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Baggrund for rapporten 
Transportsektorens klimaudledning 
Klimaforandringerne truer og kommer evigt nærmere. Det kræver en grundlæggende omstilling af 

hele samfundet at nå Parisaftalens mål om en maksimal gennemsnitlig temperaturstigning på 2 

grader, hvilket kræver en 70% reduktion af klimagas udledninger inden 2030. Men nogle områder er 

mere skadelige end andre. Den seneste rapport over Danmarks samlede udledninger viser, at 

transportsektoren står for den største andel med 28 % af de samlede udledninger (Nielsen et.al., 

2019). 

.  

Figur 1: Samlede udledning af CO2-ekvivalenter for Danmark for 2017 fordelt på sektorer (Nielsen et.al., 2019: 14). 

Transportsektoren er ikke blot den største udleder, men udledningen har også været stigende de 

seneste 30 år. Indenfor transportsektoren er det særligt personbilerne der fylder og deres samlede 

udslip har ligeledes været stigende over de sidste godt 20 år.  

 

Figur 2: Udledning fra køretøjer 1990-2017 (Nielsen et.al., 2019). 
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Stigningen i udledning fra personbiler kan blandt andet skyldes, at bestanden af personbiler er steget. 

Ifølge Danmarks Statistik er bestanden af personbiler steget med ca. en halv million de sidste ti år (se 

figur 3). Så selvom vi snakker mere og mere om klima, og meget af den offentlige diskussion netop 

handler om transportsektorens ansvar, så virker det ikke til at påvirke befolkningens lyst til at eje en 

bil. 

 

Figur 3: Antal køretøjer i Danmark. Fra Danmarks Statistik, 28/11-2019. 

 

Den offentlige transports udfordring på landet 
Hvis vi skal mindske udledningen af klimagasser fra transportsektoren, bliver vi altså nødt til at kigge 

på antallet af personbiler. Men hvis befolkningen skal undvære deres biler, må de have et andet 

alternativ for at opretholde den samme mobilitet, som de har vænnet sig til. Her er det oplagt at kigge 

mod den offentlige transport. Den offentlige transport har netop som funktion at øge mobiliteten for 

de borgere, der ikke har adgang til egen bil, og at virke som et alternativ til den meget forurenende 

privatbilisme.  

Men den offentlige transport har det svært i disse tider, især på landet. En rapport foretaget af COWI 

for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lægger kortene på bordet: ”Efterspørgslen efter traditionel 

kollektiv transport i yderområder er udfordret, og gør det vanskeligt at opretholde en betjening af en 

høj standard” (COWI 2019, 7). De påpeger at det især skyldes den demografiske udvikling, hvor der 

bliver færre unge, som er kernebrugere af den offentlige transport, og flere ældre på landet. 

Derudover peget de på netop stigningen i bilejerskab. Der er i dag flere familier med to eller flere biler 

og færre familier helt uden bil, og der er i det hele taget flere biler pr. person, som det fremgår af figur 

4. 

 



   
 

 
5 

 

 

Figur 4: Udvikling i antal personbiler per indbygger i landkommuner fra 2008-2018. Næstved Kommune er desværre ikke med, 
men det viser alligevel, at bilejerskabet er stigende i landområderne. (COWI, 2019: 15). 

Ifølge rapporten er der heller ikke udsigt til at tendensen vil vende, og derfor skal der tænkes i nye, 

kreative baner for den offentlige trafik og borgernes mobilitet, da den traditionelle busdrift ikke 

længere er løsningen.  

 

Samkørsel 
DTU’s transportvaneundersøgelse fra 2015 peger dog mod et uudnyttet potentiale. Undersøgelsen 

viser, at belægningsgraden for personbiler i gennemsnit ligger på 1,31 (DTU Transport, 2015), så der 

er rig mulighed for at fylde flere mennesker ind i de biler, der allerede kører på vejene. Ved at øge 

belægningsgraden mindskes klimaaftrykket for den enkelte person, da benzinforbruget stort set er 

det samme uanset hvor mange mennesker der sidder i bilen. 

Udviklingen indenfor informationsteknologi har skabt mange nye muligheder for at koble flere 

transportformer, betalingsformer og mennesker sammen på de samme platforme. En af de helt store 

aktører indenfor samkørsel i Danmark er virksomheden GoMore, der faciliterer 28.000 samkørsler i 

Danmark hver måned (GoMore, 2017). GoMore tilbyder en tjeneste, hvor brugere af deres 

hjemmeside eller app kan slå ture op, hvis de har ledige sæder i bilen. Dem kan andre brugere så købe, 

og dermed kan man køre sammen og få fyldt bilerne op. Bilisterne kan tjene nogle penge, og 

passagererne kan måske komme billigere og nemmere frem end med offentlig transport. 
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Der er dog den udfordring, at der ligger en del koordinering og planlægning i at sælge og købe pladser 

og koordinere mødetid og sted. Det er i hvert fald en af de problemer som COWI påpeger i deres 

rapport (COWI, 2019). Det betyder, at det hovedsageligt er på de længere ture, at folk benytter 

tjenester som GoMore og ikke på de korte lokale ture. Derudover bliver det økonomiske incitament 

også mindre jo kortere turen er, og folk gider simpelthen ikke at koordinere det hele for at spare lidt 

småpenge. Dette problem bekræfter GoMores egne tal om at gennemsnitsturen er 210 km (GoMore, 

2017). 

Et alternativ til den organiserede samkørsel er den mere spontane samkørsel, bedre kendt som 

blafferi, hvor man simpelthen bare stiller sig ud til vejen og finder en bil, der skal samme vej som en 

selv, og kører med i den. Det kræver ingen forudgående koordinering, der er umiddelbart ingen 

økonomiske incitamenter for bilisten og det kræver ikke nogen smarte apps. Det kræver bare en 

tommelfinger og måske lidt tålmodighed. 

 

Blafferi og Blaffernationen 
Blaffernationen er Carsten Theedes enmandsvirksomhed, der arbejder for at udbrede blafferi som en 

bæredygtig og tillidsfuld praksis, og her har jeg været i praktik i efteråret 2018. Blaffernationen 

arbejder på at udbrede blafferi på mange måder, og en af dem er ved at etablere blafferstoppesteder, 

som er det mit arbejde hovedsageligt har handlet om, og som jeg vil fokusere på i denne rapport. 

Idéen er, at lave synlige ”stoppesteder” hvor passagerer der ønsker et lift kan stå og vente, og hvor 

det er muligt for bilisterne at holde sikkert ind til siden. 

Det første store skridt blev taget i 2018, da det lykkedes for Blaffernationen i samarbejde med 

Københavns Kommune at få opsat fire officielle blafferstoppesteder på veje ud af København. Disse 

stoppesteder skal hovedsageligt hjælpe blaffere på de længere strækninger på tværs af landet, og er 

ikke tænkt til den korte tur. Da det er et helt nyt vejskilt, skal det først indlemmes i skilteregistret, før 

det kan tages i brug for alvor, og de nye tavler er på en toårig dispensationstilladelse, inden de skal 

evalueres af Vejdirektoratet i løbet af 2020. Herefter bliver de forhåbentligvis godkendt, så de kan 

opsættes flere steder i landet. 

 

Billede 1: Blafferstoppested ved Hareskovvej i København (Blaffernationen, 2019) 
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Men selvom vejtavlerne endnu ikke er godkendt af Vejdirektoratet, har de skabt en masse 

opmærksomhed, og flere kommuner og landsbyer har vist interesse for konceptet. Men for 

kommunerne handler det lige præcis om den lokale mobilitet og borgernes muligheder for at kunne 

bevæge sig rundt internt i kommunen. Blaffernationen har allerede 

lavet et projekt i samarbejde med Skanderborg Kommune om 

etablering af stoppesteder hos dem og er lige nu i gang med et lignende 

projekt i Næstved Kommune og har et på tegnebrættet for 2020 med 

Roskilde Kommune.  

Udover Blaffernationens projekter er der også andre der arbejder med 

konceptet på hver deres måde. I Sønderborg Kommune har man opsat 

”Kør-Mæ-Bænke”, der, som navnet antyder, er bænke hvorfra man kan 

køre med, inspireret af de tyske ”Mitfahrbänken”, der allerede står over 

50 af i omegnen af Flensburg. Der er altså flere der ser 

blafferstoppestederne som et potentiale for at arbejde med mobilitet 

på en ny måde.  

 

Blafferstoppesteder i Næstved Kommune 
Blaffernationen er som sagt i gang med et projekt i samarbejde med Næstved Kommune om etablering 

af blafferstoppesteder, og det er det projekt, som jeg i min praktikperiode har beskæftiget mig mest 

med. Projektet er et samarbejde mellem Landdistriktsudvalget i Næstved Kommune (Næstved 

Kommune, 2019) og Blaffernationen. De har i samarbejde søgt puljen ”Kollektiv Mobilitet udenfor de 

større byer” hos Movia og Region Sjælland (Movia, 2019) og fået bevilget ca. 280.000 kr. til projektet, 

som hovedsageligt går til at hyre Blaffernationen som ekstern konsulent. Ansøgningen til puljen er 

vedlagt som bilag 1. 

Projektet går ud på at etablere ti blafferstoppesteder I Næstved Kommune, som skal gøre det lettere 

for borgere at tage ud og tomle og dermed køre sammen, primært fra de mindre landsbyer og ind til 

Næstved by. Det forløber over et halvt års tid og involverer en borgerinddragelsesproces, der skal sikre 

lokal forankring af projektet og bidrage med lokal viden, som vi i Blaffernationen ikke allerede har, for 

som Movia selv skriver: ”Lokal forankring er essentiel for succesfuld udrulning af 

mobilitetsløsningerne” (Movia, 2019). 

 

Billede 3:Formanden for LU Thor Temte (Ø) og Carsten Theede fra Blaffernationen (Blaffernationen, 2019) 

Billede 2: Den første Mitfahrbank 
i Hürup (BobenOp, 2016) 
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Blaffernationen og Landdistriktsudvalget (LU) samarbejder med lokale aktører såsom Næstved 

Gymnasium, ungdomshuset JB10 og forskellige lokalråd. Helt konkret består borgerinddragelsen i tre 

borgermøder i samarbejde med tre forskellige lokalråd, hvor de lokale inviteres til at høre om blafferi 

og blafferstoppesteder og komme med inputs til hvor disse stoppesteder skal placeres. Sideløbende 

med dette har vi lavet to designworkshops på JB10, hvor de unge brugere (hovedsageligt nuværende 

og tidligere gymnasieelever fra byen) udvikler et koncept for en blafferbænk, der skal udgøre den 

fysiske del af de ti blafferstoppesteder. LU udvælger det endelige design, som skal produceres i 

genbrugsmaterialer af Næstved Sociale Virksomhed (NSV). 

Når de tre borgermøder er afholdt og alle deltagerne er kommet med forslag til placeringer, 

undersøger Blaffernationen de indkomne forslag og kommer med en samlet anbefaling til 

Landdistriktsudvalget om hvor blafferstoppestederne bør placeres. LU søger herefter kommunen om 

tilladelse til at placere blafferbænkene, og når de alle sammen er oppe, afholder vi et 

indvielsesarrangement der skal skabe opmærksomhed omkring de nye stoppesteder. 

 

 

Problemformulering 
Hvordan bidrager Blaffernationens projekt i Næstved til udbredelsen af mobilitetsteknologien 

blafferi? 

1. Hvordan forstås blafferi som en mobilitetsteknologi? 

2. Hvordan kan samarbejdet med de involverede parter og borgerinddragelsen være med til at 

skabe et socialt netværk omkring blafferi? 

3. Hvordan kan Blaffernationen være med til at sikre, at viden om etableringen af 

blafferstoppesteder kan videreføres til fremtidige projekter? 

 

 

Transitionsteori og privatbilismens regime 
 

En udbredt måde at anskue teknologisk udvikling på er gennem Transistionsteori, der søger at 

beskrive, hvordan teknologiske forandringer finder indpas i samfundet. Denne forståelse er uddybet 

af Multi Level Perspektivet, der opdeler samfundet i de indbyrdes afhængige lag nicher, regimer og 

landskab (Schot & Geels, 2008).  

Teknologier skal ikke forstås som enkeltstående artefakter der løser et bestemt problem, men som 

socio-tekniske systemer, der kun har en mening i kraft af menneskers interaktion og ibrugtagen af 

dem. Socio-tekniske systemer består af teknologier, regulering, brugerpraksis, kulturelle værdier, 

markeder, infrastruktur og netværk af producenter (Geels, 2005: 365). Så når jeg her snakker om 

udbredelsen af blafferi som en teknologi, så er det ikke fordi der er tale om specifikke artefakter, men 

snarere om en ændring af kulturelle forståelser og brugerpraksisser.  
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Figur 5: Socio-tekniske systemer (Geels, 2005: 365). 

 

Transitionsteori bygger på en blanding af konstruktivisme og evolutionær økonomi. Det går i store 

træk ud på, at der i økonomien, ligesom i biologien, er et udbud af teknologier der kæmper om den 

samme plads i ”fødekæden”, altså på markedet, og den der er bedst til at tilpasse sig forholdene 

”vinder”. Men modsat den biologiske evolution er det ikke en lige kamp om fødevarer, hvor alle arter 

kæmper på lige fod. De forskellige teknologier kæmper nemlig om en plads i samfundet, som er fyldt 

med menneskeskabte forhold, der tipper fordelene til bestemte teknologier, nemlig de veletablerede 

regimer. 

 

Multi Level Perspektiv 
Multi Level Perspektivet arbejder med tre forskellige niveauer, der hver påvirker hvordan vi bruger 

teknologier. Den fremherskende teknologi kaldes for regimet og indenfor mobilitet er det f.ek.s 

privatbilisme, da det er den dominerende transportform. Regimet bliver låst fast i sin førerposition af 

en masse indlejrede strukturer i samfundet såsom brugernes vaner og præferencer, investeringer i 

infrastruktur, kulturelle værdier og tidligere politiker. For privatbilismen gælder det f.eks de mange 

års investeringer i infrastrukturen af veje og tankstationer, bilbranchens magt som lobbyorganisation 

og de mange skatter og afgifter der er lagt på biler, som er med til at finansiere velfærdsstaten. Vi har 

mere eller mindre bygget vores samfund op omkring privatbilismen i de sidste 70 år og det gør det 

meget svært at rykke ved. Dertil kommer alle de sociale og kulturelle værdier, der er blevet bygget op 

omkring bilerne. De fungerer som statussymboler og bliver fortolket som indbegrebet af frihed. Hele 

denne fastlåste struktur omkring regimet gør, at der er større fokus på at optimere det eksisterende 

system end på at innovere det og skabe nye måder at rejse på (Köhler et al., 2009).  

Ovenover regimet ligger det sociotekniske landskab, som er de overordnede samfundsstrukturer en 

teknologi skal indfinde sig under. I dag er det f.eks. et kapitalistisk samfund, hvor økonomiske forhold 

er det vigtigste, og derfor er det vigtigste for enhver ny teknologi, at den er økonomisk rentabel. Men 

der kan ske forandringer i landskabet der skaber windows of opportunity, såsom den stigende fokus 

på klimaforandringer. Det har åbnet et vindue i det eksisterende regime af benzindrevne private biler, 

til at mere klimavenlige alternativer får mere omtale, og at klimapåvirkning bliver en 

konkurrenceparameter, ligesom økonomisk rentabilitet om end langt fra lige så vigtig. 
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I og med at regimet er fastlåst på så mange forskellige måder, så er der ikke umiddelbart plads til nye 

teknologier. Nye teknologier skal derimod først modnes i beskyttede eksperimenterende sfærer 

kaldet nicher. Strategisk Niche Management (SNM) handler om at bruge disse nicher bevidst og 

strategisk. Teorien arbejder ud fra, at nye teknologier er ”hopeful Monstrosities” fordi de har en masse 

potentialer, men er teknologisk umodne og rå. Formålet med SNM er at skabe teknologiske nicher, 

hvor ny teknologi kan udvikles og afprøves i fællesskab af teknikkere, brugere og reguleringsstrukturer 

(Schot & Geels, 2008). Disse nicher skal ikke laves af staten i en top-down facon, men skal styres 

indefra af de involverede aktører. 

 

Figur 6: Multi Level Perspektivet med niche, regime og landskab (Geels, 2005: 369) 

 

Blafferstoppesteder som en teknologisk niche 
SNM handler om at udvikle innovationer der, 1) er socialt ønskværdige og arbejder med langsigtede 

mål såsom bæredygtighed og 2) er radikale nytænkninger, der ikke passer ind i den nuværende 

infrastruktur, praksis, regulering m.m. (Schot & Geels, 2008). Blafferi er ikke nogen banebrydende ny 

praksis der udnytter den sidste nye trådløse bluetooth teknologi, men har eksisteret lige så længe, 

som der har været biler. Men at arbejde med blafferstoppesteder og idéen om spontan samkørsel 

som et mobilitetspotentiale er noget nyt, og ifølge transitionsteori skal den derfor afprøves og 

modnes, før den kan blive til et reelt alternativ til de etablerede mobilitetsformer. 

Blafferi er heller ikke en ny teknologi der som sådan skal erstatte privatbilismen, men er i sin natur 

afhængig af den, da det er svært at blaffe, hvis der ikke er nogen biler på vejene. Det handler i stedet 

om et opgør med den kultur der er forbundet med privatbilismen. Bilen er et statussymbol og er 

forbundet med friheden til at kunne køre lige hvorhen man vil og opleves af mange som en forlængelse 

af ens private hjem (Freudendal-Pedersen, 2007). Modsat er der er en generel fortælling om at blafferi 
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er utilregneligt, farligt og tilnærmelsesvist umuligt efter 1970. Det er disse fortællinger og opfattelser 

som skal overvindes for at blafferi kan vinde frem.  

Ifølge Schot og Geels (2008) er der tre ting nicherne skal understøtte for at være succesfulde for de 

pågældende teknologier:  

1. Fælles visioner der deles af de involverede parter. Disse visioner skal skabe et fælles mål og 

en fælles forståelse, så forskellige aktører bedre kan arbejde sammen og teknologien kan 

ensrettes indenfor nichen.  

2. Sociale netværk af aktører der støtter op om teknologiens udbredelse. Disse netværk skal 

være brede, så de involverer så forskelligartede parter som muligt, og dybe, så de involverede 

parter bidrager med de nødvendige ressourcer og netværk. 

3. Læringsprocesser der ikke kun fokuserer på at indsamle data og tal, men også søger en dybere 

forståelse for de bagvedliggende begrundelser. Det gælder om at få opbygget viden om alt fra 

brugernes præferencer til den nødvendige infrastruktur, understøttende politikker og de 

sociale og kulturelle forståelser af den givne teknologi. 

(Schot & Geels, 2008: 540-541). 

Men før at man overhovedet kan tale om en niche er der typisk en række enkeltstående projekter 

med forskellige grene af den samme teknologi, og det er snarere på dette stadie 

blafferstoppestederne befinder sig. Hvis de mange små lokale projekter formår at lære af og bruge 

hinanden kan der opstå samarbejder og fælles forståelser, og dette kan udvikle sig til en decideret 

niche. De enkelte projekter kan derfor ses som led i en sekvens af projekter og læring, så et nederlag 

ikke nødvendigvis er et nederlag, men snarere et led i en læringsproces, der bidrager til den samlede 

udvikling. Schot og Geels (2008) påpeger her endnu en gang vigtigheden af at lave og dele visioner for 

at styre de enkelte projekter ind på den samme bane, så de i højere grad kan arbejde sammen. 

Derudover påpeger de vigtigheden af en gennemgående aktør der kan videreføre erfaringer fra et 

projekt til et andet, så der bedre kan opbygges erfaringer med den givne teknologi (Schot & Geels, 

2008). Det er muligvis denne funktion Blaffernationen kan påtage sig i udviklingen af 

blafferstoppesteder og spontan samkørsel. 

 

Teoriens anvendelse i dette projekt 
I dette projekt vil jeg undersøge hvorvidt Blaffernationens aktiviteter i løbet af min praktikperiode, har 

bidraget til opbygningen af nogle af de parametre der skal til for at skabe en teknologisk niche og 

gerne en succesfuld en af slagsen. Jeg vil derfor undersøge de enkelte elementer af projektet med 

Næstved Kommune, men også Blaffernationens tråde ud til andre projekter og aktører. Jeg vil 

undersøge hvordan de forskellige samarbejder fungerer og hvorledes de bidrager til opbygning af 

fælles visioner, sociale fællesskaber og læringsprocesser og hvorvidt Blaffernationen kan fungere som 

bindeled mellem de forskellige lokale projekter om spontan samkørsel, der finder sted i øjeblikket. 

 

Aktionsforskning 
Jeg deltager som studerende praktikant i det felt jeg undersøger, idet jeg arbejder i Blaffernationen 

med projektet i Næstved Kommune, som er genstandsfeltet. Jeg påvirker direkte de aktiviteter, som 

Blaffernationen udfører i projektet, når jeg er med til at planlægge og afvikle borgermøder og 

workshops og i Blaffernationens videreførelse af erfaringer. I og med at jeg er halvdelen af 
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Blaffernationens personale, har jeg også en stor indflydelse på de diskussioner og refleksioner vi gør 

os i det daglige. I analysen vil jeg derfor forsøge at forholde mig til Blaffernationens arbejde set udefra 

og til min egen påvirkning af denne. Det bygger på en idé om participatorisk problemløsning, hvor 

forskeren indgår i den forandring den undersøger, og derved undersøger både feltet og sin egen 

indflydelse på dette (Nielsen og Nielsen, 2010, 101). 

Blaffernationen er ikke nogen særlig systematisk virksomhed, og derfor findes der ikke altid 

mødereferater el.l. jeg kan referere til i analysen. Derfor inddrager jeg hvad der er af dokumentation 

i min analyse, men det meste af analysen er bygget op som refleksioner over min egen oplevelse af 

situationer og forløb.  

 

DEL 1: Hvad er blafferi og hvad er et 
blafferstoppested? 
En af pointerne fra teorien om strategisk niche management er, at det er vigtigt at finde fælles visioner 

og få en fælles forståelse for, hvad teknologien skal og kan (Schot & Geels, 2008). På overfladen er 

blafferi meget simpelt at forstå: du stikker en tommelfinger ud og venter på at nogen stopper og tager 

dig med. Men teknologien består også af en masse kulturelle forståelser, der varierer meget fra person 

til person. Carsten og jeg har begge blaffet meget og tillægger blafferi en masse værdier omkring tillid, 

interaktion på tværs af sociale skel, eventyrlyst og meget andet, som andre måske ikke deler. For at 

de forskellige partnere i projektet kan arbejde bedre sammen og mod det samme mål, må vi også have 

den samme forståelse. Jeg vil derfor kigge på hvorvidt der i Næstved-projektet er blevet opbygget en 

fælles forståelse og en fælles vision blandt de involverede parter. 

Da vi startede projektet med Næstved Kommune, var det med en tydelig idé om, hvad det var vi skulle 

lave. Vi skulle lave Blafferstoppesteder med en midlertidig skulptur eller bænk, som på sigt skulle 

skiftes ud med de officielle ”Blafferstoppested” tavler, når de forhåbentlig bliver godkendt af 

Vejdirektoratet. Blafferi som sådan kræver ingen infrastruktur eller fysiske artefakter, så idéen med at 

lave fysiske stoppesteder var dels at guide nye blaffere til de gode steder at stå og dels at skabe 

opmærksomhed omkring blafferi, når der ikke lige står nogen og blaffer. Det var denne idé der var 

grundlaget for samarbejdet med Næstved, og som der var søgt og bevilget penge til fra Movias pulje. 

Det er et koncept som er blevet udtænkt af Blaffernationen og derefter solgt til Næstved Kommune. 

Det viste sig dog i løbet af processen at teknologien ikke var helt så tydelig som først antaget. 



   
 

 
13 

 

 

Billede 4: Blaffernationen på besigtigelse for at finde de bedste placeringer til de nye blafferstoppesteder. 

Opfattelsen af blafferi 
I Blaffernationen er vi (sjovt nok) meget positivt stillede overfor blafferi, og tillægger det en masse 

værdier. Det helt store tema for os er tillid. Det handler om tillid når man sætter sig ind i en fremmed 

bil eller samler fremmede mennesker op, og det er med til at opbygge tillid i samfundet, når vi møder 

mennesker, der er radikalt anderledes end os selv, og oplever at de er søde og rare. Blafferbilen er et 

meget unikt rum for at møde og snakke med alle mulige mennesker, da man er fanget i et lille rum i 

den tid man nu kører sammen, og der er en generel forståelse af, at man som blaffer bidrager til turen 

med gode samtaler. Derfor er det et godt mødested der kan opbygge relationer mellem mennesker 

der ellers aldrig ville have forsøgt at forstå hinanden. 

Så når vi vil lave blafferstoppesteder i landsbyer er det også med en tanke om, at det kan styrke det 

lokale fællesskab og være en arena, hvor folk kan mødes. Dermed kan det være med til at styrke det 

traditionelle landsbyfællesskab. 

Men denne positive opfattelse af blafferi er ikke den mest almindelige. Næsten ingen af vores 

samarbejdspartnere har prøvet at blaffe og de har grundlæggende en anden opfattelse af det. For 

rigtig mange forbindes blafferi nemlig ikke med tillid men med frygt. Til alle de borgermøder og 

designworkshops vi har holdt, har vi haft en session, hvor deltagerne kan diskutere, hvilke 

udfordringer de opfatter ved at blaffe, og der nævner næsten alle, at det er farligt, upålideligt, 

langsomt og at der ikke er nogen der gør det mere (se bilag 4 for noter fra borgermøderne).  

Vi forsøger derefter at finde løsninger på disse udfordringer sammen med deltagerne, og mange af de 

løsninger de kommer på, handler om at man bare skal gøre det, altså tage ud og blaffe. Jeg oplever at 

deltagerne tager rigtig godt imod den positive snak om blafferi og tager pointerne til sig. Men når det 

så kommer til stykket, er der alligevel ikke nogen der tager ud og blaffer. Det tyder på at de måske nok 

kan se rationalet i vores argumenter, men endnu ikke har taget dem til sig. Så selvom vi er kommet 

tættere på den samme opfattelse af blafferi, så er den der ikke endnu. 
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Placering af stoppesteder 
Udover en uoverensstemmelse i opfattelsen af blafferi som begreb, var der også nogle tvivlsspørgsmål 

om den fysiske udformning og placering af stoppestederne. En af Blaffernationens hovedopgaver i 

forløbet var at facilitere en proces, der kunne finde de rigtige placeringer (se bilag 1). Tilgangen var at 

inddrage de lokale, da de kender lokalområdet bedst. De ved bedre end os hvor der kører meget trafik, 

hvor folk mødes og hvor der kunne være behov for et blafferstoppested. Derfor afviklede 

Blaffernationen tre borgermøder i forskellige landsbyer for der at få deltagerne til at plotte punkter 

ind på et digitalt kort, hvor stoppestederne kunne placeres.  

Der var dog et par udfordringer ved denne tilgang. De tre borgermøder blev afholdt som workshops i 

henholdsvis Herlufmagle, Glumsø og Tappernøje i samarbejde med lokaludvalgene i landsbyen. 

Hensigten med workshopsene var, udover at finde de bedste steder, at skabe kendskab og ejerskab 

til projektet blandt beboerne, der også ses som de kommende brugere. Men den største udfordring 

blev hurtigt tydelig i og med at der ikke var ret mange deltagere. Til hver af workshopsene var det 

Landdistriktsudvalget (LU) selv der var til stede, sammen med en til tre lokale fra lokaludvalget. Vi har 

diskuteret meget hvorfor, og vi mener, at det bl.a. skyldes et mismatch mellem målgruppen (de unge) 

og formatet (borgermøde). De unge er nemlig ikke nødvendigvis opdraget til at tage til borgermøder 

og har ikke de nødvendige kompetencer eller interesser (Agger & Hoffmann, 2008). En anden årsag til 

de manglende deltagere kan være, at blafferi ikke virker vedkommende for den almindelige borger. 

Det er ikke noget der er tydeligt i folks hverdag, og de har ikke nogen holdning til det, så hvorfor skulle 

de bruge deres mandag aften på at deltage i et borgermøde om det?  

 

Billede 5: Udsnit af det elektroniske kort hvor borgerne kunne komme med but til placeringer (Bilag 3). 
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Det lave antal deltagere betød at vi ikke fik så mange inputs til placeringer og dermed kan vi have 

overset nogle gode steder. De inputs vi fik, kunne deltagerne taste ind på et GIS-kort som Næstved 

Kommune havde sat op til os. Det digitale kort muliggjorde at borgere der ikke deltog i møderne også 

kunne komme med forslag og at deltagerne ligeledes kunne komme med forslag efterfølgende. Men 

endnu en gang kom den manglende almene interesse for blafferstoppesteder i vejen, og vi fik ikke 

indsamlet mere end 36 forslag, hvoraf flere var sat oveni hinanden. 

Efter afholdelsen af de tre workshops, tog Carsten og jeg d. 1. november ud og besigtigede samtlige 

indkomne forslag. Blaffernationens udgangspunkt var at finde de gode blaffersteder og sætte 

stoppesteder op der. Et godt blaffersted er på en central trafikåre i den retning man gerne vil, hvor 

bilerne ikke kører for stærkt, bilisterne har god tid til at se blafferen og hvor der er plads til at holde 

ind til siden. Det var de udvælgelseskriterier vi gik ud fra, udover at det skulle være lovligt at holde ind 

der og at der ikke skulle søges om tilladelse hos vejdirektoratet for at sætte dem op (se bilag 3). 

 

Intern tvivl om Blafferstoppesteders funktion 
Under besigtigelsen blev vi opmærksomme på en ny problematik. De gode steder, hvor vi som garvede 

blaffere ville stille os, var typisk i udkanten eller udenfor landsbyerne. Det kræver ofte at man går et 

godt stykke ud af byen, før man når derud. Men med blafferstoppestederne ville vi gerne gøre det 

nemmere for nye blaffere at komme i gang med at tomle og gøre det til en reel mobilitetsmulighed. 

Det indebærer, at det skal være et forholdsvis attraktivt valg, og der kan den lange gåtur ud til de gode 

steder være lidt af en barriere. Alternativt skulle stoppestederne placeres mere centralt, men det var 

steder hvor vi aldrig selv ville stå og tomle, og derved mister de den guidende funktion overfor nye 

blaffere til at finde de gode steder. 

Det blev pludselig tydeligt for os, at vi ikke selv var klar over, hvad vi egentlig ville med 

blafferstoppestederne og hvad det var teknologien skulle kunne. Vi var kommet med en færdig 

løsningsmodel, men var ikke selv klar over hvilket problem den løste.  

Ifølge Schot og Geels udlægning af strategisk niche management, er en af sucesskriterierne for at en 

niche kan vinde indpas på markedet, at der opstår enighed blandt aktører om teknologiens 

udformning og funktion (Schot & Geels, 2008, 540). Projektet formåede ikke at skabe denne enighed 

blandt de involverede parter, hvilket ikke er så overraskende når vi ikke engang var enige med os selv. 

 

Billede: Til venstre er et eksempel på et godt blaffersted i traditionel forstand med mange biler og god plads at holde ind på, 

og til højre er et eksempel på et godt sted til en samkørselsbænk, men hvor vi aldrig ville stå og blaffe. 
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For fremtiden bliver Blaffernationen altså nødt til at gå mere undersøgende til værks og først og 

fremmest finde ud af hvilket behov blafferstoppestederne skal dække, og hvilke barrierer der 

forhindrer folk i at blaffe. Vi skal undersøge folks holdninger til blafferi, og ikke deres holdninger til 

hvor de skal stå henne, for at finde ud af hvad teknologien skal kunne. Og vi skal inddrage den viden 

meget mere i fremtidige projekter, så vi ikke kommer med en færdiglavet løsning, der ikke passer til 

problemet.  

 

DEL 2: Samarbejdspartnere og 
borgerinddragelse 
Sociale fællesskaber er en af de grundlæggende niche-interne processer, der er med til at understøtte 

opbygningen af en socio-teknisk niche og udbredelsen af ny teknologi (Geels, 2005: 366). Derfor vil 

jeg i dette afsnit kigge på Næstved-projektets samarbejder og inddragelseselementer for at se, 

hvorvidt de er med til at opbygge disse sociale netværk.  

Samarbejdspartnere 
Blaffernationen gør meget ud af at samarbejde med forskellige aktører omkring sine projekter. 

Projektet i Næstved er virksomhedens tredje med etablering af blafferstoppesteder, og alle er lavet i 

samarbejde med kommuner. Rent lavpraktisk skyldes det at Blaffernationen fungerer som ekstern 

konsulentvirksomhed, der skal hyres ind for at kunne tjene penge. Projektet i Næstved er finansieret 

af Movia og Region Hovedstadens pulje "Kollektiv Mobilitet uden for de større byer", der kun kan 

søges af kommuner og deres lokale samarbejdspartnere (Movia 2019). Derfor er Blaffernationen nødt 

til at finde partnere for overhovedet at kunne lave projektet. Men der er også andre bevæggrunde for 

at involvere de lokale samarbejdspartnere.  

Det fremgår som et grundlæggende krav fra den pulje der har finansieret projektet, at ”Lokal 

forankring er essentiel for succesfuld udrulning af mobilitetsløsningerne. Forankringen sikres gennem 

en høj grad af medbestemmelse og involvering af lokalråd, landsbylaug og andre lokale aktører” 

(Movia, 2019). Denne overbevisning deler Blaffernationen også, og derfor blev der allerede i det 

indledende arbejde fundet relevante samarbejdspartnere. Disse partnere kan overordnet set inddeles 

i to grupperinger: professionelle partnere der skulle være med til at udføre projektet og borgere, der 

skulle sikre opbakning og ejerskab i landsbyerne. 

De professionelle partnere blev udvalgt allerede i det indledende arbejde i dialog mellem 

Blaffernationen og Gitte Møller fra Næstved Kommune: 

• Blaffernationen – er den oprindelige idémand bag projektet og står for den overordnede 

udformning og udførelse. 

• Næstved Kommune – består af forskellige enheder med hver deres funktion og tilknytning til 

projektet: 

o Landdistriktsudvalget (LU) – det politiske organ der besluttede at arbejde med 

mobilitet og blafferstoppesteder. De er de egentlige ejere af projektet og består af 

fem byrådsmedlemmer og fire borgere (Næstved Kommune, 2019). 

o Gitte Møller Petersen – Chefkonsulent i Center for Politik og Udvikling i Næstved 

Kommune. Hun har ansvaret for at servicere LU og står for den daglige drift af deres 

projekter og møder. 
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o Næstved Park og Vej – vejmyndigheden i Næstved Kommune, der skal give de 

nødvendige tilladelser til at opsætte blafferstoppestederne. 

• Ungdomshuset JB10 – Kommunalt eget ungdomshus der tilbyder aktiviteter og 

projektlederkurser til unge i Næstved. Fungerer som indgangsvinkel til den primære 

målgruppe af unge i kommunen og det er der vi afholder de designworkshops hvor 

blafferbænkene udvikles. 

• NSV (Næstved Socialeøkonomiske Virksomhed) – har blandt andet værksteder for borgere 

med særlige behov og skal stå for produktionen af de bænke, som de unge designer. 

De blev alle inviteret til et opstartsmøde d. 19/8 2019, for at forklare dem om projektet og hvad de 

hver især kunne bidrage med. Det meste var dog udtænkt på forhånd af Blaffernationen og LU, og de 

andre parter fik derfor ikke nogen særlig indflydelse på projektets udformning. Så selvom de fleste 

udtrykte begejstring for projektet, fik de ikke nogen ejerskabsfølelse med det. Dette skyldes også at 

der ikke altid var en særlig tydelig rollefordeling. Der var en del opgaver, såsom forberedelse og 

afvikling af borgermøder, som helt tydeligt var Blaffernationens opgaver, men meget af det daglige 

arbejde med kommunikation og kampagneføring var mindre tydeligt fordelt. Vi i Blaffernationen var i 

hvert fald i tvivl om, hvilke opgaver der lå hos os og hvilke LU og Gitte Møller stod for. En tydeligere 

fordeling havde bestemt gjort det daglige arbejde nemmere, hvis vi havde kunnet slippe for at 

spekulere over, hvad vi skulle lave og hvad de andre skulle. Derudover kunne det muligvis også være 

med til at give LU mere ejerskab over blafferprojektet og blive stærkere fortalere for det, hvis de havde 

vidst hvordan de kunne støtte op om det. Landdistriktsudvalget, som var projektets initiativtagere, var 

alle faste støtter af idéen og deltog aktivt og energisk til de møder vi afholdt. Men alligevel var det 

utrolig svært at få dem til at prøve det selv og dermed legitimere projektet. 

 

Borgerinddragelse 
Udover de professionelle partnere ønskede vi også i Blaffernationen at inddrage lokalbefolkningen i 

de landsbyer hvor blafferstoppestederne skulle opsættes. Formatet var fastsat fra projektets start som 

tre borgermøder i forskellige landsbyer (se bilag 1). Formålet var, at få inputs til hvor stoppestederne 

skulle placeres, få italesat blafferi på en positiv måde, og give de kommende brugere ejerskab over 

projektet, da det kan være med til at sikre at stoppestederne bliver brugt og vedligeholdt på længere 

sigt (Agger & Hoffmann, 2008: 12). 

I udformningen af borgermøderne bidrog jeg med en personlig tilpasning af Arnsteins deltagelsesstige 

(Agger &Hoffmann, 2008: 22), som var tilpasset til blaffer-konteksten:  
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Figur 7: Blaffer-trappen 

Nulpunktet er der hvor de fleste mennesker befinder sig, hvor blafferi slet ikke er noget de forholder 

sig til eller nogensinde har skænket en tanke. Interesse-trinnet er hvor man synes at blafferi er 

spændende, og man får øjnene op for nogle af de sociale værdier omkring tillid og menneskemøder, 

som Blaffernationen snakker så meget om. Aktivering er der hvor man selv tager ud og blaffer. Ved at 

blaffe er man også med til at sprede kendskabet til praksissen og dermed behandle en af de centrale 

udfordringer for blafferi, nemlig at folk aldrig ser blaffere og derfor ikke tænker at det kan lade sig 

gøre (se bilag 4). Rekruttering er der hvor folk for alvor tager praksissen til sig og bliver fortalere for 

den. De deltager måske i forskellige arrangementer omkring blafferi og opfordrer andre til at gøre det. 

I projektet i Næstved forsøgte vi også at arbejde med en ambassadør-ordning for folk der virkelig synes 

det var spændende, og det foregik på trappens øverste rekrutteringstrin.  

Pointen med stigen er, at tydeliggøre at man er nødt til at tage et trin ad gangen. Carsten Theede var 

f.eks. meget optimistisk omkring ambassadørordningen og at folk til borgermøderne nok skulle melde 

sig til og kaste sig ihærdigt over projektet. Her brugte jeg trappen til at visualisere, at folk der starter 

på nulpunktet først skal op på de nederste trin, før de når højere op på trappen. De skal have vagt 

interessen for en hidtil ukendt mobilitetsform, før de selv finder på at prøve det, og de er nødt til selv 

at danne sig positive erfaringer, før de bliver fortalere og ambassadører.  

Denne forståelse medførte, at hovedfokus på borgermøderne kom til at være at flytte folk fra 

nulpunktet op på interesse-trinnet og ikke på at rekruttere folk til ambassadørordningen. Derfor 

brugte vi det meste af tiden på møderne på at introducere til blafferi og snakke om, hvad der var af 

potentialer og udfordringer og mindre tid på at opfordre folk til selv at gøre det (se bilag 2 for et 

eksempel på udformning af et borgermøde). 

Med designworkshoppen nåede vi dog en tand længere. Der havde vi to onsdage i træk, hvor vi havde 

3 timer hver aften sammen med de omkring 10 unge. Der nåede vi nemlig at få dem op på 

interessefeltet i løbet af den første session og de syntes alle sammen at det var mægtig spændende, 

så til den anden session kunne vi begynde at rykke dem op til aktiveringstrinnet. Dermed fik vi dem 

med på idéen om at blaffe til borgermødet i Glumsø d. 23. september, hvilket blev en kæmpe succes, 

der virkelig hævede energiniveauet til borgermødet. 
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Sociale netværk 
Geels fremhæver vigtigheden af sociale netværk der understøtter og investerer i teknologien (2005: 

366). På samfundsplan gælder det især økonomiske investeringer, men i forbindelse med 

blafferprojektet i Næstved gælder det også investeringer af tid og interesse i projektet. Det var det 

der var hensigten med ambassadørnetværket, at det skulle være en mulighed for at folk kunne 

investere sin tid og energi i at støtte udbredelsen af blafferi, men det viste sig at være alt for ambitiøst. 

Derfor lykkedes det ikke at skabe understøttende sociale netværk omkring blafferi blandt borgerne i 

Næstved, og det kan meget vel gå hen og blive et problem når projektet skal afsluttes og 

stoppestederne skal tages i brug. Uden et opbakkende fællesskab der føler ejerskab over 

stoppestederne er der en fare for, at de ikke vil blive brugt eller vedligeholdt. 

Forløbet med de unge fra JB10 viste dog, at vi kunne nå længere ved at arbejde flere gange med de 

samme unge. Derfor kan det være interessant i fremtidige projekter at forsøge sig med en mere 

målrettet borgerinddragelse, hvor der arbejdes mere intenst med et mindre antal deltagere. Så i 

stedet for at prøve at nå ud til så mange som muligt ved at afholde borgermøder i forskellige byer og 

snakke om det samme til hvert møde, så kunne man have et længere forløb med den samme gruppe 

af kommende brugere, for ikke bare at hæve dem op til interesse-trinnet, men videre op til aktivering 

og rekruttering. 

 

Billede 6: Designworkshop på JB10 i fuld gang (Blaffernationen, 2019). 
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DEL 3: Læring og opsamling af erfaringer 
Den tredje proces der fremhæves som understøttende for opbygningen af succesfulde nicher er 

dybdegående læringsprocesser (Geels, 2005; Schot & Geels, 2008). Derfor vil jeg kigge på hvad der 

bliver opsamlet af viden i løbet af Næstved-projektet og på tværs af forskellige projekter der arbejder 

med blafferi.  

Løbende læring i Næstved 
Det var et grundlæggende kriterie fra puljen der finansierer projektet, at der skulle være en 

evalueringsstrategi for at kunne måle effekten. Som det fremgår af ansøgningsskemaet (bilag 1 s.6) 

består evalueringsplanen af en spørgeskemaundersøgelse og et fokusgruppeinterview med elever fra 

Næstved Gymnasium. Men gymnasiet er endt med at spille en meget mindre rolle i projektet end først 

antaget, da ansøgningen blev sendt afsted, så det er måske ikke helt så oplagt at fokusere evalueringen 

der. Og hvis man kigger nærmere i projektansøgningen, kan man også se, at der ikke er søgt nogen 

penge til at udarbejde og udføre evalueringen. Det er en af de opgaver, der ikke er tydeligt fordelt og 

vi i Blaffernationen har i hvert fald hverken opsat nogle mål der kan måles på eller udtænkt noget 

evalueringsdesign, som der ellers står i ansøgningen at der skal laves.  

Projektet i Næstved har været meget komprimeret. Det var et ønske fra Landdistriktsudvalget, at 

projektet skulle afsluttes og bænkene sættes op inden årets afslutning, hvilket var meget ambitiøst i 

forhold til, at vi først startede rigtigt op i august. Det skyldtes at medlemmerne i LU arbejder med 

forskellige temaer hvert år, så det er kun i 2019 de arbejder med mobilitet, og borgermedlemmerne 

bliver skiftet ud ved årsskiftet. Det var altså fra start af, et lidt presset program for Næstved projektet. 

Et oplagt sted at opsamle erfaringer undervejs ville være i forhold til borgermøderne, som vi har 

afholdt tre af med en måneds mellemrum. Allerede fra det første møde var det tydeligt at der var 

udfordringer, især med at finde deltagere. Vi diskuterede udfordringerne internt mig og Carsten og 

med Gitte Møller fra kommunen, men formåede ikke at ændre på indholdet eller formatet på 

borgermøderne, så problemet fortsatte. Vi havde simpelthen ikke tiden til at nå at lave det om 

undervejs. 

Da vi blev opmærksomme på placeringsudfordringen og spørgsmålet om stoppestedernes funktion, 

var der heller ikke tid til at finde en løsning eller at diskutere os frem til en løsning, da LU skulle afholde 

deres sidste møde kort efter. Derfor endte vi med at foreslå begge muligheder og fremlægge vores 

overvejelser for LU i den afsluttende rapport, så de kunne være med til at tage stilling (se bilag 3). Vi 

har desværre endnu ikke hørt hvad de har besluttet i LU. 

 

Jeg har personligt været en smule frustreret over Carsten Theedes manglende fokus på at samle op 

på erfaringer og rette til undervejs. Det har som sagt været en stram tidsplan vi har arbejdet med, 

men jeg har heller ikke oplevet at Carsten har prioriteret det. Det tror jeg skyldes den til tider 

stressende status som selvstændig opstartsvirksomhed. Carsten Theede har kunnet leve af sit arbejde 

i Blaffernationen de sidste to år, men også kun lige akkurat. Så han er hele tiden på udkig efter det 

næste job, for at sikre sig en indtægt. Han er bedre til at kigge udad og gribe nye muligheder, end at 

se indad og rette til på indholdet i det eksisterende projekt. Selvfølgelig vil han gerne levere et godt 

stykke arbejde til Næstved Kommune, men hans fokus er alligevel splittet. Dette skyldes til dels 

Carstens flyvske personlighed og del de systemiske omstændigheder for en lille virksomhed, men det 
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har i hvert fald været en kontrast til mit eget ønske om at gå mere introspektivt til værks og rette til 

undervejs. 

 

Læring på tværs af projekter 
Næstved Kommune er, som tidligere nævnt, ikke de eneste der arbejder med blafferi som 

mobilitetstiltag. Det er derfor relevant at se på, hvad der sker med de forskellige projekter, og hvordan 

erfaringer og læring bliver videreført fra projekt til projekt. 

Projektet i Næstved Kommune er heller ikke enkeltstående, men er oprindeligt tænkt som forløber til 

tre projekter, der skal laves i samarbejde med Roskilde Kommune (det er dog kun det ene der har fået 

tildelt midler). Det godkendte projekt i Roskilde ligner stort set projektet i Næstved på en prik og 

handler også om at etablere blafferstoppesteder i landsbyer rundt om i kommunen. Derfor bliver der 

rig mulighed for at bruge erfaringer fra Næstved i det kommende projekt til næste år. 

Lige netop erfaringsopsamling og videreførelse er en af de opgaver, som jeg har siddet med i 

praktikforløbet. Det har dog været svært for mig at finde det rigtige format for denne 

erfaringsopsamling, så det bliver brugbart for Blaffernationen i fremtiden. Da Blaffernationen i den 

umiddelbare fremtid kun er Carsten Theede, så skal det være noget han kan og vil bruge. Det har 

udelukket at skrive en længere rapport, da det ikke umiddelbart er noget han vil trække på. I stedet 

har jeg forsøgt at forberede et grundigt evalueringsmøde, hvor vi kunne omsætte erfaringer fra 

Næstved til konkrete opmærksomhedspunkter til Roskilde projektet. Det har desværre ikke været 

muligt at finde tid til at mødes, så det blev barberet ned til et elektronisk møde d. 2. december. Det 

er altså endnu ikke lykkedes at få omsat erfaringerne fra Næstved til helt konkrete 

opmærksomhedspunkter, men en af de ting jeg har bidraget med til Blaffernationen i løbet af min 

praktik er faglig sparring og diskussion med Carsten. Vi har løbende i forløbet haft mange snakke om 

forskellige elementers betydning for den overordnede agenda, og selvom det ikke er blevet nedfældet 

i et konkret dokument eller lignende, så er det stadig nogle overvejelser, som Carsten forhåbentlig 

tager med videre. 

 

Vi har i Blaffernationen også været på researchtur 

til Sønderborg, Hürup i Nordtyskland og Kiel, hvor 

der arbejdes med blafferi på forskellige måder. Her 

har vi opsøgt og snakket med projektledere og 

lokale samarbejdspartnere, og diskuteret, hvad de 

har haft af succesoplevelser og udfordringer. 

Herved er Blaffernationen ved at blive en 

gennemgående aktør, der kan være med til at samle 

tråde og tendenser fra ellers enkeltstående 

bevægelser og derved styrke fremtidige projekter. 

Dette kan være med til at samle de separate 

initiativer til en egentlig socio-teknologisk niche 

(Schot & Geels, 2008). 

  Billede 7: Blaffernationen på researchtur i Nordtyskland 
(Blaffernationen, 2019). 



   
 

 
22 

 

Det kræver dog at Blaffernationen bliver bedre til at samle og systematisere denne vidensopbygning, 

så den bliver lettere tilgængelig for dem selv og deres samarbejdspartnere. For selvfølgelig tager  

Carsten Theede sin viden med videre, men der er også meget der kan gå tabt, og en mere strategisk 

tilgang til opsamlingen af viden ville nok være på sin plads, hvis Blaffernationen skal påtage sig denne 

funktion. 

 

 

Konklusion 
Projektet med etablering af blafferstoppesteder i Næstved har, set ud fra et stregisk niche 

management perspektiv, ikke umiddelbart været med til at udbrede blafferi som mobilitetsteknologi. 

Vi har ikke formået at skabe en fælles forståelse blandt de involverede parter, for hvad blafferi skal 

kunne som teknologi, hverken i sin fysiske udformning, eller på det mere sociale plan. Det er heller 

ikke lykkedes at få skabt et socialt netværk der understøtter teknologien i Næstved, da vi stort set kun 

har fået rykket folk op på interesse-trinnet på blaffertrappen og slet ikke er nået til rekrutterings-

trinnet. Den interne læringsproces i løbet af projektet har vi heller ikke formået at få omsat til løbende 

omstilling af arbejdet. 

Men projektet står ikke alene, men er et led i en lang række af tiltag og initiativer der arbejder på at 

udbrede mobilitetsformen blafferi, hvad end man kalder det samkørsel, spontan samkørsel eller Kør-

Mæ-Bænke. Blaffernationen har i løbet af det sidste halvår gjort sig en masse erfaringer med lige 

netop de problemstillinger jeg har nævnt ovenfor. Og forhåbentlig kan vi trække på de erfaringer når 

vi fortsætter kampen for at udbrede den mest sociale transportform. 
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Personlige refleksioner over 
praktikforløbet – hvad har jeg lært? 
Det har på mange måder været et anderledes praktikforløb for mig. Jeg har været i praktik i en 

enmandsvirksomhed hos en jeg var venner med i forvejen, og jeg har siddet alene det meste af tiden, 

fordi Carsten Theede flyttede til Nordjylland. Det har været meget udfordrende, men også meget 

lærerigt, både i forhold til hvordan det er at arbejde i en lille opstartsvirksomhed, og især hvordan jeg 

selv arbejder. 

 

At arbejde alene 
Det absolut sværeste for mig har været at være alene så meget af tiden. Jeg har haft en kontorplads i 

kontorfællesskabet DISIE i Sydhavnen, hvor Carsten Theede og Blaffernationen har holdt til de sidste 

5 år, men har ikke haft særlig meget at gøre med de andre mennesker derude, da jeg ikke rigtig kendte 

spillereglerne på stedet og ikke ville forstyrre de andre. 

Carsten og jeg har været meget i kontakt og har haft videomøder flere gange om ugen, hvor vi har 

planlagt arbejdet og diskuteret de enkelte arbejdsopgaver. Men Carsten har været selvstændig i 

mange år og er vant til at arbejde selvstændigt og ikke til at være arbejdsgiver. Derfor var det ofte 

svært at konkretisere og uddelegere de enkelte arbejdsopgaver. Så selvom vi fik lagt de overordnede 

retningslinjer, var det ofte svært for mig at bryde dem ned til håndterbare og tilgængelige opgaver. 

Når det lykkedes, f.eks. når jeg skulle lave indlæg og rettelser til hjemmesiden eller lave et 

spørgeskema, så gik det ret godt, men når jeg selv skulle finde på opgaverne, var det meget sværere. 

Som studerende på Aalborg Universitet og RUC har jeg lavet stort set alt i grupper. Jeg er derfor vant 

til at samarbejde og min foretrukne arbejdsmetode er at diskutere. Det var derfor svært pludselig ikke 

at have nogen at diskutere de ting jeg sad med i løbet af dagen. Den eneste måde jeg kunne bearbejde 

mine tanker og idéer var ved at skrive dem ned, og det gav bare ikke lige så meget modspil, som når 

man sidder i en gruppe af studerende. 

Jeg har altså erfaret, at jeg ikke skal sidde alene i fremtiden og at jeg skal have meget mere fokus på 

at konkretisere mine arbejdsopgaver, så jeg kan gå til dem uden først at vende det med andre. 

 

At arbejde for en god ven 
Jeg har kendt Carsten Theede i godt fem år og har lavet flere blafferrelaterede projekter sammen med 

ham, bl.a. arrangeret en årlig blafferkonkurrence om sommeren. Det har til dels gjort det nemmere at 

samarbejde, og at jeg har kunnet snakke meget åbent med ham, om de vanskeligheder jeg har oplevet 

ved at sidde for mig selv. Men det har også gjort det svært at indgå i en chef-praktikant relation. Jeg 

har haft svært ved at acceptere hans autoritet som arbejdsgiver og har ofte diskuteret de opgaver han 

har stillet mig, og han har haft svært ved at skære igennem og bestemme hvordan ting skal foregå. 

Dette har gjort det endnu sværere for ham at stille mig konkrete arbejdsopgaver, at jeg hele tiden har 

villet diskutere dem. Men på den anden side synes jeg også, at det har været min største force som 

medarbejder, at jeg har kunnet stille spørgsmålstegn ved formålet med opgaverne og hans måde at 

arbejde på. Derfor har det været lidt et dilemma for mig, om jeg bare skulle tie stille og gøre som der 
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blev sagt, eller om jeg skulle stille de kritiske spørgsmål, der efter min overbevisning ville forbedre 

slutresultatet. 

 

At arbejde i en opstartsvirksomhed 
Jeg er selv ihærdig blaffer, har været med til Blaffernationens allerførste møde, fulgt Carstens arbejde 

lige siden og hjulpet til, når han har bedt om det. Vi deler de samme overbevisninger om værdien af 

blafferi og ønsker begge at udbrede denne sociale praksis, som vi elsker. Men det er ikke nemt at gøre 

en virksomhed ud af det, som Carsten har gjort. Det kræver først og fremmest at han kan tjene penge 

på det. Det har ført til flere situationer, hvor jeg synes at han er gået på kompromis med det 

idealistiske mål om at udbrede blafferi, for i stedet at tage den nemme løsning, der giver penge. Og 

fokus ligger i højere grad på at finde nye muligheder for finansiering, i stedet for at gå i dybden med 

det igangværende projekt. Det er nu engang de grundlæggende spilleregler, at man som idealist er 

nødt til at slække på principperne og følge pengene. Men det har været en vigtig læring for mig, at vi 

ikke altid kunne gøre, hvad der gav mest mening for det overordnede projekt, men hele tiden skulle 

have øje for, hvor næste månedsløn skulle komme fra. 

 

Alt i alt har det været et hårdt men interessant og lærerigt praktikforløb for mig. Jeg har lært en masse 

om projektplanlægning og udfordringerne ved at gå fra planlægning til udførelse i den virkelige 

verden, hvor man pludselig konkurrerer med tusind andre dagsordener. Men mest af alt har jeg lært 

en masse om mig selv og hvordan jeg arbejder og (ikke) fungerer i en lille virksomhed. På den måde 

har det sporet mig ind på, hvad jeg skal opsøge i en fremtidig arbejdsplads, nemlig kollegaer og tættere 

arbejdsfællesskaber. 

  



   
 

 
25 

 

Bilag 
 

Bilag 1:  Blaffernationen og Næstved Kommunes ansøgning til puljen "Kollektiv Mobilitet uden 

for de større byer". 

Side 1-3 er baggrundsmateriale omkring puljen. 

Side 4-9 er selve projektansøgningen 

Side 10-11 er det evalueringsskema som puljeindehaverne bruger til at bedømme de 

indkomne ansøgninger 

 

Bilag 2: Blaffernationens drejebog til borgerworkshop i Glumsø. Internt dokument udarbejdet 

af Carsten Theede og mig selv op til borgermødet i Glumsø d. 23. september. 

 

Bilag 3: Blaffernationens rapport med anbefalede placeringer til blafferstoppesteder. 

Udarbejdet af Carsten Theede og mig selv på baggrund af de indkomne forslag på 

borgermøderne og vores besigtigelse af stederne d. 31. oktober. Den blev sendt til 

Gitte Møller d. 15. november og har fungeret som Blaffernationens primære 

afrapportering til LU. 

 

Bilag 4: Notater fra borgermøder. Blaffernationens interne notater fra borgermøderne i 

Herlufmagle d. 26. august og Glumsø d. 23. september.  
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