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Det vi gjorde i Sundholmskvarteret 

• I 2012 var der ansatser til fem 
netværk. I 2014 er der 3 
foreninger, 3 partnerskaber og 5-
6 netværk.  

• I alt har ca. 200 borgere og lokale 
aktører været aktive igennem 
hele forløbet. 

• Der er gennemført 11 
netværkstimer for hele kvarteret 
og 5 større seminarer med 40-50 
deltagere pr gang.  

• Der er gennemført en studierejse 
og aktiv deltagelse i Folkemødet 

• Netværkene har selv organiseret 
borgmester- og politikerbesøg 

• Der er gennemført en række 
kompetencegivende aktiviteter, 
såsom heltekursus og seminarer 
med fagpersoner 

• Kvarteret har dokumenterbart 
styrket sin sammenhængskraft 
(bonding/bridging) og handlekraft 
(linking) 

• Det videre arbejde er forankret i 
Foreningshuset Sundholmsvej 8 
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Resultater 



To analytiske tilgange 
Velkommen til de mange perspektivers land! 
 Vi lever i en verden, hvor vi ikke kan tage for givet, at vi deler sprog eller 

perspektiv. Derfor er det nødvendigt at spørge: Ser du det samme som 
mig? Hører du det samme som mig? Kun ved at afdække de mange 
perspektiver kan vi finde det perspektiv, som forener. 

Bryd ud af fællesskabet 
 Sammenhold gør stærk, og det er lettere at være forstående og 

inkluderende over for dem, der ligner os selv. Der ligger kimen til de 
parallelle samfund som umuliggør den demokratiske samtale. Derfor er 
det nødvendigt at spørge: Hvem er du tryg sammen med? Hvordan kan I 
blive trygge sammen med dem, I ikke kender? Og kan vi i fællesskab række 
ud og op? 

  



Verden opleves kompleks 

• Alle organisationer definerer gennem fortællinger, lovgivning, 
økonomi osv. løbende sit perspektiv 

• Dette stærke hierarkiske og faglige fokus skaber omvendt stor 
kompleksitet, når de mange hierarkier og fagligheder møder stedet, 
hvor der er mange aktører og forvaltninger til stede 

• Tillid er konge – styrk de sociale kapitaler 
• Samlende (bonding) 

– Tillid, tryghed og samhørighed er basale menneskelige behov. Vi har 
alle brug for at høre til og blive anerkendt blandt dem vi kan lide. 

• Brobygning (bridging) 
– Tillid, anerkendelse og tryghed på tværs af grupperinger er 

fundamentet for den lokale sammenhængskraft 

• Forbindende (Linking) 
– Der skal opbygges tillid og tryghed i mødet mellem top og bund 
 

 

 



Københavns Rådhus 



Velkommen til Kornblomstparkens  
 mange perspektiver 

• To almene boligafdelinger 

• En boligorganisation 

• En boligsocial 
helhedsplan 

• Kommunens plan-, 
anlægs- og driftsafdeling 

• Kommunens sociale og 
pædagogiske tilbud 

• Borgere og aktive 
omkring parken 

• Almenboligloven 

• Byfornyelsesloven 

• Planloven 

• Kommunalfuldmagten 

 

 

Stedsbaseret 
ledelse 



Mange aldre og kulturer 

 



Dogville planlægning 



Planlægning i farten 

 



Den traditionelle workshop 



Midlertidige markeringer 



 

Kommune og boligsocial helhedsplan 
laver en midlertidig park 



Det lokale netværk sætter dagsorden 



Kaffediplomati og partnerskaber 

• Hvad enten det er direktøren for VIBO, 
planlæggeren i kommunen eller børnene på 
gaden, så vil de alle ses og høres. På deres 
egen hjemmebane.  

• Grundige undersøgelser af holdninger, jura og 
økonomi skaber tryghed. 

• Med kaffediplomati og gennem partnerskaber 
forenes de mange perspektiver 



Københavns Rådhus 



Social kapital 
Sammenhold (bonding) 

Udvalgte aktiviteter 

• Selvanalyser 

• Skriftelighed og 
foreningsdannelse 

• Faste møder 

• Events og fester 

 

Synlighed 

• Øvelsen giver lejlighed til at 
øge den interne tillid og 
opbygge et fælles 
omverdens billede. 

• Øger netværkets legitimitet 

• Styrker sammenholdet og 
giver energi 

 



Det vi kan gør os stolte 

 



Uniformer skaber sammenhold 

 



Sammen er vi stærke 



Blandt lige er jeg tryg og glad 



Jeg har tillid til,  
at du vil mig noget godt 



Social kapital 
Brobygning (bridging) 

Udvalgte aktiviteter 

• Selvanalyser 

• Heltekursus 

• Netværkstimen 

• Events og fester på tværs af 
kvarteret 

• Studietur til Holland 

• Folkemødet på Bornholm 

Synlighed 

• Styrker opmærksomheden 
på omgivelserne 

• Giver gensidig hjælp og 
information 

• Styrker kvarterets 
sammenhængskraft 

• Styrker sammenholdet på 
tværs og giver energi 

 



I dansen bygger vi  
en medmenneskelig bro 

 



Man bliver glad, når man  
skaber noget sammen 



Uden mad og drikke 



Den fælles opgave opløser din sociale 
og kulturelle baggrund 



Kulturmøde i skala 1:1 

 



Social kapital 
Forbindende (linking) 

Udvalgte aktiviteter 

• Selvanalyser 

• Events og politikerbesøg 

• Folkemødet på Bornholm 

Synlighed 

• Gør forbindelserne konkrete 

• Skaber relationer til 
beslutningstagere 

• Udbreder kendskabet og 
skaber nye forbindelser 

 



I den rette ramme kan selv et 
valgmøde være sjovt 

 



En borgmester kommer ned på jorden 

 



To politikere og en hjemløs biavler får 
en laber larve 

 



Der samles, brobygges og skabes 
forbindelser på Folkemødet  

 



Netværk der virker 

• Beboere skaber stærke fællesskaber 

• Civilsamfundet – virksomheder, 
boligorganisationer mv. skaber lokale 
relationer med indbygget drift 

• Kommunale institutioner forankrer indsatsen i 
driften og giver adgang til beslutninger 

 

Bonding   Bridging  Linking 



Det lyder let … 



Øvelse 1: Skab retning og legitimitet 
(SOAR) 

Drømmen 
 - bag et hvert problem gemmer der sig 
en drøm om noget andet 

Resultater 
 - Når vi kombinerer egne styrker med 
verdens mange muligheder, kan 
drømmen gøres konkret 

Styrkerne 
 - Vi har alle noget at byde ind med 

Mulighederne 
 - Det vi ikke selv kan eller har, findes ude i 
verden 



Øvelse 2: Perspektiver og social kapital 

 

BONDING: hvor stærk er netværket? Sæt kryds på linjen (0 = svag, 5 = rimelig stærk, 10 = meget stærk)  

0-------------------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------------------10 

 

Uddyb: 
 
 
 
 
 

 



Øvelse 2: Perspektiver og social kapital 

 

BRIDGING: hvor godt er netværkets relationer til andre netværk? Sæt kryds på linjen (0 = svag, 5 = rimelig 

stærk, 10 = meget stærk) 

0-------------------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------------------10 

 

Uddyb: 
 
 
 
 
 
 

 



Øvelse 2: Perspektiver og social kapital 

 

BRIDGING: hvor godt er netværkets relationer til andre netværk? Sæt kryds på linjen (0 = svag, 5 = rimelig 

stærk, 10 = meget stærk) 

0-------------------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------------------10 

 

Uddyb: 
 
 
 
 
 
 

 



Øvelse 2: Perspektiver og social kapital 
 

LINKING: hvor godt er netværkets relation til beslutningstagere? (0 = svag, 5 = rimelig stærk, 10 = meget 

stærk) 

0-------------------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------------------10 

 

Uddyb: 
 
 
 
 
 
 
 

 



ADGANG 

LÆRING 

INDFLYDELSE FÆLLESSKAB 

FÆLLESSKAB 
Deltageren får via netværket mulighed for at blive 
medejer af fællesskaber i eller udenfor eksisterende 
organisationer. Det er et frirum og tæt knyttet til en 
identitet 
 
F.eks. julefrokosten med studiekammeraterne, 
sportsklubben, banden m.m.  
 
Den formelle dagsorden er typisk spinkel. Fokus er på det 
at være sammen. 

ADGANG 
Deltageren får input til at løse sin opgave bedre og mere 
effektivt, fordi netværket giver adgang til relevant viden, 
information, andre netværk eller værktøjer via de andre 
deltagere 
 
F.eks. receptionen, årsmødet, konferencen, gå-hjem-mødet, 
temadage, m.m. 
  
Dagsordenen er her først og fremmest noget den enkelte selv 
skaber, og målet er at finde andre med en lignende / 
symmetrisk dagsorden.  
 

INDFLYDELSE 
Deltageren får gennem netværket mulighed for at 
positionere sig og påvirke beslutninger, tiltag eller 
den generelle udvikling i organisationen.  
 
F.eks. rådet, bestyrelsen, udvalget, arbejdsgruppen, 
styregruppen, m.m. 
 
Dagsordenen i sådanne netværk er bygget op med 
fokus på at realisere denne indflydelse. 
 
 

LÆRING 
Deltageren får inspiration, læring eller dygtiggør sig ved at spejle 
og reflektere egne erfaringer og praksis i andres. 
 
F.eks. projektledernetværket, erfa-gruppen, mentorrelationen, 
m.m. 
 
Dagsordenen er her organiseret med det mål, at deltagerne 
opnår læring/inspiration. 

 
 
 

Deltagerkontrakten – netværkskompasset 



Øvelse tre: Motivation 

ADGANG 

LÆRING 

INDFLYDELSE FÆLLESSKAB 



Vil du vide mere? 

Øystein Leonardsen: oysleo@tmf.kk.dk, 2054 6919 

 

Publikationer om Sundholmskvarteret og områdefornyelser – bliver løbende opdateret: 

http://issuu.com/oysteinleonardsen/stacks/aa4a1e383df8478ba0dcfc040462a867 

 

Om systemteori, tillid  og legitimitet: Luhmann: Sociale Systemer, København 2004 

 

Om social kapital: Firth ,Maye & Pearson: Developing “community” in community gardens, Local 
Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 16:6, 555-568, 2011 

 

Om lokalt demokrati og værdien af netværksarbejde: Sirianni: Investing in Democracy: Engaging Citizens 
in Collaborative Governance , Brookings 2009 

 

Om SOAR modellen: Stavros, Cooperrider & Kelley: Strategic Inquiry and Appreciative Intent: Inspiration 
to SOAR, AI Practitioner, November 2003  

 

Om netværk og deltagerkontrakten: Wanscher, Nielsen og Beckmann: Hvad vil I med netværk?, djøf 
forlag 2010 
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