fast kontaktflade mellem byens primære 
aktører, for gensidig løbende orientering og udveksling 
af gode ideer, mellem Græsted Byforums deltagere og 
deres bagland

Græsted Byforum er ikke et demokratisk valgt organ, men 
er med til at styrke den demokratiske proces. Græsted 
Byforum er et supplement til lokaldemokratiet og er med til 
at skabe en løbende dialog internt i byen og mellem byen 
og kommunen. Græsted Byforum er først og fremmest en 
platform for kommunikation, men er også et høringsorgan, 
og det har også mulighed for at komme med udtalelser 
til politiske dagsordener. Græsted Byforum bliver i denne 
funktion et værktøj for empowerment og demokratisk 
indflydelse, hvor byens udtalelser anerkendes som en 
gyldig stemme i beslutningsprocessen.

Der henvises til bilag om Græsted Byforums Kommisorium.



Processen5
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5.1

Planlægning af borgerdreven byudvikling
Der er ikke nogle klare eller enkle veje for hvordan en kommune bedst kan gribe en proces for 
borgerdreven byudvikling an. I dette afsnit angives nogle overordnede betragtninger om hvad der 
er vigtigt at tage højde for i processen, og afsnittet er en introduktion til de efterfølgende afsnit om 
idegenerering, kvalificering, realisering og forankring.

Planlægningen 
- for hjertesager eller den samlede by?
Den borgerdrevne proces har et andet udgangspunkt 
end traditionel byplanlægning, der bygger på faglige 
vurderinger og skitseringer. Borgerdrevne projekter bygger 
på den viden, byen har, gennem gode og dårlige erfaringer 
med at bruge byen. I afklaringen af planerne for byens 
udvikling mødes borger-ønsker og planfaglig vurdering 
gennem dialog, hvor nogle ideer kvalificeres ud fra en faglig 
vinkel, og hvor borgernes ideer og ønsker også er med til at 
lægge strukturen for en samlet plan for byen. 

En kommunes dialog med en by kan have flere indgange. 
I mange byer er der etablerede aktører, foreninger mv. 
der er en oplagt og koordineret indgang til byen. Disse 
aktører er et talerør ind til en gruppe af mennesker, som 
repræsenterer en fælles interesse i byen og potentielt 
kan agere handlekraftigt i realisering af initiativer. Åbne 
borgermøder, der er tilgængelige for alle, har andre 
fordele i forhold til at initiere et samarbejde med en by. 
Borgermøderne giver mulighed for, at alle interesserede 
kan deltage  - også dem, der ikke er del af et etableret 
fællesskab, dem der har noget på hjerte, dem der har 
lyst til at skabe forandringer, og andre former for ildsjæle. 
De åbne møder er også for dem, der har lyst til at være 
orienteret om, hvad der sker af forandringer i byen og som 
vil have mulighed for at danne sig sit eget indtryk og kunne 
kommentere planer, uden nødvendigvis at skulle være dem, 
der realiserer dem. 

De borgerdrevne processer er afhængige af, at det lokale 
engagement kan være med til at løfte realiseringen og det 
er derfor vigtigt at deltagerne har ejerskab og lyst til at 
arbejde med projekterne. Det stiller krav til at igangsatte 
projekter også afspejler deltagernes interesser. I forbindelse 
med kommunens inddragelses- og dialogprocesser i 
lokalsamfund kan det imidlertid være uklart hvor ideer 
opstår og hvem, der står bag dem. Er det brændende ønske 
et fælles ønske eller er der iboende konflikter? Hvor bredt 
funderet er byens grupperinger?

Kommunens konkrete rolle i processen 
Denne type opgaveløsning afviger fra mange af 
kommunens øvrige opgaver, da den er mere flydende 
og ikke er målbar på samme måde som den almindelige 
sagshåndtering. Derudover tager dialogen tid. Til gengæld 
sker der gennem dialogen og samarbejdet en fælles 
videns- og erfaringsopbygning mellem kommunen og 
civilsamfundet, der giver mulighed for fremadrettet i 
højere grad at løfte opgaver i fællesskab, og det styrker 
kommunens samlede evne til at håndtere fremtidige 
udfordringer. 

Det er afgørende, at projektlederen er i stand til både 
at facilitere projektets proces og samtidig både være 
myndighed og byens talerør og ‘ildsjælen’ internt i 
forvaltningen.
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Bottom-up

Designere og myndighed

Borgere og lokale erhverv

Top-down

”Borgerne indretter for alle”

”Designeren træder ind på 
byens plads og sikrer 
kontekstuel inddragelse og 
sammenhæng”

”Den typiske masterplan”

”Lokale investorer giver en 
”gave” til byen”

FORSØGS-
PROJEKT

Kommunens rolle er flydende, og det er afgørende, at 
projektlederen er i stand til både at facilitere projektets 
proces og samtidig være myndighed. Overordnet består 
opgaven i: 

• at være styrende for processen i den grad der er 
behov for det (mange borgere vil kunne håndtere 
projektstyringen selv)

• at være en indgang til kommunen og gøre det muligt 
for borgerne at kunne orientere sig i forhold til den 
kommunale organisering, behov for tilladelser etc. 

• at kunne kvalificere ideer med faglig viden. 

Da denne type opgave ikke er en traditionel kommunal 
opgave, kan det være svært at finde de nødvendige 
kompetencer internt i kommunen, og i de tilfælde vil 
det være oplagt at hyre en ekstern rådgiver til at stå for 
procesplanlægningen. I Græsted betød dét at få en ekstern 
rådgiver med i processen også, at det blev muligt i højere 
grad at få etableret et fælles ‘vi’, frem for det os-og-dem 
samarbejde mellem kommunen og byen, som der nemt kan 
opstå.

Et proceskompas
Projektkompasset viser det rum, projektet skal navigere 
i, for at holde styr på de mange roller og sideløbende 
processer som eksisterer i delprojekterne og de involverede 
aktører.  

Kompasset er ikke styrende som sådan, men kan være med 
til at kortlægge tidslinjer, sammenhængende processer, og 
synliggøre hvor i ”aktørdelen” et projekt er. 

Projektet flytter sig konstant fra at være ude blandt dets 
projektejere (arbejdsgrupperne), til at være i behandling 
i et politisk system, ude hos eksterne aktører og 
samarbejdsparter, eller hvor et projekt nu måtte befinde 
sig. I denne kortlægning tydeliggøres det også, hvilken rolle 
den enkelte deltager besidder.
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Planlægning af processen 
for forsøgsprojektet
Forsøgsprojektet blev initieret på et tidspunkt, hvor byens 
ømme punkter var håndteret, hvor der havde været nogle 
synlige resultater og derigennem skabt en positiv og 
tillidsfuld samarbejdsrelation mellem kommunen og byen 
(se kapitel 2). Det betød, at det var muligt at drøfte byens 
videre udvikling i en større sammenhæng og med hele 
byen for øje. Derudover blev det en anledning til, at de 
første konkrete indsatser blev sat i sammenhæng med den 
omkringliggende by og den fælles dialog om udvikling af 
byen. 

Forsøgsprojektets proces blev tilrettelagt i tæt dialog 
mellem Græsted borgere (nedsat ‘Sparringsgruppe’, se 
kapitel 3), repræsentanter fra Gribskov Kommune og de 
tilknyttede rådgiver. Formålet med dette var at kunne 
skræddersy en proces til Græsted, der sikrede ejerskab 
og forankring af processen lokalt. Procesplanlægningen 
skete konkret på et møde, hvor 15-20 deltagere sammen 
drøftede, hvordan procesforløbet bedst kunne fungere i 
forhold til inddragelse, løbende sparring, faglig kvalificering, 
samt evaluering og løbende erfaringsopsamling. Det var 
vigtigt at få tænkt læringsperspektivet ind i procesforløbet, 
så i planlægningen af processen var der dels fokus på at 
få udarbejdet planer for udviklingen af Græsted og dels 
på hvordan, der løbende kunne blive opsamlet den viden 
og de erfaringer, der blev opbygget gennem forløbet. 
Den konkrete proces blev på den baggrund også tilpasset 

gennem processen, som konsekvens af den læring, der 
skete undervejs.

Processen blev planlagt, så den blev centreret omkring en 
række værksteder  - værksteder der var åbne for alle, og 
som blev faciliteret ud fra enkle men konsekvente regler, 
der understøttede åbne drøftelser. 

Processen bestod af to indledende faser, hver med et 
større værksted som omdrejningspunkt: Idéfasen og 
kvalificeringsfasen gav rum for udvikling af visioner for 
byen og videre kvalificering og konkretisering af visionerne. 
Som bidrag til evaluering og perspektivering af processen 
blev der efterfølgende afholdt et læringsværksted. Alle 
værksteder blev faciliteret af rådgiver og var rammesat 
ud fra nogle enkle spilleregler, der åbnede op for mange 
tanker og perspektiver, men som ikke foregreb hvad 
konklusionerne fra drøftelserne skulle være. 

Tilgangen er inspireret af aktionsforskningsmetoder (se 
kapitel 2), hvor målet ikke i sig selv er at opnå konsensus, 
men at kvalificere beskrivelserne af de konkrete forhold 
og de aktuelle udviklingsmuligheder. Alle aktører har 
deres stemme, og de er alle ligeværdige i deres forståelse 
og fortolkning. Fra hvert værksted er udarbejdet en 
logbog og opsamling fra møderne, og der findes derfor et 
supplerende bilagsmateriale i form af logbøger, notater og 
referater.

Projektet har forsøgt at arbejde med en klar 
kommunikationsramme og en gennemsigtighed i 
projekterne. Derfor fik Græsted i Bevægelse sin egen 
hjemmeside. 

Hjemmesiden formidler forskellige arrangementer i byen, 
delprojekterne, og hvor i processen de befinder sig, samt 
generel information om Græsted til byens egne borgere. 
Derudover har Græsted borgerforeningens Facebookside, 
Græstedfællesskabet, hvor nyheder og information løbende 
lægges ud. 

Der blev ved et planlægningsmøde med styregruppen sat 
fokus på forsøgsprojektets proces.

Illustration fra Rambøll
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Tidslinje

Udviklet med inspiration fra Rambølls illustration over 
projektets tidslinje.
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Idégenerering og kvalificering
Processen i forsøgsprojektet består af flere faser, men har haft særligt fokus på idégenererings- og 
kvalificeringsfasen. Dette kapitel vil beskæftige sig med, hvordan denne fase kan gribes an og hvad 
der er værd at være opmærksom på i afklaringsprocessen.

5.2
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Idéværksted Dannelse af arbejdsgrupper
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Idéværkstedet - idégenereringen i Græsted
Formålet med idéværkstedet var at undersøge borgernes 
ønsker til det gode liv i Græsted og deres idéer til, hvordan 
der kan skabes udvikling i Græsted

Ideværkstedet blev afholdt som et modificeret 
fremtidsværksted og bestod af følgende faser: 
• Velkomst 
• Kritikfase 
• Utopifase 
• Djævelens advokat 
• Afrunding og næste skridt 
. 
Der blev på idéværkstedet udfoldet en række nye idéer, 
samt en videreudbygning på nogle af de idéer som allerede 
eksiterede i områdefornyelsen.

Her gik man videre med:
• Gode stisystmer
• By-sø forbindelse
• Fire events
• Fælles sekretariat
• Gode mærkevarebutikker

Der findes i bilag en logbog fra Idéværkstedet.

Idégenerering
Idegenereringen er startskuddet på projektet. Det er 
hensigtsmæssigt at afholde en fælles idegenerering, der er 
åben for alle. Åbenheden giver dels mulighed for at der kan 
ske en fælles drøftelse af konkrete ‘hjertesager’ og for at 
sikre transparens i processen. 

Det er vigtigt, at idegenereringen sker i et uformelt rum, 
hvor der gives mulighed for at tænke ud af boksen og at 
arbejde med drømme om byen. At arbejde med de mere 
abstrakte ønsker for byen er med til at fundere et mere 
langsigtet perspektiv for byens udvikling idet det kan 
italesætte områder og temaer frem for enkelte tiltag. Det 
er afgørende, at idégenereringen sker i et miljø med en lige 
magtsymmetri, for at give åbenhed til en ligeværdig dialog 
og for at skabe tillid. På værkstederne i projektet i Græsted 
blev der eksempelvis fulgt en form, hvor alle kommentarer 
blev noteret på plancher, som et fælles synligt referat. Med 
denne metode opnås to ting: det bliver synligt for alle, 
at alle udsagn og kommentarer tages med i den videre 
proces, og det bliver unødvendigt at gentage udtalelser, der 
allerede er noteret på planchen. Derudover er det med til 
at understøtte, at alle udsagn vægtes ligeligt. Alle udsagn 
får lige meget plads. 

Selvom processen og rollefordelingen på mange punkter er 
flydende, er der alligevel nogle roller og funktioner, der er 
vigtige og tydelige. Rekruttering og planlægning af møder 
samt sikring af den nødvendige kommunikation er opgaver, 

der er vigtige at have bemandet og have fastsat ansvaret 
for. Det er også vigtigt at have fastsat beslutningsrummet 
for afklaring af planlægning af processen. Den enkle men 
tydelige rammesætning er hensigtsmæssig i forhold til at 
undgå, at nogle tager dagsordenen, og dermed benytter sig 
af den åbne og flydende samarbejdsflade og tager magten 
i processen.

Selvom idégenereringen er startskuddet for processen, vil 
der i forbindelse med den videre proces også løbende ske 
ny idéudvilkling. Det er vigtigt, at den samlede proces giver 
rum til, at der løbende kan ske ny læring og at processen 
derved kan være iterativ. Når ideer testes eller realiseres 
dannes nye forståelser, der er med til at generere nye ideer 
og interesser, og det er vigtigt for den videre byudvikling at 
processen kontinuerligt vil opfange disse (se mere i kapitel 
5.3 om realisering og forankring).
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Kvalificeringsværksted ’Kromødet’
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Faglig kvalificering af ideer
Kvalificeringsfasen søger at udvikle idéerne til egentlige 
projekter og kvalificere dem løbende undervejs ved 
forskellige afprøvninger, dialogfora og ekspertinddragelse. 
Kvalificeringsfasen bygger videre på de idéer som har 
vakt interesse fra deltagerne, og som har kunnet samle et 
engageret team omkring sig.

I en samskabelsesproces om byudvikling er der ikke 
alene tale om en tværfaglig proces, der kan planlægges 
og struktureres ud fra en veldefineret opgave. Gennem 
idegenereringen og borgernes livsverdenperspektiv, 
som sættes i spil, lægges et bredere perspektiv for 
opgavetilgangen, og det faglige bidrag består i at supplere 
processen og at sætte fagligheden i spil i forhold til den 
helhed, der udfoldes i processen. I kvalificeringen af 
projekterne bliver realiseringen forhandlet og besluttet i et 
samspil mellem dem, der ingår i processen. 

Det konkrete faglige bidrag er vigtigt i forhold til at omsætte 
ønsker eller drømme til konkrete handlinger. De enkelte 
fagområder har deres eget sprog og begrebssæt, der gør 
det muligt at konkretisere og nuancere ideer. Derudover 
er fagligheden med til at sætte de enkelte ønsker i en 
kontekst, blandt andet ud fra kendskab til tilsvarende 
løsninger andre steder. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den hele 
samarbejdskæde er vigtig. Det er den fælles opbygning 

af viden blandt alle deltagere og den gensidige tillid, der 
bærer processen.

Når alt besluttes på møder
Rammerne for projektet fastsættes gennem dialog og 
derfor primært på møder, hvor projektets deltagere 
mødes. Det betyder også, at de der er tilstede på mødet 
er dem, der deltager i projektudviklingen. Andre kan være 
orienteret om projektet og processen og kan tilslutte sig 
samarbejdet, men må også have respekt for det arbejde, 
der er sket forud for det tidspunkt, hvor de kommer med. 
Denne tilgang til samarbejde er derfor også sårbar i forhold 
til udskiftning af personer.

Det er muligt at definere delopgaver mellem møderne, hvor 
enkelte deltagere (eksempelvis fagpersoner) kan udarbejde 
mere konkrete oplæg. Det er imidlertid en skrøbelig 
balance at undgå, at projektet tager en ny vej eller vinkel, 
når enkelte deltagere arbejder med projektet mellem 
møderne. Det er afgørende, at der er konsensus om det 
arbejde den enkelte tager videre, eller at vedkommende 
har et opdrag om eksempelvis at kunne komme med et bud 
på en konkretisering af en idé. 

Til møderne er struktureringen af dialogen afgørende. Dels 
for at lave en åben ramme der sikrer, at alle deltager på lige 
fod, og det ikke er muligt at ’tage’ dagsordenen. Derudover 

har deltagerne forskellige forudsætninger, også forskellige 
faglige sprog. Drøftelser på møder kan være afgørende for, 
at man opnår gensidig forståelse  - at man ser og møder 
hinanden og derved opbygger tillid. 

Kvalificering af ideer i Græsted 
- kvalificeringsværkstedet og arbejdsmøder
Kvalificeringsværkstedet var en åbning for et møde mellem 
de lokale, borgerdrevne drømme og visioner for byen, samt 
et møde mellem byens drømme og et fagligt blik udefra. 
Toningen på værkstedet var som udgangspunkt, at alle 
deltagere er eksperter. Fageksperter supplerer, udfordrer 
og perspektiverer borgernes ideer og tanker.

Kvalificeringsværkstedet byggede dels videre på 
resultaterne og drømmene fra idéværkstedet og havde dels 
oplæg fra eksterne fageksperter, der havde analyseret byen 
og gav deres bidrag og forslag til indsatser i byen:

• Seniorforsker Niels Boje Groth, KU Science 
• Arkitekt Anne Sophie Hjermind, Rambøll 
• Professor Morten Stræde, Kunstakademiet 
• Senior konsulent Peder Kjøgx, Rambøll 
• Lektor Joachim Halse, Designskolen 

Dialogen på dagen udgjorde en fælles vidensopbygning. 
Fageksperterne deltog ikke i den videre samarbejdsproces 
i arbejdsgrupper, men oplæg og resultater ligger som en 

vidensbank, der kan inddrages i den videre proces efter 
behov. Der findes en logbog over kvalificeringsværkstedet i 
bilag.

Arbejdsgruppemøder i Græsted
Efter kvalificeringsværkstedet arbejdede selvstændige 
arbejdsgrupper med opsamling og konkretisering af 
ideerne. Til hver arbejdsgruppe var tilknyttet en tovholder 
fra eksterne rådgivere, der gav faglig bistand, og en 
repræsentant fra Gribskov Kommune fulgte arbejdet. 

De grupper, der arbejdede videre, var de grupper hvis 
temaer der var interesse for at arbejde videre med. 
Det betød eksempelvis at en gruppe om events ikke 
blev videreført direkte fra kvalificeringsværkstedet i det 
efterfølgende gruppearbejde, da de deltagere, der havde 
været med på værkstedet ikke selv havde mulighed for eller 
lyst til at arbejde videre med oplægget. 

At det blev muligt at arbejde videre med delprojekter er 
også et handlerum til dem, der gerne vil arbejde videre 
med en ide eller et initiativ. Det er afgørende for at lykkes 
med processen, at der løbende åbnes og afgrænses rum 
til dialog og realisering. Det er afgørende, at der er klarhed 
omkring, hvornår processen indsnævres og der kan 
arbejdes videre med konkrete ideer. Gennemsigtigheden 
er vigtig, da konkretiseringen af ideer også indebærer en 
prioritering og derved til- og fravalg. Men det er også det 
sted i processen, der kan være sværest at håndtere.
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Test af projekter 
- kvalificering gennem prototyper og dialog
Brugen af tests og prototyper er inspireret af 
designforskningen, hvor processerne er iterative og 
casebaserede. Afprøvning af ideer og tiltag i en realistisk 
kontekst er med til at skabe brugbar viden og erfaringer, 
der kan bruges i den videre projektudvikling.

I forsøgsprojektet i Græsted havde det oprindeligt været 
ambitionen at lægge stor vægt på at teste løsninger i 1:1 
i byens rum. Dette blev nedskaleret af flere årsager. Først 
og fremmest var ideerne mangfoldige og rummede store 
tanker om store projekter. Det var derfor nødvendigt at 
prioritere indsatsen og vægtningen mellem de enkelte 
indsatsområder. Ideer blev derfor i stedet testet gennem 
dialog og præsentation for byen, hvor konkretiserede 
visioner blev præsenteret og drøftet.
 

Test af projektideer i Græsted 
- test gennem præsentation og dialog
Arbejdsgruppernes projektideer blev præsenteret på 
et velbesøgt borgermøde på Græsted Kro. Som på 
værkstederne blev mødet faciliteret af ekstern rådgiver, 
ideer og planer blev præsenteret af borgerne, og et par af 
eksperterne fra kvalificeringsværkstedet var også indbudt til 
at bringe deres perspektiver og anbefalinger i spil igen. Alle 
på mødet havde mulighed for at komme med kommentarer 

til planerne. Alle kommentarer blev noteret på plancher, og 
udsagn skulle ikke diskuteres. 

De fælles drøftelser på borgermødet var vigtige. Når 
diskussion ikke var tilladt, var det ikke fordi den ikke var 
værdifuld i forhold til det videre arbejde, men fordi det 
er vigtigt at nå rundt om emner. Alle har ret til at sige, 
hvad de tænker og mener. Og ved at notere udsagn så 
det er tydeligt for alle at de tages med videre i processen, 
mindsker det behovet for at gentage synspunkter. 

I drøftelserne kan der også komme kommentarer om 
forhold, der ikke knytter sig direkte til de emner der 
præsenteres. Disse kan være svære at notere neutralt på 
plancher, da de i mange sammenhænge kan have brug 
for yderligere uddybning eller afgrænsning af emnet. I de 
tilfælde må det så vidt muligt afklares hvordan, hvor og 
hvornår en videre drøftelse vil være mulig, for at det ikke 
vælter mødets egentlige formål. 

Da der i projektet også var et fokus på at få inddraget 
de unge, blev der etableret en masterclass på skolen. 
Masterclass’en forløb sideløbende med processen, men 
blev dog præsenteret på kromødet med de resterende 
delprojekter.

Forløbet var bygget op omkring codesign workshops, så de 
byggede på fortolkning om mønstergenkendelse af cultural 
probes. Det skete konkret ved at: 

Deltagerne i Masterclassen tog et billede med af ’det 
værste’, ’det bedste’, og ’hverdagen’, som de hver for sig 
gennemgik ved tavlen. Ud fra oversigten lavede de sammen 
en mønstergenkendelse – som blev be- eller afkræftet 
kollektivt i gruppen. Det sikrede en kollektiv forståelse af 
byen som helhed. Derefter blev der arbejdet med ideer 
til tiltag i byen gennem prototyper i en fremtidsavis, med 
henblik på 1:1 prototyping i byrummet. 

Gruppens resultater havde mange sammenfald med det 
øvrige arbejde i Græsted og omhandlede temaerne: 

• Byliv og fællesskab på tværs af generationer
• Forbindelser til fællesskabet i byfornyelsens større og 

mindre byer
• Nye boligformer og nye funktioner med plads til 

fællesskabet

[ EKSEMPEL ]

[ EKSEMPEL ]Co-design workshop og prototyping
Græsted Skole kørte i samarbejde med skolebiblioteket og eksperter fra Designskolen et 
masterclassforløb om byudvikling. 

Opsmaling fra workshopforløbet med de unge blev 
samlet i en fremtidsavis for Græsted.Se i bilag for hele avisen

De unge præsenterede workshop forløbet for statsminister Lars 
Løkke Rasmussen, som selv er vokset op i Græsted.

Et andet produkt fra forløbet er unge-caféen Café 
Young Blood. Den drives i dag selv af de unge.
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[billeder osv...]

I procesforløbet åbnes og lukkes processen hele tiden. Ved at tage en beslutning for et bestemt 
forløb, lukker men en del af processen ned, men åbner samtidig for nye detaljer i planlægningen. 

Ønskerne for centerområdet handlede om at gøre området 
mere indbydende og præsentabelt. At der var et større 
udvalg af butikker, at området blev forskønnet og at der 
var tiltag over året, der gav variation, så som ishus eller 
pandekagehus om vinteren. Nogle af ønskerne var affødt 
af de tiltag, der var sket i Græsted Folkepark, der støder op 
til centerområdet, hvor der var skabt bedre mulighed for 
ophold og leg. Butiksejerne ved centerområdet så det som 
en fordel at kombinere parkens muligheder for besøg med 
butikkernes tilbud om indkøb og at disse kunne understøtte 
hinanden. 

I forbindelse med kvalificeringsværkstedet blev ønskerne 
fra idéværkstedet drøftet i en større gruppe. 

Der blev stillet spørgsmål som: hvor er byens centrum 
egentlig? Har byen flere centre? Hvad kan og skal 
centerområdet i forhold til torvet og byens historiske midte?

Derudover blev der drøftet hvilke tiltag, der skulle til for 
at realisere projektet. Det blev hurtigt klart, at der ville 
være tale om et omkostningstungt projekt, der krævede 
at mange forskellige aktører blev inddraget, men også at 
det var nødvendigt at mobilisere private investeringer, da 
projektet omhandlede privat ejendom. 

Ud fra et af oplæggene fra en fagekspert blev det også 
tydeligt, at det var vigtigt at give området en tydeligere 
karakter og profil, samtidig med at det skulle have en vis 

genkendelighed i udformningen af projektet, så det indgik i 
sammenhæng med byens øvrige projekter. 

Efter kvalificeringsværstedet arbejdede en gruppe 
af interesserede borgere videre med at konkretisere 
oplægget, som de så præsenterede for byens øvrige 
borgere til mødet på kroen. 

Præsentationen var en deadline for projektudviklingen og 
var derfor med til at skærpe for projektdeltagerne, hvad 
projektet gik ud på. Gennem præsentationen præsenterer 
borgerne hvad de oplever som en udfordring i byen og 
hvad de sætter en stolthed i i projektet, og præsentationen 
bliver derved også en del at projektes forankring i 
deltagerne og i byens fortælling. Projektet blev yderligere 
forankret i forbindelse med opsætning af prototyper på nye 
plantekasser, som borgerne lavede som event i forbindelse 
med byens Sankt Hans fest (læs mere om forankring i 
kapitel 5.4)

[ EKSEMPEL ]
Procesforløb - Centerstrøget
Et af de teamer, der blev udarbejdet idéer til ved idéværkstedet i Græsted var byens centerområde, 
hvor nogle af byens dagligvarebutikker ligger. 

Der blev lavet prototype på en allé langs Centervejen, som skal illustrere hvordan man med 
simple greb kan forskønne et område. Her ses arbejdsgruppen sætte planterkasserne 

sammen

Med tre simple plantekasser har man fået skabt 
en visuel sammenhæng med Folkeparken fra 

Centerstrøget.

Der blev skitseret og tegnet til idéværkstedet. Her kan man ved simple 
hjælpemidler formidle sine idéer, og komme nærmere et koncept i 

fællesskab. 

På kvalificeringsværkstedet blev centerstrøg-konceptet suppleret med 
faglig sparring og idéer og koncepter udefra. Det gav en ny åbning af 

inspiration til, hvordan man ellers kunne gribe projektet an.
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Afrapportering

LÆRINGSVÆRKSTEDLæringsværksted 
- Opsamling på læring i Græsted
Værkstedet var en fælles reflektion over procesforløbet, og 
ikke en evaluering over de enkelte projekters arbejdsgang 
eller resultater. Gennem hele processen har der været 
fokus på løbende at evaluere og opsamle kommentarer og 
opmærksomheder på temaer, der skulle arbejdes videre 
med. Med læringsværkstedet var formålet at lave en fælles 
og samlet opsamling på, hvilke anbefalinger deltagerne 
ville give videre til andre byer, der står med tilsvarende 
udfordringer og projekter. 

Læringsværkstedet var af den grund ikke åbent for alle, 
men var for dem, der havde været en del af processen  - i 
sparringsgruppen, til værkstederne, i arbejdsgrupperne etc. 

Rammen for mødet tog udgangspunkt i de temaer, der 
blev arbejdet med til ideværkstedet og hvilke erfaringer, 
der var gjort inden for hvert af dem. Drøftelserne var 
indledningsvist en åben snak om de tanker folk umiddelbart 
gjorde sig, og derefter blev der drøftet mere detaljeret om 
de vigtigste forhold, dem deltagerne lagde mest vægt på, 
eller dem der var flest, der synes var vigtige. 

Alle udsagn blev noteret. I opsamlingen fra værkstedet 
indgår ikke egentlige konklusioner for det samlede forløb. 
Udtalelser er noteret og kan omsættes og bearbejdes i 
forhold til de sammenhænge, de skal indgå i fremadrettet 
(eksempelvis denne rapport, men de indgår også i de 
enkelte delprojekter).

Den løbende læring gennem projektet er vigtig at gøre 
eksplicit, så den kan blive et konstruktivt bidrag til den 
videre proces. I projektet i Græsted var der et særligt fokus 
på at opsamle læring, som del af udviklingsprojektet, men 
andre samskabelsesprojekter bør også have transparens 
i forhold til, hvornår ny viden og erfaring der vil være 
konstruktiv at indarbejde i det videre procesforløb opstår. 
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Realiseringen 
Realiseringsfasen udgør det tidspunkt, hvor der skal prioriteres mellem idéer og tages beslutninger 
om, hvad der helt konkret skal ske. Det betyder dog ikke at alle projekter er klar til det første 
spadestik, da der er stor forskel i skala og kompleksitet i projekterne.

5.3
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Tid

Konstant 
konkretisering, valg 
og realisering af 
mindre projekter

Starter med stort anlægsprojekt 
og derefter mindre projekter

Eksempler på forskelllige projektforløb

Små projekter, der senere bliver til 
et større projekt og kræver flere 
valg og konkretiseringsrunder

Ø
ko

no
m

i

Tanker om stedet Konkretisering og valg af ideer Realisering og formidling

På trods af, at projekterne er forskellige i deres karakter, 
har de dog det til fælles, at der er taget beslutning og 
sket afklaring omkring, hvad der overordnet skal ske i 
projekterne, og hvor de enkelte grupper har en ramme 
og et beslutningsrum, de selv kan arbejde videre med. I 
Græsted deltager både borgere og en repræsentant fra 
kommunen i de enkelte delprojekter. 

I realiseringsfasen skærpes behovet for den ligeværdige 
dialog. Som i resten af projektet har kommunen formelt 
ansvaret for processen. Kommunen må derfor kende og 
være indforstået med detaljerne i projektet. 

Når beslutningskompentencen for de enkelte delprojekter 
ligger hos arbejdsgrupperne, bygger det på en stor portion 
anerkendelse og tillid til det arbejde der udføres. Den rette 
dialog, og en accept af, at man som borger og kommune 
sidder i det samskabende rum i arbejdsgruppen, styrker 
gruppens handlekraft, skaber empowerment, ejerskab og 
forankring af det enkelte delprojekt. 

Dette kræver, at kommunens administration er orienteret 
om projektets fremdrift, men det er også vigtigt at 
kommunen ikke fungerer som en formel instans, der fører 
tilsyn og kontrollerer arbejdet. Når kommunen har det 
formelle ansvar, har kommunen også potentielt magten 
til at tage styringen i projektet, og den iboende skæve 
magtfordeling gør, at den gensidige tillid er afgørende for, 
at projektet lykkedes. 

Koncepter og visioner: Delprojekterne udgør visioner om 
en retning for udviklingen af delområder i byen, men siger 
ikke nødvendigvis noget om, hvad der helt konkret skal ske, 
men mere hvad delområderne skal kunne.

Rammen for de enkelte delprojekter
Realiseringsfasen er det tidspunkt, hvor uenigheder træder 
frem. Afhængig af hvor konkrete ideer, der er arbejdet 
med indledningsvist, vil det også blive tydeligt hvorvidt alle 
har haft samme forståelse af, hvilket konkret projekt man 
egentlig har arbejdet hen imod. Det er praktisk, og i de 
fleste processer nok også nødvendigt, at sætte en deadline 
for beslutning om det videre skridt fra idégenerering til 
realisering. Den fastsatte deadline tvinger processen til 
konklusion og tydeliggør de afklaringer og uenigheder, der 
er nødvendige at få klarlagt for at komme videre. 

Delprojekterne i Græsted er forskellige i deres karakter 
og omfang. Nogle projekter, som omdannelse af byens 
hovedgade og centerområdet, er større projekter, der 
kræver afklaring gennem en videre dialog med grundejere, 
tiltrækning af ekstra økonomiske midler og tilpasning 
gennem den videre læring. Andre tiltag som byens 
stiforbindelser og anlæg i Folkeparken er mere konkrete og 
afgrænsede projekter, hvor der er større afklaring omkring 
hvad der skal ske og som derfor hurtigere kan realiseres. 

Om den samlede plan for byen 
- og fraværet af en masterplan
Den samlede plan for Græsted bygger på borgernes 
konkrete idéer og ønsker til den videre udvikling af byen. 
Planen for byen tager ikke udgangspunkt i en planfaglig 
vurdering, men de faglige vurderinger er flettet ind via 
dialogen i processen. Derved afviger den proces, der er sket 
i Græsted fra mange andre byudviklingsplaner, og der er 
derfor ikke tale om en decideret masterplan. 

Den samlede plan for Græsted er vokset ud af en række 
forhold:

Drømme og ønsker om fremtiden: Borgerne har bygget 
idéer ud fra deres ønsker for den samlede by ved at tænke: 
Hvilken type by vil vi gerne bo i på sigt? Hvilke ønsker har 
vi for Græsted i fremtiden? Ved at fokusere på drømme og 
ønsker for byen som helhed, lægges der indledningsvist op 
til, at konkrete ideer til byens videre udvikling bygger på 
hensyn til byens overordnede sammenhæng. 

Dele, som bliver til helhed: Gennem processen har de 
enkelte grupper, der arbejder med delprojekter, hørt 
og drøftet hinandens ideer, og der er sket en gensidig 
inspiration og vidensopbygning. Gennem dialogen opnås 
en forståelse på tværs af projekterne, og der tegner 
sig gennem processen et fælles, som samlet, billede af 
delprojekternes påvirkning af byens udvikling. 

Indsatser i Græsted 
- idékoncept for fysiske greb i en mindre by
I Græsted blev resultatet af idé- og kvalificeringsfasen en 
række delprojekter, der tilsammen udgør et samlet greb om 
byen. Grebet vil være typisk for byer af Græsteds størrelse 
og andre mindre byer, hvis hovedgader ikke længere er 
karakteriseret ved et blomstrerende handelsliv, hvor nye 
dagligvarebutikker ikke er beliggende i byernes traditionelle 
centrum, og byer som i kraft af deres størrelse ligger tæt på 
naturområder. 

Overordnet består grebet i: 

• At flytte noget af tyngden af byens midte, fra Græsted 
Hovedgade til Centerområdet, hvor handelen primært 
foregår i dag. Dette sker i kraft af en erkendelse af, at 
en indsats for at understøtte byens handelsliv først og 
fremmest må ske ved at støtte det, der er i dag. 

• At sikre gode sammenhænge på tværs af byen og at 
fremme byens nærhed til naturen, da dét er en af 
denne type byers særlige kvaliteter. 

• At tiltag har en ensartet karakter, der er med til at 
skabe et ensartet udtryk gennem byen. Byen skal ikke 
brandes eller ændres, men de kvaliteter den har i dag 
skal løftes. Der lægges særligt vægt på, at byen har en 
sammenhængende grøn karakter. 
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Bolig-bygade

Græsted Hovedgade

Stole til torvet

Græsted Hovedgade - En bolig-bygade

Fakta
Græsted Hovedgade er den klassiske hovedgade, 
som byens udvikling har centreret sig ud fra, og 
folk har bosat sig i enklaver i forlængelse af den. 
Hovedgaden er karakteriseret ved bebyggelse i 
2-3 etager med små mellemrum ind til de gamle 
gårdrum. Ved enden af Græsted Hovedgade 
er byens torv beliggende, der, som et led i 
områdefornyelsesprojektet, blev omlagt fra primært 
parkering til stor åben plads i 2015.

Udfordringer
• Kun få publikumsrettede faciliteter tilbage 

(tandlæge, pizzaria, massage og bodega)
• Butikkerne er indrettet med vinduesudstillinger 

(ejendomsmæglere og bilannoncer) og holder 
ikke åbent for publikum

• Opleves som en gennemfartsvej
• Torvet er meget åbent og indbyder ikke til ophold

Ønsker
• Omdanne hovedgaden til bolig-bygade, hvor de 

gamle butikker kan benyttes til boliger
• Sikre et indbydende præg, med god balance 

mellem det private og offentlige, hvor der stadig 
kan komme besøgende til butikkerne, trafikken 
kan fortsætte, uden gaden lukker sig om sig 
selv.

Idéer til indsatser
• Indføre grønne elementer, som en del af det 

samlede grønne indtryk i byen
• Tiltag for hastighedsbegrænsning
• Ændret plangrundlag
• Ombygning af facader, så de føres tilbage til deres 

oprindelige udtryk
• Yderligere indretning af torvet - gerne med 

flytbart inventar, så det stadig er muligt at afholde 
events
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Ophold ved centerstrøget

Grønt opholdsmøblement

Fakta
Centervejen, også kaldet Centerstrøget i den strækning hvor handelen foregår, er Græsteds nye “centrum” for 
butikker og handel. Den ligger ved byens kant og er nem at tilgå for biler, ind og ud af byen. Selvom handlen er flyttet 
fra hovedgaden og det naturlige centrum, er Centervejen så centralt beliggende, at der ligger et stort potentiale i at 
forbinde den med torvet og på den måde skabe en sammenhæng via Centerstrøget til Folkeparken. 

Centerstrøget består af to dagligvarebutikker, et pizzaria og et par tøj- og kunstbutikker, flere usammenhængende og 
slidte parkeringspladser med mange niveauspring. Som helhed fremstår centerstrøget uplanlagt og slidt, underlag 
såvel som bebyggelse.
 
Græsted by er af en sådan størrelse, at parker normalt ikke findes centralt i byen, da andre grønne oplevelser 
omringer byen. Parken har stået forsømt med et minimum af drift og vedligehold fra kommunen, men har i følge med 
områdefornyelsen og forsøgsprojektet fået et løft og er blevet taget aktivt imod af byens borgere.

I det videre arbejde, arbejdes der med sammenhængen mellem Centerstrøg og Folkepark, og hvordan man kan skabe 
naturlige forbindelser med den resterende by.

Udfordringer
• Tre usammenhængende parkeringspladser som 

tager sig ud som et stort parkeringsareal foran 
butikkerne.

• Mange niveauforskelle 
• Trafikale udfordringer, hvor fx fortov ignoreres af 

motorkøretøjer
• Ingen synlig indgang eller overgang til 

Folkeparken

Idéer til indsatser
• Plantekasser med træer og løgplanter (20 

stk) - prototype og test som grundlag for 
det videre skitseringsarbejde og dialog med 
dagligvarebutikker og investorer

• Siddearrangement ved butikken Manifik
• Opmaling af asfalt for at sænke fart.
• Arkitektbistand til udformning af anden 

indretning - eksempelvis bedre p-plads-
løsninger, beplantning, belægning m.v.

• Flaghuller (12-15 stk) 
• På sigt en større omdannelse af det samlede 

område
Ønsker
• Skabe sammenhæng mellem Centerstrøget og 

Folkeparken, samt sammenhæng til den øvrige 
bymidte med gennemgående belægning

• Mulighed for ophold foran butikkerne
• Give området en grøn karakter

Området ved Centervej og Folkeparken
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Digitalt stikort

Aktiviteter på stien

Skiltning

Sikre overgange

Stier og sammenhænge

Fakta
Stiforløbene bygger på de forbindelser, der er i byen 
i dag, og skaber et fuldt sammenhængende forløb 
ved at etablere ’missing links’. Der har som en del 
af områdefornyelsesprojektet været fokus på at 
binde byen bedre sammen med stisystemer. Langs 
stistystemet opsættes aktivitetsmuligheder for børn 
og voksne, og historiske markeringer med tilknytning 
til byen vil blive formidlet.

Udfordringer
• Mange små stykker sti, der ender blindt eller 

ved vej
• Flere passager er privat ejet

Ønsker
• En ‘perimetersti’ rundt om byen (Ca. 6 km.), der 

ligeledes har forbindelse ud til det åbne land og 
mange naturområder rundt om Græsted

• En ‘centersti’, der forbinder byens 
kerneområder bedre (stationen, 
Veterantogsmuseum, Eventplads, hallen, 
skolen, bibliotek, torv, kro, Centerstrøg, 
Folkepark…)

• At stierne indrettes med forskelligt inventar til 
ophold og aktivitet for børn og voksne

Idéer til indsatser
• Dialog og tilladelse fra private ejere omkring brug 

af markareal nord for Græsted
• Sikre trafikovergange, hvor perimeterstien krydser 

vej
• Skiltning
• Events som startskud for brug af stierne
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Forankring 
Fortællingen om projekterne er sammen med en synlighed omkring forandringen i byen med til at 
påvirke byens kollektive bevidsthed. Fortællingen om processen og projektet er et essentielt værktøj 
i formidlingen og forankringen af projekterne.

5.4

En af områdefornyelsen og forsøgsprojektets mål er at få 
den faktiske virkelighed og den oplevede virkelighed til at 
synkronisere eller mødes, igennem fælles projektudvikling 
(processen i samskabelsen), dialog og ikke mindst en bred 
forankring i byen gennem kommunikation, fortælling og 
formidling af projekterne (se kap. 2  - om Græsted). 

Det betyder reelt, at man skal skabe en balance mellem 
dialog/proces, anlæg/fysiske forandringer og formidling/
fortælling. Når disse følges ad, skubber de til den kollektive 
bevidsthed, som er borgernes egen opfattelse af egen by, 
og i den forankres projekterne, og der opstår et fysisk og 
mentalt løft af byens karakter.

Kommunikation - dialog som del af processen
Kommunikationen i processen har nogle helt centrale 
output, når der er tale om projektudviklingen. Dialogen 
i projektudviklingen er central for opfattelsen af, at 
projekterne udvikles og tager form, den forankrer og 
sikrer ejerskab hos arbejdsgrupperne og gør, at det for de 
nærmest involverede er en tydelig fremdrift i projektet.

Det er også i dialogen, at projekterne “finder sammen”, 
og delprojekterne tager form i en fælles forståelse af 
byens udvikling, de forskellige arbejdsgrupper imellem. 
Det betyder, at delprojekterne begynder at tage hensyn til 
hinanden, og dermed skabes en samlet helhed på tværs af 
projekterne.

Den sociale rekonstruktion foregår hovedsageligt i 
processen, og i Græsted har det betydet, at sideløbende 
med dialogen og projektudviklingen er det nye Græsted 
blevet konstrueret i formidlingen af drømme og ønsker og 
udviklingen af projekterne.

De fysiske forandringer skaber synlighed om fortællingen
Det er naturligt, at de fysiske forandringer først træder i 
kraft efter en indledende udviklingsproces, men de fysiske 
forandringer er også et stærkt værktøj i forbindelse med 
formidlingen af fortællingen om byens nye strukturer. Det 
er derfor vigtigt at have både små og større anlæg, som kan 
bidrage til formidlingen. De fysiske forandringer må gerne 
have midlertidig karakter, men det er vigtigt at de også 
afspejler de drømme og ønsker der er fra arbejdsgrupperne 
om at skabe byudvikling på længere sigt.

I forsøgsprojektets løbetid har der ikke været mange anlæg, 
da flere af processerne og projekterne ikke har været 
modne til de første spadestik, og der har skullet findes en 
form på formidlingen af nye midler i områdefornyelsen. 
Foruden de tests og den formidling der har foregået på 
møderne, er der dog sket et enkelt anlæg i Folkeparken, 
men denne proces startede allerede i områdefornyelsen. 
Dertil er der blevet sat plantekasser op som prototyper på 
Centerstrøget, for at illustrere det ønske man har, om at 
forskønne området og forbinde det til Folkeparken.
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Formidling af projekterne er med til at skabe fortællingerne
Dialogen i processen samt de synlige fysiske forandringer 
skaber fortællingen om den nye by og skaber en ny fælles 
fortælling og bevidsthed om hvad byen er og kan. Det 
betyder, at byens forandringer forankres hos borgerne.

Det er vigtigt, at det er byens borgere der selv er med 
til at formidle proces og fysiske tiltag i byen. I Græsted 
er det sket på de samlende borgermøder og via test af 
projekterne. Det betyder meget for byen, at det er dens 
egne borgere der planlægger for den, og det betyder 
meget for projekterne, at de drives frem og deles af 
ildsjælene. Det sikrer et bredt ejerskab og forankring af 
projekterne.

Den samlede fortælling og proces forankrer de sociale 
rekonstruktioner som påvirker byens kollektive bevidsthed. 
I Græsted betyder det konkret, at man med en god balance 
i gennem processen og en anerkendende og vedholdende 
dialog er lykkedes med at skabe en ny og bedre fortælling, 
hvor Græsted er gået fra at være “trist og kedelig” til at 
være “byen i bevægelse” på få år.

Det betyder, at den faktiske virkelighed er ved at nå op 
på siden af den oplevede virkelighed og skaber synlighed 
omkring de kvaliteter, byen besad i forvejen og de fysiske 
forandringer som er sket og er på vej.

Branding og merværdi
En ny fortælling om byen kan være med til at brande 
den. I projektet i Græsted er der imidlertid ikke tale om 
en egentlig branding. Græsteds kvaliteter synliggøres, 
og når de stærke netværk der er internt i byen selv får 
styrket troen på, og opfattelsen af, et bedre Græsted, vil 
byens ”aura” smitte af på dens omverden, og en effekt 
af en ”branding” vil kunne vokse i takt med, at byen 
bliver moden til den. Det er en langsigtet indsats, men 
er ’troen’ først forankret i byen, er chancen for at den 
fortsat eksisterer og videreudvikles om 10-15-20 år også 
det større. Fortælling og formidling skal derfor også kunne 
handle om den proces Græsted gennemgår, så vel som de 
fysiske forandringer, der sker i byen. 

Det er i denne botttom-up tilgang til brandingen af byen, at 
investorer skal tiltrækkes i takt med, at byen bliver moden 
til at vokse. Projekterne styrkes af opbakning og forankring 
gennem kommunen og stærke argumenter fra processen 
og borgerinitiativer, som er med til at sikre en merværdi 
for projekterne, byen og borgerne. Der er derfor ikke 
lagt en særlig branding strategi, men en intention om, at 
delprojekterne står så stærkt, at de løbende kan tiltrække 
investeringer.

Et af de mere komplekse delprojekter er projektet om 
en reetablering af Centerstrøget. Det er en kompleks 
grundejersammensætning med flere erhvervsdrivende, 
hvor nogle er lokalt ejet og andre er butikskæder 

med ledelse på landsplan. Kommunen har bevilget en 
økonomisk ramme, som langt fra dækker omkostningerne 
af det egentlige anlæg, men har heller ikke ressourcerne 
til at komme med flere midler. Det betyder, at der skal 
indledes en strategisk dialog med grundejerne, hvori 
projektets værdi skal kommunikeres, og flere midler skal 
indhentes.

Det er her oplagt at søge om midler fra forskellige fonde og 
andre tiltag, som fx Realdanias Underværker. Med ekstra 
midler får projektet ikke bare en solid økonomi til den 
videre dialog og proces, men kan også bidrage med midler 
til selve anlægget.

Det er ikke første gang i projektet, at der er delprojekter der 
søger finansiering udefra. I Folkeparken har man arbejdet 
med lokale sponsorater og fået bevilget midler fra blandt 
andet Friluftsrådet til opførelsen af langhus.

Den oplevede virkelighed <> den faktiske virkelighed

Den faktiske virkelighed er de fysiske og rumlige forhold som de 
ser ud.

Den oplevede virkelighed er de mentale barrierer og sociale 
konstruktioner, som hæmmer eller udfordrer de faktiske fysiske 
vilkår.

Selv om byen har gennemgået en markant forandring og er blevet rekronstrueret i det sociale såvel som fysiske rum, er der 
stadig barrierer der skal nedbrydes, ved fx ibrugtagningen af det nye torv.

Før torvet blev anlagt, blev pladsen primært brugt til parkering. Byens borgere er i udgangspunktet glade for torvet, men 
oplever også, at byens parkeringspladser er blevet fjernet, og spørger, hvordan man skal skabe aktivitet på en ny fin plads, 
hvis ikke der er parkering til dem som skal komme til aktiviteterne?

Det opleves altså således, at en mulighed er blevet fjernet for dem, men faktum er, at der eksisterer en stor og fin 
parkeringsplads, lige ved siden af torvet. Den barriere skal nedbrydes, og den faktiske virkelighed skal synliggøres for 
borgerne.

Der opleves også en barriere i at tage torvet i brug. Byens borgere har et stort ønske om at få flere møbler på torvet, og 
italesætter dette som, at hvis der kommer flere gode og fleksible byinventarer på torvepladsen, så vil det være nemmere 
at skabe liv og events, som kan være med til at synliggøre torvet. Men faktum er, at der sagtens kan afholdes events uden 
mere byinventar, om end det kan være med til at gøre ibrugtagningen mere attraktiv.

[ EKSEMPEL ]

Den oplevede virkelighed Den faktiske virkelighed

? ?



Anbefalinger6
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Samskabelse

Forankring af forandringen

Fysisk indsats

?Drømme

Ønske

Idé

Test - præsentation  

Kvalificeret idé

Test 1:1 Prototype

Realisering

Projektet brydes op på ny

Anbefalinger
Dette kapitel indeholder en opsummeret af rapportens anbefalinger til hvordan en kommune bedst 
kan arbejde med samskabende borgerdreven processer for at fremme sammenhængen i en mindre 
by.  I en samskabende proces for byudvikling sker den fysiske forandring parallelt med de 
samskabende og organisatoriske processer, der løbende understøtter og forankrer arbejdets 
resultater.

Den samskabende proces

Projektlederen skal kunne navigere mellem flere roller: Kommunens indsat 
er kompleks, og kommunens medarbejdere må kunne navigere mellem at 
være en integreret og ligeværdig del af projektudviklingen i byen, at kunne 
integrere projektet internt i kommunens administration og også bygge bro 
mellem de to. 

Mød byen med intentioner - ikke planer: tilgangen må være åben og til en 
vis grad eksplorativ fra kommunens side. Vær tydelig omkring formålet med 
at møde byen og hvilket mandat kommunen kommer med. 

Skab tillid gennem dialog og fælles drøftelser: den direkte dialog, hvor 
mennesker mødes, ser og hører hinanden er afgørende for at at skabe tillid 
og derved en holdbar proces. 

Skab klare rammer og gennemsigtighed i processen: Skab tydelige rammer 
for dialog, men lav rammer, der giver rum til deltagernes engagement, 
drømme og fælles drøftelser. Dette gælder både i forhold til den interne 
kommunikation i projektet og den eksterne kommunikation om projektet. 

Afstem beslutningsstruktur sammen med de øvrige deltagere: gennem 
fælles drøftelse aftales strukturen for beslutningskompetence og 
beslutningsgrundlag. Beslutningskompetencen skal være velfunderet og 
bæredygtig. 

Vær bevidst om, at processen løbende skal kunne tilpasses: Der skabes hele 
tiden ny læring gennem processen, og nye aktører kommer til med ny og 
anden motivation. Processen må være dynamisk og åben nok til at kunne 
tilpasses og kunne tilpasses nye omstændigheder. 

Planlægning af fysiske indsatser

Definér ønsker

Lav en åben idégenerering med et længere perspektiv: Lav idégenereringen 
så åben, at der sikres både bredde og forankring  - at ideerne er 
velbegrundede. Det må gerne være drømme, og de må som udgangspunkt 
gerne være urealistiske. 

Lav en uformel og ligeværdig drøftelse af ideer: Giv alle rum til at være der. 
Rammesæt mødet, så dagsordenen er åben, og alle synspunkter er tilladte. 

Diskuter og kvalificer og/eller afprøv og konkretisér

Lav tydelige rammer for drøftelse og beslutninger: Det skal være 
gennemsigtigt for alle, hvornår projekterne er til drøftelse, og hvornår der 
tages beslutninger. En enkel og tydelig proces er afgørende for, at der kan 
skabes transparens og derved legitimitet gennem processen. 

Husk altid at alle er eksperter på hvert deres felt: Forskellige fagområder har 
hvert sit sprog. Det har hverdagserfaringerne også. Gennem dialog opbygger 
man forståelse for hinandens viden og konkrete bidrag til processen og 
produktet. Hver ‘ekspert’ kan være med til at konkretisere arbejdet ved at 
bidrage med hver sin detaljerede forståelse af, hvad produktet skal kunne. 

Sæt løbende projektet i en ny kontekst og prøv det af: Gennem 
præsentationer, drøftelser og afprøvninger skabes ny viden, der er med til at 
forbedre det endelige produkt og som er med til at forankre forståelsen af, at 
byen ændrer sig. 

Realisér og foranker

Lav rum til at deltagerne kan sætte deres eget præg: Det er afgørende for 
den enkeltes engagement, at der er mulighed for at bidrage og handle på de 
idéer man arbejder med. Den overordnede ramme for projektet skal være 
godkendt, men der skal være et vist fortolkningsrum i valg af løsning. 

Lav den samlede plan gennem fælles dialog om de enkelte indsatser: Den 
fælles drøftelse mellem de enkelte delprojekter er med til at inspirere og 
forbedre projekterne på tværs. Et byplanfaglig supplement kan også være 
med til at danne en sammenhæng eller at sikre, at de enkelte projekter 
forholder sig til en fælles kontekst. 

Realisér løbende projekter og skab synlighed og ny forståelse ad den vej: 
Realiseringen af fysiske tiltag er en vigtig del af projektets kommunikation. 
Lav mindre indledende eller midlertidige indsatser, hvis det er muligt og lad 
byen på den måde lære, at den er i gang med at blive forandret.




