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Borgerinspireret kommuneplanlægning

Af Gertrud Øllgaard

For nogle københavnere er den vigtigste 
kvalitet ved deres kvarter, at omgivelserne er 
overskuelige og trygge. Andre København- 
ere søger omgivelser, der er åbne for nye 
muligheder, hvor de kan skabe forandring. 
Kommuneplaner, der tager højde for ud-
viklingspotentialet i borgernes forskellige 
værdier, skaber gode muligheder, for at der 
også kommer en værdifuld kommuneplan-
lægning ud af det. 

En kommunes udviklingspotentiale er afhængig af 
de forskellige former for liv, som stedet kan skabe 
rammer for. Derfor er samspillet mellem stedets 
fysiske rammer og det sociale liv en væsentlig 
forudsætning for en vellykket kommuneplan. 

Borgerinspireret kommuneplanlægning handler 
om mere end at lytte til de enkelte borgers kon-
krete ønsker til et bestemt områdes udvikling. Det 
drejer sig om at forstå de forskellige sociale be-
vægelser, værdier og tendenser, som mennesker 
orienterer sig efter i bestemte fysiske omgiv-
elser. 

Siden 2003 har et af Københavns Kommunes 
redskaber til at skabe borgerinspireret planlæg-
ning været en livsformsundersøgelse, som giver 
kommunen en grundlæggende forståelse for de 
forskellige bylivsværdier, som borgerne vurderer 
byens kvaliteter ud fra.  

Hvad er bylivsværdier?
Bylivsværdier er nogle principper og kriterier, som 
mennesker orienterer sig efter. Bylivsværdier er 
de forventninger, som borgerne i København har i 
forhold til sig selv, til omgivelserne, til hinanden 
og til kommunen. 

Bylivsværdierne kan være et bidrag til social 
bæredygtig udvikling, hvor planlægningen ska-
ber rammer for de forskellige bylivsværdier og 
prioriterer, hvordan man vil tilgodese bestemte 
værdier, og hvor man vil gøre det. 

Vores undersøgelse i København udpeger fire 
bylivsværdier, som har hver sin målestok for at 
vurdere den gode bolig, det gode kvarter og det 
gode byliv. 

De københavnske bylivsværdier er: Det nære, Det 
særlige, Det udfordrende, Det elementære. 

Det nære
De, der prioriterer det nære højest, er ofte lønarbej- 
dere i stillinger som fx folkeskolelærer, pædagog 
eller postbud. De ser deres arbejde som vigtigt og 
nødvendigt, men ikke nær så vigtigt som det, de 
foretager sig derhjemme i fritiden. Deres arbejds-
uge holder sig typisk på 37 timer. 

Når det nære er så vigtigt, hænger det sammen 
med, at man tillægger sammenholdet og fæl-

lesskabet, der hvor man bor, stor betydning. Der 
lægges stor vægt på, at man er forpligtet på fæl-
lesskabet, hjælper hinanden og holder øje med 
hinanden og de omgivelser, som man er fælles 
om. 

Nærheden handler også om, at man foretrækker 
at kunne foretage sig så meget som muligt i 
vante omgivelser tæt på boligen. Hvis bestemte 
udfoldelsesmuligheder – indkøb, idrætsfacili-
teter, offentlig transport, kulturelle tilbud, grønne 
områder etc. - ikke er tilgængelige lokalt, er der 
stor sandsynlighed for, at muligheder ikke tages i 
betragtning. 

Prioriteringen af det nære hænger sammen med 
vigtigheden af det velkendte, og det, der er tæt 
på. Man gør en dyd ud af at skabe stabilitet og 
holde orden, så kvarteret, boligblokken og deres 
egen lejlighed tager sig ordentlig og nydelig ud. 

Med det nære følger en forventning om, at kom-
munens service virker rimelig og lever op til fore-
stillingen om en ”almindelig” standard. Man 
bliver irriteret, hvis fx institutionerne ikke lever op 
til det, man oplever, er den almindelige standard. 
Konkret betyder dette, at der ikke må være ual-
mindeligt dårligere skoler med en ualmindelig et-
nisk befolkningssammensætning, og at fodbold-
banerne ikke må være betydeligt dårligere end i 
andre bydele eller i nabokommunen. 
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Bylivsværdierne
En ny antropologisk undersøgelse viser, at køben-
havnerne orienterer sig efter fire bylivsværdier, 
når det gælder vurderinger af byen og bolig-
former: Det nære, det særlige, det udfordrende og 
det elementære. Undersøgelsen skal bruges til at 
udvikle boligpolitikken i København for at skabe 
en mangfoldig by.

De fire bylivsværdier samler nogle af de 
grundlæggende livsformer, københavnerne ori-
enterer sig efter i byen. Undersøgelsen peger 
på, hvad københavnerne i kraft af de forskellige 
bylivsværdier lægger vægt på i valg af bolig og 
kvarter, og hvad de forventer af kommunens of-
fentlige service. Værdierne er genkendelige for 
alle københavnere, men værdierne bliver priori-
teret meget forskelligt.

I første artikel vil antropolog Gertrud Øllgaard 
fortælle om indholdet i analysen, og derefter 
fortæller byudvikler Sara Nissen fra Københavns 
Kommune, hvordan analysen tænkes ind som en 
del af Københavns Kommunes værktøjskasse.

Det nære
Man sidder en fire stykker, ’skal vi ikke grille?’ - og så er vi 20 personer lige pludselig. Der bliver købt ind og 
børnene leger – det er ren hygge. Her er meget socialt. 
Mand 41 år, Sydhavn
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Det særlige
Det særlige er mest udbredt blandt de mennesker 
med lange videregående uddannelser, som arbej-
der i karrierestillinger i hovedstadens store virk-
somheder og organisationer. Det er travle men-
nesker, der prioriterer deres arbejde højt. 

Når man prioriterer det særlige højt, værdsæt-
ter man at leve i omgivelser, hvor man kan finde 
mennesker med samme smag og værdier, som 
en selv. Godt naboskab betragtes som vigtigt, og 
man forventer en høflig opmærksomhed over for 
hinanden. Kvaliteten af fællesskabet er meget 
vigtigere end kvantiteten. Man lader hinanden 
have travlt i fred, men sætter pris på hinandens 
tilstedeværelse og selskab. 

Det særlige er forbundet med udsøgte omgiv-
elser. Der sættes pris på, at kvarteret eller bolig-
en er noget specielt, og man fortæller gerne om, 
at man har truffet et helt bestemt valg. De værd-
sætter både det historiske og det unikke moderne 
– og de sammenligner snarere deres bolig og 
kvarter med eksempler fra udlandet end fra andre 
steder i Danmark. Gode offentlige parker og vand 
beskrives også som en særlig kvalitet ved omgiv-
elserne og man værdsætter ikke mindst byens 
mange muligheder og er storforbrugere af byens 
tilbud: Indkøbsmuligheder, sport, teatre, biografer, 
udstillinger, koncerter, caféer og restauranter.

Når man lægger vægt på det særlige, er man in-
sisterende og forventer god service. Man søger 
den gode kvalitet på alle områder. Også af kom-
munens service. Det forventes, at kommunen 
gør noget særligt for dem og deres omgivelser 
og sikrer, at der fx er gode parkeringsforhold og 
skoler af høj kvalitet med særlige tilbud. Får de 
det ikke, reagerer de ofte ved at henvende sig til 
kommunen. 

Det særlige
”Vi har vandet omkring os. Det er unikt. Det 
er fantastisk og har stor betydning. Det er et 
cool byggeri – det tiltaler mig (….) Vi pejler 
os hurtigt efter folk med samme uddannelses-
niveau som os – det er afgørende, hvilke 
naboer man har.. ..de værdier og ting, man 
sætter i højsædet.
Mand 33 år, Islands Brygge
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Det udfordrende
Det udfordrende prioriteres særligt af de, der 
er beskæftiget inden for det kreative og arbej-
der som konsulenter - fx designere, kunstnere, 
arkitekter og fotografer. De brænder for deres 
arbejde, men også for at gøre noget nyt i forhold 
til deres omgivelser. De dyrker frie og fleksible 
rammer for deres arbejde, hvor der er en flydende 
overgang mellem arbejde og fritid.

Når det udfordrende er den vigtigste værdi, orien-
terer man sig i netværk, der åbner for nye mulig-
heder i arbejde og privatliv. Mange har arbejds-
pladser sammen med andre i mindre firmaer eller 
kontorfællesskaber, men en del arbejder hjemme 
eller ude i byens rum fx på caféer, biblioteker eller 
i parker. Deres netværk er deres arbejdsredskab, 

Det udfordrende
Jeg har et problem med skellet mellem of-
fentlig og privat. Jeg synes ikke, det er inter-
essant, hvis boligen kun har funktion som pri-
vat bolig. Den skal kunne noget andet også. 
Kvinde 32 år, Refshaleøen

og de er ofte meget sociale og opsøger menne-
sker og liv – både mens de arbejder og i fritiden. 

Udfordringerne handler også om fysiske omgiv-
elser, som man kan udfordres af, og som man selv 
kan være med til at udvikle. Fysiske rum, hvor 
alting er færdigt og har fundet sin faste plads, 
opleves som kedelige. De, der sætter størst pris 
på udfordringer, leder ofte efter steder, hvor 
hovedparten af københavnerne ikke kommer eller 
værdsætter. De fungerer ofte som katalysatorer 
for byudviklingen. De skaber liv og spænding i 
områder, hvor mennesker med andre priorite-
ringer oplever uorden og forfald. 

Når det udfordrende er en væsentlig værdi, har 
man ofte begrænsede forventninger til den kom-
munale service. Hvis bare de selv får mulighed for 
at udfolde sig og finde på løsninger, så bevæger 
de sig gerne til den anden ende af byen for at få 
børnene i skole eller for at købe ind. De stiller 
ikke store servicekrav og tager problemer og ud-
fordringer som, de opstår, og arbejder ofte på at 
skabe deres helt egne løsninger i forhold til bad, 
parkering, bolig og meget mere. 
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Det elementære
De, der lægger mest vægt på det elementære, 
har en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarke-
det, og langt de fleste er på forskellige former 
for overførselsindkomst. En del af dem har en 
anden etnisk baggrund end dansk. De har ofte få 
økonomiske og personlige ressourcer og oplever 
begrænsede handlemuligheder. 

Når man lægger mest vægt på det elementære, 
hænger det sammen med, at man lever steder, 
hvor fællesskaber er fragmenterede og begræn-
sede. Man færdes ofte i mindre, tætte netværk 
mellem mennesker, der ligner hinanden, er i 
familie, nære venner eller har samme etniske 
baggrund. De søger også sammen i klubber med 
ligesindede, der ikke umiddelbart er synlige eller 
tilgængelige for andre end de udvalgte. Disse fæl-
lesskaber fungerer ofte som små, trygge øer i en 
verden af fremmede, og der kan være en gensidig 
foragt eller mistænksomhed mellem grupperne.

De, der prioriterer det elementære højt, bemærker 
især, om omgivelserne er sikre og trygge. Man er 
på vagt over for de omgivelser, som man befinder 
sig i. Tilliden til andre i kvarteret er begrænset, og 
mange føler sig utrygge, når de færdes i kvarteret 
om aftenen. Episoder med skyderier, vold, påsatte 
brande i containere, biler eller i lokale institution-
er skaber usikkerhed og magtesløshed i lang tid.
 
Det er meget sjældent selve boligen, som de 
bor i, der opleves som problematisk. De har ikke 
mange drømme og ressourcer knyttet til boligens 
kvalitet, men fokus ligger i stedet på at klare sig 
og få hverdagen til at fungere.

Når det elementære er den højest prioriterede 
værdi, opleves offentlig og privat service oftest 

som nogle vilkår, man er overladt til, uanset om 
man er tilfreds eller ej. De lokale skoler tages 
for givet. Flere ærgrer sig, fx når der er få etnisk 
danske børn i de lokale skoler, men det opleves 
som vilkår, de er overladt til, og som de ikke selv 
kan gøre noget ved. Kommunen virker fjern og 
almægtig. 

Bylivsdynamikker i byens kvarterer
Bylivsværdier former det liv, der finder sted i 
Københavns forskellige kvarterer og giver sted-
erne karakter (se fx Augé 1995). Men bylivs-
værdierne giver ikke kun kvartererne identitet, de 
er også kilde til stedets udviklingspotentiale og 
konflikter. En stor del af byens dynamik stammer 

Det elementære
Tingbjerg er blevet et sted med ballade. Jeg overvejer at flytte. Jeg er nervøs, fordi jeg 
bor alene med to børn. Det er lige meget, hvor jeg flytter hen – det betyder ikke noget. 
Kvinde 36 år, Tingbjerg
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fra den måde, hvorpå de forskellige bylivsværdier 
spiller sammen i de enkelte kvarterer.

Undersøgelsen blev gennemført i ni forskellige 
kvarterer, hvor bylivsværdierne præger livet og 
omgivelserne på forskellige måder. Der er fx stor 
forskel på værdierne på Islands Brygge og i Syd-
havn. 

Islands Brygge, Bryggen, blev præsenteret for os 
af mennesker, som sætter stor pris på det sær-
lige. Vi hørte om det det nye og flotte byggeri med 
interessante altaner og en beliggenhed ud til van-
det. Islands Brygge er en del af Amager. Men de 
fleste af de beboere, som vi talte med, oplevede 
Amager som meget langt væk fra deres kvarter 
og som en helt anden verden. Opmærksomheden 
vender den anden vej, ind mod city. Vandet er et 
samlingspunkt for kvarteret. 

På Bryggen får det særlige bl.a. et vigtigt karak-
tertræk fra sporene af det udfordrende i form af 
gallerier, øvelokaler og designværksteder. Vi hører 
ærgrelse over, at den type liv er ved at forsvinde. 
Men det omtales også som en uundgåelig følge af 
udviklingen. På samme måde nyder man sporene 
af det nære, som stammer fra ”det gamle” Bryg-
gen – de små butikker og muligheden for at træffe 
mennesker, som har boet i området i årtier og har 
en anden social baggrund end en selv. 

Som det er nu, tiltrækkes mennesker, der søger 
det særlige, af de nye og lækre boliger på Bry-
ggen og de ser mange potentialer i området. Hvis 
sporene af det udfordrende og det nære helt 
forsvinder fra området vil der være fare for, at 
Bryggen kommer til at virke gold og entydig. Det 
kan betyde, at man taber oplevelsen af et særligt 
kvarter, hvor en unik historie blander sig med nye 

Artiklen bygger på resultaterne af en kvalitativ 
undersøgelse, som NIRAS Konsulenterne har gen-
nemført for Københavns Kommune maj-december 
2008. Der er indsamlet viden i ni forskellige Køben-
havnske kvarterer, hvor 40 husstande har deltaget 
i interview, taget billeder, tegnet på kort og guidet 
rundt i deres kvarter. Derudover er der foretaget 
observationer i hvert kvarter. Undersøgelsen er en 
videreudvikling af en livsformsundersøgelse, som 
blev gennemført i 2003. 

muligheder. I Sydhavn møder man et helt andet 
værdi-univers. Her hører vi mange fortælle, at 
de flyttede til Sydhavn med stor skepsis over for 
området, som de på afstand forbandt med sociale 
problemer og tabere. Men umiddelbart efter at de 
flyttede ind, blev de begejstrede for fællesskabet 
og det tætte sociale liv: Man bliver taget godt 
imod, bliver hilst velkommen og inviteret på øl i 
gården eller hos naboerne. 

I modsætning til mange andre steder i København 
spiller det nære og det elementære godt sammen 
i Sydhavn. De mennesker, der prioriterer det nære, 
lægger sjældent afstand til mennesker, som er 
overladt til det elementære. Her kan det nære 
kan også rumme alkoholikerne, de hjemløse og 
andre på overførelsesindkomster. Det beskrives 
som Sydhavns særlige kendetegn, at her står 
man sammen og hjælper hinanden. Der er dog 
en tendens til, at de tætte fællesskaber sjældent 
rækker henover etniske forskelle. Tyrkiske kvinder 
mødes i klubber, som de færreste ved eksisterer. 
Og det er ofte kun etniske danskere, der er fælles 
om øldrikning og gårdfester i gården. 

Når borgerne viser os deres Sydhavn, præsen-
teres vi for mødestederne – gården, pladserne, 
kolonihaverne og kulturhuset Karens Minde. I 
Sydhavn hilser man på hinanden. Man forventes 
at tage del i fællesskabet og flere fortæller, at 
den insisterende opmærksomhed har trukket dem 
ud af ensomhed og problemer. En del af de men-
nesker, som vi mødte, vekslede mellem perioder, 
hvor de havde arbejde og perioder, hvor de af for-
skellige grunde fik overførselsindkomst. 

Sydhavns tætte sociale fællesskaber kan også 
være en udfordring i den forstand, at de bidrager 
til, at området kan have en tendens til at lukke sig 

om sig selv. Hele bydelen er både fysisk og socialt 
adskilt fra resten af København, og udvikling og 
fornyelse foregår meget trægt. 

Sydhavnens og Bryggens meget forskellige identi-
tet og bylivsdynamikker vidner om, at det hverken 
er godt eller muligt at planlægge til alle bylivs-
værdier alle steder. Tværtimod. Men i København 
som helhed er det nødvendigt, at alle bylivsværdi-
er kan udfolde sig samtidig (se fx Latour 2005). 
I en social bæredygtig by har alle bylivsværdier 
steder, hvor de trives. 

Alle fotos er taget af undersøgelsens informanter - anonyme 

Københavnere. 
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