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Forord

Bylivet er i disse år under forandring. For-
brugsmønstre ændrer sig, nye butikstyper 
vinder frem og nye grupper af borgere som 
f.eks. unge under uddannelse eller famili-
er, hvor børnene er flyttet hjemmefra, tager 
byen til sig på nye måder, og har nye forvent-
ninger til, hvad byen kan tilbyde. Vi ser en ny 
form for brogethed i bylivet, hvor byens rum 
bruges på mange forskellige måder, og hvor 
nye initiativer og nye netværk står på spring, 
for at være med til at skabe en attraktiv by.

Som del af et partnerskab med Esbjerg kom-
mune er vi på Designskolen Kolding blevet 
inviteret til at bidrage til Esbjerg Kommunes 
bylivsanalyse, der netop adresserer disse for-
andringer. I tæt dialog med kommunens plan-
medarbejdere har vi identificeret netværk i 
butikslivet, blandt byens unge og i byens kul-
turinstitutioner, der hver på deres måde har 
perspektiver på byens forandring, der bør hø-
res og sættes i spil for at forstå, hvor bylivet i 
Esbjerg er på vej hen. 

Vi har mødt disse netværk til stafetsamtaler, 
hvor den enkelte samtalepartner har vist os 
steder i byen, som de finder særligt værdiful-
de, og hvor samtalerne er mundet ud i sta-
fetter til de næste i netværket, der ikke bare 
forholder sig til byen, som den er, men også 
som den kunne være. Det har givet indsigter,  
som vi tror, kan blive værdifulde, og samtaler-
ne har vist en entusiasme i forhold til at blive 
hørt og inddraget, der kan trækkes på, når ar-
bejdet går videre.

Resultaterne af de mange stafetsamtaler har 
vi stillet sammen i en præsentation til projek-
tets styregruppe, og denne præsentation er 

grundlaget for nærværende rapport, der også 
bidrager til den fortsatte vidensudvikling om-
kring dialog og sam-skabelse i den grønne 
omstilling, som vi løbende er optaget af på 
Designskolen Kolding.

Det Esbjerg, der kommer til syne på tværs af 
butikker, kultur og unge, er en selvbevidst by, 
hvor råhed og industri møder natur og fæl-
lesskab. Det er en by med handlekraft og 
gå-på-mod, men også en by med brydninger 
mellem gamle og nye syn på bylivet. Først og 
fremmest viser stafetsamtalerne imidlertid, at 
brogethed og fællesskab ikke er modsætnin-
ger, men et afsæt for nye initiativer og nye 
netværk, der kan sætte deres præg på byen.

Vi ser frem til at følge den udvikling, som Es-
bjerg Kommunes bylivsanalyse kan være med 
til at sætte i gang, og vi er glade for, med pro-
jektet, at bringe designerens faglighed i spil 
i forhold til at skabe involvering og engage-
ment omkring de store udfordringer, som by-
livet står overfor i disse år.

Thomas Binder
Professor, PhD.
LAB for Bæredygtighed & Design
Designskolen Kolding
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Projektet udspringer af et ønske om at styr-
ke bylivet i byerne i Esbjerg Kommune (Ribe, 
Bramming, Esbjerg og opland), og således 
gøre kommunen mere attraktiv. 

Det samlede projekt består af 3 faser: 

Detailhandelsanalyse  
Bylivsanalyse  
Implementering/anvendelse 

Detailhandelsanalyse er udført af ICP, og den 
kvantitative del af bylivsanalysen udføres af 
Exometrics, hvor Designskolen Koldings bi-
drag i projektet er den kvalitative del af by-
livsanalysen. 

Designskolen Koldings del af analysen ‘Sam-
men om Byerne’ bygger ovenpå et pilotpro-
jekt i Middelfart gennemført i efteråret 2020. 
Undersøgelsen vil generere viden om bru-
gen af dialogværktøjer, videreudviklet speci-
fikt til projektet. Et værktøj, som er udviklet 
til at vække historier om initiativer og visio-
ner, som afsæt for en samtale om fremtidens 
by. Vores mission er at skabe rum og atmo-
sfære for, at en fælles dialog kan udfolde sig. 
Vi vil bringe de gode-, de interessante-, de 
unikke-, de skæve historier om byen til syne, 
og således generere viden. Ydermere lægges 
der vægt på at italesætte projektet som et 
fællesskabsprojekt, for at styrke ejerskabet 
blandt interessenterne.  

Baggrund

Del 1 - Processen
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Formålet med projektet er gennem stafet-
samtaler at frembringe de gode historier om 
byen, og skabe et fælles grundlag for et vide-
re arbejde mod attraktive og levende bymid-
ter i Esbjerg Kommune.

Stafetsamtalerne skal skabe et kvalitativt ma-
teriale om brogetheden af bylivet i Esbjerg 
Kommune med vægt på historier om og blik 
på Tid, Rum og Fællesskab i bylivet, der peger 
frem mod mulige forandringer. Det er en cen-
tral antagelse, at bylivet opleves og udfolder 
sig forskelligt i byens forskellige netværk, men 
også at stafetsamtalerne, i og mellem disse 
netværk, kan afdække muligheder for bylivet, 
som ikke fanges i en mere kvantitativ under-
søgelse. Sammen med Esbjerg Kommune er 
det besluttet at udføre samtaler i 3 netværk: 
butiksliv, kulturliv og ‘ungeliv/studerende’.

Hvert af de 3 netværk (nævnt ovenfor), be-
stående af 3-6 aktører, vil skabe et godt kva-
litativt bidrag til bylivsanalysen samtidig med, 
at de også kan være en første afprøvning af, 
hvordan en mere omfattende dialog med 
aktørerne i bylivet på et senere tidspunkt 
kan støtte udviklingen af (rammer for) byli-
vet i kommunen. Det er ikke et mål at opnå 
egentlig repræsentativitet gennem samtaler-
ne, men i højere grad at møde og forstærke 
stemmer og samtaler i bylivet, der kan bidrage 
til at synliggøre bylivets potentialer.

Stafetsamtalerne vil også naturligt kunne 
danne udgangspunkt for en eller flere work-
shops i næste fase af kommunens arbejde, li-
gesom en tilsvarende proces vil kunne gen-
nemføres i Bramming og Ribe.

Overordnet har vi, med styrkelse af bylivet som 
mål, haft 6 sigter for indsamling af de kvalita-
tive indsigter (tid, rum, fællesskaber, kvaliteter, 
muligheder og udfordringer). De indsamlede 
indsigter bruges til den kvalitative delanalyse, 
men indikationer herfra bruges også som afsæt 
for Exometrics kvantitative del af bylivsanaly-
sen. Et bredere syn på bylivet, hvor detailhan-
delsanalysen kobles med en bylivsanalyse, sik-
rer mere langsigtede perspektiver. 

Målet er, at historierne skal være med til at 
hjælpe Esbjerg Kommune til at udvikle bæ-
redygtige tiltag, som skal styrke bymidterne 
i kommunen, hvor detailhandelen på nuvæ-
rende tidspunkt er udfordret af eksempelvis 
et stigende antal tomme butikslokaler, hvil-
ket kan være en konsekvens af øget online-
handel. Dog viser ICP’s detailhandelsanaly-
se, at på trods af færre butikker i byen er det 
samlede butiksareal steget (Esbjerg Kommu-
ne Detailhandelsanalyse, 2021). Yderligere er 
privatforbruget, på grund af corona-krisen, 
nedadgående. Det svækker bymidtens leve-
dygtighed, og hermed også de sociale aspek-
ter af møder på tværs af befolkningsgrupper, 
hvor erfaring og viden udveksles (KL, 2020). 
Ydermere ønskes der en større befolknings-
tæthed i Esbjerg bymidte, herunder flere til-
flyttere og fastholdelse af nuværende borgere. 

Formål
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Projektet er et samarbejde mellem Esbjerg 
Kommune og Designskolen Kolding, og er et 
delprojekt under den overordnede partner-
skabsaftale med Esbjerg Kommune (indgået 
i 2020), hvor målet er at udforske, hvorledes 
design kan understøtte fremtidens velfærds-
medarbejdere i at facilitere aktiviteter og 
menneskelige relationer, som holder borger-
ne livsglade, sunde og engagerede. Dermed 
ønsker parterne at bidrage til både den nati-
onale og internationale vidensopbygning om 
design af velfærdsløsninger. 

I det konkrete projekt har Esbjerg Kommu-
ne udpeget en styregruppe, en projektgrup-
pe, samt en projektleder. Fra Designskolen 
Kolding har to designere fra ’Lab for Bære-
dygtighed og Design’ indgået, sammen med 
studentermedhjælpere fra medio november 
2020 til medio marts 2021, under supervisi-
on af Professor Thomas Binder. Skolens Pro-
rektor Anne-Mette Hummel Holm er med-
lem af styregruppen. 

Samarbejdspartnere
& andre interessenter

Projektejer

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø. 

Styregruppen

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø. 

Jesper Schlüter, Leder af Byudvikling og 
Økonomi.  

Morten Harder, Stadsarkitekt, By- & Areal-
udvikling.

Ole Beck Andersen, Leder af Kommuneplan 
& Klima. 

Brigitta Christensen, Formand for Esbjerg 
Cityforening. 
 
Susanne Nordenbæk, CEO Business Esbjerg 
og Nordicals ejendomsmægler. 
 
Grethe Erichsen Johnsen, CSR ansvarlig 
Restaurant Dronning Louise og medlem af 
bestyrelsen for Horesta Syddanmark.

Anne-Mette Hummel Holm, Prorektor, De-
signskolen Kolding.  

Thomas Rødgaard Poulsen, Leder af Udvik-
ling & Analyse, Teknik & Miljø. 

Martin Bachmann, Erhvervsmægler, Nordi-
cals.

René L. Madsen, Erhvervsmægler, Nordicals.
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Projektgruppen

Thomas Rødgaard Poulsen, leder af Udvikling 
& Analyse, Teknik & Miljø. 

Nina Woge Skov, Projektleder og udviklings-
konsulent, Teknik & Miljø. 

Monica Stoye, Kommuneplanlægger, By- & 
Arealudvikling.

Brit Brus, Kommunikationskonsulent, Politik 
& Kommunikation.

Randi Høxbro, Udviklingschef Business Es-
bjerg. 

Butiksejere fra Bramming.

Lise Retbøll, Centerchef, Sæddingcentret. 

Thomas Binder, Professor, PhD, Designsko-
len Kolding. 

Signe Brøchner, Designer og forskningsassi-
stent, Designskolen Kolding. 

Alexandra Harder Lindek, Designer og forsk-
ningsassistent, Designskolen Kolding. 

Aktører i de 3 netværk

Samtlige aktører i de 3 netværk (butiksliv, 
kulturliv og ungeliv) har deltaget på frivillig 
basis, og har vist stort engagement på veg-
ne af kommunen. Hver aktør har brugt tid på 
korrespondance og møder, samt forberedelse 
hertil, eksempelvis i form af planlægning af en 
rute i byen til byvandring. Her havde de fleste 
forberedt en hel rute og ikke kun et sted, som 
var det, vi oprindeligt havde inviteret til. Nog-
le aktører er inviteret på grund af deres pro-
fession, og har i deres bidrag taget udgangs-
punkt i denne, mens andre (især de unge) har 
deltaget som almindelige borgere i byen.
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Projektet vil undersøge og udvikle dialog-
værktøjer, som kan bruges i dialog med bor-
gerne i byen i fasen før et projekt besluttes, 
det vil sige pre-projekt. Dette afprøves kon-
kret i forbindelse med frembringelsen af det 
kvalitative materiale til Esbjerg Kommunes 
bylivsanalyse.  

Projektet vil undersøge, hvordan samtaler 
med aktører på tværs af byen kan identificere 
mulige tematikker, som kan danne grundlag 
for det videre arbejde mod styrkelse af byli-
vet i Esbjerg.  

Projektet vil generere viden om brugen af de-
signtænkning, designmetoder og dialogværk-
tøjer mellem borgere og velfærdsmedarbej-
dere i offentlig regi.

Designfaglig relevans  
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Projektet er blevet gennemført i 3 faser. De 
oprindelige 3 faser var planlagt til at stræk-
ke over 8-10 uger, og var fordelt som følger: 
første fase - etablering (1-2 uger), anden fase 
- udførelse (4-5 uger) og tredje fase - opsam-
ling (2-3 uger). 

Forud for faserne blev der afholdt 3 planlæg-
ning-/afstemningsmøder (24. aug., 28. aug., 5. 
nov. 2020). 

Første fase omfattede samtaler og indleden-
de rundvisning med kommunens medarbej-
dere. I dette trin blev der etableret kontakt 
til aktører til netværkene af kommunen og 
rammen for dialogværktøjer aftalt, herunder 
præcisering af samtaletemaer. 

Projektplan & Forberedelse  

I anden fase blev de tre runder stafetsamta-
ler med aktørerne gennemført og tilhørende 
instagram profil pr. netværk blev oprettet. 
Der blev løbende afholdt afstemningsmøder 
med Nina og Thomas fra Teknik og Miljø i 
denne fase. 

I tredje og sidste fase blev materialet fra sta-
fetsamtalerne opsamlet og analyseret til en 
visuel præsentation og en rapport til styre-
gruppen, herunder afstemningsmøde med 
Nina og Thomas, samt præsentation for 
Teknik & Miljø efterfulgt af præsentation for 
styregruppen. 
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Den første kontakt til aktørerne foregik via 
mail fra kommunen og et efterfølgende te-
lefonopkald fra Designskolen Kolding. Aktø-
rerne blev udpeget af Esbjerg Kommune ud 
fra en ønskeliste over aktørtyper fra Design-
skolen Kolding. Inden stafetsamtalen modtog 
hver aktør en mail om tid og sted, hvorefter 
stafetsamtalen foregik som byvandringer. Til 
sidst i samtalen bad vi den pågældende aktør 
om at opsummere samtalen i en stafet til den 
næste aktør og et billede til instagram. Efter 
hver stafetsamtale modtog aktøren en opføl-
gende mail med stafet/budskab og billede til 
godkendelse.



13

Grundet COVID-19 blev den oprindelige plan 
dog skubbet 4 uger til medio marts, og dia-
logværktøjet/metoden blev omdannet til et 
online format. Dette betød, at processen 
også forandrede sig (se figur nedenfor). 

Gåturen i byen sammen med aktøren blev 
delt i 3 og erstattet af 2 online møder, skærm-
deling og en byvandring uden aktøren. Først 
blev et kort møde af 15 min. afholdt for at af-
tale et sted eller en rute, samt en overordnet 
gennemgang af opmærksomhedspunkter. Ef-
terfølgende gik vi ruten alene i byen som for-
beredelse til et afsluttende møde af 1 times 
varighed, hvilket gjorde det ud for den fysiske 
byvandring med de foregående aktører. 

Stafetsamtalerne havde karakter af fortlø-
bende dialoger, hvor deltagerne lod spørgs-
mål og iagttagelser gå videre fra en samtale til 
den næste. Rækkefølgen af samtaler indenfor 
hvert netværk blev løbende bestemt ud fra 
mulighederne i den enkelte aktørs kalender 
og hverdag.  
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Samtalen initieres af et visuelle dialogværktøj 
som allerede i samtalen fastholder samtale-
partnerens ’svar’. Værktøjet er udviklet spe-
cifikt til opgaven af Designskolen Kolding, og 
dialogerne dokumenteres og bearbejdes lø-
bende fra stafet til stafet. 

Undersøgelsen

NETV

SIGTE NETVÆRK

NOTE AKTØRKODE

ÆRKSKODE
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De 6 sigter om fællesskaber, rum, tid, kvalite-
ter, muligheder og udfordringer var vi særligt 
nysgerrige på. De blev opsamlet på dialogkort 
med tilhørende farve-, rækkefølge- og aktør-
kode (se billede nedenfor).  

Nogle indsigter kan placeres under flere sig-
ter. I de tilfælde har vi taget os den frihed at 
vælge det sigte, som vi mener har størst be-
tydning i sammenhæng med de resterende 
indsigter. Ligeledes kan nogle indsigter tolkes 
i både positiv og negativ retning eller være 
både en mulighed og en udfordring. Grundet 
COVID-19 er de første kort fysiske og de sid-
ste digitale, derfor er der variation i farverne.  

Stafetsamtalen afsluttes med formulering af 
et nyt budskab eller et spørgsmål (stafetten), 
der skal inddrages i den næste stafetsamtale. 

Den femte byvandring i stafetten var med 
Frank Leed, indehaver af 3 photocare butik-
ker i Esbjerg kommune.

Farve & Tema
Tid - orange
Rum - lysegrå 
Kvaliteter - gul
Muligheder - grøn
Udfordringer - mørkegrå
Fællesskaber - mørkegrøn

Frank bragte følgende stafet ind i samtalen:

’FRA VADEHAV, TIL BY, TIL HAV – vi skal stå 
sammen og være fælles om projektet under-
støttet af turistinformation og ambassadører, 
som kan formidle hvad Esbjerg kan. Naturens 
skønhed skal fremhæves og bindes sammen 
med oplevelser i byen – hvor kvaliteten skal 
højnes!’

#sammenombyerne #mitesbjerg #mitribe 
#mitbramming #sammenervistærkere #fra-
havtilby #designskolenkolding #labforsus-
tainabilityanddesign
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Formøde af 15 min. varighed 
– Gennemgang af rute og opmærksomhedspunkter. 

Byvandring 
- Gåtur (uden aktør) 

Stafetmøde af 1 times varighed 
- Samtale via dialogværktøj. 

Instagram 

byliv_esbjerg_butik 
byliv_esbjerg_kultur
byliv_esbjerg_ung

Undervejs i forløbet har hvert netværk været 
understøttet af en instagramprofil med tilhø-
rende hashtags. Profilerne har haft til formål 
at opsamle budskaber fra aktørerne, samt at 
samle og fastholde netværkene. 

Instagramprofilen har yderligere gjort det 
muligt for medvirkende aktører, og andre in-
teresserede, at følge med i både forudgåen-
de samt efterfølgende stafetter i samtalen. Vi 
har kunnet se, at aktørerne har brugt profiler-
ne, særligt efter vores samtale. 
Efter samtalen er profilen blevet opdateret 
med billede af aktøren, billeder af det valgte 
sted og/eller rute i byen, samt den stafet ak-
tøren vil bringe videre i samtalen.  

Gennemgang af stafet proces ses ved de tre 
billeder til højre. 

Den enkelte stafetdeltager ’svarer’ på stafet-
spørgsmålet ved at udpege og vise det land-
skab i tid og rum, de ser som særligt vigtige 
for bylivet, og ved at dele historier om de fæl-
lesskaber, de finder, har særlig betydning for 
bylivet, som de kender det.  
Stafetformatet, hvor vi lytter til en stemme 
fra byen ad gangen, gør at alle stemmer hø-
res i lige stort omfang, modsat det gængse 
workshopformat, hvor der kan være større 
tendens til hierarki blandt deltagerne. Lige-
som tidsperspektivet er udstrakt over nogle 
uger. Samtidig giver det os også mulighed for 
at bringe andre aktørers udsagn ind i samta-
len på passende tidspunkter.
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Flere eksempler på 
stafetter fra Instagram. 
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Byvandringer med aktørerne 

Aktørerne i de 3 netværk var valgt ud fra et 
ønske om at få en spredning på tværs af byen, 
både på tværs af aktører med oprindelse i Es-
bjerg og tilflyttere, på tværs af offentlige, so-
ciale og private virksomheder, organisationer 
og institutioner og iværksættere, samt over-
ordnet at finde aktører med tilknytning til 
de pågældende 3 netværk. Flere aktører ville 
kunne have deltaget i mere end et netværk. 
I disse tilfælde har vi valgt det, de repræsen-
terede bedst sammen med de andre aktører.   

Butiksnetværk (rød)

Butiksejer (3 butikker), tilflytter 

Social økonomisk genbrugsbutik, 
konstitueret leder 

2 Butiksejere, en hjemvendt efter 11 år 

Restaurantejer  

Butiksejer (3 butikker), tilflytter 

Kulturnetværk (grøn)

Uddannelsesinstitution, leder 

Museums inspektør, tilflytter 

Kreativt værksted på kulturinstitution, 
2 frivillige 

Sam-skabelse 

De 3 netværk  

Ved begyndelsen af hver stafetsamtale mød-
tes vi med aktøren på et udvalgt sted for net-
værket - i hvert fald i de to første gennem-
førte netværk, ‘Butiksliv’ og ‘Kulturliv’. Herfra 
fulgtes vi med aktøren rundt i byen enten til 
deres udvalgte sted eller rute. ‘Butiksnetvær-
ket’ startede på Torvet foran Midt-I Shop-
pingcenter. ‘Kulturnetværket’ tog udgangs-
punkt på pladsen foran Esbjerg Museum og 
Esbjerg Musikhus. I de to netværk erfarede vi, 
at aktørerne havde fuldt fokus på det, de hver 
især have planlagt at vise os, så det fælles ud-
gangspunkt ikke havde betydning. Derfor gav 
vi aktørerne i ‘Ungeliv/studerende’, samt en 
enkelt aktør fra Butiksnetværket, frit spil til 
at vælge startsted i forbindelse med, at sta-
fetsamtalerne blev justeret til onlineformat.  

Ungenetværk (blå)

Videregående uddannelsesinstitution 
medarbejde 

Gymnasieelev, kulturel ungdomsfond frivillig 

Videregående uddannelse AU, studerende, 
tilflytter

Videregående uddannelse, studerende, 
tilflytter, kulturel ungdomsfond frivillig

Selvstændig iværksætter, hjemvendt efter 
studie i KBH 

Frivillighus, leder



v

Ungeliv

Ungeliv
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Hvert netværk er repræsenteret i nedenstå-
ende kort med hver sin farve.  

De fleste ruter koncentrerede sig meget tæt 
på centrum, og kun med 2 aktører fra ‘ungeliv’ 
blev vi ledt til henholdsvis Østerbyen og ned 
på havnen.  

På kortet ses det at aktørerne på ‘Butiksnet-
værket’ koncentrerede sig meget om Kon-
gensgade og livet omkring sidegaderne. Især 
for ‘Ungeliv/studerende’ og ‘Kulturnetvær-
ket’ havde mødestederne på tværs af net-
værk stort fokus.

Butiksliv, røde ruter
Kulturliv, grønne ruter
Ungeliv/studerende, blå ruter 
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Forskelle og Ligheder på tværs af netværk

På tværs af hvert netværk opstod der fælles 
tematikker og interessefællesskaber ved, at vi 
først sammenholdt og grupperede de udfyld-
te dialogkort fra hvert netværk. Her så vi, at 
de fleste tematikker gik igen med få undta-
gelser, så som at ‘Huset’ ikke indgik som en 
tematik i ‘Butiksnetværket’. Da det blev tyde-
ligt for os, at blikkene fra de forskellige net-
værk bidrog til de samme tematikker med for-
skellige vinkler, så der netop opstod brogede 
historier, valgte vi at samle indsigterne fra alle 
3 netværk under de fælles tematikker (se de 3 
billeder nedenfor samt de fælles tematikker). 

Netværk for netværk:

De 3 netværk grupperet i tematikker hver for sig.
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Netværk på tværs:

Når dialogkortene grupperes ud fra de 6 sig-
ter, ses det, at der ikke er meget fokus på ’tid’, 
ellers er det stort set ligeligt fordelt. 

De 3 netværk samlet i fælles tematikker. 

De 6 sigter, dialogkort fra samtaler i alle 3 netværk.   



Kongensgade & 
Sidegaderne
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Fælles Tematikker

Handelsfællesskab

Invitation & 
Værtskab

Mindset & 
Værdier

Fællesskaber & 
Mødesteder

Huset

PP
TilgængelighedByen & Naturen Ro i byen

Kigge ud & 
Sammenligne

Netværk & 
Entreprenørskab

DNA & 
Særkende



Her er 3 eksempler, alle fra ‘Ungeliv’, som taler om tilhørs-
forhold, samt om hvordan netværk og fællesskaber åbner 
op for flere ting og et stærkere bånd til byen, men også 
om at føle sig fremmed, hvis man ikke finder det. 
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Gennem samtalerne har vi set indikationer på 
at invitationen til at være med, være en del 
af byen og lokale fællesskaber, er vigtig både 
for nuværende borgere og for tilflyttere. Med 
invitation mener vi kommunikation om, at 
noget findes, at noget er særligt, og hvordan 
man finder det, eller bliver en del af fællesska-
bet. ‘Hvad skal jeg lægge mærke til?’, ‘hvilken 
vej skal jeg gå og med hvem?’ og ‘hvor er sam-
menhængene?’  

Invitation & Værtskab 

Invitationen har ligeledes med værtskab at 
gøre. Aktørerne efterlyser at byen vises frem, 
at den holdes pæn, og at man ledes ad den 
rette vej. Hvordan bliver man draget af noget 
- inviteret med øjnene (way-finding). ‘når du 
er ved stationen, hvordan ved du så hvor du 
skal gå hen?’ 
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Disse dialogkort, som er fra alle 
3 netværk, omhandler byens 
rum mellem murene, og hvordan 
der tages ansvar for dem - både 
rent vedligeholdelsesmæssigt, 
men også i forhold til at fortæl-
le om stederne og deres kvalite-
ter. Én taler om der mangler miljø 
og kvalitet, men det er ikke det 
generelle billede, at der mangler 
noget. Nærmere at der mang-
ler tydelige forbindelser mel-
lem ‘steder og borgere’ og også 
mellem ‘steder i byen’, som giver 
sammenhængende oplevelser.  

Samtidig påpeges det, at det kræver kend-
skab til egne styrker og muligheder for at 
kunne invitere folk til at deltage i byen. 
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Flere aktører lægger vægt på 
betydningen af at vide, hvem 
man er, for at kunne kom-
munikere det særlige ved Es-
bjerg. Det er ikke så tydeligt, 
hvad byen kan, samtidig med 
at mentaliteten gør, at der ikke 
tales så højt om det. Det oran-
ge kort, med sigtet ‘tid’, ta-
ler om, hvordan byen tidligere 
var en attraktion, og nederste 
grønne kort, med sigtet ‘mu-
ligheder’, lægger vægt på nød-
vendigheden af, at Esbjerg skal 
være værd at genbesøge. 

Hvad er privat, hvad er offentlig? Hvem tager 
ansvar for det gode værtskab? 

Vi fornemmer grundlæggende at der er mas-
ser af muligheder og sprudlende initiativ.
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Mindsæt & Værdier

Vi hører, der er et særligt mindset i Esbjerg. 
Flere nævner, at vestjyder ikke er imponere-
de, de praler ikke. Samtidig er der et kæmpe 
gå-på-mod og en masse individuelt initiativ, 
som man dog ikke snakker så højt om (som 
det også refereres til ovenfor). Måske har 
det noget at gøre med, at man ikke i så stort 
omfang mødes i byen, men holder sig meget 
hjemme. Også for at spare penge. Eksempel-
vis siger en aktør i butiksnetværket om re-
stauranter: ‘vi vil så gerne have, at de er der, 
men vi bruger dem ikke’.  

Aktørerne her taler om hvordan man går glip af det lokale 
byliv ved ikke at deltage, at komme derud - opdage, se og 
høre, hvad der sker omkring en i stedet for at sidde der-
hjemme bag lukkede gardiner.
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Dialogkortene viser en opmærksomhed på, hvordan tilhørs-
forholdet i byen mindskes fra ‘barn i byen’ til ‘ung i byen’ til 
‘studerende i byen’ - relationerne skal styrkes. 

Fællesskaber & Mødesteder, Huset

Der er mange gode steder i Esbjerg, der næv-
nes i flæng: Esbjerg Street Food, Skolega-
de, Torvet, I.C. Møllerparken, idrætsanlæg, 
strandbaren (Dokken City Beach), fredagsbar, 
foreninger. Det er de fleste enige om, og de er 
også enige om, at det især er vigtigt at have 
fælles mødesteder, hvor netværk og grupper 
blandes, og ikke mindst, at det skal være syn-
ligt for folk udefra. Der er et særligt fokus på 
at skabe rum for de unge studerende, så de 
bliver ved med at føle sig som en del af byen.  
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Disse kort fremhæver de un-
ges ønske om uformelle mø-
desteder, som kan danne 
ramme for fællesskaber, for 
studerende fra forskellige ud-
dannelser, også dem som ikke 
er placeret i centrum. Nogle 
kender ikke til fællesskaber 
på tværs, på trods af de er 
vokset op i byen. 
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Der er noget på færde 
omkring stolthed af, 
hvad vi kan i Esbjerg til 
sammen, fordi henvis-
ningen også er en ser-
vice, en invitation til 
at kigge i en bestemt 
retning, få øje på eks-
pertiserne i byen. Det 
med at være en del af 
bybilledet - mere end 
en butik. 

Handelsfællesskab

Særligt butiksejernes udtalelser omkredser, 
at samarbejdet om at skabe sammenhænge i 
byen halter. De efterlyser, at der løftes i flok, 
at man udviser service ved at henvise mere til 
hinanden for at bakke op om det lokale han-
delsfællesskab og bymiljø. Det er vigtigt for 
aktørerne, at man kan få øje på ekspertisen 
i byen for at blive ved med at være en del af 
bybilledet - og ikke blot omlægge til ren on-
line handel. 
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Konkret er der stor fokus 
på sammenspillet mellem 
Kongensgade, sidegaderne, 
Broen og ‘den døde ende’.  
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Tilgængelighed PP

Et blik på infrastruktur og p-pladser viser, at 
byens bredde har en betydning for måden, 
man bevæger sig rundt på, og p-pladser/biler 
får automatisk en stor betydning, fordi man 
føler sig afhængig af dette foretrukne trans-
portmiddel. Særligt fordi mange centrale par-
keringspladser er kort-tidsbegrænsede, som 
gør, at man kører fra parkeringsplads til par-
keringsplads – deraf oplever man ikke ting 
på vejen, griber det uventede, møder en ven, 
snupper en kop kaffe. 

Aktørernes udsagn om betydningen af at kunne parkere i 
længere tid, for at opleve byen på en anden måde. Hvordan 
planlægger man flere butiksbesøg? Hvor mange gange vil man 
parkere sin bil, hvis man skal købe 3-4 ting? Det gule kort, 
med sigtet ‘kvalitet’, fortæller om, hvordan den 2 timers par-
kering, bagved Esbjerg Street Food, har en kæmpe betydning. 
Eller skal vi kun købe take-away?
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Cykelstierne i byen er egentlig superfine, men 
alle har biler, og grid’et i byen giver blæsten 
frit spil - det er sådan, de fleste aktører har 
formuleret sig om ‘at cykle’.  

Som tidligere nævnt er det svært at få de studerende fra de om-
kringliggende uddannelsesinstitutioner ind til midtbyen, på trods af 
at det kun er 10 min. væk. Her tales der om en af barriererne ved, at 
bilen er det foretrukne transportmiddel, også for studerende, fordi 
mange er pendlere. Det er nemmere bare at køre hjem. 
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Byen & Naturen

Der er noget helt særligt med byen og natu-
ren. Alle roser den skønne natur rundt om Es-
bjerg. I byen er der parker, men vi hører også, 
at det er svært at få øje på den ‘rigtige’ na-
tur inde i byen. Faktisk hører vi også, at det 
er svært at finde ud af, hvad man skal vælge 
og komme derud. Der er behov for en kobling 
(FU kobling, CU, DU). 
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Inde i byen snakker flere om blæsten og råhe-
den i form af bygninger, men andre steder hø-
rer vi om disse elementer som særkende for 
byen og området. Råhed, vind og vejr, tide-
vand og havn er kvaliteter. 

Nogle mangler at blive taget 
i hånden og få vist de særlige 
steder koblet med den gode 
historie og tidevandets tempe-
rament. Måden at opleve natu-
ren på, på naturens præmisser, 
modsat i en park. Insiderviden 
som gør, at man føler sig som 
en del af fællesskabet. Vis ve-
jen, vis sammenhængen. 
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Ro i byen

Særligt blandt de unge aktører i ‘Ungeliv’ bli-
ver der lagt vægt på vigtigheden af åndehul-
ler, pauser og ro i byen. Vi ser dette som en 
indikation på, at det gode byliv også giver 
plads til eftertænksomhed. 

I samtalerne nævnes Esehaven, havnen og rolige villa-
kvarterer i midtbyen som eksempler på rolige steder.
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Netværk & Entreprenørskab 

I alle netværk er det tydeligt, at etableringen 
af entreprenante netværk er vigtigt for ak-
tørerne. Nogle fremhæver, at de gerne skal 
være på tværs af alder og faglig ekspertise, 
hvor andre lægger særlig vægt på, at de unge 
skal kunne organisere sig selv under devisen 
‘af de unge, for de unge’.  

FU: ‘Mødes på tværs af alle mulige for-
skellige situationer, generationer og in-
teresser [...] vigtigt at bygge bro, også til 
andre steder rundt i byen’. 
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AU: ‘Raskt må det gå’ (Esbjerg motto) Men nogle gange kan 
det også komme til at gå lidt for hurtigt’. 

Når det handler om at skabe arbejdspladser 
bredt, hjælper netværk på vej. De fleste næv-
ner, at der er stor handlekraft i byen - stor 
iværksætterånd. Defor siger de også, at man 
sjældent får ‘et nej’, hvis man rækker ud. Sidst 
men ikke mindst nævnes det, at man måske 
godt kunne være bedre til at snakke sammen 
om ideerne eksempelvis i netværk, i stedet 
for at ‘løbe’ alene med ideer, der kunne have 
været et sammenhængende projekt. 

Aktørerne fortæller om KUUF, Vindrosen, 
’Josefine’ og Platformen som gode rammer for 
bæredygtige netværk. Hermed menes net-
værk, som favner både sociale, kulturelle, mil-
jømæssige og økonomiske værdier.
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I kraft af Esbjergs placering og distance til andre større byer er der 
en generel udfordring med, at mange pendler til byen, hvilket også 
betyder, at de tager væk igen, og fritiden leves et andet sted. Det 
har stor indvirkning på bylivet. Det gør også, at nogle tendenser er 
længere tid om at komme til Esbjerg, hvilket er meget tydeligt for 
pendlere, da de ser det andre steder, men selvfølgelig også for både 
nationale og internationale tilflyttere (og turister). Hvor de natio-
nale tilflyttere nok sammenligner mere direkte med andre danske 
byer, og de internationale tilflyttere ikke nødvendigvis forventer, at 
Esbjerg svarer til den by de kommer fra.  

Esbjergs fysiske placering helt mod vest i 
Danmark er til stede i mange af samtalerne. 
Nogle fremhæver, at Esbjerg har været set 
som ‘porten mod vest’ - porten mod resten 
af verden. Andre orienterer sig mod øst: ‘Vi 
råber helt herovre fra’ (til resten af Danmark). 
Sikkert er det, at der bliver kigget meget ud 
fra Esbjerg - på hvad andre gør.  

Kigge ud & Sammenligne
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Som det allerede er belyst under ‘Invitation & 
Værtskab’, så har det at stå ved sit ophav og 
dets særkende – at være stolt – en betydning 
for at kunne invitere andre.  

Tematikken at ‘Kigge ud & Sammenligne’ spil-
ler også ind, når en aktør fra ‘butiksliv’ eksem-
pelvis siger: ‘Når man starter på nyt studie i 
København, og alle skal sige, hvor de kommer 
fra, så hvisker man ‘Esbjerg’ og hoster samtidig’.  

Denne tematik er i virkeligheden indgangen 
til den næste tematik, DNA & Særkende, 
hvor aktørerne igennem samtalerne har fået 
nævnt nogle af Esbjergs særkender. 
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DNA & Særkende 

Vi fornemmer en stiltiende fascination af 
havnen og industrien, som mange forbinder 
med råhed. Her hører vi faktisk også en gry-
ende stolthed af, hvad havnen har kunnet for 
byen til forskellige tider. Udviklingen fra fisk 
til Off-shore til grøn energi metropol. Vi har 
ikke hørt meget om de fisk, men vi fornem-
mer også, at aktørerne helst ikke vil snakke 
om dem. Havnen er forbindelsen til alt dette, 
og er på den måde en stor del af byen – det 
repræsenteres i form af maskinlyde fra kraner, 
mangefarvede skibe og rusten råhed. På det 
punkt ligner det en by i rivende udvikling. 

Forbindelsen til og fortællingen 
om havnen er gennemgående i 
mange samtaler, særligt i ‘ungeliv‘.  
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Hvor havnen og industrien, som pågår, kan 
være et godt eksempel på et særligt kende-
tegn for Esbjerg, så handler tematikken også 
generelt om at opfinde sig selv, udvise vove-
mod, originalitet og stå ved det vi gør, mener 
flere aktører. Små drivhuse i Kongensgade 
ned mod Broen er indrettet med caféborde - 
den løsning omfavner råheden, som blæsten 
og grid’et er med til at forårsage. 
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For aktørerne handler det ikke nødvendigvis 
om at gøre noget nyt, men at vove at fortælle 
om det der allerede er. 
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Opsamling på tematikker og historier

Med tematikkerne er der givet et billede af 
Esbjerg på en anden måde, med andre op-
mærksomheder. En dejlig by, som sprudler og 
popper. En by der kan høres, et liv der kan 
høres. Der er lovende historier med kvalite-
ter af brogethed. Med øje for kvaliteter i byen 
kan man løfte den mere i deres retning. 

I arbejdet med tematikkerne er der selvføl-
gelig også forskellige interesser i de 3 aktør-
netværk: 

Særligt i butiksnetværket er de optagede af 
den sammenhængende by og tilgængelighed 
i form af parkering. De taler meget om net-
værk, ikke så meget om private fællesskaber. 
Der er i høj grad fokus omkring Kongensgade 
og sidegaderne, samt stor vægt på invitation 
og værtskab. Generelt er mange dialogkort 
med sigterne ‘rum’ og ‘udfordringer’. Dog ser 
de mange muligheder og kvaliteter under te-
matikken ‘DNA & Særkende’. 

Kulturnetværket har overvægt af kvaliteter 
og muligheder generelt, og de er særligt op-
tagede af tematikkerne ‘DNA & Særkende’, 
‘Fællesskaber & Mødesteder’ og ‘Invitation 
& Værtskab’. Ydermere har de stort fokus på 
mulige rum og kultur i byrummet. 

I ‘Ungeliv’ er de meget optagede af ‘Husets’ 
kvaliteter og mulige fremtid. I dette netværk 
bruges havnen meget aktivt i hverdagen, de 
vægter adgangen til naturen højt, samt mø-
desteder for fællesskaber, specielt på tværs af 
studieretninger, men også aldersgrupper. De 
unge tilflyttere taler især meget om tilhørs-
forhold og invitation ind i Esbjerg-fællesska-
ber - relationer der kan skabe en større til-
knytning til byen.



Indsigter

PP
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Invitation & Værtskab

Byen & Naturen

Mindset & Værdier

DNA & Særkende

Kigge ud & Sammenligne

Fællesskaber & Mødesteder

Netværk & Entreprenørskab

Fortæl, tag i hånden, ta’ ejerskab

Individuelt gå-på-mod, jantelov, 
hjemme bag gardinerne

På tværs af netværk og grupperinger, 
synlighed

Infrastruktur, p-pladser/tidsbegrænsning, 
oplevelser på vejen, flow i byen

Kobling af by og natur, værdsætte naturens
temperament, indbyrdes afhængighed

Handlekraft og iværksætterånd, af de unge 
for de unge, kryds alder og ekspertise, 
sjældent nej

Afstand og forsinkelse, endestation, 
hvad kan vi?

Råhed og lyde, industri og havn, fra fisk til olie
til grøn energi, blæst og tidevand, mindset,
stolthed og vovemod

Tilgængelighed
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Anbefalinger & Next steps

Kvalitativ og kvantitativ

Som beskrevet tidligere er de tidlige indikatio-
ner brugt som ekstra inspiration til den kvan-
titative del af bylivsanalysen, som bliver udført 
af Exometrics. Følgende tematikker er givet 
videre til Exometrics arbejde: ‘Byen & Natu-
ren’, Netværk & Entreprenørskab’ samt ‘DNA 
& Særkende’. Dette fordi ‘Tilgængelighed’ og 
‘Invitation & Værtskab’ allerede var repræsen-
teret som spørgsmål til deres interviews.

Sideløbende med bylivsanalysen er der gen-
nemført en detailhandelsanalyse af analyse-
bureauet ICP. De to analyser har ikke haft 
indflydelse på hinanden undervejs. På trods 
af analysernes forskellige fokusområder er der 
alligevel enkelte overensstemmelser. Nogle af 
konklusionerne, som ICP drager i deres analy-
se, ligger tæt op ad de indsigter, aktørsamta-
lerne har frembragt - de peger blandt andet 
på vigtigheden af, at alle de forskellige aktø-
rer i byen aktivt samarbejder, og tager fælles 
ansvar for at løse udfordringer, samt at styr-
kelse af bylivet ikke kun kan baseres på shop-
ping alene, men at der også er brug for andre 
oplevelser i byen. De understreger i den for-
bindelse, at byens understøttelse og fasthol-
delse af unikke butikker er afgørende. Hvilket 
aktørerne i bylivsanalysen også udtrykker, når 
vi hører dem sige, at det er vigtigt, at man kan 
få øje på ekspertisen i bybilledet, ligesom at 
tilgængelighed også er et tema i begge analy-
ser (ICP, 2021).   

Sam-skabelse fortsat

Under hele forløbet har der været stor inte-
resse fra de medvirkende aktører om det vi-

dere forløb. Vi anbefaler, at der følges op på 
dette, da aktørerne er interessenter og mu-
lige ambassadører i dette projekt, men også 
kan blive vigtige stemmer i fremtidige pro-
jekter, Esbjerg Kommune måtte igangsætte. 
I projektkommissoriet lægges der særlig vægt 
på at skabe en stærk forankring hos interes-
senterne, netop således, at analyserne kan 
bruges langsigtet og til en bred vifte af ud-
viklingsopgaver for byerne. Når de nærmere 
rammer og overordnede mål for projektet er 
besluttet, vil vi anbefale at inddrage de del-
tagende aktører igen eksempelvis til en fæl-
les workshop, som kan give yderligere viden, 
samt sætte retning for mere konkrete pro-
totyper og løsninger. En fælles workshop vil 
kunne bygge videre på de anslag, der er taget 
til nye netværk via stafetsamtalerne. Kom-
munikation er yderst vigtig i sam-skabelses-
processer (læs mere om dette i del 2).

Mulig anvendelse

Indsigterne fra den kvalitative del af denne 
bylivsanalyse, kan bruges som åbning til yder-
ligere undersøgelse med afsæt i de forskelli-
ge niveauer af viden, hvor vi opfatter tematik-
kerne som det første niveau, idet det går på 
tværs af alle 3 netværk. Det andet niveau er 
de enkelte netværk for sig, hvor der vil kunne 
fokuseres på netværkets fælles agenda. Det 
tredje niveau er sigterne i analysen, som har 
mere karakter af at være et redskab, som kan 
belyse byen fra forskellige vinkler/sigter. Det 
er ikke nødvendigvis givtigt at læse om alle 
‘udfordringer’ på en gang, fordi listen er af-
koblet fra konteksten, men det kan give et 
overblik over mulige opmærksomhedspunk-
ter. Eksempler som analysens indsigter med 
fordel kunne have input til kunne være: tu-
rismeområdet, Kulturelle tilbud som Huset, 
Projekt ‘Den døde ende’ og Kommunikation 
fra div. Instanser.    
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DEL 2 

     DESIGNFAGLIG
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Del 2 - Designfaglig

Indledning

I denne del beskrives de designfaglige per-
spektiver af projektet ‘Sammen om byerne’, 
hvor der særligt lægges vægt på begrebet 
sam-skabelse i forhold til borgerne i byen, 
og hvordan design kan understøtte fremti-
dens velfærdsmedarbejdere ved at facilitere 
aktiviteter og menneskelige relationer med 
særligt henblik på aktørerne i de 3 opsatte 
netværk (butiksliv, kulturliv og de unge/stu-
derende) i Esbjerg.  

Formålet med sam-skabelse er at skabe lang-
sigtede løsninger på samfundsmæssige pro-
blematikker. I et projekt som dette, hvor 
byen er målet for samarbejdet, er det vigtigt 
at sam-skabelsen sker på tværs af de gæng-
se strukturer i bysamfundet, så hierarkier 
udjævnes, og fælles ejerskab opstår. Yder-
mere er det netop i denne tidlige fase, som 
ligger før selve projektet (pre-projektet), at 
der er mulighed for at opnå samfundsmæssig 
værdi på længere sigt ved at generere viden 
sammen med aktørerne (Sanders & Stappers, 
2012; Bruhn & Jarlskov, 2019). 
Sam-skabelsesprocesser kræver en høj grad 
af transparens og tydelig kommunikation om 
rammen for, hvorfor og hvordan samarbejdet 
etableres, og forløber. Løbende afstemning 
ift. alle involverede parter i større eller mindre 
grad er essentielt for at skabe og bevare ejer-
skab til projektet (Bruhn & Jarlskov, 2019). 

Det indsamlede materiale og de afledte ind-
sigter deraf bygger på stafetsamtaler med ak-
tører i ovenstående 3 udvalgte netværk på 
tværs af Esbjerg by. Stafetsamtale som me-
tode og de dertilhørende dialog- og opsam-
lingsværktøjer danner basis for forskningsun-
dersøgelsen i projektet. Det er under selve 

stafetsamtalerne, at der er skabt og facili-
teret et rum for sam-skabelse, hvor borger-
ne er eksperterne i deres by, og generative 
dialogværktøjer åbner op for tavs viden gen-
nem hverdagsfortællinger. Dialogværktøjet er 
udviklet til projektet, og er justeret til efter 
hvert netværk. 
En oplagt måde at arbejde videre med indsig-
terne på kan være at afholde en fælles works-
hop for aktørerne, og/eller direkte at etable-
re et sam-skabelseslaboratorium til den videre 
demokratiske proces (Binder, 2008).

Som designere kan vi fremelske og samska-
be nye forestillinger om byens udvikling, og 
hvordan nye netværk bliver mulige – nye 
netværk som styrker lokale, sociale og kultu-
relle ressourcer, der danner grobund for nye 
former for iværksætteri og entreprenørskab. 
Forestillinger, som kan diskuteres og forfines, 
i forhold til behov og adfærd, som en del af en 
social læringsproces.
Vores nysgerrighed og engagement i byer 
handler særligt om det levede liv - hverda-
gen i samfund og fællesskaber i sammenhæng 
med verden i en bæredygtig fremtid.
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Kontekst

Mange byer i Danmark og Europa er udfor-
dret af en bymidte, der dør hen. Traditionel-
le butikker i centrum forsvinder i takt med, 
at onlinehandlen øges, og butikscentre uden 
for byen danner koncentrerede indkøbsmu-
ligheder. På grund af corona-krisen er privat-
forbruget dalet. 
Lykkes vi ikke med at imødekomme disse ud-
fordringer, får det vidtrækkende konsekven-
ser for sammenhængskraften, og måden vi 
lever på i byerne. Omvendt giver disse udfor-
dringer os muligheden for at gentænke byliv, 
handel og forbrug, på en måde, som revitali-
serer bymidten og fremmer en grøn omstilling 
(2020 Strategic Foresight Report - Charting 
the course towards a more resilient Europe, 
2020). Når en stor ekstern krise, såsom CO-
VID-19-pandemien, rammer lokalsamfund ver-
den over, bliver det tydeligere og mere rele-
vant end nogensinde. Der er brug for at kunne 
tilpasse sig nye omstændigheder, livs- og le-
vevilkår. Det er mest presserende at afhjælpe 
den øjeblikkelige krise, men det er lige så vig-
tigt at få indsigt i, hvordan vi kan omstille os 
og leve i den nye virkelighed på længere sigt 
(KL, 2020; 2020 Strategic Foresight Report - 
Charting the course towards a more resilient 
Europe, 2020; Online Meeting Report - Ur-
ban Solutions: Learning from cities’ responc-
ses to Covid-19, 2020; Fremtidens By, 2010).

Samtidig med at antallet af individuelle for-
brugsgoder stiger, sker der en tilsvarende 
tilbagegang af de fælles lokale ressourcer. 
Blandt andet mindskes forudsætningerne for 
samarbejde, at dyrke lokalsamfundet, tillid til 
hinanden, natur, veje, parker og ren luft. Gan-
ske enkelt fordi de nye forbrugsgoder opta-
ger vores tid, og ofte er forbundet med res-

sourceforbrug både i tilblivelse og i brug. En 
bæredygtig transformation vil kunne under-
støtte større omtanke med fælles lokale res-
sourcer, myndiggørelse af individet, sociale 
relationer og frigive tid til eftertænksomhed, 
således at byens ressourcer i højere grad kan 
aktiveres i netværksbaserede løsninger (Man-
zini, 2003). Den form for forandringer kræver 
samarbejde på tværs af sektorer og et fokus 
på nye former for entreprenørskab, der ind-
drager byens mange forskellige aktører fra 
borgere, foreninger og organisationer til bu-
tiksejere, ansatte, kommunalt ansatte og po-
litikere (KL, 2020).

Vi ser mødet mellem grøn omstilling og ud-
vikling af bylivet som en præmis for fremti-
dens by. Grøn omstilling kalder på nye for-
mer for velvære og trivsel, som ikke baseres 
på forbrug. Det er hverken miljømæssigt eller 
socialt bæredygtigt.
På Designskolen Kolding tror vi på fælles-
skaber og netværk som en del af den grønne 
omstilling. Vi har set indikationer på flydende 
grænser mellem netværk, og måden vi forbru-
ger på - en bevægelighed hvor rum, personer 
og forretninger har mangeartede identiteter.

Eksempelvis i forskningsprojektet THREAD  
- som havde fokus på, hvordan tekstilhånd-
værk, design og produktion kunne danne 
grobund for integration af indvandrerkvinder. 
Her så vi, hvordan et netværk af kapaciteter 
udviklede sig på tværs af de sædvanlige bar-
rierer inden for det lokale samfundssystem i 
Kolding, hvor kommune, socioøkonomiske 
virksomheder, offentlige workshops og pri-



Det vækker en gryende opmærksom-
hed på andre kvaliteter, hvor byen 
bliver bedre til noget andet på grund 
af de nye åbne konstellationer - nye 
bindinger – nye forbindelser.  Bymæs-
sig levedygtighed er summen af en 
lang række faktorer, som handler om 
at tilfredsstille borgerens fysiske og 
psykiske behov og ønsker”

”
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vate virksomheder udviklede sig til forret-
ningspartnere (Skjold, Nosch, Malcolm-Da-
vies, & Bang, 2020). Flere indikationer fra 
projektet pegede på netværk på tværs af sek-
torer som et nøgleelement i sigtet mod bære-
dygtig lokal byudvikling.
Vi ser nye stofstrømme og andre rum, end vi 
er vandt til opstå i de flydende grænser mel-
lem netværk. Heraf er vores påstand, at en 
shoppetur er ikke bare en shoppetur, en bu-
tik er ikke bare en butik, og en borger er ikke 
bare en borger.
For at få øje på forskelle, se sammenhænge og 
aktivere byen i bredere forstand må vi spørge 
bredere ud end de gængse instanser, som er 
nedsat til at udvikle byen – vi udgør byen sam-
men. Det store billede viser det brogede by-
liv – det som ikke umiddelbart kan måles - og 
giver os mulighed for at skabe sammenhæng 
mellem menneskelige- og fysiske ressourcer.

Som designere tager vi udgangspunkt i mu-
lighedsrummet, og spørger ind til byens po-
tentiale ved hjælp af dialogværktøjer. På den 
måde vil vi vække den autentiske by – så rig-
tige mennesker i byen kommer til syne. Byens 
nerve. Vi ser, at turistens oplevelseskvalitet 
og hverdagskvaliteten blander sig. Fornem-
mes et interessant og autentisk hverdagsliv i 
en by er der god grobund for turisme. Rum til 
oplevelser og synlige spor af livet med byen - 
ikke bare livet i byen. Et sted vi kan påvirke og 
agere anderledes, end vi plejer - mødes for at 
udveksle og udvikle os sammen. Udtryk giver 
indtryk, og indtryk giver udtryk. Når engage-
mentet bliver bindeled, opstår der nye stof-
strømme, nye netværk og nye rum, som op-
levelsesmæssigt giver os en anden forståelse 
af byen og en anden tilknytning. Det vækker 
en gryende opmærksomhed på andre kvali-
teter, hvor byen bliver bedre til noget andet 
på grund af de nye åbne konstellationer - nye 
bindinger – nye forbindelser.  

Bymæssig levedygtighed er summen af en 
lang række faktorer, som handler om at til-
fredsstille borgerens fysiske og psykiske be-
hov og ønsker. I takt med at den indbyrdes 
afhængighed i forhold til hinanden og ver-
dens ressourcer bliver mere og mere tydelig, 
ændrer behov og ønsker sig hurtigere end no-
gensinde. Som effekt heraf bliver behovet for 
at være omstillingsparat i en by afgørende. Er 
der ikke mulighed for at danne nye konstel-
lationer, mister byen sin modstandskraft, og 
bliver sårbar. For at opnå resiliens er der brug 
for et nyt mindset, som åbner op for mange-
artet handlekraft. Et fælles mindset, der gør 
os i stand til at operere på tværs af siloer og 
hierarkier, hvor den indbyrdes afhængighed 
er en præmis for fortsat at kunne leve sam-
men med byen.
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Rammer

Denne del af bylivsanalysen er i udstrakt grad 
båret af frivillighed og et højt engagement fra 
de deltagende aktører. Graden af frivillighed 
strækker sig fra eksempelvis de unge stude-
rende, som deltager pga. deres personlige in-
teresse i byens udvikling til de aktører, som 
i højere grad deltager pga. tilknytningen til 
byen i form af deres profession. Vi har dog 
ikke oplevet at engagementet varierede.  
Stafetsamtalernes karakter kan åbne op for 
mere personlige fortællinger og holdninger. 
For at åbne op for denne form for tavs viden 
kræver det, at der skabes et trygt rum både 
under selve samtalen, men også i det vide-
re forløb, hvor de indsamlede indsigter gives 
videre til den nedsatte styregruppe, som er 
forankret i kommunen.  

Hele del-projektet er gennemført under 
corona-pandemien, hvor Danmark har væ-
ret præget af nedlukninger og restriktioner 
bl.a. i forhold til nærkontakt mellem menne-
sker, rejserestriktioner på tværs af kommune-
grænser, samt påbud om brug af værnemidler 
så som mundbind, håndsprit mv. Særligt ef-
ter årsskiftet kom der skærpede restriktioner, 
som gjorde at vi, sammen med medarbejde-
re fra Teknik & Miljø, justerede projektplanen, 
hvor vi var særligt udfordrede på de mange 
planlagte personlige møder med aktørerne 
i form af byvandringer i Esbjerg. Vi omlagde 
hele projektet til et onlineformat. Dette kræ-
vede ekstra indsats i forhold til at skabe tryg-
hed for mennesker, vi mødte for første gang 
i det online format. Ydermere krævede det 
også mere tid og fleksibilitet af aktørerne, da 
de skulle mødes med os til et formøde, for 
at vi selv kunne gå deres planlagte rute i Es-
bjerg, hvorefter vi mødtes med dem igen til 

det egentlige stafetmøde. Projektet blev af 
den grund forlænget, men betragtes grund-
læggende som et kort projekt med en varig-
hed på 4 måneder inkl. forlængelsen. 
 

[1] THREAD: Textile Hub for Refugees’ Em-
powerment, Employment and Entrepreneu-
rship Advancement in Denmark - a new mo-
del. Støttet af Innovationsfonden Danmark, 
Grand Solutions.
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Dialogværktøj

Stafetformatet fordrer en anden form for fa-
cilitering end eksempelvis facilitering af en 
normal workshop med en gruppe af deltage-
re, hvor ‘samarbejde’, ‘formål’ og ‘gennemfør-
lighed’ er de vigtigste faktorer. Denne form 
for facilitering kan kaldes ‘design facilitering’, 
og lægger vægt på ‘det menneskelige per-
spektiv’, ‘erfaringsmæssig viden’ og ‘en kreativ 
tilgang’ (Aguirre, Agudelo, & Romm, 2017).

I stafetsamtalerne er vi bindeled mellem de 
enkelte aktører både lineært, men også ved 
at referere til opmærksomhedspunkter i sam-
talerne således, at der dannes tråde i samta-
len (se figuren øverst side 52). Deltagerne skal 
have oplevelsen af, at de er med i noget mere 
end den ene samtale med os. Vi bringer stem-
merne sammen, og trækker på vores bruger-
forståelse og empatiske evner. I stafetforma-
tet overgiver vi dele af kontrollen ved at lade 
deltagerne forberede og styre byvandringens 
forløb. På den måde får de ekspertrollen, for-
di vi følger deres agenda i deres by. Vi beder 
aktørerne om at vise os steder i byen, men 
egentlig er disse blot triggere til at fortælle 
om deres hverdagsliv i byen. Og vi lader dem 
vide, at vi står for opsamlingen gennem vores 
fysiske værktøj, hvor de kan følge med i det, 
vi sammen ‘optager’ fra samtalen. Deltagerne 
har her også retten til at trække en udtalelse 
tilbage, så den ikke tages med i den samlede 
analyse. Både referencerne der danner tråde 
i samtalen, samt en instagramprofil oprettet 
til det specifikke netværk, skal give aktørerne 
oplevelsen af, at de er en del af flokken, og 
kan følge flokkens bevægelser (ibid.). Målet 
er, at man går derfra med noget andet, noget 
nyt, nye perspektiver end før man deltog. 
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Udfordringer ved metoden

Formatet ‘gå-tur’ har både fordele og udfor-
dringer. De giver en større forståelse for ste-
derne, byen og dens historier, når man går 
sammen i den rigtige kontekst, og oplever 
byen med alle sanser, og kan se kropssprog. 
Ydermere er der mulighed for spontanitet og 
afstikkere fra ruten ved en pludselig indsky-
delse. Omvendt oplevede vi, at det var svært 
at ‘optage’ samtalen på dialogkortene, mens 
vi gik og gøre det synligt for aktøren, hvad 
der blev optaget. Dette skyldes både kon-
stant bevægelse og vejrforhold. På trods af at 
dialogværktøjet var udviklet, så materialerne 
kunne tåle vind og vejr. 

Onlineformatet var anderledes let at ‘optage’, 
og det var tydeligt for aktøren, hvad der blev 
‘optaget’ på skærmen undervejs i samtalen. 
Dog var denne metode ikke spontan på sam-
me måde, og kropssproget kunne ikke aflæ-
ses på samme måde i fremvisningen af byen. 

Det var et anderledes første møde med aktø-
ren, dog hjalp det, at mødet var delt op i to, 
således at selve stafetmødet først blev gen-
nemført på det andet møde. 

Forud for alle samtaler lavede vi en drejebog 
med nøjagtige minuttal, indledende og uddy-
bende spørgsmål, tidspunkter til at tage fotos, 
bringe den forudgående aktørs stafet på ba-
nen, samt opsummere samtalen til en stafet 
sammen med aktøren. Også her var det nem-
meste at overholde minuttal i onlineformatet. 
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Online byvandring

Måden at møde folk på online er anderle-
des, tydelig mimik er vigtig (smil, grin, tal 
højt og tydeligt, se ind i kamera) 

Billederne fra byen er taget, de kan ikke 
lige gøres om, hvis vinklen er forkert. 

Nogle vil ikke have taget skærmbillede, de 
vil hellere eftersende et de selv har.  

Der kan være tekniske udfordringer.

Tematikker på tværs af en by

De fælles tematikker opstod ved, at vi gruppe-
rede de udfyldte dialogkort på 3 måder: ‘net-
værk for netværk’, ’på tværs af netværk’ og ud 
fra ‘de 6 sigter‘. På den måde blev de broge-
de historier tydelige for os, og den indbyrdes 
sammenhæng mellem de enkelte tematikker 
blev også synlig. Således kunne vi både ud fra 
mængde af udsagn om et emne og beslægte-
de emner udvælge de vigtigste tematikker.

Fysisk byvandring

Simpelt, let håndterbart dialogværktøj. 

Tag højde for omskifteligt vejr. 

Vær særligt opmærksom på at styre tiden. 
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Konklusion

Designeren i byen

Med afsæt i byens nye materialestrømme, 
nye netværk og flydende grænser mellem rum 
hjælper vi med at visualisere og konkretisere 
en hverdag, som er en lille smule anderledes, 
så det bliver muligt for de mange forskellige 
aktører i en by at bidrage til nye visioner fra 
deres ståsted i byen. 

Nye Perspektiver

Vi, som designmiljø, kan skubbe denne fælles 
grønne byudviklingsproces videre gennem in-
terventioner, som tydeliggør byens nye kvali-
teter, samt kontekstualiserer og konkretiserer. 
Som i denne analyse hvor stafetsamtalerne er 
opstarten på at ændre et mindset for at af-
søge fælles visioner. En dialog, som vi desig-
nfagligt indgår i, fordi vi er optagede af, hvor-
dan hverdagspotentialer kan styrke byen på 
tværs - hvordan den indbyrdes afhængighed 
kan afspejles i måden, vi lever sammen på. De 
konkrete løsningsforslag er i denne sammen-
hæng ikke vores ærinde - vores formål er at 
åbne op for en fælles ændring af mindset. Det 
sætter os i en position, hvor vi som designe-
re er delagtige, men også svage sammenlignet 
med aktørerne i en by. Deraf har vi et frirum 
til at efterlade nogle gryende håndgribelige 
spor af, hvordan vi ser byen, og hvilke bindin-
ger vi forestiller os.

Vi må øve os på fremtiden på en måde, hvor 
forberedelsen favner både det forudsigelige 
og det uforudsigelige i transformationen af 
byer. Udfordringerne er komplekse, og deraf 
er vi nødt til sammen at afsøge og lære, hvad 
bæredygtige levemåder kan være. Værktø-

jer, som åbner op for at identificere og forstå 
potentialet i nye perspektiver, samt mulig-
hed for at ændre uhensigtsmæssige aspek-
ter i tidligere modeller, netop ved at åbne op 
for en bredere samtale. Derved kan vi skabe 
forslagsstillelse med afsæt i den brogede by. 
Mulighederne ulmer under overfladen. Vi bli-
ver klogere sammen af at teste dem.

Nye Netværk

Ved at tale på tværs af etablerede konfor-
me grupperinger (Kommune, organisationer, 
foreninger, selvstændige erhvervsdrivende, 
borgergrupper) i byen, og samtidig udjævne 
hierarkier, opnår vi at sidestille de forskellige 
lag af beslutningsmandater i byen, og mulig-
gør netværk på baggrund af forslagsstillelsen 
relateret til de enkelte udfordringer eller vi-
sioner. 
De nye former for netværksstrukturer kan give 
plads til spirende autentiske subkulturer. På 
den måde opnår byen en agilitet overfor det 
uforudsete, som gør den modstandsdygtig.

Lokal Forslagstillelse

Den fælles visualisering af fremtidens by er 
afgørende for at kunne nå derhen. Lokal by-
udvikling kan for nogle synes utilstrækkelig i 
sammenhæng med vores globale udfordrin-
ger, men ændringerne er lettere at imple-
mentere lokalt, og effekten aflæses hurtigere. 
Ydermere fører små initiativer ofte til, at andre 
inspireres og tilpasser løsningen til deres nær-
miljø (Colville-Andersen, 2020). På den måde 
kan konkrete løsningsforslag, selv i det små, 
starte en kæde af forslagsstillelser - en fælles 
proces, som gør, at vi øver os på fremtiden.
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