
MANUAL
Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL



MANUAL



URBANE SPIL
PhD-projekt af Tobias Løssing

Arkitektskolen Aarhus
Institut for Design

August 2005

Vejleder: 
Lektor Morten Daugaard, cand. phil.

Arkitektskolen Aarhus 

Tryk: 
Digital Trykkeriet, Århus

Alt illustrationsmateriale er udarbejdet 
af forfatteren og Kollision med mindre 

andet er anført.

Eftertryk af teksten i uddrag er 
tilladt, men kun med kildeangivelse og 

kreditering af forfatter samt institution: 
URBANE SPIL 

TOBIAS LØSSING
ARKITEKTSKOLEN AARHUS

2005

En PDF-version af projektet kan 
erhverves på: www.urbanespil.dk

”Hvad menneskeheden i sine kreative epoker har frembragt af erkendelse, 
høje tanker og kunstværker, hvad de efterfølgende perioders lærde betragtning 
har bragt begrebsmæssig form og gjort til intellektuel ejendom – hele dette 
enorme materiale af åndelige værdier spiller glasperlespillerne på som 
organisten på orglet.”

- Hermann Hesse, Glasperlespillet 



REFLEKSION OVER PROJEKTETS CASES 76
FRA PLANEN TIL REDSKABET 76
KRITIKKEN AF [BRAND TILST] 77
INSPIRATION FRA CHORA 79
KLASSISKE SPILOPFATTELSER & PROJEKTETS CASES 83
FRA REDSKAB TIL FORHANDLINGSSPIL 84
KRITIKKEN AF [6400:KOLLISION]  86
FRA SØNDERBORG TIL CHARLOTTENBORG 91
KRITIKKEN AF [0.2:KOLLISION] 93
FRA CHARLOTTENBORG TIL ÅRHUS HAVN 98
KRITIKKEN AF HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] 103

[BRAND TILST], DE TRE PROTOTYPER & REALISMESKALAEN 118
REALISMEN & [6400:KOLLISION]  119
REALISMEN & [0.2:KOLLISION]  120
REALISMEN & CHORA 120
REALISMEN & HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]  121

AFSLUTTENDE BETRAGTNINGER 124
TUNNELSYN? 125
PLANENS NØDVENDIGHED 126
STRATEGISK LEG ELLER KONKRET PLAN 129
FORPLIGTIGENDE OG FRIVILLIG LEG 130

PERSPEKTIVERING 134

NOTER 140

REFERENCER 146
LITTERATURLISTE - PRIMÆR 146
INTERNETREFERENCER - PRIMÆR 150
LITTERATUR - SEKUNDÆR 152
INTERNETREFERENCER - SEKUNDÆR 159

RESUME 164

ENGLISH SUMMARY 166

UDDYBET GUIDE TIL PHD-PROJEKTET URBANE SPIL  6

FORORD 10

MANUAL TIL URBANE SPIL 16
PLAN & NON-PLAN 17
DEN TREDJE VEJ 19

HVORFOR URBANE SPIL? 24
PROCES 24
METODE 26
AFGRÆNSNING 28

PLANLÆGNING – ET KORT RIDS 32
PLANEN & UDVIKLING 32
PLANEN & PRAGMATISME 34
PLANEN & INDDRAGELSE 36
PLANENS AKTØRER  38
PLANEN & KOMMUNIKATION 39

SPIL SOM LEG 46
SPIL I DEN HUMANISTISKE TRADITION 46
SPILTEORIFORSKNING 51
ØKONOMERNES DILEMMA 53
SPIL SOM SIMULATION 54
SPIL SOM DIDAKTISK INSTRUMENT 59

REALISMESKALAEN 64

DE FIRE CASES 70
[BRANDTILST] 70
[6400:KOLLISION] 71
[0.2:KOLLISION] 72
HAVNEN PÅ SPIL 72

INDHOLD



8 9

Læseren bør, efter at have orienteret sig i alt materialet, starte med at 
læse nærværende Manual til PhD-projektet. Cirka halvvejs inde i Manualen 
vil læseren blive opfordret til at gennemgå projektets fire cases. De fire 
cases kan i princippet læses og ses uafhængigt af hinanden, eller i tilfældig 
rækkefølge, men progressionen i projektet fremgår tydeligst ved at gennemgå 
projekterne kronologisk, dvs. [brand TILST], [6400:kollision], [0.2:kollision] 
og til sidst Havnen På Spil. 

Projektet [brandTILST] diskuterer et metoderedskab, der muliggør 
forskellige fortolkninger og oversættelser af forstadens aktiviteter og 
derigennem styrker grundlaget for at formulere nye målsætninger igennem 
bl.a. branding. Redskabsdiskussionen fortsætter i [6400:kollision], men 
formaliseres som en redskabsprototype i form af et planlægnings- og 
forhandlingsspil, der blev afprøvet på Sønderborg Slot og på Arkitektskolen 
Aarhus. Erfaringerne fra Sønderborg ledte til en videreudvikling af spillet som 
redskab i projektet [0.2:kollision]. Dette planlægnings- og forhandlingsspil blev 
afprøvet på Forårsudstillingen på Charlottenborg og siden på CAVI - Center 
for Avanceret Visualisering og Interaktion på Aarhus Universitet. Erfaringerne og 
opdagelserne fra de foregående projekter forsøgtes slutteligt indlemmet i 
det omfangsrige debat- og planlægningsspil, Havnen På Spil. Projektet forløb 
over en 6 måneders periode, inddelt i tre dimensioner. 

Efter gennemgangen af de enkelte cases bør læseren vende tilbage til denne 
Manual for at læse diskussionen og overvejelserne omkring projektet.

Læseren kan herefter læse artiklerne for yderligere at opnå indsigt i flere 
af de problemstillinger, der har været adresseret i PhD-projektet men som 
denne Manual ikke behandler. Artiklerne er det fordøjede og bearbejdede 
indtryk af projekterne, og det anbefales læseren at starte ved artiklen Urban 
Games, eftersom den introducerer bredt til alle cases. I artiklen Havnespillet 
[0.3:kollision] introduceres til Havnespillet og til realismeskalaen, som er 
projektets primære spilanalytiske redskab. Diskussionen om spil og realisme 
udfoldes i artiklen Planlægning På Spil og sammenholdes med dele af PhD-
projektets grundlæggende præmisser. Sidste artikel, A Mixed Reality Game for 
Urban Planning, bidrager med en gennemgang af Havnespillet med særlig vægt 
på de teknologiske muligheder. 

UDDYBET GUIDE TIL PHD-PROJEKTET URBANE SPIL 

PhD-projektet URBANE SPIL består af fem æsker: Fire cases i form af 
pamfletter med tilhørende CD-rom/DVD, der omhandler de fire projekter 
i kronologisk rækkefølge; [brand TILST], [6400:kollision], [0.2:kollision] og 
Havnen På Spil. 

Udover de fire æsker med projektpamfletter er fire artikelpamfletter 
samt denne Manual samlet i en femte æske. De fire artikler omhandler de 
publicerede, offentliggjorte og/eller præsenterede artikler om projekterne: 
Urban Games, Havnespillet [0.3:kollision] - et debat- & planlægningsspil, 
Planlægning På Spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse 
i (by)planlægningsprocesser og A Mixed Reality Game for Urban Planning - 
sidst nævnte er på engelsk. Denne Manual er en uddybet guide til PhD-
projektet, der introducerer til projektets problemstillinger og sammenfatter 
resultaterne af projektets cases og artikler. 
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Angående de fire artikler, der indgår som en del af denne aflevering, må 
læseren affinde sig med de uundgåelige overlapninger af indhold – mellem 
denne Manual og artiklerne men også artiklerne imellem. Artiklerne 
omhandler med en enkelt undtagelse projektets mest omfattende case 
Havnen På Spil, som forsøger at binde de praktiske erfaringer sammen med 
en teoretisk ballast. Derfor er fokus i artiklerne også primært rettet mod 
netop dette projekt. 

Alt materiale i dette PhD-projekt skal opfattes som værende 
afleveringsmæssigt sidestillet. De enkelte cases og artikler er således ikke 
bilag til denne Manual, ligesom Manualen ikke er at opfatte som projektets 
afhandling. Film, billeder, cases og tekst indgår med andre ord på lige fod og 
bør anskues ud fra denne betragtning.

Det er derfor heller ikke denne Manuals hensigt at samle op på den 
samlede erfaringsmængde, der er opnået gennem projektudviklingen, men 
at sammenfatte de væsentligste punkter i en overordnet og struktureret 
ramme. Herudover er formålet, at redegøre for egen indsats, interesse og 
bidrag i de tværfaglige sammenhænge projektet har indgået i. Dette projekt 
kunne ikke have været realiseret uden netop de tværfaglige konstellationer, 
som PhD-projektets cases er blevet til under. Særligt må arkitekturbureauet 
Kollision - stiftet af tre unge forskere, heriblandt dette projekts forfatter - 
fremhæves i denne forbindelse. Kollision er et arbejdsfællesskab med fokus 
på praktisk projektudvikling i relation til en reflekteret forskningspraksis 
og tænkt som et modspil og supplement til den teoretiske forskning, der 
udfoldes i hverdagen på henholdsvis Arkitektskolen Aarhus og på Aarhus 
Universitet. 

Alle cases i dette PhD-projekt er blevet til med respekt for de respektive 
parters forskningsprojekter og er formuleret på en sådan måde, at forskellige 
interesser kan forenes og tilgodeses, uden at projekternes enkeltdele 
svækkes. Kollision består, udover forfatteren, af arkitekterne MAA Rune 
Nielsen og Andreas Lykke-Olesen.

FORORD

Nærværende PhD-projekt er baseret på konkret projektudvikling og 
den samlede aflevering, er derfor ikke at sammenligne med en afhandling i 
traditionel forstand. 

I modsætning til ’klassiske’ PhD-projekter, der går i dybden med 
analyser i specifikke undersøgelsesområder, kalder de forskningsmæssige 
problemstillinger i dette PhD-projekt på en analyse, der går i bredden med 
en række forskellige undersøgelsesområder inden for mange forskellige 
fagligheder.

Hvad der er vundet i bredden igennem denne tilgang er naturligvis tabt 
i dybden. Det har aldrig været dette PhD-projekts ambition, at formidle 
en ’fuldstændig redegørelse’ for alle de teoretiske såvel som praktiske 
problemstillinger projektet berører. Derimod har det været projektets 
mål at få førstehåndskendskab til de praktiske og erkendelsesmæssige 
problemstillinger, der er forbundet med projektets temaer. Det har således 
været intentionen, gennem de tværfaglige praktiske projektarbejder, at 
skabe en ramme for diskussionen, som er substantiel nok til at kunne bære 
de argumenter og konklusioner, som bliver præsenteret, vel vidende at de 
kunne have været udvidet og udviklet på et utal af andre måder.
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været realiseret uden dem og uden de mange sponsorater, som det lykkedes 
projektgruppen at skaffe. Herfra skal der således lyde en tak til FO-Århus 
for at have finansieret store dele af begivenhederne omkring Havnen På Spil 
og for deres støtte til udgivelsen af DVD’en om spillet.

Ligeledes en tak til Arkitektskolen Aarhus og Multimedieuddannelsen 
på Aarhus Universitet for at have bakket op om projekterne og for at 
give mig muligheden for at anvende spillets metoder og indhold i flere 
undervisningsforløb. En særlig tak går i den forbindelse til min vejleder 
Morten Daugaard for hans tro på projektet. 

Herudover vil jeg rette en stor tak til alle de mennesker, som har været 
med til at skærpe mit projekt på den ene eller anden måde, som vejledere, 
kritikere, støtter, forsødere, forsørgere, kollegaer, chefer, studerende, 
opponenter, hjælpere, deltagere, spillere, borgere, sparringspartnere, 
meningsdannere, inspiratorer, forbilleder, rollemodeller, producenter – ingen 
nævnt ingen glemt.

- Tobias Løssing, august 2005

Rune Nielsens projekt The City in the Computer - The Computer in the 
City1 omhandler design- og planlægningsprocesser, og ser på hvorledes ny 
teknologi kan anvendes til at afsløre nye sammenhænge i byen. Rune er 
tilknyttet Institut for Informations- og Medievidenskab og CAVI - Center for 
Avanceret Visualisering og Interaktion på Aarhus Universitet.

Andreas Lykke-Olesens PhD-projekt Space as Interface2 orienterer 
sig mod en undersøgelse af anvendelsen af rum som brugergrænseflade. 
Projektets fokus er rettet mod de interaktionsmæssige og (lav)teknologiske 
problemstillinger, der er forbundet med at kunne interagere i en rumlig 
kontekst. Andreas er ansat på Institut for Design på Arkitektskolen Aarhus 
og er til dagligt tilknyttet ISIS Katrinebjerg Center for Interactive Spaces. 

Kollision har tradition for at arbejde tæt sammen med eksterne partnere, 
således også på de cases, der er en del af dette forskningsprojekt Alle 
tilknyttede partnere på PhD-projektets cases krediteres i de pågældende 
projektpamfletter. Særligt to samarbejdspartnere vil jeg imidlertid fremhæve 
her. 

Peter Skaarup3, blev allerede som datalogistuderende koblet på udviklingen 
af den teknologi, som PhD-projektets cases benytter. Hans indsigt i de 
matematiske og visualiseringstekniske aspekter af programmeringens 
strukturerede univers vedbliver med at forbløffe. Mere end nogen anden 
har han formået at presse grænserne, for hvad den anvendte teknologi kan 
klare. 

Thomas Fabian Delman har en bachelor i Litteraturhistorie og en cand. 
mag. i Multimedier. Han har som selvstændig brugerinddragelseskonsule
nt4 årelang erfaring med brugerinddragelsesprocesser i udviklingen af IT-
projekter og har i de senere år blandt andet undervist i Digital forvaltning og 
Interaktiv Kommunikation på Institut for Informations- og Medievidenskab 
på Aarhus Universitet. Hans erfaring med brugerinddragelse har været 
værdifuld i udformningen og i analysen af projekterne. 

Casen Havnen På Spil adskiller sig fra de andre cases ikke alene ved at 
være længerevarende projektforløb, der strakte sig over næsten to år, men 
også ved selve antallet af involverede personer. Projektet kunne ikke have 
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Det meningsfulde er det, der ikke kan måles, og som er under konstant 
forandring på grund af, at menneskers betydningsskemaer forandres gennem 
hele livet, afhængigt af hvor i livsfasen de befinder sig og i takt med byernes 
transformation. 

PLAN & NON-PLAN

Allerede i slutningen af 1960’erne fandt der flere oprør sted mod den 
etablerede planlægnings manglende evne til at vurdere, hvorvidt planen 
gjorde det, den var planlagt til at gøre og vedblive med at gøre, når planen 
var realiseret. Med bl.a. arkitekturteoretikeren Rayner Banham, som 
bannerfører i et korstog mod planlægningen, fremførte en række engelske 
arkitekter og planlæggere argumenter for en opgivelse af den traditionelle 
planlægning til fordel for ’frizoner’ helt uden planlægning. Det skete i artiklen 
NON-plan – an experiment in freedom fra 1969 ud fra en betragtning om, 
at: ”…planning is the only branch of knowledge purporting to be some kind of 
science which regards a plan as being fulfilled when it is merely completed; there’s 
seldom any sort of check on whether the plan actually does what it was meant 
to do, and whether, if it does something different, this is for the better or for the 
worse” (Banham et al, 1969).

Det er ikke dette projekts målsætning at afgøre, om planlægning som 
disciplin skal afvikles, men derimod at se på hvilke redskaber der kan 
anvendes til at sikre større viden om planens succes inden for de områder, 
man ikke traditionelt har været i stand til at måle på. Umiddelbart kan man 
sige, med udgangspunkt i Pløger, at planens succes kan afgøres af det, som 
er målbart, dvs. om de strukturelle kræfter fortæller noget om, hvorvidt 
planen er en god forretning, eller de sociokulturelle kræfter medfører øget 
fattigdom pga. planens udformning.  

Men hvordan vurderes de ikke-målbare succeskriterier, som fx den 
’meningsfyldte by’? Vurderes graden af planens succes fx på fornemmelsen 
af ejerskab til planen hos de, der skal leve i og med planen? 

Der er lidt firkantet (og meget overordnet) set to måder at sikre, at 

MANUAL TIL URBANE SPIL

”Kan vi skabe de byer vi ønsker?” sådan starter seniorforsker ved By & Byg 
John Pløger sit essay om den Fragmentariske By og det ’gode byliv’ fra 2002 
med reference til den amerikanske planlægningsteoretiker Susan Fainstein, 
der udtrykker betænkelig ved, at planlægningen, som praktiseres i dag, kun 
skal skabe marginale ændringer i status quo eller støtte særinteresser 
(Pløger, 2002).

Pløger efterlyser i essayet konkrete visioner for byudviklingen og en 
værdi-diskussion om hvilke byer, vi skal have i Danmark. Han ønsker at tage 
livtag med vante forestillinger om formålet med planlægningen og med selve 
’planen’ i jagten på en diskussion om den ’meningsfyldte by’ (Pløger, 2002 
& 2003).

I en kommentar i Arkitekten Nyheder fra 2003 skriver Pløger endvidere, 
at byplanlægning har udviklet sig til en praksis, som ”… ofte bliver til en 
teknokratisk handling, hvor planer uarbejdes af pligt og ikke på baggrund af 
planlæggerens engagement. Planer har udviklet sig til et teknokratisk værktøj, 
frem for at være noget, man diskuterer i offentligheden.” Han afslutter sin 
kommentar: ”… man må ikke glemme, at folk hele tiden foretager valg og 
ændrer betydningsskemaer gennem livet. Det skaber en social kompleksitet, der 
gør det helt nødvendigt at planlægge med mennesker, og ikke som i dag for 
mennesker” (Pløger, 2003).

Selvom man fristes til at gå skridtet videre og tilføje ’at planlægge sammen med 
mennesker’, så er det ikke Pløgers ærinde at plædere for borgerinddragelse. 
Han ønsker derimod at politikerne og planlæggerne skal begynde at udvikle 
en byforståelse, der ligger udover de rammer, som de har (faglig) forstand på, 
og som de i et eller andet omfang kan måle både kvantiteten og kvaliteten 
af.  For mens politikerne og planlæggerne har viden om de ’strukturelle 
kræfter’, der virker på byen (fx bolig-, økonomi-, og socialpolitik) og på byens 
’sociokulturelle udviklingskræfter’ (fx karriereorientering, konsummønstre, 
racisme), så kniber det med forståelsen for de mekanismer, der afgør, om 
man lever i en meningsfyldt by (ibid.). Den meningsfyldte by er ifølge Pløger: 
”… det, som afgør om man føler sig godt eller dårligt situeret i byen.”
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og i arkitekturen, som fx skoleudviklingsprojekterne, SKUB9, i Gentofte 
Kommune. Men inddragelsen i produktets udvikling – eller byens tilblivelse 
- er ikke i sig selv en garanti for, at ’planen’ lykkedes eller bliver en succes. 

De to overstående måder til at vurdere ’planen’ på, har det til fælles, at de 
fokuserer på produktet. Mens den første – evalueringen - er den passive og 
let formynderiske måde at gøre tingene på, så er den anden – inddragelsen 
– den aktive og ’ejerskabs-sikrende’ måde. 

DEN TREDJE VEJ

Dette projekt vil imidlertid gerne foreslå en ’tredje vej’ – en vej, som ikke 
fokuserer på produktet men på selve processen. Den førnævnte inddragelse 
af borgerne og andre interessenter i ’planens’ tilblivelse er naturligvis også 
involveret i processen frem mod produktet. Men udgangspunktet for dette 
projekt er imidlertid, at inddragelse i selve udformningen af ’planen’ ikke 
er en garanti for dens succes.  Borgerne har sjældent den fornødne indsigt 
i planlægningens mange problemstillinger. Planlægning er en meget mere 
kompleks disciplin end fx udviklingen af en mobiltelefon, en hjemmeside 
eller en skole. Hertil kommer, at brugerne, som jo er alle, der bruger byen, 
er vidt forskellige med stadig skiftende behov gennem livet (jf. Pløger, 2003). 
Det er i sagens natur umuligt at tilgodese alle borgere på en og samme tid. 
I de tilfælde en ’plan’ lykkedes, er afkastet så at sige, at brugerne opnår en 
fornemmelse af ejerskab til produktet. Ejerskabet er godt for produktet, 
fordi man vil værne om det, men også fordi det er ’demokratisk’ eller er 
blevet til i en ’demokratisk ånd’ af fællesskab. Omvendt er problemet med 
at inddrage brugerne i formgivningsprocesserne, at det kan være svært, hvis 
ikke umuligt, at placere et ansvar, hvis ’planen’ svigter eller ikke gør, som man 
planlagde. Den tredje vej foreslår derfor, at vi glemmer produktet – i al fald for 
en stund – og i stedet forsøger at fokusere på selve planlægningsprocessen. 

Dette PhD-projekt har koncentreret sig om at undersøge og udvikle 
redskaber, der kan støtte selve planlægningsprocesserne frem for at have 
fokus på selve ’planlægningsprodukterne’, dvs. selve plandannelsen. Det er 

’planen’5 virker efter hensigten – at den giver mening for brugere og borgere. 
Den ene måde går ud på at evaluere den færdige by med brugerne, når 
’planen’ allerede er implementeret, og byrummet, produktet eller bygningen 
er skabt. Den anden måde er at inddrage borgerne eller brugerne fra starten 
af projektet i en egentlig udformning og dermed sikre ejerskabet til det 
færdige produkt, allerede før ’planen’ er ført ud i livet.

Evalueringen kan være en bekostelig affære ikke bare økonomisk, men også 
politisk. Evalueringen kan foretages på det, som er måleligt (de strukturelle 
og sociokulturelle kræfter). Men det kan jo godt være, at planen fungerer, 
selvom de målelige parametre finder planen dårlig (jf. fx Jacobs, 1964). 
Hvis den færdige by får en dårlig vurdering, så har myndighederne kun to 
muligheder – at resignere eller reparere. 

Resignation betyder at lade stå til og ikke gøre noget ved de kendte 
problemer - måske endog håbe på, at tingene løser sig, eller at borgerne 
ikke har ressourcerne til at gøre indsigelser. Det er vel i et eller andet 
omfang, hvad der er sket i fx Gellerup Parken ved Århus, hvor situationen 
på et tidspunkt blev så slem, at politi og brandvæsen ikke kunne rykke ud 
uden at blive mødt med stenkast6. 

Reparation må selvsagt være den mest pebrede løsning. Det må til en hver 
tid være hensigten med en plan, at den kan det, den er designet til at skulle 
gøre.  Lapning af dårlige planer er derfor samtidig en erkendelse af, at planen 
ikke er god nok, hvilket er skidt for planlæggeren såvel som for politikeren. 

Den anden måde går som nævnt ud på at inddrage brugerne af byen – 
forstået som ikke bare borgerne, men alle aktører og interessenter - ind 
i selve formgivningen af projektet. Ser vi mod designverdenen, så har der 
i adskillige år været fokus på netop brugerinddragelse i selv designfasen 
– betegnet med termer som participatory design7, brugerdreven innovation 
eller user-centered design. Her er ideen, at lade de brugere, der anvender fx 
et redskab eller et computerprogram i dagligdagen, være ’med-designere’ 
ud fra en betragtning om, at de ved mest om produktet eller programmet. 
Denne metode er veldokumenteret inden for design, men har også været 
anvendt inden for planlægning, bl.a. kvarterløftsprojekterne i København8 
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Formaliseringen kan foregå ved at anvende et lettilgængeligt sæt af regler, 
som derved gør det muligt for alle – i hvert fald som udgangspunkt – at 
deltage på lige vilkår uanset præferencer, kvalifikationer og ambitioner. 
Spillerne opnår gennem spil en forståelse for de faktorer, der har indvirkning 
på byudvikling, samt en indsigt i den diskuterede konteksts betydning for en 
større sammenhæng. Spilleren kan derved udvikle større empati for lokale 
brugere af byen og en større forståelse for deres rationaler. Udgangspunktet 
er, at det kan lade sig gøre at ’uddanne’ hinanden gennem spil og så at sige 
lære at se planen fra forskellige synsvinkler.

I denne Manual, er det således min hensigt at belyse spils didaktiske 
egenskaber i forhold til at skabe en fornemmelse af ejerskab til det endelige 
produkt uden en egentlig brugerdreven designfase. 

sket ud fra en præmis om, at vi behøver større indblik i, hvilke kompetencer 
eller indsigter brugerne af byen har, før de slippes løs i selve formgivningen. 
Spørgsmålet er, om det ikke er muligt at skabe ejerskab til ’planen’, selvom de 
ikke har været med til at designe den? Er det således nok bare at blive taget 
alvorligt og med på råd, inden ’planen’ realiseres? Vil brugerne overhovedet 
være med til at planlægge?

Første skridt på vejen må derfor være at skabe en interesse i at deltage, i at 
diskutere og debattere byens udvikling. Dette kan gøres ved at skabe større 
åbenhed om, hvad der skal ske og ved at invitere de berørte parter til at 
indgå i en dialog. I det nuværende system er der en umiddelbar skævvridning 
i forholdet mellem på den ene side ’eksperter’ og politikere og på den anden 
side brugerne af byen, som gentagende gange oplever, at der bliver handlet 
hen over hovederne på dem. Dette centrale forhold vender jeg tilbage til 
senere. Men kan det lade sig gøre - ved at eksperimentere sammen med 
borgerne - at opnå større indsigt i planernes tilblivelsesproces og samtidigt 
sikre en højere grad af ejerskab end i det nuværende system?

Det har således været målet for dette PhD-projekt, at finde frem til nogle 
metoder eller redskaber som kan ’kickstarte’ en dialog imellem interessenter 
med indsigt og viden på forskellig niveauer. Helt konkret har det drejet sig 
om at skabe nogle redskaber, der kan sikre, at brugerne af byen får indsigt 
i andre interessenters opfattelser af byen såvel som verden, herunder også 
planlæggerens og politikernes. Og som på én gang kan sikre, at planlæggerne 
og politikerne kan få indsigt i borgernes ønsker og krav (herunder at blive 
hørt). Det gælder med andre ord om at få skabt en praksis, hvor borgerne 
kan få indsigt i planens nødvendighed i stedet for at opfatte den som et angreb 
på deres personlige frihed og territorium samtidigt med, at der bliver skabt 
forståelse for, at planlægning er en kompleks disciplin. 

Til det formål har dette PhD-projekt fokuseret på spil som primær 
procesmetode. Spil som redskab adskiller sig fra en række andre metoder 
og værktøjer ved at give mulighed for en relativ stor grad af formalisering. 
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eller en pragmatisk ’data-processuel’ tilgang til formgivning baseret på en 
accept af markedsvilkår (fx MVRDV).

Studierne ledte mig imidlertid relativt tidligt i forløbet på sporet af 
spilmetaforen11 som en generator for en egentlig arkitektur- og plandannelse. 
Efter nærmere undersøgelser viste det sig, at spil, som metafor, ikke er et 
fremmed fænomen i hverken planlægning eller designudvikling12. Frem for 
at forfølge diskussionen om avantgarde arkitekturen udvidede jeg så at sige 
spillerummet Jeg forsøgte således at forene den nutidige planlægnings- og 
arkitekturteori med allerede velkendte diskussioner om redskabsanvendelse 
(herunder også spil som redskab) i planlægning. Derved forsøgte jeg at 
bygge bro mellem en teoretisk diskussion og en praksisorienteret tilgang til 
erfaringsopbygningen gennem reflekteret projektudvikling. Efterhånden som 
projektet skred frem, og jeg fik arbejdet mig dybere ned i de håndgribelige 
problemstillinger, skiftede fokus i projektet; fra at handle om de teoretiske 
implikationer ved den nutidige udenlandske byteori til overvejende at 
handle om praktiske problemstillinger i forhold til den aktuelle debat om 
planlægning under mere hjemlige himmelstrøg. 

Der synes således umiddelbart langt fra projektets indledende intentioner 
om at formulere en kritik af de dele af den højtravende metropole 
arkitekturteori, der kan studeres i internationale tidsskrifter, til dette 
- det endelige projekts mere jordnære forsøg med praktiske projekter i 
provinsbyer i Danmark. 

Det egentlige sigte har imidlertid ikke ændret sig, om end det er blevet 
skærpet, har fået et andet fokus, og som nævnt, er blevet ført ned på et mere 
praktisk og anvendelsesorienteret plan. Eller sagt på en anden måde, så står 
en del af den centrale problemstilling stadig tilbage, men bør omformuleres 
til: Hvordan sikres det, at den planlagte plan kan det, den er planlagt til at 
gøre og vedbliver med at gøre det, når planen er fuldført? 

Planlægning (og til dels arkitekturteorien) har været en katalysator 
for dette projekt. Projektet bør opfattes som reflekteret og praktisk 
udviklingsarbejde inden for rammerne af hele arkitekturens virkefelt og 

HVORFOR URBANE SPIL?

Det oprindelige afsæt for dette PhD-projekt var at undersøge, hvorledes 
det er muligt at fastholde eller planlægge en form for dynamik over tid i 
planlægningens tilblivelsesprocesser. Det vil sige fra den første spæde ide om 
’planen’ over udviklingen og realiseringen af planen, til planen endelig må stå 
på egne ben uden planlæggerens indflydelse. Centralt for projektet var en 
forestilling om, at hastighederne af forandringsprocesserne i samfundets som 
helhed på en eller anden måde må sætte spor i tilblivelsesprocesserne. 

PROCES

Udgangspunktet for projektet var på baggrund af overnævnte 
problemstilling at formulere en kritik gennem et studie af, hvilken betydning 
valget af redskaber og metoder har for bl.a. den hollandske (Toorn, 1997) 
og amerikanske avantgarde arkitektur (Speaks, 2001). Valget af redskaber og 
metoder for den arkitektoniske tilblivelsesproces manifesterer sig således 
forskelligt i den ’nye arkitektur’ (Kipnis, 2001) tværs over Atlanten. Der 
er dog ikke desto mindre et tilsyneladende sammenfald i forståelsen af, 
at verdens evige tilstand af ’forandring’ har betydning for arkitekturens 
tilblivelsesprocesser10. Projektet skulle med andre ord undersøge, hvorledes 
de postulerede budskaber om - og divergerende opfattelser af - at en 
foranderlig verden påkalder et behov for enten en dynamisk ’tekno-æstetisk’ 
drevet formgivning baseret på valg af visualiseringssoftware (fx Greg Lynn) 
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På grund af aktionsforskningens historie og ry16 inden for samfunds-
forskningen må jeg understrege, at projektet ikke specifikt har benyttet 
metoden. Blot vil jeg anføre, at der er paralleller mellem den anvendte 
metode og de elementer af aktionsforskningsmetoden, som jeg kort har 
opridset her. 

En anden, og måske mere dækkende metodevalg, kan derfor være 
’prototyping’. Prototyping er primært rettet mod konstruktionen af fremtiden. 
Metoden indebærer udførelsen af prototyper, ’typer’, der er indledende 
versioner af mulige fremtidige systemer eller designs, fx computersystemer 
eller produktdesign (se fx Mogensen, 1992, pp. 4-5). Prototyper behøver 
ikke nødvendigvis at forholde sig til eksisterende praksis. Eksisterende 
praksis påtvinger på den ene side en række bindinger på potentielle 
anvendelsesområder af en genstand eller et system. På den anden side så 
indeholder eksisterende praksis ofte nøglen til hvilke ’gæt’, der er passende 
i forhold til udviklingen af noget nyt. Én prototype kommer sjældent alene. 
Det, der kendetegner prototyper, er således, at de bliver til i en iterativ 
proces, hvor et ’gæt’ bliver til en eller flere mulige løsninger, der bliver 
implementeret i en prototype for siden at blive testet, for på denne basis 
at udvikle flere prototyper baseret på nye (mere kvalificerede) ’gæt’. Som 
udgangspunkt er det derfor nødvendigt at have en elementær forståelse 
af det emne, man vil udvikle, ellers er det næsten umuligt at foretage det 
indledende ’gæt’.

En velkendt risiko ved anvendelsen prototyping som strategisk udviklingsmetode 
er ’tunnelsyn’ (’tunnel vision’ (Sol, 1984), eller ’model effect’ (Bally et al.,1977)). 
Når først processen med at udvikle prototyper er i gang, kan der opstå en 
fare for fordybelse – og fortabelse - i detaljerne i den aktuelle prototype frem 
for at stille spørgsmål ved den underliggende præmis for selve projektet. I 
denne proces kan det også forekomme, at det, der var udgangspunktet for 
undersøgelserne, bliver mere og mere taget for givet, hvorved det bliver 
svært at komme med radikalt nye ændringer. Om dette helt kan undgås 
hænger formodentligt nøje sammen med kvaliteten af det indledende ’gæt’.

Modsat aktionsforskning, der kan være tværfaglig og næsten altid med en 

uden skelen til traditionelle skalaopdelinger af faget. Udgangspunktet i 
planlægning kan således betragtes som et springbræt eller en ramme for 
konkret erfaringsopbygning om redskabsudvikling og design af redskaber. 
Planlægning og design opfattes i en traditionel tankegang, som hørende 
til i hver sin ende af arkitekturens felt – hvor planlægning beskæftiger sig 
med de ’store’ uhåndgribelige linjer, sysselsætter design sig med de ’små’ 
håndgribelige produkter. I mine øjne overlapper felterne dog hinanden og 
deler mange fællestræk ikke mindst på det metodiske plan13. Et af de seneste 
indsatsområder inden for planlægnings- og designforskning14 er således de 
strategiske aspekter af design og planlægning. Det er altså inden for denne 
forståelsesramme, at jeg beskæftiger mig med planlægning.

METODE

Mens udgangspunktet for PhD-projektet var en strategisk tilgang til 
planlægning, så har den konkrete projektudvikling taget udgangspunkt i 
mere konventionelle arkitektfaglige ’trial-and-error’ metoder. De anvendte 
metoder strækker sig således over en integreret og systematisk tilgang til 
prototypeudvikling i kombination med reflekteret formidling af processens 
enkeltdele både i undervisning, i artikler og på konferencer. 

De anvendte metoder kan med lidt god (mod)vilje sammenlignes 
med ’action research’. Aktionsforskning kan beskrives som en familie af 
forskningsmetodologier, der søger aktion (forandring) og forskning 
(forståelse) på en og samme tid. Det kan fx ske ved en iterativ spiralproces, 
der veksler mellem aktion og kritisk refleksion, og som gennem en 
kontinuerlig raffinering af metoder, data, og oversættelse forsøger at skabe 
ny forståelse af den viden, der er opnået tidligere i processen. ’Action 
research’ er derfor en iterativ proces, der opstår og tager form efterhånden 
som vidensmængden øges.

Aktionsforskningen kan være baseret på tværfaglighed og implicerer som 
oftest brugere i arbejdet med forandringsprocesserne ud fra en betragtning 
om, at det som regel er lettere at skabe forandringer, når de, som skal leve 
med forandringerne, er involveret15.
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Sammenfatningen begynder med en planlægningshistorisk baggrund 
for projektet, der leder over i en diskussion om arkitekturens 
tilblivelsesprocesser, som noget der eksperimenteres med som ’thing-in-
the-making’ i en ny-pragmatisk optik. Det leder over i en diskussion om 
inddragelse i planlægningen og videreføres i en drøftelse af aktørernes rolle 
i udformningen af planen og videre til en gennemgang af, hvordan bl.a. Århus 
Kommune har præsenteret en kommunikationsmodel for inddragelse af 
borgerne i planlægningen. 

Herefter introduceres til begrebet spil i flere afskygninger fra spil som 
leg over spil som teoretisk felt til forholdet mellem spil og simulation med 
vægt på spils didaktiske egenskaber. Efter gennemgangen af spilbegrebet 
præsenteres realismeskalaen, som er dette projektets primære spilanalytiske 
redskab, hvorved projektets teoretiske diskussion lukker.

Manualen fortsætter nu med en kort gennemgang af de fire projekter 
i kronologisk rækkefølge: [brand TILST], [6400:kollision], [0.2:kollision], og 
Havnen På Spil. Hver case perspektiveres herefter i forhold til de konkrete 
erfaringer, til progressionen mellem projekterne og til teorien. Manualen 
rundes af med en overordnet diskussion og perspektivering. 

Med denne afgrænsning in mente, vil jeg nu tage fat på puslespillets først 
brik: PLANLÆGNING – ET KORT RIDS.  

gruppe af mennesker som udgangspunkt, så er prototyping oftest udformet af en 
gruppe af mennesker og for en gruppe af mennesker (Mogensen, 1992, p. 6).

AFGRÆNSNING

De fire cases i dette PhD-projekt er, som anført i forordet, udført i et 
tværfagligt regi. Det har uundgåeligt medført, at mange interesser og hensyn 
skulle imødekommes i projektudviklingen, men også at ikke alle deltagere 
har haft lige stor indflydelse og fokus på de enkelte cases delelementer. Men 
betingelsen for et succesfuldt tværfagligt samarbejde er indsigt i hinandens 
fagfelter og en opbygning af et fælles ’sprog’ eller forståelse for overhovedet 
at kunne tale og projektudvikle sammen. Dette PhD-projekt har således 
været i mere eller mindre indgående berøring med så forskelligartede 
emner som: Planlægning i et kort historisk perspektiv, bypolitik, branding, 
planlægningsprocesser i forvaltningen og den deraf afledte diskussion om 
demokratiets inderste væsen, ’korporatisme’ og politiske indflydelseskanaler, 
med udgangspunkt i en række idealer om bruger/borgerinddragelse. Dertil 
kommer konkret softwareudvikling, HCI17, programmering, virtualitet, 
mixed reality og augmented reality og stillingtagen til to- og tredimensionel 
visualiseringsteknikker, videoredigering og kvalificering inden for inform
ationsvisualisering og brugergrænseflader. Læg hertil spilteori, simulation 
– herunder spilsimulation, planlægningsspil og didaktiske spil, så er vi ved at 
nå omkring de involverede fagligheder. Det tværfaglige samarbejde afspejles 
naturligvis i projektets cases, men også i artiklerne. Artiklerne præsentere 
således materiale som jeg kun flygtigt har haft berøring med, fx demokrati 
og HCI.  

Derfor er en yderligere afgrænsning af projektets problemstillinger i 
forhold til min egen indsats i de konkrete cases formodentlig på sin plads - 
hvilket da også er en af målsætningerne for Manualen. Som nævnt i forordet, 
så er det, der er vundet i bredden af dette projekt tabt i dybden. Nærværende 
Manuals formål er således at sammenfatte en række af de problemstillinger, 
der har været centrale for mit forskningsprojekt med udgangspunkt i såvel 
de teoretisk overvejelser som de praktiske implikationer af projektet. 
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med tilknyttede kontorer og boliger ved Banegården i Århus. Projektet 
blev mødt med massive protester – ikke kun fra nærområdets beboere, 
men også fra personer med stærke holdninger til kommunens syn på 
infrastrukturen og handelsmiljøet i Århus. Mangeartede interesser var på 
spil i processen – alligevel fik politikere og kommercielle interesser det 
sidste ord. Planen stod ved magt, men de folkevalgtes og embedsværkets 
håndtering af sagen gav ridser i den demokratiske lak. Århus Kommune 
har derfor – på lige fod med andre kommuner i Danmark – en interesse 
i at finde inddragelsesmetoder med en bredere appel end de lovfæstede 
traditionelle planlægningshøringer. Dels for at demokratisere planlægningen 
og skabe større ejerskab til de færdige projekter, men formodentligt også 
for at retfærdiggøre politikernes beslutninger på såvel kort som langt sigt. 
Forholdet mellem den centraliserede, ekspertbaserede planlægning og en 
mere decentral og demokratisk funderet tilgang til urbanisering er dog ikke 
kun et nutidigt dansk fænomen. 

Siden 1960’erne har der fundet et opgør sted med selve planen og 
planlægningen. Allehånde forsøg på at aflive, genoplive eller ændre planen 
har været forsøgt, siden Jane Jacobs i 60’erne erklærede den amerikanske 
by for død (Jacobs, 1964). Planen og planlægningen er blevet anfægtet af 
arkitekter og teoretikere for dens manglende evne til at forandre sig med 
tiden og udviklingen af samfundet. Andre igen har anfægtet selve disciplinen 
planlægning, som fx Banham et al. i afsnittet om PLANEN OG NON-
PLAN.

Problemet er - ifølge dens kritikere - planens manglende fleksibilitet og 
evne til at tilpasse sig samfundets hastige forandring. Adskillige strategier har 
været forsøgt for at undgå planens fundamentale problem – dens tendens 
til at blive statisk. Der er i og for sig ikke noget særligt ved planernes og 
planlægningens natur, som gør, at de bliver statiske. En plan kan lige så godt 
være en beskrivelse af en strategi, som det kan være et billede på fx en ny 
bydel. Når planlægning ender som et stilleben inden for en dominerende 
’isme’, hænger det måske netop sammen med fagets behov for at forankre 
den til enhver tids herskende stilistiske periode i samtiden. Et sådant behov 

PLANLÆGNING – ET KORT RIDS

I det følgende kapitel udfoldes, i et kort rids, en forståelsesramme for 
den kontekst, som dette PhD-projekt er blevet til i. Omdrejningspunktet 
for de enkelte afsnit er således en forståelse af ’planen’ som et værktøj i 
den egentlige bydannelse. Det er ikke mit ærinde at kortlægge de politiske 
indflydelseskanaler, forvaltningens rolle eller udlægge planlovens muligheder 
og begrænsninger for planlæggeren. Derimod er det hensigten, at give 
læseren en indføring i baggrunden for valget af planlægning i forhold til 
projektets temaer.

PLANEN & UDVIKLING

Planlægning i Danmark, som den forvaltes af fx kommunerne i dag, er under 
et stigende pres fra bl.a. ressourcestærke borgere og interesseorganisationer, 
der stiller sig på bagbenene overfor planlagte initiativer i deres nærområde. 
Nogle personer og grupper er imod selve planens eksistens, andre er 
blot imod dele af indholdet. Seneste eksempel fra Århus er det i dag 
populære, men under udførelsen udskældte storcenter Bruuns Galleri18 
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pragmatisme, der omhandler det, han kalder for ’diagrammer og diagnose’, 
som forudsætter en relation til fremtiden, som hverken kan programmeres 
eller forudsiges. Altså en ny pragmatisme, som handler om kræfter, vi ikke 
kan forudsige, men kun eksperimentere med (Rajchman, 1998, p. 212).

Det eksperimenterende element lægger sig tæt op af en særlig arkitektonisk 
metode og praksis. Metoden omfatter diagnosen, strategien og modellen som 
redskaber (se bl.a. Leerberg, 2000). Arkitekten Thomas Leerberg skriver om 
denne metode bl.a. med udgangspunkt i CHORA’s 2. præmieprojekt for de 
Bynære Havnearealer 19. 

Diagnosen beskriver faktiske forhold fx gennem dataindsamling. Disse 
data må gøres operationelle i relation til et sted eller en by – med særlig 
opmærksomhed på stedets eller byens foranderlighed. 

Strategien er diagnosen i kondenseret form. Mens diagnosen er mangfoldig, 
så præsenterer strategien diagnosens data i et komprimeret katalog af emner. 
Kataloget er projektets kernemateriale og kan være præsenteret i tekst eller 
i avancerede diagrammer. Diagrammerne kan bestå af ukonventionelle - ofte 
paradoksale - sidestillinger af begreber, funktioner eller begivenheder og er 
velegnede til at udtrykke det, som er svært at fremstille ved traditionelle 
virkemidler. 

Modellen er et redskab til at formidle diagnosen og strategien. Og modellen 
er altid kun én af mange mulige modeller, der udtrykker den bagvedliggende 
strategi. Dvs. at den, modsat den traditionelle plan, ikke er det endelige svar 
på det enkelte sted eller byområdes problem. Strategien er blot et forslag til 
en forandring, som konstant selv er i forandring (Leerberg, 2000).

Ny-pragmatisme begrebet foldes yderligere ud i pamfletten til projektet 
[brandTILST]. Projektet er i sig selv et forsøg på at operationalisere teorien 
om things in the making ved at introducere et planlægningsredskab, der 
dynamisk kan belyse og afsløre nye sammenhænge i byen, eller som tilfældet 
var i forstaden. Redskabet diskuteres endvidere mere indgående i afsnittet 
KRITIKKEN AF [BRAND TILST]. Dette afsnit efterfølges af INSPIRATION 
FRA CHORA. hvor inspirationen fra CHORA’s metode sammenholdes med 
[brand TILST] og perspektiveres i forhold til projektet videre udvikling.  

modsvarer dårligt behovet for en planlægningsstrategi med indbyggede 
muligheder for forandring og tilpasning.  

Det er derfor muligt, at en del af kritikken af planen skal rettes mod 
planlæggerens selvopfattelse, arbejdsproces og de redskaber, han eller hun 
anvender. Accepterer vi, at byen og dens betingelser konstant forandres, 
bliver det i højere grad nødvendigt, at udvikle nye planlægningsinstrumenter, 
der kan erstatte eller supplere de statiske byplanværktøjer, som ikke formår 
at håndtere denne nye opfattelse af de bymæssige vilkår.

PLANEN & PRAGMATISME

Et af de senere skud fra planlægningsstammen benævnes ny-pragmatismen. 
Den amerikanske filosof John Rajchman har med udgangspunkt i et dynamisk 
syn på byen givet sit bidrag til begrebet om den ny pragmatisme (Rajchman, 
1998). Han beskriver den ny pragmatisme, som kræfter vi ikke kan forudse, 
men som vi kun kan eksperimentere med som things in the making, et begreb 
Rajchman henter hos en af grundlæggerne af den klassiske amerikanske 
pragmatisme fra omkring 1900-tallet, William James (Ockman, 2000). Den 
ny pragmatisme beskæftiger sig med de mange ukendte fremtider, som vi 
ikke kan have noget statisk billede af, fordi vi allerede er på vej mod dem. 

Denne ny-pragmatiske metode accepterer forholdene i en globaliseret 
verden, hvor grænser ophører med at eksistere, og hvor stabile 
forklaringsmodeller eller sande værdier, om hvad der er ’godt’ eller ’rigtigt’, 
ikke giver mening. I denne verden kan der ikke eksistere faste metoder til at 
skabe arkitektur. Derfor tilskynder den pragmatiske metode til trial and error 
strategier og what-if scenarier. Ny-pragmatismen er ikke en stilart, men en 
tilgang til praksis, ”… der anvender analyser af udgangspunktets problemstillinger 
som formparameter”, og derfor ikke er ”… en stilistisk tradition” (Nielsen, 
2004). Ny-pragmatismen erkender med andre ord det umulige i at styre, 
hvad planen gør, hvorfor den gør det, og om det, der gøres, er godt eller 
dårligt. 

Rajchman foreslår en ’ny pragmatisme’: Ny, fordi den bygger på de klassiske 
pragmatiske filosoffer, men under nye betingelser. Han skriver om en 
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området er lagt fast, indkaldes borgerne til debat […] og har nu mulighed for 
at komme med indsigelser og argumentere imod sagkundskaben, hvis de ikke er 
enige i (by)planlægningen” (Løssing et al., 2003).

Hr. og Fru. Jensen har sjældent de fornødne forudsætninger for at 
diskutere et planlægningsforslag. Dertil er planlægning for kompliceret en 
disciplin. Udgangspunktet for borgerne vil derfor ofte være, ’ikke i min 
baghave’, dvs. en reaktion baseret på personlige præferencer frem for et 
helhedssyn. I stedet for at støtte op om forandringer og visioner – og 
dermed ’retfærdiggøre’ politikernes beslutninger – ender borgerne med at 
være systembevarende og konservative. Indsigelsesformen i traditionelle 
høringsfaser i planlægningen giver da også udelukkende plads for at være 
enten for eller imod – og ofte vil engagementet primært være at finde 
blandt de borgere, der er imod.

Men som det påpeges i artiklen Planlægning På Spil, så vil ”… en større grad 
af borgerinddragelse i planlægningsprocesserne, som de er tilrettelagt i dag […] 
næppe være til gavn for hverken borgere, beslutningstagere eller brugerne af den 
endelige by. Tværtimod ville manglen på indsigt og overblik sandsynligvis medføre 
en længere og mere kaotisk proces med et dårligere og mindre gennemtænkt 
resultat til følge” (Ibid.).

Det synes således ikke muligt bare at slippe borgerne løs i planlægningen 
inden for rammerne af det nuværende forvaltningssystem. At droppe 
planlægningen helt og aldeles, som foreslået af fx Banham et al. i NON-planen, 
der argumenterer for, at lade byen vokse ud af de kræfter, der i øvrigt former 
samfundet, herunder både de venstreorienterede politiske bevægelser og 
kapitalistiske markedskræfter (bl.a. Hughes & Sadler (eds.), 2000), synes 
heller ikke at være et realistisk alternativ i velfærdsstaten Danmark. Når 
planlægningen ikke umiddelbart kan gives frit spil, kan det hænge sammen 
med samfundets behov for at sikre en konsistens og en klar målsætning i 
bydannelsen på længere sigt (Løssing et al., 2003).

Al udvikling må derfor foregå inden for rammerne af de målsætninger, som 
politikerne udstikker i fx kommuneplanen. Rammerne kan være forankret 
i selve lovgivningen, men også i politiske visioner, økonomiske beregninger 

PLANEN & INDDRAGELSE

En ting er at ændre planlæggerens redskaber, en anden er at ændre 
planlægningsprocesserne som sådan. Behovet for ændringer af planlæggerens 
redskaber og ændringer af de processer, de indgår i, er opstået sideløbende. 
Mens arkitekterne ændrer opfattelse af egen rolle og indsats, sættes 
forvaltningens planlægningsprocesser også under pres, men af andre 
årsager.

Lad os for et øjeblik vende blikket tilbage til 1960’erne, hvor masterplanen 
havde sin glansperiode i planlægningen, både som metafor og som 
arbejdsredskab. Opgøret med masterplanen blev som nævnt bl.a. anført af 
Jane Jacobs i hendes bog fra 1961 The Death of Great American Cities – The 
Failure of Town Planning (Jacobs, 1964) og videreført af bl.a. Banham et al. 
med deres begreb om NON-plan (Banham et al., 1969). Kritikerne ønskede, 
at fokus blev flyttet fra selve planen over mod ”…at lade interessenterne 
i urbaniseringen forstået som tilblivelsen af byrummet, deltage i og få mere 
direkte indflydelse på byens tilblivelse gennem en større grad af involvering i 
planlægningsprocesserne” (Løssing et al., 2003).

Ideen om at lade brugerne få indflydelse på deres omgivelser resulterede i, 
at det blev lovfæstet, at borgerne skulle inddrages i planlægningsprocesserne 
gennem kontrollerede og formaliserede høringer. Vejen for en ændring 
af planlægningsprocesserne synes således at være banet, men den øgede 
regulering af byplanlægningen, herunder rammerne for interessenternes 
medvirken og indflydelse, fik ikke umiddelbart den tilsigtede virkning.

Planlægningen, som den foregår i offentlige forvaltning, er ofte et parløb 
mellem embedsmandsapparatet og arkitekten, der som særlig sagkyndig 
ekspert eller vinder af en konkurrence, får muligheden for at formulere 
en vision for fremtidens byrum, med blåstempling af den folkevalgte og 
besluttende myndighed. Dermed er der en betydelig risiko for, at borgerne 
reduceres til publikum i en politisk og planlægningsmæssig skueproces. 
Borgerens indflydelse er i den traditionelle form begrænset til muligheden 
for at gøre indsigelse mod det allerede planlagte – uden reel lejlighed til at 
komme med konstruktive forslag til planen: ”Først når den samlede plan for 
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Fokus for projektet har – som tidligere nævnt jf. DEN TREDJE VEJ – været 
at udvikle redskaber der i højere grad tillader alle aktører at komme til orde 
på lige fod i planlægningsprocessen. Jeg vender løbende tilbage til denne 
problemstilling i gennem gangen af de enkelte cases.

PLANEN & KOMMUNIKATION

I de foregående afsnit blev det slået fast, at planlægning er en kompliceret 
proces med mange aktører og mange bindinger. Traditionelt set indkaldes 
borgerne til debat, når den samlede plan for et område allerede ligger 
fast. Det sker ved indrykninger af annoncer i aviser og på kommunens 
hjemmeside m.m. 

Kommunens måde at kommunikere på kan derfor groft karakteriseres 
som envejskommunikation, hvor planen udlægges for borgerne. 
Kommunikationsformen og processen som sådan indebærer, som tidligere 
nævnt, en risiko for at reducere borgerne til passive tilhørere uden indflydelse 
på planen. Kommunerne i Danmark er ikke overraskende blevet bevidste 
om dette problem efter i en årrække at være blevet mødt med folkelige 
protester mod talrige planer. Bl.a. Århus Kommune har derfor udarbejdet 
en politik for samarbejdet mellem kommune og borgere, betegnet som 
Århusmodellen for borgerinddragelse (Århus Kommune, 2004c) vedtaget i 
Byrådet 28. april 2004.

”Århusmodellen lægger ikke op til, at der skal være mere borgerinddragelse, 
men om ‘rettidig omhu’ på et kvalificeret grundlag. I nogle situationer er 
en omfattende borgerinddragelse i form af forskellige aktiviteter det rigtige 
– mens det i andre tilfælde vil være både relevant og tilstrækkeligt med god 
information.”

(Århus Kommune, 2004a)

Århusmodellen indeholder otte grundprincipper for inddragelsen. Et af de 
væsentligste principper er, at borgerne skal have reelle muligheder for at 
deltage, og processen skal gøres gennemsigtig ved at:

og demografiske analyser. Men hvilke rammer er til almen debat og inden 
for hvilke rammer kan borgeren i så tilfælde få indsigt i og indflydelse på det 
planlagte? Hvilke tekniske bindinger og økonomiske rammer må borgerne 
forholde sig til? Er det alene politikernes opgave at tænke i helhedsløsninger 
og borgerens opgave at tænke i egne interesser? Hvem påvirker planens 
tilblivelse og hvordan kommunikeres planen til dem som skal leve med den? 
Projektets cases er alle udtryk for overvejelser omkring disse centrale 
spørgsmål.

PLANENS AKTØRER 

Borgeren kan som enkelt person forståeligt nok ikke stille meget op i det 
eksisterende system. Befinder borgeren sig derimod i et mere organiseret 
tilhørsforhold, som fx i en miljøorganisation, kan hans eller hendes 
synspunkter få mere vægt i planprocesserne. Den traditionelle opfattelse 
af byen som et kollektivt samfundsprojekt, der i hierarkisk forstand styres 
og planlægges fra en central magt, holder nok næppe i længden. Vilkårene 
for den politiske proces er, at magten ikke længere styres fra ét sted, men 
lever og udvikler sig i et komplekst samspil mellem instanser og aktører på 
mange forskellige niveauer: Politikere, embedsmænd, virksomheder, pressen, 
arkitekter, interesseorganisationer, borgergrupper, lobbyister etc.

Hvordan disse grupper virker, og hvilken indflydelse de har på 
planlægningsprocesserne, er ikke undersøgt systematisk, og det har heller 
ikke været formålet med nærværende projekt20. Det væsentlige i denne 
kontekst er, at de ikke alle er indskrevet som officielle aktører i planprocessen. 
Virksomheder, interesseorganisationer, borgergrupper, lobbyister m.fl. 
er i højere grad i stand til at gå ind langt tidligere end høringsfaserne og 
komme med forslag – enten direkte til politikere og embedsmænd eller via 
pressen. Det har ikke været projektets opgave at tage et opgør med dette 
tilsyneladende underskud i de demokratiske processer, blot at konstatere, at 
der er en umiddelbar skævvridning af forholdet mellem den enkelte borgers 
og fx en virksomheds mulighed for at bidrage til planprocessen i forhold til 
planlovgivningen og ikke mindst i relation til den faktiske forvaltning af den. 
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andre ord netop ’spillerummet’, som er dårligt beskrevet og kommunikeret 
og ikke nødvendigvis kommunens som sådan, der har været fejlbehæftet. Det 
er ikke dette projekts opgave at afgøre, om kommunen har handlet korrekt 
eller ej. Kommunen handler ud fra Planloven, og eftersom der ikke har 
været tale om retssager i forbindelse med kommunens måde at planlægge 
på, må vi antage, at alting er foregået efter bogen. Det ændrer imidlertid 
ikke ved, at borgerne i Århus er oprørte over ikke at blive hørt. Og det 
er kommunen bevidste om nu. Derfor handler Århusmodellen primært 
også om at ’annoncere bredt’, ’klargøre spillerummet’, gøre debatmaterialet 
forståeligt og tilgængeligt’ etc. 

I beskrivelsen af Århusmodellen på Århus Kommunes hjemmeside står 
der intet om, hvilke metoder kommunen agter at tage i anvendelse. I en 
pressemeddelelse fra marts 2004, står der imidlertid, at: ”Når modellen 
skal omsættes til praktisk virkelighed vil der være tale om en vifte af muligheder 
og metoder til borgerinddragelse – som kan kombineres og udvikles til den 
enkelte opgave. Det konkrete valg af metode skal passe til formålet og sikre 
bedre borgerinddragelse - og ikke en mere omfattende og tung proces” (Århus 
Kommune, 2004b).

Herefter opremses en række velkendte og afprøvede metoder, som 
spænder over studiekredse, spørgeskemaer, fremtidsværksteder etc. 
Modellen er ifølge pressemeddelelsen baseret på en analyse af den hidtidige 
borgerinddragelse: ”… og på aktuelle erfaringer fra blandt andet Kommuneplan 
2001, Bruuns Galleri og lokalplanlægning af Helenelyst i Brabrand” (Ibid.)

 Hermed siger kommunen igen, mere eller mindre direkte, at den er gal 
med tilliden til kommunens evne til at planlægge. Det vil borgmesteren nu 
gøre op med, hvorfor Århusmodellen introduceres. Borgmester Louise 
Gade udtaler i pressemeddelelsen: "Århusmodellen er et velgennemtænkt bud 
på, hvordan man inddrager borgerne bedst muligt. Vi vil vise respekt for borgerne, 
være troværdige og samarbejde hvor det er muligt. Især er processen vigtig i de 
sager, hvor forskellige interesser står stejlt over for hinanden. Vi kan aldrig love, 
at alle bliver tilfredse med resultatet, når vi lægger planer for fremtiden, men 
processen skal ikke kunne anfægtes" (Ibid.)

a) annoncere borgerinddragelsen bredt;
b) tilstræbe repræsentativitet;
c) klargøre spillerummet for indflydelse;
d) muliggøre inddragelsen tidligt i procesforløbet; 
e) gøre debatmaterialet forståeligt og tilgængeligt; 
d) lægge vægt på gode kompromisløsninger;
e) inddrage alle synspunkter som baggrund for det videre arbejde.

Århusmodellen indeholder ikke i sig selv anvisninger på, hvorledes inddragelsen 
kan foregå. Der er således i højere grad tale om en hensigtserklæring 
omkring kommunens informations- og kommunikationsambitioner end et 
egentligt procesredskab. Århus Kommune indrømmer, at det er småt med 
nyskabelserne i Århusmodellen. 

”Det nye og specielle ved Århusmodellen for borgerinddragelse er 
hovedsageligt, at principperne for første gang i sammenhæng og struktureret 
nedfældes på tryk. Altovervejende er der ikke tale om nye principper, men 
snarere om en udvikling af allerede anvendte principper. Det mest markante 
nye er, at det bliver obligatorisk at overveje og fastlægge en konkret borger-
inddragelsesstrategi, at spillerummet for indflydelse nu altid skal tydeliggøres, 
og at der gælder særlige krav om begrundelse, når der lægges op til at ændre 
på gældende ‘aftaler’.” 

 (Ibid.)

Hvis vi læser mellem linjerne, fremstår Århusmodellen, som kommunens 
indrømmelse af, at den eksisterende måde at planlægge på ikke har været 
populær hos borgerne. Ordet ’aftaler’ står i anførselstegn, som om 
kommunen er af den opfattelse, at den har handlet korrekt, men alligevel er 
blevet mødt med en anden opfattelse, der siger, at den ikke har overholdt 
de pågældende indgåede ’aftaler’. I tilfælde af, at kommunen rent faktisk 
har handlet korrekt i de sager, hvor den har været i modvind, har den ikke 
været i stand til at formidle over for borgerne, hvilke indsigelsesmuligheder 
og hvilken indflydelse borgerne har haft i de pågældende sager. Det er med 
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Det er værd at notere sig, at Århus Kommune har udviklet Århusmodellen 
i 2004, således mere en et år efter, at dette PhD-projekts sidste case blev 
afsluttet. Projektet har derfor ikke taget udgangspunkt i modellen, men 
derimod i den hidtidige gængse praksis samt ud fra en forestilling om, at 
politisk komplekse spørgsmål og planlægningsprocesser stadig behandles 
bag lukkede døre, fordi komplicerede problemstillinger kræver en indsats 
og indsigt udover det sædvanlige, som ofte udelukker borgernes deltagelse. 

PhD-projektet tager derfor, som nævnt i afsnittet DEN TREDJE 
VEJ, afsæt i et behov for at udvikle konkrete metoder for at skabe en 
forståelse for planlægningsprocesserne og borgerinddragelsen. Det sker 
ud fra en betragtning om, at før en egentlig borger- og brugerinddragelse 
kan finde sted på ’produktniveau’, dvs. i planens fysiske tilblivelse, er det 
nødvendigt at sikre, at borgerne har en tilstrækkelig kvalificeret viden om 
planlægningens grundlag og nødvendigheden af planen. PhD-projektets 
cases primære bidrag er således en ide om at understøtte disse processer 
med spil, der ved hjælp af traditionelle spilelementer kombineret med 
ny teknologi, føjer nye dimensioner til begrebet byplanlægning. En anden 
målsætning har været at facilitere debat og samarbejde på tværs af vante 
roller og forhandlingspositioner ved at anvende spillet som medie for de 
byplanlægningsmæssige beslutningsprocesser. 

Planloven er i dag udformet på en sådan måde, at borgerne har hørings- og 
indsigelsesret i forhold til fx lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af 
kommuneplaner er denne ret udvidet med en mulighed for at fremsætte 
forslag (se fx Retsinformation, 2002). Århus Kommune ønsker, bl.a. på 
baggrund af de erfaringer med projekter som fx Bruuns Galleri, at udvide 
denne borgerret til også at omfatte en egentlig borgerinddragelse. Men 
uanset formen og de anvendte principper, påtager kommunen sig stadig det 
endelige ansvar for at vurdere borgernes synspunkter og forslag samt at 
afgøre, om de kan give anledning til ændringer (Århus Kommune, 2004a). 
Århusmodellen rokker derfor ikke væsentligt ved de grundlæggende 
demokratiske idealer i den eksisterende planlovgivning. Det er værd at 
bemærke, at kommunen selv foreslår, at spillerummet for indflydelse skal 
tydeliggøres – dvs. at borgerne fremover skal have klar besked om, hvad 
de faktisk har lov til at bestemme i relation til planlægningen. Men herved 
kommer kommunens ’kommunikationsstrategi’ også til at fremstå som en 
grænsedragning mellem borgerinddragelsen og myndighedernes råderum. 
Borgerinddragelsen må ikke gøre processen tungere eller mere omfattende, 
og selvom kommunen ikke kan love, at alle bliver tilfredse, så må processen 
aldrig kunne anfægtes. Det er prisværdigt, at kommunen ikke fortsætter den 
hidtidige ufrugtbare konfrontationslinje med borgerne på den ene side og 
planlæggerne, forvaltningen og politikerne på den anden. Et af problemerne 
med Århusmodellen er ikke desto mindre, at den stadig fokuserer på 
produktet – ’planen’ – i stedet for at skabe ejerskab til selve planens 
tilblivelsesproces. Århusmodellen antager, at borgerne har de fornødne 
kompetencer til og interesse i at blive inddraget, og herved overser kommunen 
den mere oplagte konklusion af deres erfaringer med borgerinddragelsen; at 
hvis borgerne gennem processen forstår nødvendigheden af planlægningen, 
er der dermed skabt et grundlag for ejerskab til planen. En sådan konklusion 
kan måske gøre det muligt på længere sigt at lade borgerne deltage i en 
egentlig skabelse af planen.
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i praksis. 
Spil af forskellig art (bræt-, computer- og kortspil, fodbold, skak og sprog) er 

en fast bestanddel af de fleste menneskers liv, men det er samtidig et begreb, 
der dækker over en række aktiviteter og artefakter, der umiddelbart kan 
være svære at forbinde under den samme overskrift. Wittgenstein kan ikke 
sætte fingeren på én lighed mellem spil. Men han ser alle spil som beslægtede: 
”Jeg kan ikke karakterisere disse ligheder bedre end ved ordet ”familieligheder”; 
thi de forskellige ligheder, som består mellem forskellige medlemmer af en familie: 
højde, ansigtstræk, øjenfarve, gang, temperament, etc. etc., overlapper og krydser 
hinanden netop på den måde. – Og jeg vil sige: ’spillene’ danner en familie” 
(Wittgenstein, 1971, pp. 66-67).

Familielighed er ikke det samme som lighed. Mange forskellige ligheder 
ligger til grund for familielighed. Det kan derfor, ifølge Wittgenstein, ikke 
lade sig gøre at lave en teori om bestemte grundlæggende egenskaber, som 
er mere eller mindre fælles for de forskellige sprogdele eller sprogspil. 
Wittgenstein beskriver ikke præcist hvilke ligheder, der er tale om og på 
hvilken måde, de manifesterer sig. 

Hos den tyske filosof Hans-Georg Gadamer begynder enhver leg med 
oprettelsen af et sprog eller en udtryksmåde, hvis syntaks gør de, der deltager 
i stand til at erfare, fortælle og dermed omforme endnu uudviklede dele af 
legen gennem det konstante ’hvad må hvad’-spørgsmål. Denne syntaks kan 
forstås som en række midlertidige regler, der styrer legens udvikling i en 
bestemt retning. Den afløses af eller udvikler sig til andre regler, der udvikler 
legen videre. Hvis legen er god, transformeres den til en slags struktur i et 
værk, sprog eller udtryk, som alle deltagerne forstår og kan formulere sig 
inden for rammerne af. ”I legens fremstilling dukker det, som er, op. I den bliver 
det, som ellers altid skjuler og unddrager sig, trukket frem og belyst” (Gadamer, 
1960b, pp. 105-107).

Når værket er færdigt, forstår alle det, og legen er slut - værket lukker. 
Spillet defineres af deltagerne, og deltagerne defineres af deres deltagelse 
i spillet.  

SPIL SOM LEG

De fleste menneske kender spil som fx monopoly, skak, poker m.m. Denne 
type spil er kendetegnet ved at kunne vindes ved en kombination af held 
og indsigt. Nogle spil minder om virkeligheden, andre er ren leg – eller spil 
– og mens nogle spil kræver stor forhåndsviden, kan andre spilles helt uden 
forudsætninger fra spillernes side. 

Spil er noget, vi traditionelt set anvender som adspredelse eller som en 
anledning til socialt samvær. Men spil har også andre anvendelsesmuligheder 
og er som sådan ikke et ubeskrevet blad. I det næste afsnit følger en kort 
gennemgang af forskellige forståelser og opfattelser af spil og det at spille. 
I den filosofiske tradition fremhæves Wittgenstein, som lærer os, at spil er 
knyttet til sproget og Gadamer, som fortæller os at legen frembringer nye 
erkendelser. I kulturhistorien Huizinga understeger vigtigheden af frivillighed 
i deltagelsen af legen og evnen til at lade sig nedsynke i legen, som en 
forudsætning for selve legen. Inden for sociologien har udviklingen været 
orienteret mod spillets sociale mekanismer og selve nytteværdien af spil, som 
især Cailliois er optaget af. I et medieteoretisk perspektiv knytter McLuhan 
selve forståelsen af spil sammen med spillet som kommunikationsform og 
med muligheden for at træde ud af hverdagens snævre rammer og ind i et 
samfundsjeg.   

SPIL I DEN HUMANISTISKE TRADITION

I Filosofiske undersøgelser beskriver filosoffen Ludwig Wittgenstein sproget 
som bestående af mange forskellige sprogspil eller sproglege, de sproglige 
aktiviteter, som foregår mellem mennesker. Mennesker er ikke computere, 
som lærer sproget ved at blive forsynet med de nødvendige data. Vi lærer 
sproget ved leg, indøvelse og optræning og ved at afprøve vores forståelse 
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ikke, at leg på nogen måde er mere trivielt eller mindre seriøst end spil. 
Han argumenterer for, at leg på mange måder kan opfattes som noget 
bredere og mere altomfavnende end seriøsitet. Det hænger sammen med 
at ideen om seriøsitet udelukker leg, mens ideen leg meget vel kan være 
seriøs (Huizinga, 1970). Hos Huizinga ligger essensen af ’spil’ i en persons 
evne til at lade sig fordybe i en leg, der er underlagt regler. Nedsænkningen 
eller fordybelsen beror på en fuldstændig opslugthed af aktiviteten: ”… in 
this intensity, this absorption, this power of maddening, lies the very essence, the 
primordial quality of play” (Huizinga, 1970, p. 21). Denne opslugthed skal være 
baseret på frivillighed og en accept af legens regler: ”Play to order is no longer 
play: it could at best be a forcible imitation of it ... Play is not 'ordinary' or 'real' 
life. It is rather a stepping out of 'real' life into a temporary sphere of activity with 
a disposition all of its own” (Huizinga, 1970, p. 26). Forskellen mellem ‘leg’ 
og aktiviteten at spille er tilstedeværelsen af regler. Alle spil har i et eller 
andet omfang regler; selv barndommens ’frie leg’ er underlagt (u)udtalte og 
indforståede regler, der må fortolkes af de legende. For eksempel er legen 
’mor, far og barn’ baseret på en elementær forståelse af en familiestruktur, 
hvor reglerne for ’hvem må hvad’ opdigtes i løbet af legen. 

Sociologen Roger Cailliois trækker linjerne mellem leg og alvor endnu 
skarpere op: ”…play is essentially a separate occupation, carefully isolated from 
the rest of life, and generally is engaged in with precise limits of time and space. 
(…) The confused and intricate laws of ordinary life are replaced in this fixed 
space and for this given time, by precise, arbitrary, unexceptionable rules that must 
be accepted as such and that govern the correct playing of the game” (Caillois, 
2001, p. 6-7).

Han påstår endvidere, at et særtræk ved legen, der adskiller den fra den 
’virkelige’ verden er, at: “… it creates no wealth or goods (…) At the end of the 
game, all can and must start over again at the same point. Nothing has been 
harvested or manufactured, no masterpiece has been created, no capital has 
accrued”(Caillois, 2001, p. 5). 

”Dette lægger op til en generel egenskab ved spils natur, som er afspejlet i 
legen: al leg er en væren-spillende. Spils attraktionsværdi, fascinationen som 
det fremkalder, består netop i det faktum, at spillet mestrer spillerne. Selv i 
spil hvor man forsøger at udføre opgaver, som man har givet sig selv, er der 
en risiko for, at de ikke vil ”virke”, ”lykkedes” eller ”lykkedes igen”, hvilket 
er selve tiltrækningen ved spil. Hvem der ”prøver,” er faktisk den, der bliver 
prøvet. Det virkelige subjekt for spillet (dette ses i netop de spil hvor der 
kun er en spiller) er ikke spilleren, men i stedet selve spillet. Det, der holder 
spilleren tryllebundet, lokker ham til at spille, og fastholder ham er spillet 
selv.” 

(Gadamer, 1960a, p. 160)

For Gadamer er frembringelsesprocessen – ’kommen-i-stand’ – en 
omfattende, langvarig og dybt involverende leg. Et spil (Spiel), hvori den 
enkelte deltager bidrager med nye træk og aspekter og samtidig involveres i 
og påvirkes afgørende af den virtuelle verden, der kommer til syne, idet den 
fortælles og forhandles frem, ændres, gennemspilles, fortættes og forfines. 

Ved at skelne mellem leg og den legende – som blot er en blandt flere 
subjektive adfærdsmønstre – kan det udtrykkes, at for den legende er 
legen ikke seriøs: derfor leger han. Denne skelnen danner udgangspunkt 
for Gadamers definition af leg: ”What is merely play is not serious. Play has 
a special relation to what is serious” (Gadamer, 2003a, pp. 101-102). Han 
fortsætter med reference til Aristoteles: ”It is not only that the latter gives it its 
’purpose’: we play ’for the sake of recreation’ …play itself contains its own, even 
sacred, seriousness”. Der er altså et særligt slægtskab mellem leg og alvor, 
en afhængighed, hvor det ikke kun gælder, at leg ikke er seriøst og skaber 
adspredelse, men også at legen i sig selv har sin egen seriøsitet. Den legende 
ved, at legen kun er netop det, og at legen eksisterer i en verden, som er 
bestemt af forskellige formåls seriøsitet.

Den hollandske kulturhistoriker Johan Huizinga diskuterer i bogen 
Homo Ludens fra 1938, hvordan menneskehedens instinkt for at spille har 
en central betydning for udviklingen af samfundskulturen. Huizinga mener 
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fungerer via en syntaks eller et sæt regler - der dog kan ændres og udvikles 
igennem legen – men som gør spillerne i stand til at erfare og fortælle 
om legens udvikling. Igennem legen dukker det, som er skjult op til fælles 
erfaring for spillerne. Når spillets struktur er vellykket, transformeres 
legen til en struktur, fx et sprog, et værk eller et udtryk. Der er et særligt 
slægtskab mellem leg og alvor. For selvom legen skaber adspredelse, så har 
legen sin egen seriøsitet, nemlig formålet med legen, skønt denne synes at 
suspenderes, mens legen er i gang. For at legen kan fungere kræver det at 
de legen lader sig ’synke’ ned i legens univers. Derfor må legen baseres på 
frivillighed og på en accept af ’spillets’ regler. Legen skal være afgrænset i tid 
og rum og legen skal være tilfældig og legens resultat må ikke være kendt 
på forhånd. Selvom legen kan leges alene, er spillets styrke, at det giver 
mennesket mulighed for at deltage i samfundets liv på en måde, som ligger 
udover hverdagens rutiner, og som skaber en fælles verden, et fælles sprog 
eller et fælles (masse)medie, der sikrer, at alle – som udgangspunkt – kan 
deltage på lige fod.

Men det er ikke kun den humanistiske tradition, der har beskæftiget 
sig med spillet som et selvstændigt fænomen, også naturvidenskaben og 
samfundsvidenskaben har teorier om spil – om end med et andet sigte. 

SPILTEORIFORSKNING

Forskning i spilteori beskæftiger sig med definitionen af koncepter 
som koalitionsdannelse, strategi og konfliktværdier (Taylor, 1971, p.17). 
Matematisk spilteori omhandler den formelle analyse af en lang række 
konflikter eller potentielle konfliktsituationer, som fx The Prisoners Dilemma, 
som er beskrevet i den vedlagte artikel Planlægning På Spil (Løssing et al., 
2003). Det er således den analytiske tilgang til beslutningstagning, og de 
konsekvenser der affødes af en række handlingskombinationer, der optager 
den matematiske spilteori. Spilteorien forsøger at opdage den logiske struktur 
i en konfliktsituation og at beskrive dem i matematiske termer (Taylor, 1971, 
p.16). Relateret litteratur omhandler konflikt og samarbejde og forsøger 
at foreskrive valgmulighederne eller kombinationerne af valgmulighederne, 

Overordnet opridser han en række parametre, der kendetegner leg som 
en aktivitet løsrevet fra og i opposition til alvoren eller den virkelige verden: 
For det første skal legen være frivillig, dvs. at man skal kunne træde ind og 
ud af legens univers uhindret – for så vidt at legens og de legendes regler 
tillader det. For det andet skal legen, som nævnt, være afgrænset i tid og 
rum, den har så at sige sin egen tid, sin egen plads. Samtidig skal legen være 
tilfældig, dvs. at resultatet ikke må være kendt på forhånd. Den skal også, som 
citeret ovenfor, være uproduktiv. Der må ikke være et udkomme af legen – i 
så fald, fx i professionel fodbold, er der tale om netop en profession og ikke 
længere om en leg. Legen skal endvidere være regelbaseret, dvs. at der skal 
være faste og på forhånd definerede rammer for legens afvikling, udvikling 
og afslutning. Samtidig skal legen, som beskrevet ovenfor, være virtuel, dvs. 
den skal foregå i en verden adskilt fra den virkelige verden, en verden med 
egne muligheder og begrænsninger (Ibid., p. 10).

Mens sociologen således ser legen og spillet som en aktivitet løsrevet fra 
verden, ser medieforskeren Marshall McLuhan i højere grad spillet som et 
medie, der giver mulighed for at afprøve – simulere – den virkelige verdens 
’regler’. Grundlæggende opfatter McLuhan spillets væsentligste funktion som 
en udvidelse af menneskets samfundsjeg. Spil tillader mennesket momentvis 
at træde ud af hverdagens rutine og konventionernes pres, for at iagttage og 
drage i tvivl. For McLuhan er spil en populærform, der giver alle mennesker 
en mulighed for at deltage i samfundets liv på en måde, som ingen enkelt 
rolle eller opgave kan byde på (McLuhan, 1967, p. 263). Spil er for McLuhan 
kommunikationsmedier, fordi de er udvidelser – ikke af menneskets privatliv 
– men af dets samfundsjeg. Spil er massemedier, fordi ”…[de] er situationer, 
der er konstrueret for at tillade mange mennesker samtidigt at deltage i et 
meningsfuldt mønster for vores fælles liv i samfundet.” (McLuhan, 1967, p. 
271).

Spil i den humanistiske tradition hænger uløseligt sammen med sproget, 
som vi lærer at tale, og som vi udvikler det på. Sprogspillene er lege, som 
er i familie med mere traditionelle spil (fx brætspil). Spil – også sprogspil - 
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ØKONOMERNES DILEMMA

Økonomer har i modsætning til arkitekter svært ved at undersøge og 
afprøve ideer, før de rigtige beslutninger skal træffes. Arkitekten støtter sig 
til en arbejdsproces, hvor tegninger og modeller – fysiske som virtuelle 
- afprøves igen og igen med ofte ganske små varianter i en iterativ proces. 
Arkitekturmodeller kan teste – afhængigt af skala, medie og udformning 
– en række forskellige temaer i forhold til det endelige byggeri og derved 
forholdsvis nøjagtigt komme frem til de designbeslutninger, der er afgørende 
for en bygnings endelige udtryk og fysiske fremtoning. Men for økonomerne 
forholder det sig anderledes. Økonomerne støtter sig traditionelt til 
modeller baseret på fx statistik eller sandsynlighed. Arkitektens ’trial-and-
error' metode er vanskelig at overføre på virksomheder og nationaløkonomi, 
da den er kostbar og indebærer, at forsøgene udføres i den kontekst, som 
de skal indgå i. Økonomernes laboratorium er derfor ofte begrænset 
til teoretiske forsøg, hvilket selvsagt begrænser (spille)rummet for 
praktiske eksperimenter. Eksperimenterne begrænser sig således oftest 
til teoretisk erfaringsopbygning og derfor kan fx virksomhedsspil i forhold 
til en reorganisering af en virksomhed give det erfaringsbaserede og 
anvendelsesorienterede grundlag, som arkitekten opnår med sine tegninger 
og modeller, eller som kemikere opnår ved laboratorieforsøg, og biologer 
opnår ved eksperimenter i felten (Nielsen & Siggaard, 1988, pp. 28-29). 

Carlson og Misshauk skriver om spillenes legende og eksperimentelle 
egenskaber: 

”Simulation and gaming representing as nearly as possible real-world 
conditions, is equivalent to a laboratory in which the participant can put into 
practice theories, rules and equations that have been a part of his education. 
Many bits of prior knowledge will be of use to him analyzing, calculating 
variables and conditions in order to reach an optimum decision within a given 
area […] the value of this educational method appears exceptional because 
it provides a training ground in which participants can test their knowledge 
and skills.”

(Carlson & Misshauk, 1972)

som vil medføre den bedste ’pay-off ’ i en given situation (Taylor, 1971, p.17). 
Spilteorien giver derved ikke i sig selv noget egentligt bud på en optimal 
strategi. ”[Spilteori] kan sjældent foreskrive en endelig strategi, selvom den, ved at 
blive inddraget, måske kan opklare nogle kritiske forhold, som valgmulighederne 
bør udtrykke” (Press & Adrian, 1966, p. 5).

Spilteoriens formål er ikke at analysere eller forklare spil, men at se på de 
implicitte regler, der ligger til grund for de samarbejds- og konkurrenceformer 
beslutningstagere vælger, når de skal opfylde en given målsætning.

Regler i denne kontekst er derfor ikke nødvendigvis eksplicit formulerede 
regelsæt, men ofte sociologisk definerede normer, der bestemmer vores 
adfærd i en given situation. Regler kan her forstås som den samlede mængde 
af optimale strategier – ”a complete plan of action” (Davis, 1983, p. 7) – i en 
given kontekst, dvs. de handlinger, spilleren skal foretage for at opfylde sin 
målsætning. Rækken af optimale strategier afhænger af en eller flere ’spillere’ 
med enten oppositionelle eller sammenfaldende målsætninger, hvorfor den 
optimale strategi afgøres gennem sekvensen af handlinger mellem spillerne. 
Eller sagt på en anden måde; ”While decision makers are trying to manipulate 
their environment, their environment is trying to manipulate them” (Davis, 1983, 
p. 6).

På baggrund af ovenstående opridsning af matematisk spilteori er det 
muligt at udlede en definition af begrebet spil - som de fleste spiller dem 
– og som deler træk fra spil i matematisk-teoretisk forstand: ”An activity 
carried out by co-operating or competing decision-makers seeking to achieve, 
within a set of rules, their objectives” (Gibbs, 1978, p. 60).

Spil er med andre ord en aktivitet, der involverer: 
a) samarbejde eller konkurrence, det handler om at 
b) træffe beslutninger baseret på 
c) regler for at 
d) opfylde en given målsætning.
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efterligner et hændelsesforløb, som vanskeligt kan kontrolleres på en anden 
måde. 

Simulationer opfattes derfor typisk også som mere seriøse end spil i kraft af 
deres mulighed for at afprøve specifikke, objektive scenarier: ”A simulation is 
not primarily intended as a ’game’ but rather as a serious, policy-oriented study, and 
is therefore also designated as a policy exercise” (Bueren & Mayer, 2002, p. 1).

Computersimulation anvendes derfor primært inden for undervisning af 
særlig komplekse problemstillinger, som fx helikopterpilottræning eller til 
at teste økonomiske modeller. Simulation benyttes også inden for en genre 
af computerspil med fokus på realisme, som fx SimCity og beslægtede spil. 
Målet med simulation er at efterligne det virkelige system. Det der dog 
kendertegner simulation fra virkeligheden er, at “... a simulation is small in 
comparison to the real system; it can be begun and stopped at will; it is readily 
observable” (Monroe, 1968, pp. 6-7). 

Simulationsmodeller kan grundlæggende deles op i tre kategorier med 
forskellige egenskaber: Ikonografiske, analoge og homologe. Se fx Duke i 
Gaming: the Future’s Language (Duke, 1974, p. 126).

Ikonografiske modeller har fysiske ligheder med virkeligheden, måske 
transformeret i skala, men ellers er det de samme egenskaber, de 
repræsenterer. Ikonografiske simulationsmodeller behøver ikke nødvendigvis 
at opføre sig, som de gør i virkeligheden. 

Analoge egenskaber, hvor én egenskab er erstattet med en anden, men 
opfører sig på lignende vis som den originale egenskab.

Homologe egenskaber, hvor én egenskab er erstattet med en anden, 
men hvor den nyindsatte egenskab kun har en overfladisk lighed med den 
egenskab, den repræsenterer.  

En computersimulation kan samlet set have alle tre egenskaber på samme 
tid. Fx kan en helikoptersimulator siges at være konstrueret med alle tre 
egenskaber. Cockpittet er ikonografisk konstrueret, således at det er de 
rigtige knapper og måleinstrumenter, som piloten anvender. Hydraulikken, 
der styrer den simulerede helikopters bevægelser, er analoge til vind, 
rystelser og g-kræfter. Skærmen, som udgør vinduet i cockpittet, er homolog 

Spillene kan således understøtte en undervisningsform, som er 
kendetegnende ved at være tilrettelagt således, at deltagerne på baggrund 
af implicitte eller eksplicitte spørgsmål, skal forsøge at komme frem til det 
mest optimale svar på et givent spørgsmål. 

Nielsen og Siggaard anser derfor virksomhedsspil (og gerne 
computerunderstøttede) som sammenlignelige med eller en erstatning for 
laboratoriet eller felten. Spillene er især velegnet i en undervisningssituation, 
hvor økonomistuderende sjældent kan opnå eksperimentel erfaring på 
anden vis. Om virksomhedsspil som undervisningsmedie siger Elgood:

”In every type of management game the student, either as an individual or as 
member of a team, is confronted with a situation that requires him to decide and 
to act. As a result of his action he experiences some consequences that may be 
either good or bad. From this cycle he has the opportunity to learn. All games 
share this general method of operation and are all designed to create a learning 
opportunity not given elsewhere“ (Elgood, 1976).

Set ud fra denne synsvinkel har økonomer og planlæggere en del til fælles, 
i modsætning til økonomer og arkitekter. For byplanlæggere er realistiske 
eksperimenter af gode grunde svære at komme i nærheden af, hvorfor 
spil og simulation også for denne faggruppe kan spille en væsentlig rolle i 
læring og erfaringsopbygning. Jeg vender tilbage til læringsaspektet ved spil i 
afsnittet SPIL SOM DIDAKTISK INSTRUMENT. 

SPIL SOM SIMULATION

Spil og simulation hænger også uløseligt sammen. En del af børns leg er til 
en vis grad baseret på simulation, fx de voksnes familiemønstre i legen far, mor 
og børn, jf. fx Huizinga og Caillois. Men det er nødvendigt at skelne mellem 
handlingen at simulere og begrebet simulation. Handlingen at simulere 
omfatter at give udseende af eller at forestille sig. Børns leg relaterer sig til 
deres forestillingsverden og den kontekst (tid og rum) de opdigter for legen.  
Simulationsbegrebet indeholder også et element af forstillelse, men i denne 
sammenhæng skal simulation ses i konteksten af et redskab. Simulation er 
således i denne sammenhæng, et eksperiment med en model, der fx skal 
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lignende spil. Skak er et spil med flere formål – udover det underholdende 
element, bl.a. også at udvikle den strategiske sans. Skak er en videreudvikling 
af krigsspil, som de blev spillet i Østen for nogle tusinde år siden (Armstrong 
& Hobson, 1975, p. 82). Krigsspil dominerede som anvendelsesorienterede 
spil frem til 1950’erne, hvor bl.a. IBM gik ind i udviklingen af spil, som kunne 
studere operationelle problemer på fx børser. Især opdagelsen af spilteorien 
var afgørende for denne udvikling. Anvendelsen af spil til problemløsning 
og uddannelse inden for forvaltning og planlægning kan dateres tilbage til 
1960’erne. Spil som METROPOLIS af Richard D. Duke, 1964 eller CLUG21 af 
Allen G. Feldt, 1965, blev anvendt til at stimulere udviklingen i den offentlige 
sektor i USA (Armstrong & Hobson, 1975, p. 82). 

Spilsimulationer har fire fællestræk i følge Armstrong og Hobson. Disse er:

- Spillerne kan påtage sig roller, som ikke nødvendigvis repræsenterer 
den funktion, de har i det virkelige liv;

- Et scenario, der definerer et givet problemfelt;

- Et point- og regnskabssystem, som er designet til at føre beslutninger 
og begivenheder til protokols sammen med konsekvenser, som de 
finder sted undervejs i spillet;

- En ’algoritme’ (implicit eller eksplicit) som indikerer de operationelle 
procedurer for spillet og kontrollen af øvelsen.

Ikke alle spilsimulationer vægter disse fire fællestræk lige højt. 
Nogle spil fokuserer mest på rollespillet, mens andre fokuserer på 
point- og regnskabssystemet. Spilsimulationer er mere abstrakte end 
computersimulationer. Spilsimulationer vil altid anvende de fire overstående 
fællestræk og vil overvejende blive repræsenteret af mennesker (måske 
bortset fra regnskabssystemet). I computersimulationer vil de fire fællestræk 
være repræsenteret i en symbolsk form pakket ind i en model. Det vil 
sige, at de relative ’frie’ beslutninger, som tages af rollerne i spillet, i en 
spilsimulation er erstattet af en computer med forud programmerede svar 
på en serie af (vægtede) alternativer. 

til den virkelige verdens horisont og udsigt. 
Der er en væsentlig forskel på spil og simulation i deres reneste former. 

Simulationens styrke er nærheden til virkeligheden og muligheden for at 
afprøve de samme situationer igen og igen i kontrollerede omgivelser. Spils 
styrke ligger i muligheden for at afprøve en ’hand-on’ situation og studere, 
hvordan mennesker reagerer i virkeligheden. Gray og Borovits beskriver 
forskellen mellem spil og simulation således: 

“Simulation offers the ability to generate random scenarios, extreme case 
scenarios, and statistical output distributions quickly and easily; whereas, 
gaming provides only a single or a few replications which are never statistically 
significant. Simulations provide results that help managers understand the 
range of issues they must cope with. Gaming, on the other hand, provides a 
“hands-on” feel and the ability to see how people really respond, not just how 
the simulationist assumes they will respond. “ 

(Gray & Borovits, 1986, p. 233)

Simulationer kan indeholde elementer af spil og omvendt. Men spil i deres 
reneste form, som fx plat & krone, er kun et spil og simulerer derfor intet. 
Omvendt indeholder en helikoptersimulation ikke mange elementer af spil, 
eftersom målet med simulationer er at efterligne virkeligheden så meget 
som muligt. Det populære computerspil, SimCity er et eksempel på et spil, 
som både er simulation og spil på samme tid. Til gengæld er SimCitys primære 
formål at være adspredende og underholdende. Dermed ikke sagt, at man 
ikke kan lære noget eller opdage sammenhænge mellem konsekvenser og 
dispositioner gennem spillet som sådan. Jeg vender tilbage til forholdet 
mellem spil og simulation i afsnittet om REALISMESKALAEN.

I 1960’erne dukker en formaliseret krydsning mellem spil og simulation 
op som et selvstændigt begreb med egen definition i forbindelse med bl.a. 
byplanlægning. Spilsimulation – ’gaming-simulation’ - som begreb, blev i høj 
grad defineret af planlæggere, urbanister og sociologer – især i USA. Som 
fænomen har spilsimulation dog eksisteret siden opfindelsen af skak og 



60 61

kommer til at dominere. Forholdene mellem hvert spil samt spillernes 
forskellige personlighed kan have en uhensigtsmæssig stor indflydelse på 
spillets resultater. I en efterprøvning af en økonomisk models holdbarhed er 
dette naturligvis ubrugeligt. Spilsimulationers styrke er derimod situationer, 
hvor spildesignerne går efter de uforudsigelige resultater, det usagte 
eller som Gadamer ville udtrykke det, at bringe det, som er skjult frem. 
Spilsimulation er derfor et glimrende didaktisk instrument. 

SPIL SOM DIDAKTISK INSTRUMENT

Duke betragter spil som ”an environment for learning” (Duke, 1974, p. 125), 
hvor det er vigtigt for spillerne at interagere med spillet – og ofte på måder 
som designeren ikke havde udtænkt. Han mener dog, at der er megen unødig 
fokus på regler i spilsimulation. Måske er dette fokus foranlediget af den stærke 
arv fra den matematiske spilteoris anvendelsesområder. I hvert fald foreslår 
Duke et mere produktivt koncept – begrebet procedure. Procedure begrebet 
er ment som et fleksibelt begreb, som kan afdække alle mekanismerne i 
spil, inklusiv en egentlig regelbaseret struktur. Procedurebegrebet er mere 
frit end regelbegrebet. Spillerne har således en større frihed til at ændre 
ting undervejs i et procedurebaseret spil, end hvis det er regelbaseret. 
Computersimulationer er nødvendigvis baseret på specifikke regler og 
algoritmer – det er selve kernen i computersimulationen.  

I undervisningsspil – også kaldet didaktiske spil - har procedurerne forrang 
for reglerne. Undervisningsspil er en særlig kategori inden for spilsimulation 
og deler mange træk med byplanlægningsspil, som fx det føromtalte CLUG 
af Feldt (Taylor, 1971, p. 17).

I planlægningssimulationer i byplansmæssige sammenhænge vil formålet 
med simulationen ofte være:

a) at skabe forståelse for planlægningen;
b) at skabe en bedre planlægning;
c) at blive bedre til at planlægge på langt sigt.

“On a scale of abstraction, gaming-simulation lies between role playing 
and computer simulation. Computer simulations employ the capabilities of 
computers to explore mathematical models of structures and processes.” 

(Gray & Borovits, 1986, pp. 233-239)

Rollespil er hos Gray og Borovits beskrevet som den meste abstrakte 
form, mens computersimulation er den mest realistiske. Spilsimulation 
er på en gang både abstrakt og realistisk. Fordi spilsimulation involverer 
mennesker som beslutningstagere, så er resultatet ikke altid forudsigeligt og 
tilsigtet. Dette hænger bl.a. sammen med, at hvis et problem kan defineres 
matematisk, så er det muligt at afprøve problemet som en model i en 
computersimulation. Hvis problemet derimod er for dynamisk, komplekst, 
omskifteligt, uhåndgribeligt, følelsesmæssigt betonet eller uorganiseret til 
at kunne defineres matematisk, så er det stadig muligt for forskeren at få 
indblik i problemet – om end på et andet abstraktionsniveau.

”Der er (…) bestemte relationer mellem spillerbeslutninger og spilresultater; 
nogle gange er disse relationer eksplicitte og andre gange må de udledes. (…) 
[Spil] er en form for simulation, som indebærer deltagelsen af menneskelige 
aktører, oftest i en konkurrencelignende situation. Spilsimulation (gaming 
simulation) ADSKILLER sig fra andre former for simulation ved først og 
fremmest at bero på menneskelige beslutningstagere som en integreret del 
af det simulerede system OG dernæst ved dets relative lave præcisionsniveau. 
Spilsimulation er et didaktisk instrument der inddrager en kortfattet og 
ophobet præsentation af situationer som måske er for dynamiske, for 
uorganiserede og for komplekse til at kunne repræsenteres økonomisk på 
andre måder.” 

(Taylor. 1971, pp. 15-16)

Spilsimulationer kan på baggrund af det relativt lave præcisionsniveau og 
den menneskelige faktor ikke anvendes som et forudsigelses instrument - 
’predictive device’ (Armstrong & Hobson, 1975, p. 82). Med tilstedeværelsen af 
menneskelige spillere opstår muligheden for, at det absurde og det irrationelle 



62 63

Undervisnings- og planlægningsspil anvendes ifølge Taylor for at lære, 
hvordan systemer reagerer under kontinuerligt omskiftelige forhold (Taylor, 
1971, p. 17). For at være effektive må spillene være simple abstraktioner af 
relativt komplekse aspekter af hypotetiske eller virkelige situationer. Denne 
simplicitet kan opnås gennem en reduktion af komplekse arbejdsgange til en 
serie af simpelt udtrykte handlinger, kontrolleret af eksplicitte procedurer. 
Spillene kræver af deltagerne, at de indtager en rolle, som indebærer 
forskellige grader af samarbejde, konkurrence og konflikt mellem spiller 
eller hold af spillere, og at de må tage beslutninger, som reflekterer deres 
forståelse for nøgleegenskaber ved spillet. Et undervisningsspil producerer 
bestemte beslutnings ’pay-offs’ – præmier eller berøvelser – bestemt af 
enten tilfældigheder, baseret på menneskelig vurderingsevne eller alternativt 
ved brug af de foruddefinerede procedurer for spillet. Men spillene skal også 
producere forskelligartede oplevelser ved at kontrollere begivenhedernes 
gang over tid og rum, hvor ”det simulerede rums tilstand er under kontinuerlig 
forandring i respons til kvaliteten af den akkumulerede beslutningstagning” 
(Taylor, 1971, p. 17).

Undervisningsspil er som oftest komprimeret i tid og som et resultat, er 
de i stand til at afgive et hurtigt feedback på resultater og konsekvenser af 
beslutningerne. Spillenes progression er bestemt af beslutningstrin, og hvert 
trin repræsenterer et afmålt ’tidsrum’ under hvilken mangeartede og nogle 
gange samtidige interaktioner mellem samarbejdende og konkurrerende 
beslutningstagere finder sted (Taylor, 1971, p. 17).

Overordnet betragtet flyder de forskellige definitioner mellem 
spilsimulationer sammen afhængigt af, hvilken kontekst (spil)simulationen 
skal indgå i og hvilket formål den skal have. Jeg vender tilbage til en mere 
konkret forståelse af hvilke elementer og definitioner, der har haft relevans 
for udviklingen af dette projekts cases i afsnittet FRA REDSKAB TIL 
FORHANDLINGSSPIL.
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REALISMESKALAEN

Borges citatet illustrerer på absurd vis det umulige i at efterligne 
virkeligheden i en 1:1 model. Et spil eller en simulation må nødvendigvis 
etablere en ramme omkring det, som undersøges i en formindsket skala 
eller på anden vis reduceret tilstand, fx tidsligt eller rumligt. 

Wittgenstein talte om familielighed i sprogspil. Der eksisterer 
imidlertid også (familie)ligheder mellem forskellige spil, spilsimulationer 
og simulationer i mere konventionel forstand. En måde at afgrænse eller 
indkredse lighederne og forskellene imellem forskellige spil er gennem 
anvendelsen af realismeskalaen (Løssing & Delman, 2003 og Løssing et al., 
2003). Realismeskalaen blev udviklet relativt tidligt i projektet for netop at 
analysere og kategorisere forskellige typer af spil, og skalaen er endvidere 
blevet anvendt i udviklingen af projektets cases. I artiklerne Havnespillet [0.3:
kollision] og Planlægning På Spil beskrives realismeskalaen udførligt, men her 
følger en kort introduktion til skalaen. Realismeskalaen indeholder tre akser, 
henholdsvis lukket//åben, simulation//spil og kausalitet//tilfældighed (se også 
Løssing & Delman, 2003).

”Of Exactitude in Science
… In that Empire, the craft of Cartography attained such Perfection that 
the Map of a Single province covered the space of an entire City, and the 
Map of the Empire itself an entire Province. In the course of Time, these 
Extensive maps were found somehow wanting, and so the College of 
Cartographers evolved a Map of the Empire that was the same Scale as 
the Empire and that coincided with it point for point. Less attentive to the 
Study of Cartography, succeeding Generations came to judge a map of such 
Magnitude cumbersome, and, not without Irreverence, they abandoned it to 
Rigours of sun and Rain. In the western Deserts, tattered Fragments of the 
Map are still to be found, Sheltering an occasional Beast or beggar; in the 
whole Nation, no other relic is left of the Discipline of Geography.”
From Travels of Praiseworthy Men (1658)
By J.A. Suárez Miranda

Borges, 1975
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Det hænger nøje sammen med forståelsen af kausalitetens indvirkning 
på spillet. Kausaliteten er betinget af detaljeringsgraden i spillets regler. 
Stræber spillet efter at ligne virkeligheden, må spillets regler nøje forstå 
og kondensere alle årsagssammenhænge i fx en algoritme, for at kunne 
forudse næste træk. Således bliver spillets regler meget omfattende, og selve 
spillets kompleksitet vokser. Og når spillets kompleksitet vokser, udelukkes 
personer med ringe indsigt i spillets problemstillinger.

Tilsvarende forholder det sig med simulation//spil-aksen. Kausalitet 
er en betingelse for simulation. Dermed ikke sagt, at fænomener ikke 
kan forekomme tilfældige i simulationer set fra ’simulantens’ synspunkt. 
Tilfældigheder er blot i denne kontekst konsekvensen af et sammenfald 
af foruddefinerede årsagssammenhænge, som fremstår netop tilfældige. 
Simulation adskiller sig, som tidligere nævnt, fra spil ved graden af realisme. 
Formålet med simulation er at efterligne virkeligheden eller en virkelig 
situation. Realisme og derved kendskab til virkeligheden er en betingelse for 
simulationen og er derfor ekskluderende for den forudsætningsløse spiller. 
Simulationer er, sagt på en anden måde, mere lukkede og oftest kun for 
særligt indviede eksperter med indsigt i simulationens årsagssammenhænge 
og problemstillinger.

Omvendt kan det nævnes at spil, som befinder sig relativt højt oppe 
på simulations//spil-aksen, fx Poker eller Ludo, indeholder flere elementer 
af tilfældighed og derfor er mere tilgængelige (åbne) for potentielle nye 
spillere. 

Realismeskalaens indflydelse på udviklingen, afviklingen og evalueringen af 
projektets cases vender jeg tilbage til i afsnittet [BRAND TILST], DE TRE 
PROTOTYPER & REALISMESKALAEN.

”Modellen repræsenterer en række yderpunkter, hvor spil//simulations-aksen 
på den ene side repræsenterer ren spil og leg i den ene ende af skalaen 
og virkelighedstro simulering i den anden. Kausalitet//tilfældigheds-aksen 
indeholder parametre for graden af kontrol og forudsigelighed, mens lukket//
åben-aksen fortæller noget om de forudsætninger redskabet eller spillet 
kræver af deltagerne.” 

(Løssing et al., 2003)

Figur 01. Model for realismeskalaen. I modellen er illustreret hvorledes en forøgelse af 
åbenheden i redskabet også influerer på de øvrige parametre og omvendt. Illustrationen 
stammer fra Løssing et al., 2003. Se i øvrigt også Løssing & Delman, 2003.

Lukket//åben-aksen er især væsentlig i diskussionen om inddragelse af 
aktører og brugere i udviklingsprocesser. Lukket//åben-aksen handler dybest 
set om hvilke forudsætninger og indsigter, de pågældende brugere har på 
forhånd i relation til en given problemstilling.  Generelt vil spil, der kræver 
mange menneskers deltagelse, og hvor de samlede fælles forudsætninger er 
få – eller svært forudsigelige – kræve relativt åbne spil. Omvendt anvendes 
lukkede spil, dvs. spil hvor forudsætningerne for deltagelse er højere, typisk 
af mindre grupper med særlig indsigt i specifikke problemstillinger.

Åbne spil befinder sig ofte relativt højt oppe på både simulation//spil-aksen 
og kausalitet//tilfældigheds-aksen. Åbne spil vil med andre ord ofte være 
mere spil og mere tilfældige, end de vil være simulerende og kausale. Det 
gør, at anvendeligheden af spil, som redskab i fx planlægningssammenhænge, 
på sin vis modarbejdes af selve spillenes udformning, struktur og indre logik. 





72 73

den nye forstad. Redskabet i projektet forbliver på et abstrakt idéplan, 
hvilket hænger sammen med, at projektet var et konkurrenceforslag. Selve 
forslagets ’produkt’ er ikke en plan, men en skitse til et redskab, der har til 
formål at producere mange planer. 

[brandTILST] adskiller sig fra de tre andre cases ved ikke at være et spil. 
Ideen om at spille sig frem til visioner udspringer ikke desto mindre af 
projektet om forstadens redskabsdiskussioner, hvorved [brandTILST] 
på mange måder har været katalysator og drivkraft for PhD-projektets 
resterende cases.

[6400:KOLLISION]

PhD-projektets første URBANE SPIL prototype, [6400:kollision] opstod 
som et samarbejde mellem arkitekturbureauet Kollision, datalog Peter 
Skaarup og den Sønderborg-baserede kunstner Søren Møller. Spillet blev 
fremvist og udstillet på Sønderborg Slot i efteråret 2001 og tager afsæt i et 
redskab til idéudvikling af provinsbyer, med udgangspunkt i netop Sønderborg. 
Projektet kan ses som en fortsættelse af nogle af de diskussioner, som blev 
rejst i [brandTILST] om ikke-hierarkisk planlægning og identificering af 
betydende aktører i processerne.

I det såkaldte Sønderborgspil påtager de enkelte spillere sig rollen som 
aktører i Sønderborg og forhandler om ønsker og visioner for byen. 
Forhandlingerne foregår omkring en spilleplade, hvor aktørerne kan 
repræsentere borgeren, det offentlige, det private eller en ordstyrer i spillet.

Spillet afviger fra traditionelle spil, idet der ikke kåres en vinder. Pointen 
med spillet er i stedet at skabe et grundlag for en øget åbenhed og forståelse 
for planlægnings- og designprocessen.

[6400:kollision] er som nævnt den første prototype på et urbant spil, og det 
var et centralt mål med projektet at udvikle et simpelt redskab, som skulle 
inddrage brugerne uden hensyntagen til deres kvalifikationer og indsigt i 
planlægningsprocesserne. Det, som drev selve udviklingen af projektet, var 
et ønske om at udvikle nye former for digitale visualiseringsteknikker og 
kommunikationsformer. Udviklingen af spillet omfatter bl.a. programmering 

DE FIRE CASES

Her følger en kort introduktion til projektets fire cases, [brand TILST], 
[6400:kollision], [0.2:kollision] samt Havnen På Spil. Efter læsningen af 
introduktionen står det læseren frit for at gå videre med læsningen af denne 
Manuals diskussion af de enkelte cases. For forståelsens skyld anbefales det, 
at læseren på nuværende tidspunkt gennemgår de fire cases. Alle fire cases er 
endvidere beskrevet i den medfølgende artikel Urban Games, mens projektet 
Havnen På Spil er omtalt mere udførligt i projektets øvrige artikler.

[BRANDTILST]

Projektet [brandTILST] blev indleveret til konkurrencen Den nye forstad i 
foråret 2001. Projektet blev til i et samarbejde mellem arkitekturbureauet 
Kollision og arkitekterne MAA Lars Jensen og Johannes Pedersen. 

Forslaget adresserer en række problemstillinger i opfattelsen af forstaden 
og byplanlæggerens rolle i aktuelle planlægningsprocesser. [brandTILST] 
illustrerer, hvorledes tendenser og konflikter på flere skala-trin og med 
flere aktører kan skabe nye potentialer og sammenhænge ved at omdanne 
de iboende energier i konflikter til konkrete forslag og indsatsområder. 
Ideen er at bringe de statiske og hierarkiske lag i planlægningsprocessen 
sammen ved at introducere et navigationsredskab: Et nyt dynamisk værktøj, 
der kan illustrere forstadens interessenter og aktiviteter, på tværs af skalaer. 
Navigationsredskabet er med andre ord en metode, der muliggør forskellige 
fortolkninger og oversættelser af forstadens aktiviteter og dermed styrker 
grundlaget for at formulere nye målsætninger.

Projektet lægger sig op af en aktuel by-teoretisk og ny-pragmatisk diskussion 
om planlægningens virkefelt og forsøger igennem redskabsdiskussionen at 
operationalisere by-teorien igennem en ’ny-pragmatisk optik’. Projektet 
munder ud i et dynamisk redskab, som planlæggere, politikere og brugere 
kan anvende i deres bestræbelser på at komme frem til fælles visioner for 
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Projektet Havnen På Spil er delt op i tre faser eller dimensioner, hvoraf 
de første to faser, herunder fase to, Havnespillet [0.3:kollision], blev afviklet 
i efteråret, 2002, mens den tredje fase blev afviklet i foråret 2003. De 
grundlæggende målsætninger bag udviklingen af selve Havnespillet var 
at sikre borgernes inddragelse i debatten om Århus Havn og samtidig 
afprøve alternative scenarier og løsningsmodeller i debatten om en 
fremtidig udnyttelse af de Bynære Havnearealer i Århus (Århus Kommune, 
2003a & 2003b). Projektet blev afviklet parallelt med kommunens debat- 
og høringsfase, som et supplement eller privat finansieret alternativ til 
den lovpligtige offentlige inddragelse af borgerne.  Bag projektet stod 
Projektgruppen Havnen på spil, en forening dannet til lejligheden og med 
deltagelse af Kollision, proceskonsulent Tora Sefeldt, politiker Morten 
Østergaard, datalog Peter Skaarup og brugerinddragelseskonsulent Thomas 
Fabian Delman. 

I forbindelse med Havnespillet var det et mål at skabe en balance mellem 
simulation og spil for herved at imødekomme formidlingsaspektet for såvel 
spillerne som publikum. Spilredskabet simulerede i høj grad realistiske, 
men forenklede situationer af planlægningsprocessen, således at alle – fra 
eksperter til borgere – kunne deltage på lige fod i debatten om de Bynære 
Havnearealer.

På det teknologiske plan blev der også foretaget væsentlige ændringer i 
forhold til de to tidligere spil.  Bl.a. blev pointsystemet udviklet, vi fik skabt 
muligheden for at opsamle data om projekter og placeringer samt udvidet 
antallet af mulige brikker (mønstre) betydeligt.

I de følgende afsnit vil jeg komme tættere på en analyse og diskussion af 
de enkelte cases, herunder de erkendelser hvert case-projekt medførte og 
de konsekvenser disse fik for det videre forløb i udviklingen af redskaber 
og spil.

Undervejs vil jeg også kort berøre CHORA’s metode, der i nogen grad har 
inspireret de fire cases samt trække tråde til det teoretiske fundament, der 
blev introduceret tidligere.

af software, udformning af fysiske omgivelser for spillet og udarbejdelse af 
forslag til spilprocedure. 

I løbet af udstillingen på Sønderborg Slot, blev der arrangeret flere spil, 
hvor blandt andet tre spidskandidater til Sønderborgs Byråd22 forhandlede 
om deres visioner for Sønderborg. Det er blandt andet deres evaluering af 
ideen om forhandlings- og debatspillet, der dannede grundlag for den næste 
spilprototype [0.2:kollision].

[0.2:KOLLISION]

[0.2:kollision] er en direkte videreudvikling af [6400:kollision], og den 
færdige prototype blev præsenteret på Charlottenborgs Forårsudstilling 
2002. Erfaringerne og evalueringerne førte til prototypen, der 
eksperimenterede med at implementere en højere grad af den anvendte 
teknik og softwares muligheder i spillet. Projektet blev til som et samarbejde 
mellem arkitekturbureauet Kollision, datalog Peter Skaarup og brugervenlig
hedskonsulent Thomas Fabian Delman. 

Spillet er, modsat [6400:kollision], ikke udviklet til en konkret by. Ønsket 
var at skabe et mere principielt redskab, som derfor fremstår kontekstløst 
og væsentligt mere værktøjsorienteret end forgængeren. Ideen med at 
videreudvikle teknologien for denne prototype, var således at generalisere 
spillets anvendelsesmuligheder og brugbarhed i konkrete planlægnings- og 
designsituationer. Spillets procedurer og basale opstillinger er stort set 
uændrede, men kernen i softwaren er udviklet betydeligt, således at spillet 
i kraft af nye anvendelsesmuligheder fremstår som et radikalt anderledes 
redskab end [6400:kollision].

HAVNEN PÅ SPIL

Havnen På Spil er den sidste prototype og foreløbige kulmination på 
arbejdet med planlægningsspil i forbindelse med dette PhD-projekt. Det er 
samtidigt også det mest omfattende og ambitiøse projekt, set i forhold til 
økonomi, udviklingstimer, antallet af samarbejdspartnere, spillere, sponsorer 
samt mediemæssig bevågenhed.  
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Historierne kan bindes sammen og sættes i forhold til hinanden ved 
at trække dem igennem 3D-modellen, som kondenserer historierne og 
knytter forbindelser til kategorier og aktører. Der sker med andre ord en 
kortlægning af forbindelser og diagnosen bliver til strategier eller kataloger 
over mulige udviklinger. Strategierne skal opfattes som mulige brands, og 
hele processen som et led i en brandingproces.  Strategierne er således 
blot forslag til forandringer, som selv konstant er i forandring. Redskabet 
producerer altså ikke en plan eller et endeligt svar på forstadens problemer, 
men forskellige branding-strategier alt efter hvordan redskabet anvendes. 

Åbenheden overfor forskellige aktører og muligheden for at belyse flere 
scenarier har sine indlysende fordele, men heri findes således også en af 
projektets svagheder. Fordelene er, at mange virkelige historier, fortællinger 
og ønsker kommer med i overvejelserne i planlægningen. Planlægningen er 
dermed ikke begrænset af planlæggerens fantasi eller forvaltningens evne 
til at formulere deres ønsker og behov. Redskabets svaghed er derimod, at 
historierne giver uforholdsmæssigt mange valgmuligheder og ikke byder på 
værktøjer eller metoder til at udlede eller beslutte hvilke scenarier, der er 
det ’bedste’ eller det mest ’rigtige’ endsige det mest hensigtsmæssige i en 
given situation. 

Et af projektets væsentligste mål var et opgør med den traditionelle 
planlæggers rolle. Væk med planen og ind med et redskab, som dyrker 
konflikterne, sammenstødene og de forjættede programhybrider! Den viden, 
som planlæggeren ikke har, skal tilvejebringes af andre ’indholdsleverandører’, 
herunder brugere, borgere, interesseorganisationer, virksomheder og 
myndigheder. Alle interesserede parter kan og skal have del i processen.

KRITIKKEN AF [BRAND TILST]

Projektet [brand TILST] lægger med andre ord op til, at det er brugerne, fx 
politikere, embedsmænd, borgere og planlæggere som skal anvende redskabet 
sammen med planlæggeren, men redskabet definerer ikke præcist, hvordan 
dette skal foregå og hvilken indflydelse de enkelte interessenter skal have i 
designprocessen. Derudover er det stadig politikerne, der har det endelig 

REFLEKSION OVER PROJEKTETS CASES

De følgende afsnit gennemgår projektets enkelte cases i kronologisk 
rækkefølge. Hver case sættes indledningsvis i perspektiv i forhold til en 
række overvejelser om fx baggrunden og progressionen fra en case til 
den næste. Forståelsen af de enkelte cases betinges i nogen grad af, om 
at læseren har orienteret sig i de vedlagte cases og dermed har opnået et 
bredere kendskab til projekternes opbygning og elementer. 

FRA PLANEN TIL REDSKABET

[brand TILST] projektet forsøger at introducere et redskab som - om end 
stadig kun på idéplan - kan identificere potentielle aktører, interesser, visioner 
og konflikter i planlægningsprocesserne. [brand TILST] er et procesredskab, 
hvis primære formål er at være billedskabende og provokerende i forhold til 
aktørernes eksisterende forestillinger om et givent område. I opstartsfasen 
af et hvert udviklingsprojekt synes alle muligheder åbne. Men efterhånden 
som problemstillingerne indkredses, vokser projektets bindinger. Redskabet 
forsøger at imødekomme dette ved i princippet at være mere eller mindre 
åben overfor alle ideer. Alle ideer kan testes i projektets ’scenariemaskine’ – 
og bindinger, aktører og emner/kategorier kan afprøves igennem forskellige 
scenarier. Scenarierne består af små historiekort og kan sammenlignes med 
diagnosen, som Leerberg beskriver den (jf. PLANEN & PRAGMATISME). 
Historiekortene består af data, som beskriver ønsker, krav og faktiske eller 
hypotetiske udviklingsmuligheder, for forstaden Tilst. 
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[brand TILST] er blot et konkurrenceprojekt og kan derfor ikke redegøre 
for alle de problemstillinger, som netop er blevet beskrevet. Færdighedsgraden 
i arkitektkonkurrencer er sjældent større eller mere bearbejdet, end at et 
eventuelt vinderprojekt kan undergå radikale ændringer, inden det kommer 
til en egentlig udførelse. [brand TILST] modtog ingen præmiering, og det 
er derfor svært at sige noget konkret om, hvorvidt alle de overnævnte 
kritikpunkter vil kunne rettes op i en videreudvikling af projektets egentlige 
produkt, der som bekendt er selve redskabet og forståelsen af den 
foranderlige by og planlæggerens rolle.

Evalueringen og den efterfølgende erkendelse af disse mangler i projektet 
førte til en mere ydmyg forståelse af projektets karakter. Selvom projektet 
’blot’ er et konkurrenceprojekt, så er det begrænset, hvor langt redskabet 
vil kunne udvikles uden at adressere de overstående fundamentale 
problemstillinger. Her tænkes fx på brugernes roller og indflydelse samt 
udarbejdelsen af en ’oversætter’ fra metode til konkrete, men stadig 
foranderlige, planer. Holdet bag konkurrenceforslaget vurderede endvidere, 
at den mest hensigtsmæssige forståelse af redskabet kan opnås ved at betragte 
det som et redskab, der kan anvendes i workshop sammenhænge til at 
diskutere og skabe en fælles forståelsesramme omkring udviklingsprocessen 
og de aktiviteter, som brugerne ønsker skal i spil. 

INSPIRATION FRA CHORA

Efter evalueringen af [brand TILST] stod det klart, at projektet på mange 
måder havde taget et større skridt, end den oprindelige idé kunne bære. En 
hel række grundlæggende spørgsmål var efterladt ubesvarede for at holdet 
bag forslaget kunne nå at udvikle byplanredskabet inden for rammerne af 
konkurrencen. Især to problemstillinger, der dukkede op i evalueringen, blev 
centrale temaer for det videre arbejde. Første problemstilling relaterer sig 
til aktørernes indflydelse på planlægningen mens den anden forholder sig til 
oversættelsesmekanismen mellem diagnose og strategi. Skønt sidstnævnte 
er interessant i diskussionen om arkitekten eller planlæggerens rolle og 
metodevalg i planlægningen, så koncentrerede den videre udvikling sig 

ansvar for beslutningerne, uagtet at redskabet giver andre aktører mulighed 
for at deltage. Hvorledes de øvrige parter kan få indflydelse på projektet 
over for myndighederne, er et ubesvaret spørgsmål i projektet. [brand 
TILST] tager således ikke højde, for hvordan aktørerne kan tage ejerskab 
for de scenarier, som de er med til at udvikle, og hvordan forvaltningen kan 
honorere aktørernes indsats. Dette hænger bl.a. sammen med, at det ikke 
umiddelbart er muligt at aflæse, hvem der bidrager med hvad og på hvilket 
tidspunkt. Denne forhindring kan formodentlig overvindes ved at udvikle en 
række procedurer eller regler for beslutningstagning, fordeling af roller og 
indflydelse. 

Herudover mangler redskabet en form for ’oversætter’; fra model til 
strategi eller scenario. Mens modellen viser, hvorledes de enkelte historier 
eller diagnoser er bundet sammen, så mangler der et led i projektet, 
som kan konkretisere ideer og aktørernes indflydelse og omsætte dette 
materiale til billeder. Se eksemplet Mall City (jf. pamfletten [brand TILST] 
side 14) der udspringer af en række historier om, hvad der kunne ske i 
Tilst, hvis myndighederne ville gå med til liberalisering af den nuværende 
centerlovgivning. Som det blev præsenteret i konkurrenceforslaget, opstod 
scenarierne ud af de ofte lidt provokerende sammenstillinger af forskellige 
historier. Således blev øget indvandring og øget plejebehov for ældre koblet 
sammen for at illustrere en løsning på to problemer. Sådanne udfordrende 
sammenstillinger kan være med til at rykke vores forestillingsverden, men 
projektet kan ikke give svar på, om der er en dybere mening bag en sådan 
sammenstilling. Sammenstillingerne er med andre ord gode som baggrund 
for diskussioner om, hvad byen skal indeholde, men kan altså ikke i sig selv 
give et svar på, hvordan ’planen’ føres ud i livet, hvor mange ressourcer der 
skal afsættes etc.

Planen er herved ikke blevet overflødiggjort af projektet. Brugerne af 
redskabet er nok kommet længere i deres diskussioner, har opnået fælles 
fodslag og fået systematiseret mulige visioner, forhindringer, bindinger og 
rammer. Og deres fælles viden er formodentligt større, end da redskabet 
blev sat i sving. En egentlig plan for de fysiske rammer bliver det dog ikke til. 
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spillere og arbejder nu, med udgangspunkt i de indsamlede data, efter et sæt 
regler for fx transformation og migration. De urbane prototyper udvikles i 
forhold til udpegede steder eller problemstilling. I spillene fra København og 
Frederiksberg var bl.a. området omkring den Kgl. Porcelæns Fabrik udpeget 
som et udviklingsområde. Miniscenarierne fra bønnekastene inspirerede 
således på forskellig vis de urbane prototyper omkring fabriksgrunden til 
at blande forskellige funktioner som fx indkøbscenter kombineret med 
militære træningsfaciliteter (Daugaard, 2003).

Pointen med CHORA’s metode er, at ingen planlægger alene kan overskue 
den enorme kompleksitet, som eksisterer i byen. Ingen enkelt person kan 
nogensinde danne sig et helhedsindtryk af byen, hvorfor det synes formålsløst 
at forsøge at tænke i helhedsløsninger. Herved undgås endvidere – i hvert 
fald i teorien - at en plan låses fast og bliver statisk. De urbane prototyper 
lever i konkurrence med de andre prototyper, og kun de mest velegnede 
’overlever’ skabelsesprocessen. Selve processen og prototypeudviklingen er 
således kooperativ og konkurrencepræget. 

Selv om CHORA formår at skabe en balance mellem aktører og 
udviklingen af konkrete udviklingsprototyper på tilfældigt udvalgte steder, 
så er metoden en anelse utilgængelig for lægmand. Øvelserne fremstår 
relativt akademiske og kræver en vis forudgående indsigt i designudvikling 
og planlægningsmetoder. Disse problemer imødekommes dog ved brugen 
af moderatorer, som kan gå ind og mediere mellem spillerne og styre 
prototypeudviklingen. CHORA’s metode render ind i tilsvarende problemer 
som [brand TILST] projektet. Metoden fordrer ingen konkrete planer, kun 
ideer eller urbane prototyper. Hertil kommer, at metoden ikke indeholder 
et redskab, som kan kvalificere de udviklede prototyper eller placere dem i 
en overordnet kontekst eller større helhed.  

CHORA’s metoder har paralleller til spil – og anvender da også flere 
metaforer fra spillenes verden - men er først og fremmest en metode til 
byudvikling. Selve metoden er forankret i en række procedurer eller regler 
for den egentlige projektudvikling, som er målet for metoden. Metoden 
inddrager brugerne, men redskabet er designet af arkitekten, således at 

om at bringe aktørerne i spil og mindre om skabelsen af egentlige planer 
eller modeller for planlægningen. Det skete ud fra en betragtning om, at 
uden en klar forståelse af aktørernes indflydelse, var det ikke muligt at 
udvikle konkrete metoder, der forestå oversættelsen mellem processen og 
produktet. 

 Erfaringerne med [brand TILST] projektet havde således stor indvirkning, 
på at fokus blev flyttet fra produktet til processen og de didaktiske sider 
af processen. Men det skete også ud fra en analyse af bl.a. tegnestuen 
CHORA’s prototypiske tilgang til inddragelse af forskellige aktører i den 
fysiske planlægning. 

Sidst i 1990’erne genopstod den praktiske og teoretiske fokusering 
på spils potentiale som redskab i planlægningen på det strukturelle og 
strategiske plan. Bl.a grundlæggeren af CHORA, Raoul Bunschoten, var en 
af forgangsmændene for genopdagelsen af den regelbaserede planlægning 
(Bunschoten et al., 1999 og CHORA et al., 2001).

Lektor Morten Daugaard fra Arkitektskolen Aarhus har beskrevet, hvorledes 
CHORA har udviklet en metode, der bl.a. er blevet anvendt i samarbejde 
med Copenhagen X. Metoden indeholder et tilfældighedselement – fx at 
kaste bønner ud over et kort – der gør det muligt at indsamle meget store 
mængder data om på forhånd ukendte steder og skjulte potentialer i byen. 
”De 4000 bønner resulterede i første omgang i 500 små fortællinger uarbejdet af 
de deltagende studerende i form af såkaldte miniscenarier, som var systematiseret 
efter på forhånd fastlagte principper” (Daugaard, 2003).

Hver bønne repræsenterer altså et miniscenario eller et tilfældigt, uopdaget 
potentiale og kan derfor betragtes som idé-generatorer for udviklingen 
af egentlige scenarier. Bønnenedslagene repræsenterer imidlertid ikke 
konkrete nedslagsområder for en egentlig designudvikling, men skal 
derimod inspirere udviklingen af de såkaldte urbane prototyper. Alle data fra 
miniscenarierne placeres i et databasesystem, og raffinerede regler afgør 
udvekslingen af det fælles arbejde. Efter dataindsamlingen mødes forskellige 
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koncentrer sig om at facilitere og regelsætte dataindsamlingen, dvs. 
diagnosen, og derved skabe en ramme for inddragende aktiviteter i den 
tidlige fase af planlægningen. Regelsætningen eller procedureudformningen 
er grundlæggende i denne sammenhæng, fordi den skal sikre, at de, der 
råber højest eller er de mest magtfulde i virkelighedens verden, ikke kan 
undertrykke mere forsigtige og mindre velartikulerede spillere/aktører.  

De tre URBANE SPIL prototyper har derfor alle det til fælles, at de 
er forhandlingsspil i højere grad, end de er egentlige simulations- eller 
planlægningsspil. 

KLASSISKE SPILOPFATTELSER & PROJEKTETS CASES

Spilprototyperne i projektet falder ikke entydigt ind under traditionelle 
definitioner på spil, hvilket bl.a. hænger sammen med at spillene fokuserer 
på debat og forhandling og dermed har en løsere struktur end klassiske spil 
og spilsimulationer. Lad os for et øjeblik vende tilbage til grundtrækkene i 
spil, som beskrevet i SPIL SOM SIMULATION, for at foretage en nærmere 
afgrænsning af begrebet forhandlingsspil. Forhandlingsspil (eller debatspil) 
har en række træk til fælles med spilsimulationer, undervisningsspil og 
planlægningsspil, mens de afviger på nogle områder.

I følge Armstrong & Hobson er der fire grundtræk, som er karakteristiske 
for spilsimulationer. Den første omhandler spillerne, som kan påtage sig roller, 
som ikke nødvendigvis repræsenterer den funktion, de har i det virkelige liv. 
Spillerne skal efterfølgende agere i et opstillet scenario, der definerer et 
problemfelt. Spillets gang, begivenheder og beslutninger skal kunne føres 
til protokol i en - form for point- og regnskabssystem. Hertil kommer en 
’algoritme’, der enten direkte eller indirekte indikerer spillet eller øvelsens 
’operationelle procedurer’ (Armstrong & Hobson, 1975, p. 82).

Undervisningsspil deler som tidligere nævnt mange træk med traditionelle 
planlægningsspil. Spillene indeholder elementer af simulation, men vil ofte 
være relativt simple abstraktioner af komplekse problemstillinger. Dette 
foregår ved at reducere komplekse arbejdsgange eller procedurer til 
enkle handlinger eller begivenheder med det formål at formidle en række 

han eller hun kan erhverve sig den nødvendige viden om byen, inden selve 
planlægningen sættes i værk. 

Herved adskiller CHORA’s projekt sig fra de valgte cases i nærværende 
projekt, hvor formålet i højere grad har været at udvikle metoder til at 
inddrage borgerne relativt tidligt i planlægningsprocesserne – ikke med 
henblik på konkret planudvikling, men primært for at engagere aktørerne i 
en diskussion af de udfordringer, som en by står overfor i forbindelse med en 
planudvikling og herunder også nødvendigheden af planen.  Redskabet kan 
således anvendes af både planlæggeren og forvaltningen: Af planlæggeren for 
at erhverve sig viden og af forvaltningen for at legitimere deres beslutninger 
overfor borgerne. Dette fokus på inddragelsen af aktører med mindre indsigt 
i planlægningsproblemstillingerne har betydet, at der har været mindre vægt 
på selve udviklingen af konkrete modeller eller planer for byen.

Motivationen for denne beslutning hænger nøje sammen med procedurerne 
for planlægning, som tidligere er omtalt i PLANEN & INDDRAGELSE. 
Borgerne inddrages som nævnt først i den traditionelle planlægningsproces, 
når planen ligger klar og forvaltningen indkalder til høring. Det videre arbejde 
med PhD-projektets cases koncentrer sig derfor om at eksperimentere 
med forskellige måder at bringe brugerne/borgerne ind i planlægningen 
allerede på tidspunktet for den kritiske dataindsamling. CHORA formår 
at systematisere denne dataindsamling, mens historiekortene til [brand 
TILST] projektet er opdigtede. Historiekortene kunne naturligvis godt være 
virkelige, hvis projektet ikke bare var et konkurrenceprojekt men et egentligt 
redskab. Alligevel opstår spørgsmålet om, hvordan den viden, som borgerne 
i et lokalområde ligger inde med, kan bringes i spil og operationaliseres, samt 
hvordan de kan inddrages i planlægningsprocessen og dermed få ejerskab til 
såvel processen som den færdige plan.

Selvom [brand TILST] ikke er et spil i gængs forstand, så blev projektet som 
allerede nævnt en katalysator for udviklingen af PhD-projektets resterende 
cases. I de følgende afsnit diskuteres de tre URBANE SPIL prototyper, som 
alle forsøger at give brugerne indsigt i planen og dens tilblivelse gennem 
en inkluderende debatform med spillet som primært medie. Prototyperne 
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 Ingen af spillene komprimerer et tidsforløb og simulerer heller ikke 
konkrete planlægningsprocedurer eller årstider, skatteår, sagsbehandling 
eller den tid et byggeri tager fra idé til fuldførelse m.m.

De to første forhandlingsspil har på mange måder mere tilfælles med 
traditionelle rollespil end med simulationsspil. Spillene bygger på spillernes 
evne til at redegøre for deres rolle, deres/rollens ønsker og deres/rollens 
udspil. Spillets regler eller procedurer fordrer samarbejde og konkurrence 
og forsøger igennem dialog at nedbryde fordomme og konflikter. I [6400:
kollison] er scenariet hele Sønderborg, men scenariets rammer ikke 
defineres - udover, at spillerne opfordres til at tage udgangspunkt i en af de 
21 inspirationsplancher, der var med på udstillingen fx Turisme & Identitet. 
Herudover er det op til spillerne selv at definere et problemfelt. I [0.2:
kollision] opfordres spillerne blot til at kaste sig ud i diskussionen af byen 
uden forudgående input eller scenarier, i og med at spillet primært forsøger 
at udforske de teknologiske aspekter af spillet frem for at nå frem til 
egentlige konklusioner vedrørende et givent område eller scenario.

Alle tre spilprototyper indeholder dog et sæt procedurer eller regler, som 
beskriver spillets progression og bestemmer spillets gang, beslutningstrin og 
interaktionen mellem spillerne og selve spillet. 

Og alle spillene deler den helt fundamentale idé, som Taylor introducerede: 
At spillene skal skabe en større forståelse for planlægningen, skabe en bedre 
plan - og i sidste ende sikre, at planlægningsprocessen på sigt forbedres. 

Det er vigtigt at forstå de tre spilprototyper som netop prototyper og ikke 
som tre færdige og selvstændige spil. Det har således ikke været intentionen, 
at hvert af spillene kan svare på alle dette PhD-projekts temaerne. Hver ny 
prototype bygger på erfaringer fra de tidligere projekter i en iterativ proces 
med projektet Havnen På Spil som den foreløbige – men næppe endelige 
– kulmination på afsøgningen af spil som redskab i planlægningsprocessen. I 
de følgende afsnit vil jeg gå dybere ind i en beskrivelse af de URBANE SPIL 
og gennemgå den progression, der har været fra den første til den sidste 
prototype. 

kerneproblemstillinger for deltagerne i spillet. Målene med undervisnings- 
og planlægningsspil vil derfor ofte være trefoldige, som Taylor beskriver det 
i SPIL SOM DIDAKTISK INSTRUMENT (Taylor, 1971, p. 17). Taylor taler om 
at skabe forståelse for planlægningen og derved skabe en bedre planlægning, 
som gerne skal føre til, at spillerne bliver dygtigere til at planlægge på langt 
sigt. 

Traditionelle undervisnings- og planlægningsspil kræver ifølge Taylor, at 
deltagerne i spillene indtager en rolle, der indebærer forskellige grader af 
samarbejde, konkurrence og konflikt mellem spillere eller hold af spillere. 
Spillerne må træffe beslutninger og valg, som reflekterer deres forståelse 
af rollens nøgleegenskaber og selve spillets struktur. Spillets forløb og 
progression er bestemt af beslutnings-trin, og hvert trin repræsenterer 
et afmålt ’tidsrum’, under hvilken mangeartede og nogle gange samtidige 
interaktioner mellem samarbejdende og konkurrerende beslutningstagere 
finder sted. Spillet enten belønner eller berøver spillerne alt efter deres evne 
til at vurdere spillet eller i forhold til spillets procedurer. Undervisnings- og 
planlægningsspil er som oftest komprimeret i tid og er derfor i stand til at 
afgive et hurtigt feedback på resultater og konsekvenser af beslutningerne.

FRA REDSKAB TIL FORHANDLINGSSPIL

De tre URBANE SPIL indeholder som beskrevet elementer fra 
simulations-, undervisnings-, og planlægningsspil, men ikke alle og ikke lige 
mange elementer i hver af de tre URBANE SPIL23. Eftersom målsætningen 
for spillene var at styrke debatten i planlægningsprocesserne og vægte 
forhandling frem for egentlig planlægning, så er der aspekter ved simulations-
, undervisnings-, og planlægningsspil, som er irrelevante eller underordnede i 
udgangspunktet. Særligt point- og regnskabssystemet er udeladt i de to første 
prototyper, [6400:kollision] og [0.2:kollision], men introduceres i Havnen På 
Spil. Det samme er gældende for belønningen og berøvelsen af spillernes evne 
til at vurdere spillets forløb og resultat i klassisk forstand: Eftersom de to 
første spil ikke anvender et point- og regnskabssystem, kan der fx ikke kåres 
en vinder af spillet.
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en mellemmenneskelig interaktion og dels en interaktion med selve spillet. 
Baggrunden for at koble teknologi på projektet var en idé om, at teknologien 
dels kunne komme med (provokerende) indspark til diskussionerne, men 
også at det skulle være muligt at lave en digital opsamling af spillenes forløb 
og forhandlinger. På længere sigt var det tanken, at gøre teknologien mere 
avanceret, således at den fx ville kunne kobles direkte på kommunens 
databaser og visualisere indholdet for brugerne. 

Fordelene ved at understøtte spillet med digitale lag er derfor, at det 
forbereder spillet på at kunne hente data direkte fra fx kommunernes 
databaser eksempelvis GIS. Ved at visualisere disse data for spillerne 
vil de kunne få en fornemmelse af de konsekvenser, deres dispositioner 
medfører. 

I første omgang drejede det sig dog om at opnå erfaringer med spillets 
fysiske dimensioner og først senere (bl.a. i de efterfølgende prototyper) at 
udbygge spillets teknologiske sider. Valget af ARToolKit som den teknologi, der 
skulle understøtte spillet hang nøje sammen med muligheden for relativt 
nemt at kunne omprogrammere softwaren og derved tilføje nye funktioner. 
Hertil kommer, at selve kernen i softwaren er ’open-source’ og dermed gratis 
at anvende. Samtidig kan programmet understøttes af et billigt web-kamera 
og en almindelig PC. ARToolKit skal således ikke betragtes som det fremmeste 
software inden for spiludvikling, men som en effektiv og tilgængelig måde 
at teste forskellige modeller, metoder, teknikker og funktioner på. Selvom 
softwaren har sine åbenlyse begrænsninger, som fx antallet af spillebrikker 
og kameraets opløsning, har den dog vist sig at være et godt redskab i 
forbindelse med prototypeudvikling.

Spillet blev designet så åbent som muligt (jf. REALISMESKALAEN) for at 
give spillerne, fx byrådskandidaterne i Sønderborg, mulighed for at udvikle 
egne regler og derved rykke spillet i en mere konkret retning. Spillet tager 
udgangspunkt i præsentationen af nogle få, relativt simple procedurer, der 
skaber rammen om selve afviklingen af spillet (se fx pamfletten om [6400:
kollision] side 12-15). Herefter bliver spillerne i fællesskab bedt om oprette 

KRITIKKEN AF [6400:KOLLISION] 

Projektet [6400:kollision] forsøger at inddrage de aktører, som er 
involveret i byens formgivning. Ikke nødvendigvis på det fysiske plan, men 
qua deres færden i, kendskab og tilhørsforhold til byen. Spillet fokuserer 
på at belyse de magtforhold og roller, som er i byen ved at lade spillerne 
indtage en aktørrolle som enten borgeren, det offentlige eller det private. Det 
er op til den enkelte spiller at definere indholdet af rollen og kommunikere 
dette til de andre spillere. Spillet skal således anspore til dialog og 
forhandling og samtidig være med til at opstille rammerne for de roller, 
aktørerne har i processen, herunder også i et vist omfang den enkelte 
rolles beslutningskompetence. Forhandlingen understøttes af redskabet 
som helhed, dvs. spillets opstilling i det fysiske rum, herunder spillebordet, 
rolletildelingen, inspirationsplancherne, spillets regler og ikke mindst tekno
logiunderstøttelsen.

[6400:kollision] er en tidlig prototype på et forhandlingsspil. Tidlig i den 
forstand, at holdet bag projektet endnu ikke havde nogle praktiske erfaringer 
med ’alvorlige’ spil. Den nødvendige teoretiske ballast blev koblet på selve 
projektet, alt imens de første praktiske erfaringer blev gjort. Her tænkes 
ikke bare på de spilteoretiske dele, men i lige så høj grad på spillets tekniske 
aspekter, som fyldte relativt meget i udviklingen af spillene. 

Projektet blev, som tidligere nævnt, til i et tværfagligt samarbejde i mellem 
kunstneren Søren Møller, datalogen Peter Skaarup og Kollision. Indsamlingen 
af data/billeder til inspirationsplancherne blev varetaget af Søren Møller, 
mens selve programmeringen af spillets teknologi blev foretaget af Peter 
Skaarup i dialog med Kollision. Holdet bag Kollision, heriblandt undertegnede, 
havde forskellige ansvarsområder i forbindelse med udviklingen af spillet af 
hensyn til vores individuelle forskningsområder. Selve interaktionen med 
spillet og de visuelle outputs er således ikke direkte forbundet til dette 
PhD-projekt, men er i højere grad knyttet til de to andre medlemmers 
forskning. Opgaven for holdet var at finde den rette balance mellem spillets 
enkeltdele og samtidig tage hensyn til de forskellige forskningsfelter. En af de 
store opgaver var at designe et sæt spilleprocedurer, som dels understøtter 
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”Det er væsentligt at bruge teknologien til at vise informationer. Men lige 
præcis når det kommer til forhandlinger, er det vigtigt at have øjenkontakt, 
og at det ikke bliver en storskærm, man forhandler med…[…] … man skal 
være opmærksom på ikke at fremmedgøre hinanden og sig selv. Og det er 
her, jeg mener, at vi skal bruge teknologien til at vise, hvad den kan og til at 
fremme en forståelse mellem mennesker.” 

(Lippert, 2001).

Spillerne engagerede sig ivrigt i dialogen, og ordstyreren kom med 
input til diskussionerne ved at introducere en række spørgsmål, som 
var programmeret til at dukke frem, når spillebrikkerne stødte sammen 
på spillepladen (se fx pamfletten om [6400:kollision] på side 16-17). Når 
ordstyreren filmede konstellationerne af spillebrikkerne, opstod der pauser 
i diskussionerne og forhandlingerne, mens spillerne rettede blikket mod 
monitortårnene. Spørgsmålene var med til at dreje diskussionerne i nye 
retninger – men det var udelukkende op til spillerne selv, om de ville lade 
sig påvirke af de forprogrammerede spørgsmål. De mest velfungerende 
aspekter af Sønderborgspillet var da også selve situationen omkring spillet 
– øjenkontakten, bordet og det rum, hvori spillet foregik. De inviterede 
spillere levede sig ind i rollerne og accepterede beredvilligt at se verden 
med fx det privates eller borgerens øjne. En af spillerne udtaler i reportagen: 

”Spillet er godt til at kaste nogle bolde op i luften. Vi er jo enige om, at vores 
centrale interesse ligger i at udvikle vores by med de redskaber, vi har i 
forvejen, det være motorvej eller universitet. Men det er skægt, hvis vi ser på, 
hvad der sker, når vi vender det hele en kvart omgang, og hvis vi skal sætte 
os ind i, hvad der er det offentliges problem, det privates problem, borgerens 
problem – hvad kan vi så finde på? Og det synes jeg, at det her redskab giver 
et rigtigt godt eksempel på.”

 (Lippert, 2001)

Spillet formår herved at bringe spillerne ud af deres vante roller og ’tænke 
ud af boksen’. Deltagerne får mulighed for ikke bare at ’spille’ på deres 

en form for syntaks eller præmis – i Gadamersk forstand – for det videre 
spilforløb. Dvs. at syntaksen er midlertidig og foranderlig. Syntaksen skal 
styre legens - eller i dette tilfælde spillets - udvikling i en bestemt retning. 
Nye regler eller procedurer opstår undervejs og udvikler spillet på ny. Målet 
er, at hvis spillerne spiller ’godt’, dvs. indordner sig under spillets præmis, 
abstraktionsniveau og aktørroller, så transformeres spillet til en struktur 
eller idé, som alle deltagerne kan forstå og kommunikere videre. Dermed 
kan man påstå, igen med afsæt i Gadamer, at formålet med at spille efter et 
sæt regler, frem for blot at diskutere ud fra egne erfaringer, er at bringe det, 
som ellers altid skjuler sig frem i lyset. Sagt på en anden måde, handler det 
om at få spillerne til at sætte sig udover deres vante roller og kombinere 
viden, erfaringer og tanker på nye måder.

 Havde spillet været designet mere styret og kontrolleret, er det ikke 
nødvendigvis sikkert, at det ville have fungeret bedre end det rent faktisk 
gjorde. Åbenheden i spillet gjorde spillet tilgængeligt for en bred skare af 
mennesker, som sandsynligvis ikke normalt ville blande sig i en diskussion af 
byen i en offentlig forsamling. Især teknikken synes at vække de besøgende 
på udstillingens interesse. Men efter de første teknologiske øjenåbnere 
og ’aha-oplevelser’, begyndte de besøgende at diskutere selve spillet og 
byen, hvorved konkrete udviklingsideer kom på bordet. Spillebordet blev 
ivrigt benyttet som udgangspunkt for debatten, men så vidt vides blev der 
ikke etableret egentlige spil mellem besøgende, hvilket dog heller ikke var 
forventet af projektgruppen. Derfor arrangerede holdet bag udstillingen en 
række fremvisninger og egentlige spil med inviterede personer. I forbindelse 
med udstillingen blev der afholdt et spil mellem tre spidskandidater til Byrådet 
blot en uge før Kommunalvalget 2001. Spillerne stillede beredvilligt op med 
udsigten til omtale i lokale og nordtyske medier og rygtet om Danmarks 
Radios tilstedeværelse. I deres evaluering af spillet fremhæves spillets fysiske 
dimension og teknologiens muligheder for at fremme forståelsen mellem 
mennesker. En af kommunalpolitikerne kommer med følgende udtalelse i 
Danmarks Radios reportage fra spillet24: 
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tage enkelte billeder gennem hele udstillingsperioden frem for udelukkende 
ved de ’officielle’ spil. Det blev til små 86.000 billeder, optaget hvert minut i 
løbet af udstillingens åbningstid. Billederne dokumenterer ikke meget andet 
end antallet af mennesker på udstillingen, deres nysgerrige brug af spillet og 
en enkelt besøgende med ekshibitionistiske tilbøjeligheder. 

FRA SØNDERBORG TIL CHARLOTTENBORG

Efter at have evalueret Sønderborgspillet - bl.a. sammen med politikerne 
- fremgik det, at spillet havde en række svagheder, som kunne adresseres på 
forskellig vis ved at ændre den teknologiske side af spillet. Selve opstillingen 
med bordet og skærmene fungerede efter hensigten, men spillet var designet 
til en specifik kontekst og kunne ikke uden videre bearbejdning omstilles til 
at kunne fungere i byer med andre problemstillinger. Alt materiale til spillet 
var designet til Sønderborg; inspirationsplancher, spilleplade (kort over 
Sønderborg) og de digitale modeller - hvilket selvsagt er uhensigtsmæssigt, 
hvis spillet skal anvendes i en anden kontekst.  

Men udover at være svært anvendeligt i andre situationer, udnyttede 
spillet ikke det digitale potentiale i tilstrækkelig grad. Sønderborgspillet 
kunne spilles af fire spillere, og hver spiller havde syv kategorispillebrikker 
(fx Kultur, Infrastruktur, Uddannelse, etc.) til rådighed. Der var således kun 
28 forskellige kombinationsmuligheder med spillebrikkerne. Selvom de 
fysiske brikker indikerede brikkens tilhørsforhold til en aktør ved hjælp af 
et farvet ikon, kunne man på skærmen dårligt se, hvilken aktør, der havde 
spillet hvilken brik. Fx fik borgeren samme spørgsmål fra computeren som 
det offentlige, hvis de uafhængigt af hinanden placerede samme kombination 
af brikker på spillebordet. 

Dette forhold forsøgte projektgruppen at imødekomme ved, at man på 
samme tid kunne danne fire kombinationer med hver kategoribrik ved at 
sammenstille den spillede kategoribrik med fire andre kategoribrikker og 
på den måde skabe variation i spillet. Denne løsning medførte imidlertid, 
at kategoribrikkerne blev meget store i forhold til konteksten (kortet 
over Sønderborg som var trykt på spillepladen). Tanken var, at den spiller, 

eksisterende erfaringer og roller som fx politiker og privatperson, men også 
i McLuhansk forstand at udvide deres samfundsjeg ved at dreje de velkendte 
problemer i Sønderborg en kvart omgang. Det der bliver frembragt – eller 
kommer-i-stand – i spillet, er netop det som kommer til syne igennem 
forhandling og fortælling spillerne imellem.  

[6400:kollision]’s primære styrke – evnen til at skabe nye indsigter gennem 
spillet – bliver også en af redskabets fundamentale problemer; i og med 
spillet ikke evner at indfange det, som bliver frembragt. Hvis spillet skal 
have en værdi udover selve begivenheden – dvs. tidspunktet for selve spillet, 
så må det kunne videreformidles i en eller anden form, fx kondenseret, 
redigeret eller i sin helhed. En sådan formidling er central, hvis redskabet 
skal anvendes i en bredere offentlig debat eller som et egentligt redskab i 
planlægningsprocessen.

Forskellige overvejelser omkring tekniske såvel som analoge løsninger 
blev derfor vurderet i forbindelse med udviklingen af spillet med hensyn 
til opsamlingen af data, herunder de ideer der opstår blandt spillerne 
undervejs. Problemet er, at spillet ikke producerer egentlige planer – kun 
ord, ideer og muligheder for fælles fodslag. Spillernes flygtige frembringelser 
kan noteres på papir, optages på video eller som ren lyd, og det er teknisk 
set muligt at benytte kameraet, som allerede indgår i spillet, til at optage 
både lyd og video. 

Udfordringen ved disse løsninger er, at de kun er i stand til at dokumentere 
processen – ikke resultatet som sådan. Hvis spillet tager en time, har man 
efterfølgende en times ufordøjet transskriptions-, video- eller lydmateriale. 
Hvis det fx er videomateriale, er der ingen mulighed for at navigere i 
de data eller i de diskussioner, som opstår – andet end ved at benytte 
spoleknappen. 

Denne mangel skulle vise sig at blive central for udviklingen af Havnen På 
Spil og diskussionen af denne problematik følger derfor i KRITIKKEN AF 
HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]. I forbindelse med udviklingen af [6400:
kollision] var der hverken tid eller ressourcer til at få skabt en optimal løsning. 
I mangel af bedre valgte holdet derfor at afprøve kameraets muligheder til at 
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KRITIKKEN AF [0.2:KOLLISION]

Næste URBANE SPIL prototype [0.2:kollision] blev udviklet til 
Charlottenborgs Forårsudstilling 2002. Ligesom spillet fra Sønderborg 
Slot benytter dette spil sig af ARToolKit teknologien. Spillet byggede videre 
på kernen i [6400:kollision], men forsøgte at tilstræbe en større grad af 
kontekstuafhængighed for dermed at generalisere spillets anvendelse i 
forskellige planlægnings- og designsammenhænge. Det var således et ønske 
om at kunne anvende spillet til at belyse mangeartede design- og planlægn
ingsproblemstillinger, som drev udviklingen af denne spilprototype. Pointen 
er dog, at selve spillets opbygning muliggør en række forskellige typer af spil 
ved blot at ændre indholdet af spillet. 

Det udviklingsmæssige fokus i spillet fra Sønderborg var som nævnt den 
menneskelige interaktion, mens den teknologiske udvikling og interaktion var 
begrænset og primært fokuseret på at komme med indspark til diskussionen. 
Evalueringen viste, at den menneskelige interaktion i spillet fungerede efter 
hensigten, mens det på den tekniske side haltede bagefter. Derfor blev den 
teknologiske side af spillet fremhævet yderligere i Charlottenborgspillet for 
at styrke de redskabsmæssige aspekter af spillet.

Ideen var som udgangspunkt at skabe et generelt redskab, som fx en 
kommune kunne anvende i forbindelse med inddragelsesarrangementer 
med borgerne eller som afsæt for workshops i virksomheder etc. Denne 
idé måtte dog revideres efterhånden, som udviklingen af spillet skred frem 
og den teknologiske udvikling tog fart. Mere om denne betragtning efter en 
kort gennemgang af fornyelserne i dette redskab.

I forbindelse med udviklingen af [0.2:kollision] fremkom særligt tre 
(teknologiske) fremskridt af redskabet i forhold til den foregående prototype 
(Se side 5, 7 og 13 i pamfletten om [0.2:kollision]): 

a) Den kontekstløse spilleplade – et whiteboard. 

b) Spillepladen som brugergrænseflade (dvs. som 
betjeningsmodul for spillet).

c) En matrix, der definerer relationerne mellem aktører, 
spillebrikker og kontekst. 

som havde det første udspil, valgte et sted og et tema for en diskussion på 
kortet ved at placere sin kategoribrik på det udvalgte sted. De efterfølgende 
brikker skulle så placeres umiddelbart i forlængelse af den første spillebrik. 
Dette krævede dog et relativt højt abstraktionsniveau, i og med skalaen 
på spillepladen og størrelsen på kategoribrikkerne gjorde, at en diskussion 
hurtigt kom til at strække sig over store afstande på skalakortet, der udgjorde 
spillebordet, hvilket naturligvis ikke var meningen. Når første kategoribrik 
var spillet, var spillerne nødsaget til at se bort fra de faktiske forhold på 
kortet. Dette skabte til tider utilsigtede situationer, hvor en lang diskussion 
medførte, at kategoribrikkerne ikke kunne være på spillepladen, eller at to 
diskussioner overlappede hinanden. En løsning kunne være at lave et meget 
stort skalakort, som tillod, at man kun diskuterede spørgsmålene direkte 
på det udvalgte sted. En anden mulighed kunne være at lave spillebrikkerne 
mindre. Førstnævnte løsning er problematisk i forhold til den fysiske 
nærhed spillerne i mellem og overskueligheden i relation til selve spillet. 
Den anden løsning er ikke attraktiv i forhold til valget af ARToolKit som 
understøttende teknologi25. Hvis kategoribrikkens mønstre bliver mindre, 
stiger sandsynligheden for fejlvisninger, med mindre kameraet trækkes 
nærmere selve mønstret. Det sker i så fald på bekostning af overskueligheden 
af kortet/spillepladen, eftersom den filmes af samme kamera og vises på 
skærmen. Størrelsen af kortet og kategoribrikkerne er med andre ord i et 
indbyrdes afhængighedsforhold. En tredje løsning vil være at skifte teknologi, 
fx at anvende mere avancerede mønstergenkendelsesprogrammer, men det 
blev vurderet, at det var muligt inden for rammerne af den valgte teknologi 
at finde en bedre balance mellem spillebord og mønstre. 

Udover at kategoribrikkerne var relativt store, set i forhold til kortets 
skala, så reagerede kategoribrikkerne ikke på den kontekst, de blev placeret 
i. Det vil sige, at boliger placeret på havnen fremkaldte samme spørgsmål, 
som hvis de blev placeret i et parcelhuskvarter. Det er der i princippet ikke 
noget galt med, men netop dette fænomen blev en væsentlig drivkraft for 
videreudviklingen af spillet til Charlottenborg og senere til Havnen På Spil.      
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et avanceret ’søjldiagram’, der hele tiden reagerer på spillernes input. Dvs. på 
de kategoribrikker, som spillerne vælger at bringe i spil. 

Selve matrixen, som styrer effekten af ’søjlediagrammet’, er skjult for 
spillerne. De introduceres end ikke til dens eksistens. Det er spillernes 
opgave at observere spillets forandringer og forsøge at balancere 
synergieffekten. Dette gøres via ’trial-and-error’. Spillerne kan tænkes at have 
en formodning om, hvordan to kategorier vil reagere i spillet, men de kan 
stadig blive overraskede.

Overraskelsesmomentet er både spillets styrke og svaghed: En styrke, 
fordi nye erkendelser kan komme frem i lyset, og diskussioner kan opstå 
om rigtigheden af de påståede relationer mellem kategoribrikkerne og 
den givne kontekst. Visningen kan således blive en katalysator for spillets 
progression.

Men matrixen er også spillets svaghed. For at matrixen skal kunne fungere, 
skal alle relationer i spillet kunne defineres i et matematisk styrkeforhold, 
fx borgerens relation til det offentlige i en forstadskontekst på en skala fra 
0-60. En sådan inddeling i et styrkeforhold må bygge på et mere eller mindre 
kvalificeret og til dels subjektivt vurderingsgrundlag, fx ud fra en bestemt 
politisk eller økonomisk opfattelse af samfundet. Matrixen forsøger dermed 
at indfange eller simulere relationer fra den virkelige verden i en kondenseret 
og abstrakt form. Men modsat fx helikoptersimulatoren indeholder [0.2:
kollision] ikke de egenskaber, der kendetegner traditionelle spilsimulationer 
(de ikonografiske, analoge og homologe egenskaber). Matrixen domineres 
af de homologe egenskaber, dvs. egenskaber hvor én egenskab er erstattet 
af en anden, men hvor den nyindsatte egenskab kun har en overfladisk lighed 
med den egenskab, den repræsenterer. Matrixens homologe egenskaber er 
således at efterligne, hvordan forskellige aktører har indflydelse på hinanden 
i det offentlige rum. Disse egenskaber manifesterer sig som et avanceret 
søjlediagram, frem for som bygninger i byen, der rømmes på grund af fx 
forurenende industri i nabolaget. 

I Charlottenborgspillet blev kortet over en konkret by erstattet af en hvid 
plade – et såkaldt whiteboard – ud fra den betragtning, at spillet relativt let 
skulle kunne ændres og derved indgå i mange sammenhænge. Ændringerne 
kunne nu foretages digitalt, alene ved at erstatte billeder, tredimensionelle 
modeller og den tilknyttede matrix. Whiteboardet gav yderligere spillerne 
muligheden for at tegne, organisere eller skrive deres ideer direkte på 
spillepladen.

Forskellige typer af kontekster kunne slås til og fra ved at benytte kameraet 
sammen med spillebordets interface. De forskellige kontekster relaterer 
ikke til en specifik by, men mere til forskellige typologiske eller generiske 
kontekster: Land, by, industri & forstad, der kunne inspirere forhandlingerne 
og sætte spillet ind i en ramme (Se side 8 i pamfletten om [0.2:kollision]).

De forskellige aktører har forskellige grader af indflydelse på spillet alt 
efter hvilken kontekst, der er i spil. [0.2:kollision] gør dermed op med 
lighedsprincippet fra [6400:kollision]. Aktørerne i virkelighedens verden har 
ikke alle lige stor medbestemmelse i planlægningsprocesserne, hvilket spillets 
matrix forsøger at understøtte ved at simulere relationer og styrkeforhold 
fra den virkelige verden. I et industriområde vil virksomheder måske 
have mere at skulle have sagt end fx borgeren. Omvendt er det muligt, at 
virksomheder i en forstad har mindre at skulle have sagt, eller at industrien 
gør forstaden mindre attraktiv. 

Disse forhold blev bundet sammen i relationer i spillets matrix og 
illustrere ved hjælp af spillets tredimensionelle modeller. I Sønderborgspillet 
udfordrede modellerne spillerne ved at sammenstille forskellige programmer 
fx boliger//kultur. I [0.2:kollision] bliver modellerne anvendt på en lidt anden 
måde, nemlig til at illustrere kategoribrikkernes afhængighed af hinanden 
og af konteksten. Når de tredimensionelle modeller ændrer størrelse, er 
det muligt for spilleren at se, om der opstår en synergieffekt mellem fx 
borgerens boligbrik og det offentliges uddannelsesbrik i en forstadskontekst. 
Synergieffekten indikeres ved, at modellerne bliver henholdsvis større eller 
mindre. På den måde er det grafiske output til spillerne at sammenligne med 
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genkendelige symbolik. Da de udvalgte kontekster i [0.2:kollision] var abstrakte 
og uden et egentligt tema eller problem, var det i praksis underordnet for 
spillerne, om den ene eller den anden kontekst var slået til. 

Dialogen og øjenkontakten omkring selve spillebordet, som havde været så 
fremtrædende i Sønderborgspillet, blev afløst af et spil, som primært foregik 
omkring skærmene. Eftersom det kun er på skærmene, at de visuelle outputs 
manifesterer sig, er spillerne hele tiden nødt til at holde øje med skærmene 
frem for at have øjenkontakt med de andre spillere. Herved blev dialogen 
suspenderet til fordel for interaktion med selve redskabet. Diskussionerne 
fik dermed en vis lighed, med de samtaler to mennesker kan have, når de er 
optaget af at se fjernsyn – fjerne i blikket og distancerede i stemmeføringen, 
mens al koncentration og opmærksomhed rettes mod skærmen. 

Selve betjeningen af spillebordet hjalp heller ikke spillerne. De abstrakte 
påtrykte mønstre på spillepladen virkede som en fjernbetjening med blanke 
knapper, uden tal og symboler til at styre interaktionen. Spillerne havde 
mulighed for at skrive hver enkelt mønsters funktion ud for mønstrene, men 
denne løsning fungerede ikke efter hensigten.

I pamfletten til [0.2:kollision] beskrives Milgrams kontiniuum (jf side 4), 
som dannede basis for en mere virtuel oplevelse af spillet og med en højere 
udnyttelsesgrad af mixed reality teknologien. Dette lykkedes dog også, men 
ikke uden at ofre dialogen på teknologiens alter.

Selve spillet var velbesøgt på udstillingerne – både på Charlottenborgs 
Forårsudstilling og på CAVI - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion 
på Aarhus Universitet. De erkendelser, som den overstående beskrivelse af 
spillets problemer førte til, indebar, at spillet aldrig blev testet i en egentlig 
spilsituation.  Forsøg med studerende fra Aarhus Universitet viste, at spillet 
var for abstrakt uden at bringe et egentligt problem på banen i en konkret 
kontekst. Frem for at forsøge at finde på et spilvenligt scenario for [0.2:
kollision], besluttede holdet bag at samle erfaringerne fra de to første 
URBANE SPIL prototyper i en tredje og langt mere omfattende prototype: 
Havnen På Spil.

[0.2:kollision] afviger også på anden vis fra mere traditionelle spilsimulationer. 
Armstrong og Hobson definerede fire fællestræk ved spilsimulationer, 
henholdsvis roller, scenario, point- og regnskabssystem og operationelle 
procedurer. (Armstrong & Hobson, 1975, p. 82). Spillet afviger på to centrale 
punkter fra de fire fællestræk. Manglen på point-system og manglen på 
scenarier. Der er allerede redegjort for det manglende regnskabssystem, så 
følgende vil være koncentreret om de manglende scenarier.

Denne prototype blev som nævnt udviklet ud fra en idé om at lave et spil, 
som kunne anvendes i mange sammenhænge – ikke kun i planlægning. Derfor 
indeholder spillet ingen scenarier eller temaer for spillets forhandlinger, men 
er blot illustreret i forbindelse med udstillingen på Charlottenborg som et 
forhandlingsspil om planlægning.

En af tankerne bag et scenarioløst spil var bl.a., som tidligere nævnt, at 
det skulle være muligt for fx kommuner at anvende redskabet i deres egne 
borgerinddragelsesprocesser. Tanken om et ’tool-in-a-box’ havde en vis appel 
på holdet bag spillet, fordi det både er økonomisk og tidsmæssigt krævende, 
at levere indhold til spillet og stå for selve afviklingen. De ressourcer, 
der skal sættes af til udviklingen af unikke spil, er dermed en væsentlig 
forhindring for spillets udbredelse. En anden appellerende tanke bag ideen 
om værkstøjskassen, der kan sendes ud i verden på egen hånd, er, at de som 
ved, hvad de ønsker at spille om, bedre kan formulere indholdet af spillet og 
justere matrixen ved at følge nogle simple procedurer end holdet bag selve 
spillet. Spillets indhold kunne så blive til i en workshop, evt. faciliteret og 
modereret af spillets udviklere – eller af repræsentanter fra fx en kommunes 
planafdeling. 

Det viste sig dog, at teknologien og matrixen på mange måder tog overhånd 
på bekostning af dialogen, hvilket førte til at ideen om at lave et helt generisk 
spil måtte tages op til revision. Men hvorfor egentlig det?

Uden et egentligt scenario eller tema, blev spillet simpelthen for abstrakt 
for de potentielle spillere. Holdet bag prototypen undervurderede groft sagt 
’kortet over byens’ betydning for spillerne. I Sønderborgspillet relaterede 
spillerne sig hele tiden til steder på korteteller i det mindste til kortets 
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Samtidigt var målet at sikre et tilstrækkeligt kvalificeret planlægningsgrundlag 
og at videreformidle processens resultater til (politiske) beslutningstagere, 
borgere og brugere. Formålet med spillet var at skabe et rum, hvor havnens 
mulige fremtider kunne afprøves – og gennemspilles – og samtidigt sikre en 
bred opbakning bag projektet om de Bynære Havnearealer.  

Havnen På Spil favner over tre faser eller dimensioner af forskellig varighed.

1. Dimension, Indhold i Bredden. ’Diagnosticering’, 
og indsamling af data.

2. Dimension, Nye Højder. Havnespillet [0.3:kollision] 
– ’Strategi’ og ’model’.

3. Dimension, Holder det i længden? Visualisering, opsamling 
og formidling af spillets resultater. 

Følgende gennemgang er en revideret fremstilling af Havnespillet fra den 
medfølgende artikel Urban Games (Løssing & Nielsen, 2004).

1. Dimension, Indhold i bredden, sluttede den 31. oktober 2002. Målsætningen 
med denne fase var at indsamle ideer og visioner til fremtidens havnearealer 
fra virksomheder, organisationer eller personer, som tidligere havde blandet 
sig i debatten om havnens anvendelse, men også fra personer som ikke 
tidligere havde haft mulighed for at blive hørt. Projektgruppen opfordrede 
byens borgere og interessenter til at stille en diagnose på havnearealerne. 
Billeder og tekst blev indsamlet, forslag fra afholdte arkitektkonkurrencer om 
havnen blev indhentet, og et online debatforum blev taget i brug. Postkort og 
plakater blev uddelt på biblioteker, uddannelsessteder og cafeer. Annoncer 
i aviser og på www.aarhus.dk blev indrykket med en opfordring om at 
bidrage med ’data’ til debatten. Alt sammen i håbet om at nå ud til så mange 
borgere som muligt. Projektgruppen måtte dog sande, at vi kun fik ganske 
lidt ud af vore anstrengelser. Således modtog gruppen i størrelsesordenen 
50 bidrag fra borgere og interessegrupper (hvilket set i lyset af kommunens 
80 modtagne forslag måske slet ikke er dårligt?). Bearbejdningsgraden af de 

FRA CHARLOTTENBORG TIL ÅRHUS HAVN

Havnen På Spil er dette PhD-projekts suverænt mest dokumenterede 
projekt. Således er spillet beskrevet i alle de fire medfølgende artikler - dog 
med lidt forskellig vægtning af spillets egenskaber (jf. artikelpamfletterne i 
æsken URBANE SPIL). Nærværende gennemgang vil derfor koncentrere sig 
om, hvorledes de to foregående prototyper inspirerede til udviklingen af 
Havnen På Spil. 

Afsættet for projektet var Århus Kommunes konkrete planer for udviklingen 
af de Bynære Havnearealer og den efterfølgende planlagte offentlige debat. 
Forud for debatten havde kommunen afholdt en arkitektkonkurrence, som 
den ene af vinderne, Knud Fladeland i samarbejde med Kommunen havde 
bearbejdet til en Helhedsplan for de Bynære Havnearealer. Den ’officielle’ 
debat med byens borgere blev afviklet få måneder efter afviklingen af 
Havnespillet26. Spillet var således et ’privatfinansieret’ alternativ eller bidrag 
til den offentlige debat – hvilket desværre blev opfattet som utidig omhu af 
dele af embedsapparatet i forvaltningen. Projektgruppen bag spillet havde 
appelleret til kommunens embedsmænd om at indgå i et samarbejde, 
som efter de første positive tilkendegivelser, desværre blev afvist med en 
begrundelse om, at man ikke var interesseret i at køre to parallelle debatter 
og dermed risikere at forvirre borgerne. Politikerne i Byrådet nærede ikke 
samme bekymringer og stillede derfor beredvilligt op, anført af borgmester 
Louise Gade fra Venstre.  

Embedsmændenes afvisning er forståelig om end beklagelig. Deres loyalitet 
er hos kommunen og forvaltningen, og de ønsker derfor ikke at optræde i en 
dobbeltrolle og risikere at kompromittere kommunens officielle politik i et 
uafhængigt finansieret og udviklet arrangement. Embedsmændene opfordrede 
derfor projektgruppen til at udskyde arrangementet, til kommunen var 
klar med deres eget materiale til debatten. Dette forslag blev afvist med 
henvisning til, at spillet netop skulle sætte fokus på debatten om debatten 
af anvendelsen af de Bynære Havnearealer. Præmissen for Havnespillet var 
at skabe et redskab, der kunne inddrage borgere og andre interessenter 
relativt tidligt og forudsætningsløst i planlægningsprocessen og debatten. 
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en mission udløste bonuspoint til holdet. Hvert hold skulle lægge en strategi 
for, hvordan de ville opfylde deres mission og bringe deres interesser i spil. 
Herefter fik hver spiller lejlighed til at vælge fire ud af de 100 projektforslag. 
Spillerne skulle derefter, i diskussion med holdet, reducere holdets 16 forslag 
til fire projekter, ud fra en betragtning om, hvad der kunne tilgodese deres 
mission, visioner og ideer.  Hvert hold blev endvidere bedt om at overveje, 
hvordan sammensætningen af projekter på de andre hold sandsynligvis ville 
tage sig ud, samt hvilken mission de kunne forvente, at de øvrige hold skulle 
løse. 

Selvom spillets mål var debatten om de Bynære Havnearealer og 
helhedsplanen som den forelå, blev spillerne opfordret til at samarbejde 
om at lave en samlet vision for hele området og ikke kun varetage egne 
interesser eller sikre holdets egen mission. Missionen måtte med andre 
ord nedprioriteres i det omfang, den stod i vejen for den samlede vision. 
Delvisionerne består således af sammensætningen af projektforslagene 
fra udstillingen udformet som prioriterede strategier for udviklingen af 
havnearealerne. Samlet set fremstår hele visionen som en model for en mulig 
planudvikling. Ikke nødvendigvis planen, men en af flere mulige planer. Under 
spillet blev web-kameraets signal på storskærmen overlejret med grafiske 
repræsentationer af projektforslagene fra udstillingen og suppleret med 
demografiske data, der angav hvilke aldersgrupper, der formodedes at bruge 
det pågældende projekt, i det specifikke område på bestemte tidspunkter 
af døgnet.

Under vejledning af en ordstyrer blev der spillet to spil af én time. De fire 
hold skiftedes til at placere og argumentere for deres projektforslag, som de 
andre hold kunne vælge at støtte med specielle støttebrikker eller stemme 
ud, hvis der var flertal for det. Efter endt spil blev der talt point sammen 
ved at scanne spillebordet med web-kameraet og dynamisk vise resultatet 
på storskærmen. Spillets pointsystem, der skulle fungere som en spilteknisk 
motivation – og var sekundær for debatten, belønnede samarbejde mellem 
grupperne om udvikling af bestemte områder, spredning eller samling 
mellem forskellige kategorier af projekter inden for samme område, støtte 

enkelte forslag vekslede mellem skriblerier på postkort til en gennemtegnet 
ide til husbåde langs kajerne fra en velorganiseret seniorgruppe.

Det indsamlede data blev katalogiseret og bearbejdet til 100 projektforslag 
inddelt i kategorier; social & sundhed, uddannelse, bolig, erhverv, rekreative 
områder, kultur, infrastruktur, turisme - forkortet SUBERKIT. Projekterne 
kunne fx bestå af forslag til et herberg, arealer for husbåde eller et 
fodboldstadion. Se pamfletten Havnen På Spil under 1. dimension. Kataloget 
blev præsenteret som en udstilling og skulle inspirere idéudviklingen under 
selve spillet i projektets næste dimension. 

2. Dimension, Nye højder, blev afholdt som et offentligt arrangement den 8. 
november 2002 i Turbinehallen i Århus. I denne dimension skulle diagnosen 
sættes i spil, hvilket skete ved hjælp af den tredje URBANE SPIL prototype, 
Havnespillet [0.3:Kollision]. 

Seksten inviterede spillere med tilknytning til fire udvalgte emner, 
infrastruktur, kultur, uddannelse og erhverv blev fordelt på fire hold. Således 
var hver gruppe repræsenteret af en politiker, en borger (fx med tilknytning 
til en interesseorganisation), en professionel (en der arbejder med emnet) og 
en ekspert (en person med særlig indsigt i emnet) - se endvidere pamfletten 
Havnen På Spil under 2. dimension.

Spillet baserer sig på ARToolkit teknologien fra de tidligere prototyper, men 
adskiller sig ved at spillepladen er et 2x4m kort over de Bynære Havnearealer 
i Århus inddelt i 16 områder. For at sikre et større overblik formidledes 
web-kameraets signal på en storskærm frem for på monitortårne.

Arrangementet blev overværet af ca. 150 publikumer, som var tiltænkt en 
særlig rolle i spillet. Udover at kunne deltage aktivt i spillets diskussioner, 
blev publikum inddraget i en række afstemninger om hvilke områder af 
havnearealerne, de mente skulle i spil. Samtidig havde de til opgave at tildele 
bonuspoint til det hold, de mente varetog deres interesser bedst.  De fire 
hold fik tildelt et missionskort for at tilgodese forskellige centrale kategorier 
som fx infrastruktur og uddannelse. Missionskortene var designet således, at 
ikke alle hold på samme tid kunne få deres mission tilgodeset. Opfyldelsen af 
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placeringer af spillernes projektforslag, var det muligt at holde diskussionen 
åben om udviklingen af havnen. 

Den 6. april blev de samme 3D-modeller af projektforslag, som blev brugt 
i CAVI, anvendt i deres tiltænkte, fremtidige kontekst, Århus Havn, blandt 
kraner og skrigende måger. Ved bemandede poster, udstyret med mobile 
mønstre på 1x1m, computere og web-kameraer, kunne de besøgende se 
3D-modellerne i samspil med realtidsoptagelser af Århus Havn. Udover de 
mobile mønstre, kunne dagens deltagere opleve 3D-modeller i sammenhæng 
med et 11x12m banner ophængt på en centralt placeret bygning på havnen. 
Herved var det muligt at tænde og slukke for 3D-modellerne og flytte, 
rotere og skalere dem i forhold til de enkelte mønstre. De forskellige 
kombinationer og placeringer af projektforslag blev afprøvet i dialog med 
de besøgende i selve byrummet.

Teknikken og 3D-modellerne blev ligeledes afprøvet med 10x10cm mønstre 
i sammenhæng med Århus Kommunes skalamodel for helhedsplanen af de 
Bynære Havnearealer, som stod opstillet i kommunens Infocenter.

KRITIKKEN AF HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

Den følgende kritik af Havnen På Spil vil fokusere på selve Havnespillet, dvs. 
projektets anden fase, dog med afstikkere til de to andre faser i det omfang, 
de er relevante for udviklingen, afviklingen eller formidlingen af selve spillet. 
Denne prioritering skal ses i sammenhæng med PhD-projektets afgrænsning 
og ikke som en forestilling om, at der ikke kan rejses kritik af alle projektets 
enkelte dele. 

Havnespillet blev meget positivt modtaget af spillere, publikum, sponsorer 
og pressen. Efter dagens andet spil blev spillet evalueret af alle medvirkende, 
og efterfølgende blev spillerne opfordret til at besvare en række spørgsmål 
om spillet. Begge evalueringer indeholder en del kritik af spillet og adresserer 
en række logiske, tekniske og principielle problemer ved afviklingen af spillet, 
som vil blive redegjort for og taget stilling til i det følgende. 

til egne eller andres projekter og endeligt en hel eller delvis opfyldelse af 
holdets mission.

Dagen sluttede med en åben debat om resultatet, holdenes indsats og 
spillet som debatform. Resultaterne fra debatspillet blev nu underlagt en 
visuel bearbejdning for at konkretisere scenarierne for fremtidens havn i 
projektets sidste dimension. 

3. Dimension, Holder det i længden?, blev ligeledes afholdt som et offentligt 
arrangement. Den 5. og 6. april 2003 i henholdsvis CAVI27 på Aarhus 
Universitet og i Århus Kommunes Informationscenter beliggende på Århus 
Havn, blev de visuelt bearbejdede scenarier fra spillet, fremvist og diskuteret 
gennem brug af nye 3D teknologier.

Godt 80 interesserede gæster besøgte CAVI den 5. april 2003, hvor 
man havde mulighed for at se og diskutere de visuelle bud på scenarierne 
fra debatspillet. De besøgende kunne blandt andet se spillet i form af en 
times sammenklippet videodokumentation, fremvist som en interaktiv 
DVD-opstilling. Det var muligt at betjene DVD´en fra en computer, hvis 
brugerflade blev projiceret på en væg, side om side med DVD-signalet. 
Brugerfladen, som var udviklet til lejligheden, gav brugerne mulighed for at 
springe i DVD´ens videomateriale fra projektforslag til projektforslag. I kraft 
af, at der under debatspillet var optaget data om, hvor hvilke spillebrikker 
befandt sig og til hvilken tid, var det muligt at genskabe en synkroniseret 3D-
model, som virtuelt illustrerede spillepladen med de aktuelle projektforslag. 
Derved kunne de besøgende frit spole frem og tilbage i billeder og lyd, 
samtidigt med at de kunne navigere rundt i 3D-modellen og således få en 
forståelse for beslutningerne i debatspillet.

Udover DVD´en blev der i CAVI´s panoramabiograf vist en interaktiv 
3D-model28, der viste de eksisterende byområder i samspil med de visuelt 
bearbejdede scenarier fra debatspillet. Det var muligt at navigere frit i den 
interaktive 3D-model og flytte rundt på de eksisterende bygninger på havnen 
såvel som på et udvalg af de forslag til bygninger, spillerne var kommet 
frem til. Ved at de besøgende kunne afprøve forskellige kombinationer og 
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som forstod dette, blev belønnet af både publikum og spillets point- og 
regnskabssystem.

Havnespillet [0.3:kollision] kan således meget mere end de foregående 
prototyper. Det nye ved Havnespillet består i særdeleshed af et meget 
omfattende point- og regnskabssystem. Point- og regnskabssystemet 
blev udviklet ud fra to centrale betragtninger - henholdsvis som et 
konkurrenceparameter og som en del af en opsamlingsstrategi for spillets 
forløb. Første overvejelse gik på, at spillerne behøvede en form for 
konkurrenceelement for at tilskynde til samarbejde og spredning af projekter 
og funktioner over hele spillepladen. Det betyder, at hele spillet understøttes 
af et værdisystem, der er defineret af projektgruppen. Et forhold, der skabte 
en del diskussioner om upartiskhed og objektivitet internt i projektgruppen 
i løbet af udviklingsfasen. For at der ikke skulle gå pointjagt i spillet, blev 
pointene skjult for spillerne. De skulle således kun forholde sig til nogle 
simple regler, som, hvis de blev overholdt, ville have afgørende betydning 
for antallet af point. Udover pointsystemet i selve spillet havde publikum 
muligheden for at placere point på det hold, som de mente spillede bedst, 
dvs. ud fra helt subjektive kriterier, hvilket fik nogle spillere til at afprøve 
forskellige ’leflestrategier’ overfor publikum. I princippet skulle spillerne 
bare koncentrere sig om at spille, argumentere og forhandle – ikke om at 
vinde, men om at være med. 

Den anden centrale betragtning i relation til point- og regnskabssystemet 
drejede sig om at kunne rekonstruere spillet efter selve spillets afvikling, 
som det fx var tilfældet i 3. dimension af Havnen På Spil. De foregående 
prototyper led under, at det ikke kunne lade sig gøre at gå tilbage i spillet og 
se på diskussionerne og på eventuelle beslutningerne. I Sønderborgspillet 
blev der optaget enkeltbilleder, mens ARToolKit teknologien ikke gjorde andet 
end at stille spørgsmål til spillerne, der til gengæld havde stor glæde af den 
regelsatte dialogform. I Charlottenborgspillet forsøgte holdet bag at drage 
større nytte af mulighederne i teknologien, men det blev på bekostning af 
dialogen. Det var således målet med udviklingen af Havnespillets teknologi 

Havnespillet [0.3:kollision] er det spil, som kommer tættest på et egentligt 
simulationsspil i en Armstrongsk og Hobsonsk forstand. Der var ikke egentlige 
roller, som spillerne skulle påtage sig, men alligevel var holdene inddelt 
tematisk (fx fokus på kultur). Scenariet for spillet var Århus Kommunes 
konkrete planer for de Bynære Havnearealer. Spillet var udstyret med et 
avanceret point og regnskabssystem (beskrevet i artiklen Planlægning På Spil, 
side 13-15). Spillerne og publikum fik alle udleveret et sæt procedurer for 
spillet i en ’light’ udgave. Herudover havde alle sekundanter og spilstyreren 
adgang til en omfattende proceduremanual til alle spillets enkeltdele. 

Selvom Havnespillet i højere grad simulerer en reel planlægningsproces 
end de tidligere spil, så var det aldrig meningen, at spillet skulle være et 
forudsigelsesinstrument for udviklingen af havnen. Dagen skulle give 
publikum og spillere indblik i en aktuel planlægningsproces. Udvalget af 
spillere var foretaget ud fra et synspunkt om diversitet og meningsspredning. 
Projektgruppen var således fuldt ud bevidste om muligheden for, at spillernes 
forskellige personligheder ville kunne producere ”absurde og irrationelle 
forslag” (jf. Armstrong & Hobson, 1975). Stemningen under spillet var da 
også lattermild, hvilket fremgår af DVD’en Havnen På Spil. Spillets styrke 
viste sig imidlertid i dets evne til at producere uforudsigelige, men alligevel 
realistiske scenarier og forslag. 

De fire hold opfattede spillet vidt forskelligt. En af spillerne fra Rødt hold, 
Kim Sillemann, observerede efter spillet: ”En interessant iagttagelse var 
den meget forskellige tilgang til spillet, de fire grupper valgte og publikums 
vurdering af samme. Den dristige, stort tænkte, men også noget poppede 
(grøn). Den nyskabende og ærlige, men måske også lidt blåøjede (gul). 
Den forfriskende rebelske, men alligevel meget politiske, som i høj grad 
inddragede den del af havnen, som ikke var på spil (blå). Den saglige, men 
også noget tørre og rutineprægede (rød). I første runde belønnede publikum 
den oprørske tilgang. I anden runde den realistiske. ”

Spillerne og publikum blev klogere mellem de to spil. Første spil blev 
i et vist omfang opfattet som ’leg’ eller et ’prøvespil’ – andet spil, hvor 
spillerne begyndte at forstå spillets regler og rammer, var ’alvor’. De spillere, 
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projektgruppen, men af en flok unge i jobtræning på en lokal TV station, 
men klippet sammen af projektgruppen.  Ved en eventuel næste lejlighed 
skal videosignal og datafilen synkroniseres under selve spillet, således at 
arbejdsbyrden forbundet med redigeringen reduceres til et minimum. Helt 
ideelt ville være muligheden for at afvikle afspilleren live for at give publikum 
de bedste forudsætninger for at følge med i spillets gang. 

Erfaringerne med point- og regnskabssystemet – både som en måde at 
opsamle data og som pointsystem i sig selv - var overordnet set gode. 
Selvom flere af spillerne ikke forstod, hvorledes systemet fungerede, så 
fungerede det efter hensigten, og havde spillerne fået lejlighed til at sætte 
sig bedre ind i spillet og eventuelt gennemspillet flere spil, så ville systemet 
langsomt blive afmystificeret.

Det var naturligvis ikke kun point- og regelsystemet som afveg fra de 
tidligere prototyper. Projektet var som bekendt opdelt i tre faser. Ideen 
med første fase var at lade de personer, som har kendskab til byen komme 
til orde i debatten. Kritikken af projektets første fase koncentrer sig derfor 
om spillets data. Det var et kolossalt arbejde forbundet med at få indsamlet 
materialet, og kun ganske få forslag kunne anvendes direkte. Det medførte 
et kæmpe arbejde med at homogenisere de indsendte forslag og nå ind 
til kernen af de enkelte projekter. Materialet dækkede ingenlunde over, 
alle de tema projektgruppen kunne forudse ville komme i spil, hvorfor 
gruppen selv måtte i gang med at udfylde ’hullerne’ i mellem projekterne. 
Et fundamentalt problem med spillets data, og som aldrig blev adresseret, 
var skalaforholdet mellem de enkelte projekter og deres egenskaber som 
projekter. Projekterne spændte fra mega-strukturer som stadion, højhuse 
og havnetunnel til forskønnelsesprojekter som bænke, belysninger og fester. 
At sammenligne dataene er derfor som at sammenligne æbler med pærer, 
hvilket gav forståelsesmæssige problemer under selve spillet.  Af spiltekniske 
hensyn blev det prioriteret, at hver af de otte spillefelter29 maksimalt måtte 
indeholde tre projekter, bl.a. for at sikre, at hele havnen kom i spil. Men en 
bænk, en vej og lidt belysning synes ikke at udgøre hverken en vision endsige 

og spilprocedurer at tage det bedste fra de to spil og bringe det sammen 
i denne tredje prototype [0.3:kollison]. Med andre ord skulle dialogen 
og forhandlingerne være fremtrædende, mens teknologien arbejdede i 
baggrunden. Charlottenborgmatrixen blev gentænkt og skulle nu i højere 
grad tildele point til de rigtige hold og holde øje med hvilke spillebrikker, 
der blev spillet af hvem og på hvilket tidspunkt. Frem for at optage billeder, 
optog kameraet alle brikkernes placering på spillebordet og lagrede disse 
data i en fil. 

Denne fil kunne efterfølgende synkroniseres med den videooptagelse 
af 60 minutters varighed, som er vedlagt på DVD’en om Havnen På Spil. 
Det var således muligt dynamisk at genskabe 3D-modellernes placering på 
spillebordet i løbet af Havnespillet. En til lejligheden udviklet brugergrænseflade 
gjorde det muligt at navigere i filmen samtidigt med, at de spillebrikker, som 
spillerne placerede på spillebordet under spillet i Turbinehallen, afvikledes 
tredimensionelt i et felt på brugergrænsefladen. 

Det er muligt at zoome ind og ud i modellen og bevæge sig rundt om 
modellen alt imens, at filmen om spillet afvikles. Afspilleren, DVD-PLAYER, 
beskrives i levende billeder på DVD’en om Havnespillet i afsnittet: ’Bagom 
Projektet, kapitel 2, ’Teknikken’. Læs endvidere artiklen A Mixed Reality Game 
for Urban Planning side 18-19. 

Det centrale aspekt ved afspilleren er, at det nu er muligt at navigere 
igennem 60 minutters video med uafbrudt debat og forhandling, samtidigt 
med at man har et overblik over, hvad der rent faktisk foregår på spillebordet. 
På den måde kan det lade sig gøre at krydse mellem data og levende billeder 
og samlet set opnå en større viden og overskuelighed over begivenhederne, 
end hvis man alene har fx filmen til rådighed. Brugeren af afspilleren kan 
således fx vælge udelukkende at se kapitler som hold spiller, eller som 
foregår i område 05. 

Projektgruppen måtte dog erfare, at det var forbundet med en ganske 
anseelig mængde manuelt arbejde at synkronisere model og film, hvilket 
naturligvis ikke var meningen. Selve afspilleren må derfor anses for at være 
en prototype i sig selv. Videomaterialet til DVD’en blev ikke optaget af 
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Konsekvensen var desværre, at spillerne ikke selv kunne udlede hvilken 
strategi, der var den mest optimale – de måtte støtte sig til deres sekundant 
og til spillets moderator. 

Projektgruppen burde have tydeliggjort disse forhold bedre, for at sikre en 
højere grad af alliancedannelse og fordre mere taktisk spil. 

Henrik Burkal fra Gult hold retter i sin evaluering en kritik mod selve 
støttebrikkerne: ”Umiddelbart virkede det underligt, at en støttebrik talte for et 
projekt og dermed blokerede for tre reelle projekter i et område.”

Støttebrikkens funktion blev både misforstået og misbrugt. Støttebrikken 
blev introduceret for at opfordre til dialog og opbakning af hinanden, 
men også til at hjælpe spillere, som gik linen ud og placerede projekter 
på uattraktive spillefelter. Ved at spille en støttebrik kunne de, om man så 
kan sige, dele udgifterne, men også fremhæve overfor de andre spillere og 
publikum ’– at det her projekt altså er vigtigt for havnen, og det må vi stå sammen 
om at få realiseret!’ I første spil – som det også afspejles på den medfølgende 
DVD – er forvirringen total om brikkens funktion, hvilket projektgruppen 
må tage til efterretning, men første spil var tænkt som et prøvespil, hvor 
spillerne akkurat skulle opnå erkendelser og indsigt i spillets procedurer og 
taktiske muligheder.

I andet spil kom støttebrikken derfor til at have en helt anden indvirkning 
på spillet. Netop fordi støttebrikken gav point til holdet, som spillede brikken 
og fordi, den kunne flyttes igen senere, for fx at give plads til andre projekter, 
blev det attraktivt at yde støtte på en måde, som projektgruppen ikke havde 
forudset. Spillerne fandt nemlig ud af, at de ved at anvende en støttebrik 
kunne reservere et attraktivt område, til det blev deres tur. Når det blev 
deres tur igen, kunne de trække støtten tilbage og placere deres eget 
projekt. Denne noget smarte ’exploit’30 skadede dog det pågældende holds 
omdømme blandt de andre spillere. De blev stemplet som upålidelige og 
uegnede til at indgå aftaler med og modtog ikke invitationer til samarbejde 
igen. På den måde fungerede spillets egen indre logik, dog på bekostning af 

’fylde’ de relativt store spillefelter ud. Det var et forståelsesmæssigt problem 
under selve spillet og påpeget af flere spillere i den følgende evaluering. Fx 
skrev Morten Lervig fra Grønt hold: ”… der er et logisk problem i det forhold, 
at kun tre aktiviteter kan ske inden for et felt, og at infrastrukturløsninger også er 
placeret i et enkelt felt, idet nogle af aktiviteterne er af en karakter, så der kunne 
være 10-20 i et felt uden problemer.” 

Problemet med infrastrukturen vil blive omtalt om lidt, men inden da er 
det nødvendigt at diskutere forholdet eller balancen mellem strategisk leg 
og en konkret plan. Måske var det en fejl at forsøge at lave en helhedsplan 
for havnen frem for at lade spilleren koncentrere sig om et enkelt område. 
Omvendt er det netop, når der skal tænkes i helheder, at prioriteringerne 
bliver svære. Spillerne forstod den præmis i spillet, hvilket blev afspejlet 
i at flere af havnearealernes yderområder kom i spil. Spillerne var 
opmærksomme på vigtigheden af at placere ’fyrtårns’ projekter i periferien 
af de Bynære Havnearealer, for at kunne tiltrække andre projekter – og 
dermed i sidste ende skabe mere liv i områderne. Der var naturligvis 
områder af havnearealerne, der havde spillernes særlige opmærksomhed, 
bl.a. arealerne som støder umiddelbart op til midtbyen. Spillerne lærte 
hurtigt, at der var ’konkurrence’ om disse områder, hvilket tvang dem til 
at revidere deres strategier undervejs i spillet. Den bedste – forstået i en 
pointmæssig henseende - måde at gøre dette på var at støtte andre hold 
i udviklingen af de andre områder. Hvert område har en indledende pris, 
som først vendes til et pointoverskud, når arealet er fyldt op med projekter. 
Det første projekt i et af spillets 16 områder er således underskudsgivende. 
Spillerne måtte derfor forhandle med de andre spillere om at indgå i et 
samarbejde eller en alliance om udviklingen af havnearealerne. Enegang blev 
således hårdt straffet af spillet men også af publikum. Holdene misforstod 
nok i nogen grad dette, fordi det er så almindeligt i traditionelle spil, at 
forskellige hold er imod hinanden. 

Hertil kommer at selve pointsystemet var skjult for spillerne for 
ikke at sætte fokus på at samle point men på at forhandle og debattere. 
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havde ikke den store folkelige appel – og slet ikke det privathospital, 
som Grønt hold valgte at placere på området omkring Marselisborg 
Lystbådehavn i anden spilrunde. Hertil kommer, at de to hold (Gult hold i 
første spil og Grønt hold i andet spil), der fik missionen om social & sundhed 
samtidigt fik missionen kultur, som ikke på samme måde vakte publikums 
modvilje. Tværtimod var disse to kategorier sammenstillet i én mission for 
netop at styrke den umiddelbart ’svageste’ kategori og derved gøre det 
muligt for holdene at bringe social & sundhed i spil – også selvom den 
ikke umiddelbart havde samme tiltrækningsværdi for publikum. Det stod 
spillerne frit for, at diskutere om de Bynære Havnearealer skulle anvendes 
til social & sundhedsprojekter eller til kulturelle projekter. Gult hold blev 
straffet for deres projekt om et Børnekulturhus. Ikke fordi projektet ikke 
mødte sympati fra de andre hold, men fordi der blandt de øvrige hold blev 
skab enighed om, at projektet ikke hørte til på havnen, men i nærheden af 
skoven og dermed uden for de Bynære Havnearealer.  

Flere af spillerne fandt det, som nævnt, uhensigtsmæssigt at 
infrastrukturprojekter var ligestillet med andre typer af projekter og således 
blev en ’prop’ for udviklingen af andre konkrete projekter. Kim Sillemann fra 
Rødt hold, med fokus på og ekspertise i infrastrukturelle forhold, skriver i 
sin evaluering: ”Jeg oplevede dog en spilleteknisk uhensigtsmæssighed ved, at et 
infrastrukturprojekt blokerede for efterfølgende byggerier. Det burde vel snarere 
være omvendt - et infrastrukturprojekt muliggør og rimeliggør flere byggerier.”

Infrastrukturen som princip og kategori voldte projektgruppen en del 
problemer i udviklingen af Havnespillet. Principielt har Kim Sillemann ret i 
sin kritik og ikke kun det påpegede forhold synes ulogisk. Et større problem 
synes at være, at infrastruktur ikke begrænsede sig til et af de prædefinerede 
områder, men ofte strakte sig over flere områder. Således strækker projektet 
Østreringvej sig over område 04, 13 og 06 (jf. kortet på de indre opslag af 
coveret til Havnen På Spil DVD’en). Da dette projekt kom i spil blev det 
placeret på område 13, men blev senere flyttet til andre områder for til 
sidst at ende på område 06. Dette åbnede for muligheden af at lægge nye 

spillets overordnede målsætning om samarbejde. Konsekvensen må være at 
støttebrikkens funktion bør tages op til revision i eventuelle fremtidige spil. 

 En del af de logiske problemer omkring forståelsen af spillebrikkernes 
funktion, spillefelternes størrelse og maksimal anvendelse, kunne have været 
imødekommet ved at fokusere på aktivitetsdata frem for funktionsdata. I 
stedet for et Operahusprojekt kunne spillerne i så fald vælge mellem fx 
klassisk musik eller opera – og så efterfølgende selv definere om dette 
krævede et Operahus eller blot en mobilscene til fx sommerkoncerter. 
Især Gult hold følte, at de projektbrikker de havde til rådighed var for 
begrænsende, hvorfor de valgte at læse ekstra indhold ind i de udvalgte 
projekter. Dette fremgår bl.a. af DVD’en om spillet. Ideen var ikke, at holdene 
selv skulle definere indholdet af brikkerne, men tage projektbrikken for 
pålydende og ved at kombinere funktionerne, skabe forslag til forbedringer 
af eksisterende projektforslag.

 Havde spillerne haft mulighed for at spille spillet over flere dage skulle 
de givetvis også have haft muligheden for at placere langt flere projekter 
end tilfældet var. Men eftersom hvert projekt skulle efterfølges af en kort 
motivation fra det udspillende hold og en indsigelsesrunde blandt de andre 
hold, så var det strengt nødvendigt at begrænse antallet af projekter til fire 
pr. hold. Dette tekniske forhold er desværre en anelse uhensigtsmæssigt, når 
målet netop er at gøre diskussionen fri - om end betinget af regler - og når 
hensigten er at komme frem til de bedste visioner. 

En del af kritikken gik på missionerne, Johan Peter Paludan, talsmand for 
Grønt hold, kom med følgende udtalelse: ”Jeg tror også, man kan drage den 
erfaring, at holdenes performance og pointindhentning var præget af hvilket tema/
mission, de fik stukket ud. De to hold, der havde missionen det sociale og sundhed, 
klarede sig mindre godt end de to andre. Så tabte de og skidt med det, men af 
hensyn til fremtidige spil skal man nok være sig denne faktor bevidst.” Pointen er 
god, men spillerne kunne vælge at se bort fra missionen og skaffe point nok 
på anden vis og stadig vinde. Social & sundhedsprojekter på havnearealerne 
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simulationsredskaber, økonomerne anvender – hvilket kunne være relevant, 
men det var som sagt ikke spillets formål.

Spillet havde heller ikke som målsætning at skabe en konkret plan for 
de Bynære Havnearealer, men derimod at få spillerne til at tage stilling til 
problemerne og mulighederne ved de valgte projekter, og at skabe en udvidet 
forståelse for de bindinger, der er i diskussionen af havnen. Diskussionerne 
blev ikke grebet ud af luften af hverken publikum eller spillere, men lagde sig 
tæt op byens konkrete ønsker for anvendelsen af havnearealerne, dvs. byens 
infrastrukturelle problemer, boligmanglen, forholdet til erhvervsbyggeri og 
kulturelle tilbud. Spillet tog udgangspunkt i et konkret scenario – planen for 
de Bynære Havnearealer. Selvom ikke alle havde samme indsigt i problemerne, 
så forstod alle den fundamentale præmis, selvom det kunne være svært for 
nogle at adskille egne ønsker fra det, som gavner fællesskabet. Herunder 
også politikernes manglende evne til at træde ud af deres officielle rolle 
som politikere og ind i spillets konstruerede verden. Men generelt tilbød 
spillet en lejlighed for publikum og spillere til at få førstehåndskendskab til 
omfanget af problemerne og til prioriteringerne – konceptuelt, økonomisk 
og politisk. 

På spørgsmålet om hvorvidt selve spillet levede op spillernes forventninger, 
svarer Johan Peter Paludan fra Grønt hold: ”Jeg synes, det var spændende og 
sjovt, men der var jo for lidt tid eller måske rettere: Af frygt for tomgang havde 
man hældt for mange elementer i. Det gik vel især ud over de omkringståendes 
muligheder for at være med, men det gik vel også ud over mulighederne for at 
udvikle spillet som spil. Der kom ikke rigtig gang i alliancer og andet taktisk spil.”

Det var dog projektgruppens opfattelse, at såvel alliancer som taktisk spil, 
faktisk var en væsentlig del af spillet – og denne opfattelse understøttes da 
også af det materiale, der er tilgængeligt på DVD’en. Projektgruppen var bl.a. 
forbavset over, hvor hurtigt især Grønt hold havde taget spilmetaforikken 
til sig. Et forhold, som Paludan overser, er, at holdene ikke er modstandere, 
men parter i en diskussion om, hvordan flest mulige interesser og ideer 
sikres på de Bynære Havnearealer. Det betyder bl.a., at der ikke konkurreres 

projekter på område 04 og 16, hvilket dog ikke rokker ved, at projektet 
faktisk lapper henover alle områder. Således havde infrastrukturprojekter 
det ’privilegium’ at kunne strække udover flere områder, men kun optage 
ét felt hvilket yderligere bidrog til forvirringen. Løsningen ligger ikke lige 
for inden for rammerne af det udviklede spil, men to mulige løsninger 
kunne være enten særlige infrastrukturbrikker eller et ’spil i spillet’, hvor 
infrastrukturen skal lægges fast, før de egentlige projekter kommer på 
bordet. Ingen af løsningerne harmonerer dog særligt godt med spillets ide. 
Ved at give infrastrukturen forrang for de andre projekter, signaleres det, 
at infrastrukturen er vigtigere og ’ligger’ over andre typer af visioner og 
prioriteringer. Derfor må en løsning på dette problem eftersøges på et 
andet tidspunkt.

En af Havnespillets væsentligste problemer er spillets forhold til 
virkelighedens bindinger og rammer, herunder de økonomiske forhold. Kim 
Sillemann fra Rødt hold anfører følgende synspunkt: ”Desuden synes jeg, at 
det er problematisk, at spillet kun i meget begrænset omfang afspejler det store 
problem i virkelighedens verden - begrænsede økonomiske muligheder. [… det 
er] måske uheldigt, at de kedelige prioriteringer, der altid skal ske af økonomiske 
årsager, ikke kom frem og derfor heller ikke blev genstand for debat på godt og 
ondt.”

Projektgruppen havde fravalgt de økonomiske rammer som et 
konkurrenceparameter for at åbne spillet mere for publikum og fastholde 
spillerne i visionerne. Spillerne havde alle muligheder for at foreslå de 
vildeste ting, men risikerede at tabe spillet, hvis deres projekter af publikum 
blev afsløret som værende for urealistiske. Eftersom embedsmændene 
i kommunen havde takket nej til at deltage, vurderede gruppen, at det 
ikke ville være ’uforsvarligt’ at drøfte økonomien i de enkelte projekter. 
I sidste ende er det Århus Kommunes opgave at prioritere opgaverne i 
byen. Havde et stadion på havnen således været noget, som alle virkelig var 
interesserede i, må det være op til kommunen at finde midlerne. Med andre 
ord så vil et sådant ’budgetspil’31 være et helt andet spil og ikke helt ulig de 
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politiske arbejde.
Om den kritiske opfattelse var udbredt blandt alle publikummer, eller om 

kommentaren var et udtryk for en personlig lede ved såkaldte eksperter 
vides ikke. Det var under alle omstændigheder projektgruppens opfattelse, 
at spillerne var udvalgt hensigtsmæssigt i forhold til selve begivenheden, og at 
spillet som sådan ikke udelukker muligheden for et ’repræsentativt’ spil med 
et tilfældigt og bredt udsnit af befolkningen ved andre lejligheder. Beslutningen 
om udvælgelsen skal også ses ud fra et medie- og kommunikationsstrategisk 
synspunkt. Et af spillets succeskriterier var at få sat gang i dialogen om 
de Bynære Havnearealer og skabe opmærksomhed om den nærtstående 
offentlige diskussion. Spillet havde formodentlig ikke fået samme bevågenhed 
uden fx borgmesterens deltagelse og selve begivenhedens størrelse. Set 
i en medie- og kommunikationsmæssig henseende var spillet en succes, 
hvilket understregedes af mængden af positiv omtale i TV, radio og aviser. 
Efterfølgende har interessen fra andre kommuner (end Århus Kommune) 
været stor. Desværre er spillet endnu ikke klar til en almen udnyttelse i 
landets kommuner som borgerinddragelsesredskab. Udviklingsmæssigt 
er der langt endnu, før redskabet har fundet et fornuftigt leje, mellem 
forhandlingsspil og planlægningsspil, mellem spil og simulation. 

på traditionel vis, men at der indgås samarbejdsalliancer og aftales strategier 
for udviklingen af bestemte områder holdene i mellem.

Det er dog korrekt, at der var presset meget indhold ind på dagen på 
bekostning af spillet. Projektgruppen havde nøje planlagt arrangementer og 
gennemspillet alle elementer og vurderede efterfølgende, at der ikke var 
nogen elementer af dagen, som kunne undværes. Der blev spillet to spil af 
én times varighed, hvilket er meget kort målt i forhold til andre spiltyper. 
Derudover lukkede spillene efter et antal forudbestemte ’runder’, hvilket er 
et utraditionelt træk ved et spil som fx brætspil og planlægningsspil, men et 
træk som dog kendes fra andre typer spil. Spil slutter normalt, når der er 
fundet en vinder, eller når der ikke er mere at spille om (fx når missionen er 
opfyldt eller først i mål princippet). Dette valg blev truffet af hensyn til spillet 
som begivenhed og til spillerne, som stillede gratis op og brugte en dag i 
deres (arbejds)liv på at spille. Det var tanken, at spillet netop skulle være en 
begivenhed, som de ikke skulle føle var en byrde, men en oplevelse og et 
privilegium at få lov til at være med til. Hermed blev projektgruppen delvist 
fanget i et dilemma, hvor ’event’ og oplevelsen af spillet skulle afbalanceres.

Der var formodentligt lidt for meget V.I.P. behandling af spillerne på 
bekostning af publikum, som jo også stillede op på dagen af nysgerrighed, 
hvilket til dels blev undervurderet af projektgruppen. Der var i hvert fald 
blandt publikum en opfattelse af ’dem’ og ’os’. En deltager kritiserede spillet 
for ikke at have rigtige ’borgere’ som spillere, men kun ’eksperter’ og 
’politikere’, hvilket viser noget om ’dem’ og ’os’ problematikken. Næsten 
alle spillerne er borgere i Århus. De var ganske vist udvalgt, pga. deres faglige 
indsigt i forhold til ét af spillets udvalgte temaer og relevante områder, men de 
fleste spillere var uden konkret planlægningserfaring. Men der var ingenlunde 
tale om en homogen gruppe udelukkende bestående af kendisser og særligt 
oplyste individer fra Århus og opland. Af de inviterede politikere var kun én, 
borgmester Louise Gade ’levebrødspolitikker’. De tre andre politikere er 
folkevalgte, som har påtaget sig erhvervet som borgerligt ombud. En spiller 
er således lektor på Aarhus Universitet, en anden køreplansplanlægger ved 
Århus Sporveje og den tredje rektor for KaosPiloterne ved siden af deres 
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rettere intentionerne og tankerne bag redskabet. 
Grundtanken med redskabet er, at det skal være så åbent og tilgængeligt 

som muligt, således at alle aktører (planlæggere, borgere, økonomer, 
erhvervsfolk, politikere etc.) i planlægningsprocesserne kan anvende 
redskabet i fællesskab. Redskabet er samtidigt holistisk i sin opfattelse 
af verden og afslører en tro på, at alting enten er eller kan – hvis ikke 
forbindes i lineære forløb – så i hvert fald udredes som et netværk eller 
en rhizome. Hvad der skal afsløre de rhizomatiske forløb beskrives ikke 
nærmere, men tanken var, at det skulle aktørerne gøre. Konsekvensen af 
denne logik må være, at intet er overladt til tilfældighederne andet end valg 
og fravalg af historier eller scenarier, som indgår i historiemaskinen. Antager 
vi, at alle historier kan redegøres for, og at alle forbindelser er kausale, 
så må konsekvensen være, at det ikke bare er muligt at eksperimentere 
med mange mulige verdener men, at det rent faktisk er muligt at simulere 
konsekvenserne af alle disse mulige verdener. Billedet af realismeskalaen vil 
således være en stejl trekant med spidsen pegende mod et åbent redskab, 
der baserer sig på hård viden om årsagsvirkninger, og som kan simulere 
konsekvenserne af alle beslutninger. Dette er selvsagt ikke videre troværdigt, 
eftersom et redskab med høj grad af simulation, pr. definition ikke kan være 
åbent, når vi analyserer det med afsæt i realismeskalaen.

REALISMEN & [6400:KOLLISION] 

Sønderborgspillet er et åbent og tilgængeligt spil for alle med interesse 
i at diskutere konteksten omkring Sønderborg. Selv personer med ringe 
kendskab til Sønderborg kan spille med. Det foregiver ikke at simulere 
planlægningsprocesserne i byen, men er en platform for de engagerede i 
bypolitik til at få luftet deres ideer. Spillet har ingen indbyggede mekanismer, 
som kan styre emnerne eller betingelserne for diskussionerne andet end 
et sæt vejledende procedurer for spillets gang. Der er ingen sammenhæng 
mellem spillernes beskrivelse af kategoribrikkerne og ’pop-up’ spørgsmålene, 
der opstår, når to brikker mødes. Når Sønderborgspillet ikke er 100% 
tilfældigt og 100% spil, så hænger det sammen med, at netop spørgsmålene 

[BRAND TILST], DE TRE PROTOTYPER & REALISMESKALAEN

I det følgende afsnit vil jeg forsøge at samle op på forskelle og ligheder 
mellem de fire cases ved at diskutere dem ud fra realismeskalaen. 
Realismeskalaen blev første gang præsenteret offentligt som en arbejdsmodel 
i en kort artikel i tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning (jf. se den vedlagte 
artikel Havnespillet [0.3:kollision] – et debat- planlægningsspil). Skalaen var 
dengang et tredimensionelt koordinatsystem, men i denne sammenhæng 
præsenteres modellen som en såkaldt radarmodel for at lette læsningen af 
de afbildede cases. Se skalaen på indersideomslaget til CD æsken URBANE 
SPIL. Modelteksten er gengivet her i sin helhed. 

For planlægningsspil, hvis mål er at skabe konkrete ideer og simulere de 
faktiske planlægningsprocesser, skal det være muligt at kunne formulere 
klare og præcise beskrivelser, hypoteser, som kan afprøves, og en høj grad af 
kausalitet i forhold til faktuelle forhold. Det stiller krav til spillets detaljegrad 
og realisme, hvilket desværre udelukker uindviede i planlægningens mysterier 
og komplekse forhold.

For planlægningsspil, hvor målsætningen er at sikre en større grad af 
borger- og brugerinddragelse medfører dette, at den optimale strategi er 
en balance mellem spil og simulation, åben- og lukkethed, og kausalitet og 
tilfældighed. 

Begge valg har deres egen validitet, hvilket stiller spildesigneren i et 
dilemma. Spildesigneren må tage en beslutning om enten at give køb på 
detaljegraden og i stedet fokusere på helheder og abstrakte problemstillinger. 
Eller forlange af spillerne, at de bruger den nødvendige tid på at sætte sig 
ind i et omfattende regelsæt. Dette krav er ikke realistisk i åbne design- og 
planlægningsprocesser, mens det udmærket kan være en forudsætning for 
deltagelse i og arbejde med lukkede processer og redskaber.  

REALISMEN & [BRANDTILST] 

Skønt [brand TILST] ikke er et spil, vil jeg alligevel gøre et forsøg på at 
indsætte projektets forudsætninger og metode i realismeskalaen. Eller 



er i virkeligheden en designmetode, som er sat på regler, men metoden 
forsøger ikke at efterligne en traditionel planlægningsproces. Fordi spillet 
ikke simulerer nogen eksisterende proces, kan spillet også tillade sig at 
operere med et tilfældighedsprincip – fx bønnekastet som idégenerator for 
de urbane prototyper. Et studie af dette forhold til tilfældighedsprincippet i 
CHORA’s spil er en nærmere undersøgelse værd i en anden sammenhæng.   

REALISMEN & HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] 

I forbindelse med Havnespillet ønskede projektgruppen at skabe en 
balance mellem simulation og spil for at imødekomme borgere med ringe 
indsigt i planlægningsprocesserne. Redskabet skulle simulere realistiske, 
men forenklede situationer og handlinger med udgangspunkt i et konkret 
scenario – nærmere bestemt de Bynære Havnearealer i Århus. Spillet 
skulle samtidigt være netop et spil, for at få de skæve vinkler og de skjulte 
potentialer frem i lyset. 

Spillet skulle ikke bare være åbent for spillerne, men også for publikum og 
således sikre, at publikum fik mulighed for at tage ejerskab i processen dels 
ved at levere indholdet til spillet og vælge områderne for spillet dels ved 
stemme på det hold, som de mente gjorde det bedst, mest realistisk eller 
argumenterede og kommunikerede deres hensigter på den klareste måde. 
Publikum kunne blande sig i debatten og stille spørgsmål direkte til spillerne, 
mens de lagde deres strategier. På den måde opnåede publikum indsigt i 
de processer, som normalt foregår uden for byrådssalen på første hånd. 
Spillernes rådslagning simulerede derved en homolog egenskab med spillet 
på gangene og i korridorerne på Rådhuset dog uden at være eksplicit. Det 
var ved rådslagningen, at publikum fik indsigt i holdenes strategier og vilje 
til at skære et forlig, eller taktiske overvejelser om eventuelle forventelige 
muligheder for kompromis og alliancedannelser.

Læs mere om Havnespillet og realismeskalaen i artiklen Planlægning På Spil 
på side 15-18 og Havnespillet [0.3:kollision] side 4-8.

er foruddefineret til at opstå, når to bestemte brikker mødes. Det er ikke 
100% spil, fordi det er muligt at efterligne en reel politisk proces, hvis 
spillerne måtte ønske det og er i stand til at skabe de rigtige rammer og 
procedurer.  

REALISMEN & [0.2:KOLLISION] 

Charlottenborgspillet bygger – i hvert fald som udgangspunkt - på de samme 
principper som Sønderborgspillet. At det er en helt andet spil fremgår ikke 
bare af det tidligere diskuterede men også af realismeskalaen. Ønsket var 
at spillet skulle være lige så åbent som Sønderborgspillet, men pga. spillets 
manglende brugervenlighed og relativt uforståelige årsagssammenhænge, 
så udelukker spillet alle andre end de mest nysgerrige teknologifetichister. 
Spillet er derfor mere lukket, og samtidigt er spillets indhold defineret af 
en svært tilgængelig og kontroversiel matrix, som bestemmer relationerne 
og årsagssammenhængene spillebrikkerne imellem. Spillets intention er at 
simulere planlægningsprocesserne i højere grad end Sønderborgspillet, hvad 
det også gør, men mest af alt fordi årsagssammenhængene mellem forskellige 
kategorier er skjult, ligesom de kan være i den virkelige verden. Kun ved at 
prøve sig frem kan spilleren få en ide om disse sammenhænge. Men noget 
egentligt billede af hvordan det hele hænger sammen, får spilleren ikke. Den 
praktiske anvendelighed af et sådant spil, er således begrænset, hvis målet er 
at oplyse om planlægningens kompleksitet. I så fald kan spilleren kun udlede, 
at det er komplekst uden at blive klogere på hvordan.

REALISMEN & CHORA

CHORA’s Copenhagen X spil er taget med for at sammenligne med 
et spil, som adskiller sig fra dette PhD-projekts cases. CHORA’s spil er 
mere lukkede og akademiske i deres udformning og forsøger at producere 
konkrete ideer, som kan nedfældes på papir eller i en database. Dette 
kan netop lade sig gøre, fordi spillet – eller metoden – er mere lukket 
i sit udgangspunkt. Alle kan i princippet deltage, dog ikke med samme 
udbytte og indflydelse. Spillet simulerer ikke mere end det spiller. Spillet 
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TUNNELSYN?

Projekterne lider i nogen grad af et klassisk systemudviklingsdilemma. Skal 
man basere prototyperne på en kendt og afprøvet teknologi og arbejde med 
afsæt heri, eller skal man først forme projektets koncept og idegrundlag i 
sin helhed og derefter vælge den mest egnede teknologi? I en hver form for 
udviklingsproces er der begrænsninger og bindinger, og dette projekt kan 
kritiseres for at basere sig på en teknologi, der har sine klare begrænsninger 
i forhold til funktionalitet og brugervenlighed etc. 

Ved at have taget afsæt i den valgte teknologi, ARToolKit, satte vi også en 
række begrænsninger for projektets øvrige udviklingsmuligheder. Dette 
manifesterede sig i projektet ved, at en meget stor del af udviklingsarbejdet 
orienterede sig mod at få teknologien til at gøre noget den, med en hvis 
rimelighed kan siges, ikke er velegnet til eller skabt til32. Udviklingen af spillets 
teknologi er således sket delvis på bekostning af prototypernes andre mulige 
udviklingsområder. Tidsfaktoren har i den forbindelse været afgørende, fordi 
mange nye ideer skulle udvikles i forhold til teknologien. De mange ’work-
arounds’ har været medvirkende til, at udviklingen af prototyperne i perioder 
fordybede sig i en række detaljer, der ikke kan anses for at have direkte 
relevans for dette PhD-projekts temaer. Derved gik jeg glip af muligheden 
for fx at udvikle et spil, der ikke anvender teknologi eller at underkaste 
andre tilsvarende redskaber en systematisk analyse.  Men eftersom valget af 
teknologien hele tiden har været til diskussion, vil jeg fastholde, at projektet 
ikke led af decideret tunnelsyn.  Alle beslutninger vedrørende udviklingen af 
prototyperne har gennemgående været underkastet en systematisk kritik i 
forhold til de foregående cases.

 Omvendt vil jeg hævde, at teknologien på nogle områder ligefrem har 
gavnet projektet. Blandt andet det forhold, at udviklingen af prototyperne 
er sket i et tværfagligt miljø, har været en styrkelse af projektets resultater. 
Målet har således hele tiden været at skabe et didaktisk instrument til 
understøttelse af dialog i fx planlægning. Derved har projektet været et 
omdrejningspunkt for de digitale ’landvindinger’, det trods alt er blevet 
til. En af de landvindinger, som bør fremhæves i den forbindelse, er den 

AFSLUTTENDE BETRAGTNINGER

PhD-projektets cases er blot de første spæde skridt i retning af et 
egentligt redskab, og der er stadig lang vej endnu inden spillet, som sådan er 
tilstrækkeligt udbygget til at opfylde målsætningen om at skabe et redskab, 
der kan anvendes relativt forudsætningsløst til at sikre ejerskabet til planen. 
På trods af kritikpunkterne og indvendingerne mod de gennemgåede cases, 
mener jeg stadig, at spil egner sig som redskab til formidling af planlægning, 
fordi det åbner for en forståelse af selve processen og dermed også i 
sidste ende for forståelsen af det færdige resultat. Hvorvidt spillet er det 
mest optimale redskab til borgerinddragelse i byplanlægningsprocesser, 
vil jeg lade være usagt. Dertil har jeg ikke i tilstrækkelig grad undersøgt 
andre redskaber, hvilket projektet naturligvis kan kritiseres for. Fravalget af 
analysen af tilsvarende redskaber med undtagelsen af CHORAs metode og 
planlægningsspillet CLUG, hænger dog i nogen grad sammen med udviklingen 
og arbejdet med de enkelte prototyper. 
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Bruuns Galleri, hvor kommunen fik afskåret sig selv fra muligheden for at 
løse et infrastrukturelt problem på trods af velorganiserede borgergruppers 
påpegning af problemet. Konsekvensen er nu, at kommunen har fået malet 
sig op i hjørne, hvor den eneste udvej er en yderst bekostelig tunnel til 
havnen33. Blandt andre og tidligere eksempler på kommunens manglende 
evne til at komme igennem til borgerne kan fx fremhæves Prismet34 og 
Langelinjeparken35. Det pynter heller ikke på situationen, når politikerne 
handler i strid med planloven eller handler på kanten af det moralsk 
forsvarlige. Aktuelt kører sagen om det (u)lovlige Bilkabyggeri36 i Horsens 
og flygtningeboligerne ved motorvejsudfletningen i Gentofte37. Borgerind
dragelsesmæssigt kan det derfor snart kun gå fremad i Danmark. I Århus 
Kommune vidner udspillet om Århusmodellen for borgerinddragelse da også om, 
at kommunen har erkendt, at de har fået ’ondt i demokratiet’ og står med 
et forklaringsproblem i forbindelse med såvel planlægningsprocesser som 
andre udviklings- og forandringsprocesser i kommunen. Når borgmester 
Louise Gade i pressemeddelelsen om Århusmodellen udtaler at: ”Vi kan 
aldrig love, at alle bliver tilfredse med resultatet, når vi lægger planer for fremtiden, 
men processen skal ikke kunne anfægtes" (Århus Kommune, 2004b), så er 
det jo netop et udtryk for, at de eksisterende redskaber ikke er i stand 
til hverken at kommunikere planens nødvendighed eller skabe ejerskab til 
forandringsprocesserne – for slet ikke at tale om det færdige resultat. 

Det er selvsagt ikke muligt at tilfredsstille alle borgeres ønsker og 
krav. Det mener jeg nu heller ikke, er det vigtigste eller mest afgørende. 
Det væsentlige er at få skabt en praksis, hvor borgerne kan få indsigt i 
planens nødvendighed i stedet for at opfatte den som et angreb på deres 
personlige frihed og territorium. Tilbydes borgerne konkrete muligheder 
for at tænke med i processen, undgår myndighederne forhåbentligt i nogen 
grad, at borgerne føler sig reduceret til passive tilhørere i spillet om byens 
udformning. 

Kompleksiteten og de opnåede erfaringer taget i betragtning er det 
svært at se, hvordan interessenter inden for den gældende praksis kan 

særligt udviklede DVD afspiller. Den såkaldte DVD PLAYER gør det muligt 
efterfølgende at navigere i den debat, der finder sted undervejs spillet. 
Herved får eventuelle beslutningstagere eller andre interesserede en 
mulighed for at overskue spillet i sin helhed. ’Seerne’ får derved en mulighed 
for at manøvrere rundt i debatten uden hensyn til kronologi - længe efter at 
spillet er afviklet. Denne opsamling af information ville ikke være mulig uden 
en understøttelse baseret på en teknologi, som fx ARToolKit.

Så selvom valget af ARToolKit ved første øjekast ikke virker, som det 
oplagte valg for spiludviklingen eller som den ideelle fremgangsmåde for 
prototypernes tilblivelse, vil jeg mene, at det indledende ’gæt’ kan siges 
at have fået en vis berettigelse. I hvert fald vil jeg hævde, at de erfaringer 
som jeg har opnået igennem den konkrete projektudvikling, har bragt mig 
nærmere en forståelse af spillets didaktiske egenskaber i forhold til at 
fremme forståelsen og ejerskabsfornemmelsen i planlægningsprocesserne. 

PLANENS NØDVENDIGHED

Målet med projektet har aldrig været at afskaffe planen, men at skabe et 
rum, hvor det er muligt at skabe indsigt i planens tilblivelsesprocesser og i 
planlægningens kompleksitet. I artiklen Planlægning På Spil formulerede vi den 
stadig gældende konklusion, at ”…’planen’ som redskab [ikke] bør afskaffes 
og udviklingen af byrummet overlades til private borgere, erhvervsinteresser 
etc. – tværtimod. Planen tjener et formål i og med den indeholder en række 
retningslinjer for byrummets udvikling over tid, og samtidig forholder sig til en række 
detailspørgsmål, der kræver en ekspertviden, som den almindelige borger ikke kan 
forventes at sidde inde med. På den anden side må ’planen’ ikke umyndiggøre 
byrummets øvrige interessenter ved blot at lade forvaltningssystemet og særligt 
indbudte arkitekter udforme fremtidens byrum, hvorefter borgere m.fl. inviteres 
til at komme med indsigelser mod den allerede fastlagte plan” (Løssing et al., 
2003).

De efterhånden talrige eksempler fra Århus viser, at høringsformen er en 
utidssvarende inddragelsesproces. Her tænker jeg ikke kun på det omtalte 
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STRATEGISK LEG ELLER KONKRET PLAN

Erfaringerne fra Havnespillet har lært os, at det er vanskeligt at finde den 
rette balance mellem virkelighedens planlægningsprocesser og spillets 
formidlende karakter. Målsætningen var som bekendt at skabe et spil, 
hvor så mange interessenter som muligt kan deltage med et minimum af 
forudsætninger. Det har afgørende betydning for, hvad spillet kan anvendes 
til jf. REALISMESKALAEN. På grund af prototypernes krav om ’åbenhed’ 
og ’forudsætningsløshed’ for deltagelsen, er det ikke umiddelbart muligt at 
anvende de udviklede spil til at skabe selve ’planen’ eller produktet med. 
Det var imidlertid vanskeligt at få kommunikeret denne præmis ud til alle 
spillerne i de forskellige arrangementer. I afviklingen af Havnespillet var det 
således svært at få formidlet til alle deltagere, at spillet gik ud på at lære at 
diskutere planlægning og altså ikke lægge en plan for de Bynære Havnearealer. 
Pernille Kallehave fra Blåt hold spørger retorisk i afslutningen af hendes 
evaluering af Havnespillet: ”… var det en strategisk leg, hvor havnen kun var en 
tilfældig ramme eller ville vi faktisk finde et bud på havnens fremtid?” og svarer 
selv: ”Da vi ikke havde vigtige økonomiske, tidsmæssige og størrelsesmæssige 
forhold med i spillet, så kunne det jo kun blive en politisk og strategisk leg.”

Pernille Kallehave rammer i sin kritik hovedet på sømmet i forhold til spil 
som redskab i planlægningen. Eftersom virkelighedens bindinger var ophævet 
i spillet, så er der kun de politiske visioner og dispositioner tilbage. 

Der er givetvis mange elementer, som kunne have været tænkt yderligere 
igennem i Havnespillet. Men projektgruppen ville netop den ’strategiske leg’ 
for at kunne inddrage så mange aktører som muligt, så forudsætningsløst 
som muligt – og med ’legen’ som udgangspunkt skabe debat og bringe nye 
erkendelser frem i lyset.

Udgangspunktet var ikke nødvendigvis med afsæt i laveste fællesnævner, for 
det er med Havnespillet som med andre spil: Øvelse gør mester – man kan 
forstå mere og håndtere en stadig stigende grad af kompleksitet jo mere, 
man spiller. Et hvert spil kræver som bekendt et minimum af forudsætninger 
for deltagelse. Nogle mennesker opfanger hurtigere spillets mekanismer 
end andre, så en vis tilvænning til debatformen må forventes.

foretage transitionen fra passive tilhører til aktive deltagere i planens 
tilblivelse uden en eller anden form for mellemstation eller redskab. Det 
er derfor nødvendigt at formalisere hvilke rammer, der er til almen debat, 
og hvilke rammer interessenterne kan få indsigt i og indflydelse på. Ved at 
lade alle interessenter indgå tidligt i en planproces har den (ekspert)viden, 
som interessenterne ligger inde med omkring et nærområde, de bedste 
forudsætninger for at få betydning for selve planens udformning. Også uden 
at interessenterne nødvendigvis tager aktiv del i den fysiske formgivning. 

På baggrund af mine erfaringer med PhD-projektet URBANE SPIL, mener 
jeg at kunne konkludere, at byplanlægningsprocesser med fordel kan 
inddrage flere interessenter end de traditionelle aktører. Og gerne aktører, 
der som udgangspunkt ikke har de samme kvalifikationer eller faglige 
indsigter i planlægningsproblematikkerne, som de aktører, der traditionelt 
varetager planlægningen. Jeg mener, at arbejdet og progressionen igennem 
projekterne har vist, at de rette værktøjer kan være med til at engagere 
relevante interessenter og samtidig kvalificere debatten om udvikling og 
udnyttelse af byrummet. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at borgerne 
skal have ansvaret for planen eller planens udformning. Jeg har igennem 
[brand TILST] dokumenteret, at planlæggere har behov for at revidere 
deres redskaber, men også gennem arbejdet med de tre spilprototyper, 
godtgjort at forvaltningen med fordel kan se nærmere på spil som et borge
rinddragelsesinstrument. Spil kan således være et dynamisk inspirations- og 
kvalitetssikringsredskab i forvaltningen eftersom, at byplanlægningsprocesser 
ofte er så længe undervejs, at omgivelserne når at flytte sig væsentligt inden 
planen ligger klar til realisering. Spillene kan videregive og formidle de svære 
beslutninger og hårde prioriteringer. Andre typer af spil kan givet vis afklare 
økonomiske forhold eller udvikle konkrete planer. Realismeskalaen viser 
dog, at det formodentligt bliver på bekostning af åbenheden i spillet, og 
derved i hvert fald som udgangspunkt udelukker personer uden et vist mål 
af faglige forudsætninger. 
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arrangementernes forpligtigende karakter. Pressens tilstedeværelse gjorde 
formodentlig, at fx borgmester Louise Gade i Havnespillet havde svært ved 
at træde ud af rollen som politiker og ind i rollen som spiller. Frygten for 
konsekvenserne af at foreslå ting, der lå uden for rammerne af kommunens 
aktuelle planer for havnen, kan have fået hende til at spille mere forsigtigt og 
forbeholdent end de andre spillere. 

Magter en spiller ikke at træde ind i rollen – enten pga. karakteren af det 
ansvar man i øvrigt har i det ’virkelige’ liv eller pga. spillets abstraktionsniveau 
- kan den pågældende spiller heller ikke træde ind i selve spillet. Huizinga 
påpegede i afsnittet om SPIL I DEN HUMANISTISKE TRADITION, at spil 
kun kan spilles, frivilligt og at det kræver af spillerne, at de er i stand til at 
acceptere spillet og lade sig ’nedsænke’ i det. Det er således en væsentlig 
forudsætning for denne type didaktiske spil, at få etableret den rette balance 
mellem abstraktionens muligheder og virkelighedens bindinger. Spillerne (og 
pressen) skal derfor informeres grundigt i spillets uforpligtigende karakter, 
for at spillet skal kunne blive realistisk og producere nye ideer. 

FORPLIGTIGENDE OG FRIVILLIG LEG

En af svaghederne ved spillet som debatform er, at det er vanskeligt at 
kommunikere selv relativt simple regler, så alle forstår dem på samme tid 
og uden at give spillerne muligheden for at gøre sig selv bekendte med 
redskabet på forhånd. Hertil kommer, at det er vanskeligt at gøre spillerne i 
stand til at relatere reglernes og spillets abstraktionsniveau til virkeligheden 
- i hvert fald inden for rammerne af de opnåede erfaringer. Omvendt kan 
man sige, at styrken er, at spillet sidestiller alle i spillet og ingen derfor som 
udgangspunkt kan siges at være bedre eller dygtigere end andre.

Derfor siger vanskelighederne med debatformen formodentligt mere om 
de sammenhænge, spillene har indgået i, end det siger noget generelt om 
spil. Arrangementernes karakter som henholdsvis udstillinger og ’events’ 
stillede særlige krav til spillernes, publikums og pressens abstraktionsniveau. 
Spillene var således ikke ’realistiske’ eller ’officielle’, hvorfor spillerne og 
publikum selv kunne tillægge arrangementet den betydning de ville. Men 
pressens, og til dels publikums, tilstedeværelse øgede realismen af debatten 
og af legen på godt og ’ondt’. Det var godt, fordi realismen i diskussionerne 
sandsynliggjorde spillets potentiale som didaktisk redskab, i og med de fleste 
spillere accepterede legens præmisser. Men også ’ondt’, fordi nogle spillere 
– især politikerne - følte en forpligtigelse overfor kommunens politiske 
linje. Politikerne turde med andre ord ikke risikere, at pressen formidlede 
en vision eller ide, der var i direkte modstrid med aktuelle planer fra 
virkeligheden.

De afprøvede rammer for spillet var således på en og samme tid forløsende 
og forpligtigende overfor spillerne. Forløsende fordi flertallet af spillerne 
vidste, at de var inviteret til at ’spille med på legens’ vilkår, og at legen var 
afgrænset i både tid og rum, hvilket fordrede debatten. Deltagerne havde 
muligheden for at vende tilbage til deres vante roller og synspunkter, efter 
spillene var overstået, men så længe spillet stod på, var det ’alvor’. 

Spillerne – og i særdeleshed politikerne – fik gennem spillet muligheden 
for at sende prøveballoner op med nye ideer. Når denne mulighed ikke 
blev benyttet i særligt udstrakt grad, kan det bl.a. hænge sammen med 
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PhD-projektet URBANE SPIL har vist, at jo mere åben og generel en 
problemstilling spillene skal forholde sig til, jo sværere bliver det, at skabe 
en tilstrækkelig detaljerigdom i det færdige resultat. Sagt på en anden 
måde, jo mere forudsætningsløst, formidlende og debatskabende spillet 
er, jo vanskeligere bliver det at bruge det som professionelt design- og 
planlægningsredskab i såvel planlægningsprocesser som i mere kommercielle 
design- og udviklingsprocesser.

Hvor komplekst et spil kan designes, kan ikke konkluderes med afsæt i dette 
projekt, men med realismeskalaen som instrument for den videre udvikling 
af spil til både forhandling og planlægning, kan det givet vis lade sig gøre at 
spore sig ind på den rette balance i forholdet mellem åbenhed, simulation 
og kausalitet – måske i netop den rækkefølge. Formålet kunne fx være at 
skabe et borgerinddragelsesspil, der simulerer aktuelle problemstillinger, og 
hvor årsagssammenhængene mellem problemerne er nøje foruddefineret 
og alligevel så transparente og åbne, at den øvede og ’spilvante’ borger kan 
forstå og acceptere spillets præmisser. 

Der ligger derfor fremover en opgave i at få formidlet et opgør med 
forestillingen om, at det er politikernes opgave at tænke i helhedsløsninger 
og borgerens opgave at tænke i egne interesser. Denne forestilling er ikke 
frugtbar, hvis målet er at få skabt større ejerskab til vores fysiske omgivelser. 
Den eneste måde at gøre dette på er at få skabt ejerskab til processen. Ikke 
kun i forhold til planernes succes, men i lige så høj grad til deres fiasko. 

Det store spørgsmål i den forbindelse er, om vi kommer nogen vegne, 
når vi som i fx Havnespillet kun har fået skabt indsigt og opmærksomhed 
omkring planen (og dens nødvendighed) for et par hundrede borgere? 
Og er det på den baggrund muligt at udlede, at spillet som didaktisk 
instrument har fået skabt ejerskab til processen? Det er der ikke basis for 
at kunne konkludere på baggrund af de opnåede erfaringer. Spil fremmer 
ikke borgernes fremmøde i sig selv, men det gør selve ’begivenheden’ 
og spillernes notabilitet. Oplevelserne fra spillet var, at den lille gruppe 
(eksperterne) fik indsigt i den store gruppe (borgerne), men ikke at der af 

PERSPEKTIVERING

Hvis det overhovedet skal give mening at anvende spil som et didaktisk 
instrument i planlægningsprocesserne, er det en bydende nødvendighed, 
at politikerne og embedsmændene får muligheden for uforpligtende at 
spille med. Interessenterne i et debatspil skal kunne deltage uden frygt for 
repressalier eller for konsekvensen af at foreslå noget, der ikke er på linje 
med kommunens officielle planer og visioner. Gevinsten ved at spille inden 
for en kommunes udstukne rammer synes således minimal, eftersom det i 
så fald blot kan komme til at dreje sig om at formidle kommunens hensigter. 
I det tilfælde vil det være mindre omkostningstungt blot at kommunikere via 
de sædvanlige kanaler. 

Hvis spillene skal anvendes i bestræbelserne på at skabe større ejerskab 
til processen og forståelse for planens nødvendighed, må udgangspunktet 
være, at der er rum for manøvrering for både politikere og interessenter. 
Politikerne og embedsapparatet skal have en reel mulighed for at indgå 
på lige fod med de andre spillere i spillet. Alternativt må spillene designes 
således, at myndighederne kan have en helt anden rolle – fx deres ’virkelige’ 
funktion i det politiske arbejde eller i forvaltningen. 

Samtidigt skal interessenterne have reelle muligheder for at komme med 
nye ideer, alternative forslag, som skal accepteres og respekteres af politikere 
og forvaltning. Hvis disse betingelser kan opfyldes er det måske muligt at 
hæve niveauet op fra indsigt i processerne til indflydelse på processerne og 
den faktiske plan. 



138 139

den grund blev skabt ejerskab på tværs. Borgerne fik derimod et indblik i de 
planlægningsmæssige problemstillinger omkring disponeringen af fx havnen 
i Århus. 

Det er således et klassisk problem med borgerinddragelse, at det er 
de borgere, der allerede er engagerede og optaget af demokratiet, som 
bidrager til debatten. I Havnespillet erfarede vi, at det langt hen af vejen var 
de ressourcestærke borgere, der bidrog med indlæg.

Det er således min klare opfattelse, at der fortsat mangler forskning i 
betydningen af borgerinddragelse på planlægningsniveauet i Danmark, og 
at Arkitektskolerne må kunne bidrage med væsentlige indsigter i denne 
sammenhæng. 

Et af de forhold som bør afklares er, på hvilket niveau borgerne skal have 
indflydelse samt hvorledes politikere og forvaltningen kan forventes at 
anvende resultaterne fra en borgerinddragelsesproces. En af faldgruberne 
vil i tilfælde af uheldig forvaltning være, at politikerne forsøger at legitimere 
vanskelige beslutninger med henvisning til, at det er borgerne, der selv har 
valgt det. Det er derfor nødvendigt, at få kortlagt spillets anvendelighed i et 
demokratisk og inddragelsesmæssigt perspektiv. For mens spil kan sikre en 
mulighed for debat, er det ingen garanti for selve deltagelsen. Det er således 
ikke muligt at antage, at fordi vi spiller med borgerne, så er processen mere 
demokratisk og resultaterne mere valide.

Før vi overhovedet kan konkludere på spørgsmålet fra indledningscitatet 
i afsnittet MANUAL TIL URBANE SPIL - ”Kan vi skabe de byer vi ønsker?” 
må der derfor en undersøgelse til af rammerne og succeskriterierne for fx 
interessenternes deltagelse. I hvert fald hvis det skal være et mål at inddrage 
alle aktører i skabelsen af byen. 
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16 Se fx www.leksikon.org/art.php?n=38 (aktionsforskning)

17 HCI – Human Computer Interface, eller på dansk Menneske Maskine 
Interaktion

18 Bruuns Galleri er et stort indkøbs- og shopping center. Galleriet er bygget 
lige over banegraven og kan tilgås fra banegården. Bruun's Galleri rummer 
90 butikker fordelt på 2 plan. Heriblandt Kvickly, CinemaxX-biograf med 
over 2.000 biografsæder, mode fra danske og internationale butikskoncepter, 
elektronik, caféer og restauranter. www.bruunsgalleri.dk

19  Tegnestuen CHORA har udviklet en metode, der, gennem feltarbejde og 
scenarioudvikling, kan opfange fx overraskende og uventede anvendelser i 
byens rum. Metoden omfatter måder at omforme, katalogisere og udfolde 
nye programmer af eksisterende fænomener i byen. De nye sammenstillede 
programmer benævnes  ’urbane-prototyper’ og er således at betragte som 
nye mulige ’modeller’ for byen. CHORA’s arbejdsmetode afslører en ny-
pragmatisk opfattelse af og tilgang til byen, på byens præmisser (dog uden som 
sådan at bekende sig til ny-pragmatismen per se). Metoden eksperimenterer 
med det, som tilsyneladende er skjult, og med de mange mulige fremtider, 
som man ellers ikke kan sige noget om.  Se også www.chora.org/manifesto.
html

20 Generelle magtrelationer i samfundet, herunder ikke mindst relationer 
mellem offentlige myndigheder og interesseorganisationer, er dog et relativt 
velbeskrevet kapitel i samfundsforskningen. Se bl.a.  Togeby et al., 2003 & 
Christiansen et al., 2000.

21 CLUG – The Community Land Use Game - blev også anvendt i undervisningen 
på Arkitektskolen Aarhus sidst i 1960’erne og 1970’erne. Undertegnede 
afprøvede spillet med Rune Nielsen og Thomas Fabian Delman for at studere 
opbygningen af spillet. Spillet har et meget omfattende regnskabssystem, og 
selve spiloplevelsen fortaber sig lidt i tågerne af skemaer, som skal udfyldes, 
og tal som skal lægges sammen. En lommeregner er absolut påkrævet for at 
spille spillet – eller regnestok, eftersom den første egentlige lommeregner 
(fra HP) ironisk nok først kom på markedet i 1972.

22 Spillet blev afviklet umiddelbart op til Kommunalvalget 2001.

23 I de forskellige cases og artikler anvendes spilbegreberne lidt lemfældigt. 
Spillene bliver således benævnt debatspil, planlægningsspil og forhandlingsspil. 
Det er ikke decideret forkert, men heller ikke særligt præcist. Et af delmålene 
med denne Manual er således at tydeliggøre anvendelsen af begreberne og 
klargøre eventuelle misforståelser eller forvirring. 

24 Reportagen kan høres i sin helhed på den medfølgende CD om [6400:
kollision].

NOTER
1 Rune Nielsen - www.multimedia.au.dk/~nrune

2 Andreas Lykke-Olesen - www.daimi.au.dk/~alo/

3  Peter Skaarup – www.piparum.dk

4  Thomas Fabian Delman – www.delman.dk

5  Når der fremover tales om ’planen’, så tales der ikke om kommuneplaner 
eller lokalplaner specifikt men i højere grad på ideen om, at det kan lade sig 
gøre at nedfælde ideer, ønsker og visioner i en plan.

6 www.aarhus.dk/aa/portal/samfund/social/indhold?articleId=13003&_
refresh=true

7  Se fx Ehn & Sandberg, 1983 eller Ehn, 1992 om participatory design inden for 
computer system design. 

8  Se fx kvarterløftsprojektets hjemmeside om de virkemidler de anvender 
i for at løfte 12 nedslidte og socialt belastede kvarterer rundt om i 
Danmark – herunder Vollsmose. Især Holmbladsgadeprojektet har anvendt 
borgerinddragelse som en måde at skabe ejerskab til forandringerne. www.
inm.dk/Index/dokumenter.asp?o=90&n=1&d=1599&s=4 

9  www.skub.dk

10  Se fx Michael Speaks Its out there... the formal limits of the American Avantgarde 
(Speaks, 2001) for en diskussion om især den amerikanske avantgardes tilgang 
til foranderlighed med udgangspunkt i Greg Lynn og hans begreb om ’animate 
form’ eller Roemer van Toorns Fresh conservatisme. Landscapes of normality, 
der problematiserer det, han kalder den pragmatiske ’anden modernitet’ 
med særlig reference til MVRDV.

11 Spilmetaforikken er især tydelig hos den hollandsk fødte, amerikansk 
uddannede, britisk bosiddende arkitekt Raoul Bunschoten og hans tegnestue 
CHORA, som behandles i afsnittet INSPIRATION FRA CHORA. 

12 Spilmetaforen har rødder tilbage til 1960’erne inden for planlægning. 
Inden for design har spil især været orienteret mod designudvikling af 
computersystemer og inden for brugerdreven innovation fra 1970’erne og 
frem til i dag. 

13 Det er således ikke bare min opfattelse. Se således det hedengangne Center 
for Integreret Design, CID (www.c-i-d.dk)

14 Herunder også på Arkitektskolen Aarhus (www.aarch.dk), og på Center for 
Strategisk Byforskning (www.byforskning.dk).

15 Se fx http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_res.html for en 
oversigt over definitioner på action research.
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31 Morten Østergård fra projektgruppen lavede efter Havnespillet det såkaldte 
’Budgetspil’, som netop satte kommunens økonomiske prioriteringer på 
spil i forbindelse med budgetforhandlinger i 2003. Internetspillet blev lavet i 
samarbejde med de lokale vælgerforeninger fra Det Radikale Venstre, SF og 
Dansk Folkeparti sammen med folkeoplysningsforbundet FO og gratisavisen 
MetroXpress. Fra en hjemmeside kunne byens borgere prioritere mellem 
forskellige poster på kommunens budgetter og derved på første hånd erfare 
omfanget og konsekvenserne af prioriteringerne. 

32 ARToolKit var ikke velegnet til overskue hele spillepladen på en gang, jf. 
publikums kritik af, at de havde svært ved at se hvad, der foregik på den 
2x4 meter store spilleplade i Havnespillet. ARtoolkit var bestemt heller ikke 
velegnet til at blive anvendt som et betjeningsmodul eller interface, jf. [0.2:
kollision].

33 I forbindelse med Bruuns Galleri er der etableret en adgangsvej til 
parkeringshuset gennem banegraven. Tidligere var banegraven i spil som 
en mulighed i forhold til placeringen af en ny adgangsvej for tung trafik til 
havnen, men med byggeriet af Bruuns Galleri, er adgangen til havnen gennem 
banegraven nu effektivt lukket.

34 Beslutningerne om at opføre kontorbygningen ’Prismet’ blev mødt med 
modstand. Protesterne lød bl.a. på, at planerne byggede på et utidssvarende 
grundlag samt at bygningen ville være visuel ’forurening’ af den Gamle By.

35 Opførelsen af to omstridte byggerier på Langelinie-grunden nedenfor 
Klintegården skabte røre blandt områdets beboer, der ikke mente, at Århus 
Kommune havde taget højde for, at bl.a. det første byggeri - luksuskomplekset 
Langelinieparken var med til at tage udsigten fra nogle af de bagvedliggende 
huse.

36 I den såkaldte ’Bilka-sag’ stadfæstet Højesteret Vestre Landsrets enstemmige 
dom mod Naturklagenævnet, der sagde, at det 14.000 m² store Bilka-
lavprisvarehus i Horsens er ulovligt, i såvel den fysiske udformning som 
anvendelsen.  Byggeriet forsøges pt. lovliggjort ud fra proportionalsprincippet 
om at en nedrivning ikke står mål med ulovligheden.

37 Gentofte Kommune kom i mediernes søgelys, da det kom frem, at kommunen 
havde vedtaget en lokalplan, der placerede et antal flygtningeboliger på en 
giftforurenet grund. Kommunen begyndte i 2004 at opføre flygtningeboligerne 
på et areal midt i forgreningen mellem Lyngby- og Helsingørmotorvejene, 
hvor også jernbanen mod Hillerød løber, hvorfor den samlede trafikstøj er 
markant.

25 ARToolKit er et mønstergenkendelsessoftware, som benytter informationerne 
i videosignalet (pixels) til at beregne positionen af de enkelte mønstre 
samt deres unikke identifikationsikon. Kameraet har en opløsning 
på 640x480px (0.3 megapixels) hvilket i denne sammenhæng er en 
lav opløsning. Jo længere kameraet er fra et mønster, eller jo mindre 
det er, desto mere usikker bliver mønstergenkendelsen på, at det 
ser rigtigt. Konsekvensen af for lange afstande eller for små mønstre 
er med andre ord, at antallet af fejlvisninger stiger eksponentielt.  
Se: www.hitl.washington.edu/research/shared_space/

26 Spillet blev afviklet den 8. november 2002. Helhedsplanen kom til høring i 
perioden 19. februar – 16. april 2003. Århus Byråd vedtog Helhedsplanen for 
de Bynære Havnearealer den 24. september 2004. Debatperioden resulterede 
i 80 mere eller mindre konkrete forslag – herunder også en video om Havnen 
På Spil. Kommunen overvejer nu, hvorledes  disse bidrag kan indgå i det 
videre arbejde – dog uden at have taget stilling til, om de enkelte forslag kan 
imødekommes (Århus Kommune, 2003).

27 CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Aarhus Universitet: For 
yderligere information se (CAVI).

28 En model baseret på materiale fra VVP- projektet, Virtuel Vurdering af 
Planlægning, et samarbejdsprojekt mellem COWI, CAD-people og CAVI 
(CAVI).

29 Se spillepladen på indersideomslaget til DVD’en om Havnen På Spil. Otte 
spillefelter hørte til de af kommunen udpegede Bynære Havnearealer. Flere 
projekter i forbindelse med konkurrencen om de Bynære Havnearealer 
ønskede at inddrage område 13, også kendt som Mellemarmen. Dette 
ønsker kommunen og Århus Havn ikke, så projektgruppen undlod at 
inddrage området i de otte områder. Det var dog muligt at spille på alle 
kortets 16 områder, men eftersom det er de officielle områder, der er til 
debat, indførte projektgruppen et princip om at det skulle have pointmæssige 
omkostninger at bringe disse områder i spil. Publikum kunne dog reducere 
disse omkostninger ved at stemme på de områder, som de mente spillet 
skulle dreje sig om. Således blev omkostningerne, forbundet med at spille 
på Mellemarmen, reduceret betragteligt, eftersom publikum var massivt 
interesseret i at bringe netop det område i spil.

30 Exploits – udtryk, som især anvendes i MMORPG (Massive Multi-user Online 
Role Playing Games), dvs. online computerspil som fx EVE-online eller Warcraft. 
En exploit er et ’hul’ i spillet, som kan udnyttes til egen vinding og fordel, på 
bekostning af andre spilleres oplevelse af spillet. En sådan udnyttelse medfører 
som regel en permanent bortvisning fra spillet afhængigt af ’forbrydelsens’ 
karakter. 
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Med de foregående prototyper som referenceramme blev erfaringerne 
og opdagelserne inkorporeret i det omfangsrige debat- og planlægningsspil, 
Havnen På Spil. Projektet er inddelt i tre faser, afviklet over en periode på 
seks måneder. De grundlæggende målsætninger bag udviklingen af selve 
Havnespillet har været at sikre borgernes inddragelse i debatten om Århus 
Havn og samtidig afprøve alternative scenarier og løsningsmodeller i 
debatten om en fremtidig udnyttelse af de Bynære Havnearealer i byen. På 
det teknologiske plan er der også foretaget væsentlige ændringer i forhold 
til de to tidligere spil.  Bl.a. blev pointsystemet udviklet, det blev gjort mulig 
at opsamle data om projekter og placeringer samt at anvende langt flere 
(projekt)brikker end i de tidligere prototyper.

Realismeskalaen, der blev udviklet relativt tidligt i projektet, er projektets 
primære udviklings- og analyseredskab. Skalaens rolle er at være med til 
at analysere og kategorisere forskellige typer af spil, og den er endvidere 
blevet anvendt i udviklingen af projektets cases. Realismeskalaen indeholder 
tre akser, henholdsvis lukket//åben, simulation//spil og kausalitet//tilfældighed.

Dette PhD-projekt konkluderer, at spil kan være et væsentligt 
didaktisk instrument til at forstå, hvordan komplekse sammenhænge i 
planlægningsprocesserne hænger sammen og for at skabe en forståelse af 
nødvendigheden af planen. Projektet udleder endvidere, at der endnu er langt 
endnu med udviklingen af spillene, før der kan konkluderes på, hvorvidt 
spillene egner sig til mere vidtgående brugeinddragelse i den fysiske 
planlægning af byen. 

RESUME

PhD-projektet URBAN GAMES tager afsæt i en diskussion om behovet for 
at udvikle konkrete metoder til at skabe forståelse for planlægningsprocesser 
gennem inddragelse af flere aktører. Det sker ud fra en betragtning om, at 
før en egentlig inddragelse af aktørerne kan forekomme på produktniveau, 
er det nødvendigt at sikre, at alle aktører har en tilstrækkelig kvalificeret 
viden om planlægningsprocesserne. PhD-projektets primære bidrag er en 
ide om at understøtte disse processer med spil, der ved hjælp af traditionelle 
spilelementer kombineret med ny teknologi føjer nye dimensioner til 
begrebet byplanlægning. En anden målsætning har været at facilitere debat og 
samarbejde på tværs af vante roller og forhandlingspositioner ved at anvende 
spillet som medie for de byplanlægningsmæssige beslutningsprocesser. 

De fire cases i PhD-projektet er udført i et tværfagligt regi, og igennem 
hele forløbet har der været fokus på anvendelsen af teknologier som for 
eksempel mixed reality. Et af målene har således været at få skabt en ’bred’ 
forståelse for projektets udfordringer frem for ’dyb’ viden om specifikke 
detaljer. Omdrejningspunktet for projektet har været planlægning. Dog har 
selve udviklingen af projektets (spil)prototyper i højere grad været udført 
som praktisk projektudviklingsarbejde og systemudvikling.

Projektet [brandTILST] diskuterer et metoderedskab, der muliggør 
forskellige fortolkninger og oversættelser af forstadens aktiviteter og 
derigennem styrker grundlaget for at formulere nye målsætninger igennem 
bl.a. branding. Redskabsdiskussionen fortsætter i den første URBANE SPIL 
prototype [6400:kollision], men formaliseres som en redskabsprototype 
i form af et planlægnings- og forhandlingsspil. Prototypen blev afprøvet 
som redskab for en planlægningsdebat i Sønderborg.  Erfaringerne fra 
Sønderborg leder til en videreudvikling af spillet som redskab i projektet 
[0.2:kollision]. Dette planlægnings- og forhandlingsspil koncentrerede 
sig især om udviklingen af spillets tekniske aspekter og blev afprøvet på 
Forårsudstillingen på Charlottenborg. 
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The discussion of tools for planning continues in the first URBAN 
GAME prototype [6400:kollision] but is now formalised as a game. This 
prototype was developed to enable an urban planning debate in the town 
of Sønderborg in the southern parts of Denmark. The focus of this game 
was directed towards debating the city’s different potentials in the setting 
of a role playing game.  

The know-how and understanding gained from this game was carried 
into the next prototype [0.2:kollision] which embarks on a much greater 
utilization of the technology of the game and was made for the Spring 
Exhibition at Charlottenborg in Copenhagen. 

Finally the discoveries, experiences and knowledge gained from all the 
prototypes was brought together in the comprehensive debate and planning 
game Havnen På Spil (The Harbour Game). This project was divided into three 
phases and was based on an on-going debate which sought to bring the 
harbour areas of Aarhus into play in the future development of the city. 

The secondary contribution of this thesis is the development of the Scale 
of Realism as a tool for analyzing games – both existing games and games in 
the making. The Scale of Realism divides games by their ability to be games 
vs. simulation, the relation to chance vs. causality, and finally their capability to 
be either open or closed in relation to different segments of players. 

The thesis concludes that games can be a useful way of creating a greater 
understanding of how the planning processes takes place and in creating 
an understanding of the necessity of planning. But also that there is still 
a lot of investigations that has to be carried out before this can be stated 
conclusively with regards to widespread involvement of the citizens in the 
actual physical planning of the city. 

ENGLISH SUMMARY

This PhD-thesis entitled URBAN GAMES takes its point of departure 
in a need for an examination of tangible methods for creating a common 
understanding of urban planning processes among different actors. The 
basic premise for this project is that before an actual citizen involvement 
can take place in the creation of the ‘plan’ it is necessary to ensure that the 
citizens have an adequate knowledge about the planning processes in order 
to partake. The primary contribution of this thesis is the introduction of a 
‘game’ to support these processes. Four different prototypes have been 
constructed to investigate the ability of games to support various elements 
of the planning process. The games are primarily based on established 
elements of play, simulation and games combined with new technology 
which brings new dimensions to the term planning. It has been a goal to 
facilitate debate and cooperation across the accustomed roles of ordinary 
life and political standpoints. This has been investigated by the employment 
of games as media for supporting decision making in urban planning. 

Throughout the project different technologies such as mixed reality have 
been employed as a part of an interdisciplinary setting. The goal was to 
gain wider understanding about the problems at hand rather than in depth 
knowledge about specific details. Although the frame of the case studies 
revolves around an urban planning theme the actual development of the 
prototypes has more in common with conventional design practice and 
system development.

The thesis has been conducted as practical and project orientated research 
and includes the development of four prototypes. 

The Project [brandTILST] discusses a methodical tool which enables 
different interpretations of the activities that can take place in the suburbs, 
while simultaneously offering the ability to enhance the basis for formulating 
new visions for the future. This is among other things done by employing 
various branding strategies. 
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