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Executive summary 
 
 

In our thesis, Ørestad City - a (post)modern urban space, we explore the concept of 

postmodern marketing on a theoretical and practical level applied to city planning. 

This particular theoretical field within marketing has been dismissed by many 

(modern) marketing scholars as being a critique, not a concept, and thus lacking the 

ability to define an alternative concept to marketing. Therefore our objective is to take 

on a more active approach by applying what we perceive to be five themes of 

particular interest with consideration to this particular problem in our pursuit to find a 

link between theory and practice. 

 

First off, we examine to which degree the urban open space of Ørestad City, the city 

centre of Ørestad, can be seen as an expression of postmodern marketing. Secondly 

we examine how potential new citizens perceive the postmodern city aesthetics, in 

order to finally conclude whether postmodern marketing as a concept seems to offer 

any applicability in the field of developing cities and designing urban spaces.  

 

Ørestad City is chosen as our case study on the basis of its radical nature both in 

terms of its genesis and more importantly its trail-blazing urban design in which 

groundbreaking architecture seems to play a key role. The conclusion from our 

theoretical analysis is that core elements of the aesthetics surrounding the urban 

space could be interpreted as expressions of postmodern marketing.  

 

The latter half of our thesis explores the potential practical applicability of postmodern 

marketing to the field of city planning. Our analysis, which is based on qualitative 

empirical data collected in three focus groups, suggests that certain aspects of 

postmodern marketing have the potential to add value to the existing marketing body 

of knowledge. 
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’It is therefore also understandable why, when postmodern ideas challenge the 
central principles of modern marketing, it is important for marketing academics 
and practitioners to grasp what these challenges are, and whether and how to 
deal with them.’ (Firat & Dholakia, 2006, 125) 
 

1.0 Indledning 

Postmoderne marketing har, især op gennem 1990’erne, fået en del 

opmærksomhed, og det teoretiske fundament er efterhånden velunderstøttet. Dog 

har postmodernismen generelt, og postmoderne marketing specifikt, været genstand 

for en del modstand og kritik, hvilket udspiller sig i to hovedpunkter. Det ene er hvad 

man kan betragte som en naturlig modstand fra tilhængerne af det moderne 

marketing paradigme, da postmoderne marketing gør op med visse centrale 

elementer af det moderne paradigme. Det andet er en kritik af den manglende 

anvendelighed af postmoderne marketing som følge af en empirisk 

underrepræsentation. Denne kritik kan og bliver, af de postmoderne teoretikere, 

afvist som manglende accept af den postmoderne grundtanke, der bevæger sig væk 

fra den moderne, mere videnskabelige, grundtanke. Dog må man, hvis postmoderne 

marketing skal vinde yderligere teoretisk og praktisk indpas, forsøge såvel at 

dokumentere eksistensen af det nye begreb, som at søge en praktisk anvendelighed 

gennem empiriske undersøgelser. 

 

Ørestad er, meget lig postmoderne marketing, et kontroversielt, og efter danske 

forhold, banebrydende byudviklingsprojekt. Byggeprojektet udvikles efter New Town-

princippet1, hvor bydelen bygges op fra grunden på et tilegnet stykke land. Dette har 

resulteret i en ambition om at lade Ørestad være en moderne, international 

forlængelse af det klassiske, gamle København, og Ørestad kan derfor siges at være 

en blanding af sen-90’ernes tendenser og fremtidens trends inden for byudvikling. 

 

Når man gransker det postmoderne (marketing) begreb, er det tydeligt Ørestad gør 

op med visse centrale aspekter af den moderne tilgang til byplanlægning. De 

                                            
1 Der redegøres for New Town-princippet i afsnit 5.1.4. 
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’…en levende oase der byder på visionær og nytænkende arkitektur. En helt ny 
bydel, hvor der bliver fokus på fremtidens kontorer, liv og mangfoldighed, i et 
inspirerende og anderledes miljø. Kultur og kulinariske oplevelser, som vi måske 
bedst kender det fra London og New York.’ (Ørestad Downtown, The Movie). 
 

’Although it tells us that the emperor has got no clothes, it doesn’t attempt to 
tailor a new outfit’ (Brown, 2006; 212). 

strategiske valg i forbindelse med udviklingen af byen i forhold til arkitektur, byliv og 

bolig bærer tydeligt præg af et opgør med det traditionelle, og fokus er i høj grad på 

det internationalt orienterede individ. Ørestad Down Town (jf afsnit 5.4.1), en del af 

Ørestad City, beskrives således som; 

 

Midt imellem diskussionen om hvorvidt postmoderne marketing har en reel teoretisk 

og praktisk legitimitet, og hvorvidt Ørestad bliver et succesfuldt produkt, ligger 

spørgsmålet om den postmoderne forbruger og dennes potentiale. Er det 

overhovedet muligt, og relevant, at tale om Ørestad, forbrugeren og postmoderne 

marketing i samme åndedrag? 

 

1.1 Formål og bidrag 

Formålet med denne afhandling er at løfte postmoderne marketing væk fra det 

kritiske perspektiv, som iagttager af marketing, mod en mere konstruktiv, deltagende 

tilgang. Postmoderne marketing opfattes gennemgående som en kritik frem for et 

koncept. 

 

Vi ønsker derfor at bidrage til at gøre postmoderne marketing mere praksis-

orienteret, og på den måde at bygge bro mellem teori og praksis. Således er formålet 

med afhandlingen at skabe indsigt i den postmoderne marketings anvendelighed i 

forbindelse med byplanlægning. Det er vores håb at denne afhandling vil afføde en 

stigende interesse inden for emnet. Denne afhandling henvender sig til alle med 

interesse for postmoderne marketing, byplanlægning og arkitektur. 
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1.2 Emne 

Som nævnt i indledningen er der tydelige forskelle i anskuelsen af marketings rolle, 

alt efter om man vælger at tilslutte sig det moderne paradigme eller den postmoderne 

tankegang. Dette vil altid være et valg af tilgang, og derved et automatisk fravalg af 

det modsatte, og er således ikke vores sigte med dette speciale. Vi har i dette 

speciale valgt at tilslutte os den postmoderne marketing-teori, for derved at komme 

nærmere en konklusion på dennes anvendelighed i praksis. Altså erkender vi 

muligheden for at anskue problemstillingen anderledes, og at vores resultater altid vil 

være baseret på et bevidst valg af anskuelse. Lad det være sagt med det samme, at 

vi ikke ser det som vores primære formål at optimere den valgte marketing-strategi 

for Ørestad, men at vi bruger casestudiet som et værktøj til at undersøge 

postmoderne marketings potentiale, og herunder forbrugerens respons på brugen af 

postmoderne koncepter. 

 

Der er flere alternative måder at nærme sig postmoderne marketing på, hvilket 

Browns fremstilling er et tydeligt eksempel på;  

 

 

 General Specific 

 

Practice 

General overviews of post-

modernism. Implications 

for marketing practice. (1) 

Specific aspects of 

postmodernism in relation 

to marketing practice or 

specific practices. (2) 

 

Theory 

Implications of post-

modernism for marketing 

theory generally. (3) 

Implications of 

postmodernism for specific 

marketing theories or 

concepts. (4) 

  Kilde: Brown, 1995; 155 

 

Som undersøgere af det postmoderne marketing-begreb i henhold til Ørestad (City) 

som casestudie, kan vi argumentere for at vi primært vil bevæge os i den anden 

kvadrant, hvor vi undersøger specifikke aspekter af postmoderne marketing i relation 

FOCUS 

APPROACH 
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’If, however, we are prepared to suspend temporarily our innate postmodern 
antipathy to empirical research (…) all of the distinguishing features of 
postmodernism are discernible on the current marketing scene and discernible, 
moreover, across every facet of marketing from pricing to promotions.’ (1995; 
108). 
 

til disses anvendelighed og potentiale for tiltrækningen af nye borgere. Casestudiet 

vil derved bidrage til både den teoretiske, men i særdeleshed, den empiriske 

afgrænsning (jf. kapitel 3.0). Selvom den postmoderne tankegang afviser 

generaliseringsbegrebet, har vi valgt at søge nogle forklaringer på de postmoderne 

virkemidler gennem et empirisk studie af forbrugerens respons på disse virkemidler. 

Brown er da heller ikke afvisende overfor denne måde at forsøge at operationalisere 

postmoderne marketing på; 

 

Alligevel kan disse kvadranter ikke isoleres, og man må erkende at de alle, i større 

eller mindre grad, er indbyrdes afhængige og påvirkelige. Derfor kan man sige at vi 

bevæger os i kvadrant to, men at vi nødvendigvis må træde ind i de andre 

kvadranter, på forskellige tidspunkter, for at udvikle vores forståelsesramme for den 

samlede problemstilling. 
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2.0 Problemformulering 

Med udgangspunkt i den udvalgte teori, og Ørestad City som case, undersøges det: 

� Hvorledes kan æstetikken i Ørestad City ses som et udtryk for postmoderne 

marketing? 

� Hvordan opfattes den postmoderne æstetik af potentielle tilflyttere, og hvad 

betyder det for anvendelsesperspektivet? 

 

For at løse denne problemstilling er vi nødt til at gå i dybden med følgende 

underspørgsmål: 

� Hvad er postmodernisme? 

� Hvad karakteriserer den postmoderne forbruger? 

� Hvad karakteriserer postmoderne marketing? 

 

2.1 Afgrænsning 

Da vores kundskabsmæssige sigte udelukkende er at undersøge postmoderne 

marketing som et alternativ til moderne marketing, vil det moderne begreb, og 

herunder termer, primært blive brugt til at belyse forskellen, og udviklingen, i det 

postmoderne begreb. Den moderne terminologi har længe været, og er stadig, den 

mest dominerende indenfor marketing-begrebet, og disse termer bliver derfor kun 

berørt på overfladen, hvor det måtte være relevant. Vi forventer derfor læserne af 

denne afhandling har en indgående viden til marketing som disciplin, og specielt til 

det moderne marketing-paradigme. 

 

Denne afhandling tager ikke højde for boligmarkedets situation og dynamik med 

hensyn til konjunkturfølsomhed, rentepåvirkninger mv., men fokuserer udelukkende 

på marketings rolle omkring forbrugeren i relation til boligkøb. Vi anerkender dog, i 

denne forbindelse, det kriseramte boligmarkeds potentielle indflydelse på vores 

undersøgelse. 
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Byen som produkt er et langt mere kompliceret fænomen sammenlignet med 

traditionelle forbrugerprodukter såsom biler, tøj og skønhedsprodukter. Man arbejder 

i højere grad med flere målgrupper, der individuelt adskiller sig enormt fra de andre. 

Kotler (1999; 27) nævner seks potentielle markeder for marketing af byer; investorer, 

eksportører, turister/forretningsrejsende, virksomhedshovedsæder, producenter og 

nye borgere. I denne afhandling har vi valgt udelukkende at beskæftige os med 

segmentet nye borgere, og afgrænser os derved fra de andre interessenter i, og 

omkring, byen. Dette har vi gjort for at sikre os en dybdegående analyse frem for en 

afhandling der kun bevæger sig på overfladeniveau. 

 

Vi har valgt at fokusere på Ørestad City, Ørestads bycentrum, i denne afhandling, 

frem for hele Ørestad. Dette gør vi af to grunde, den ene værende teoretisk grundlagt 

og den anden som en pragmatisk logik. Bycentre er, og bliver, et varemærke for 

byen, såvel for indbyggere, som for udefrakommende, og derfor et naturligt 

profileringsområde. Hvorvidt et bycentrum giver et sandfærdigt billede af byen i sin 

helhed skal være usagt, men som Trueman et al udtaler; ’rightly or wrongly, we judge 

our cities by their centres’ (2004). Denne strategi er også fulgt i Ørestad, hvor 

Ørestad City, herunder Ørestad DownTown, skal fungere som benchmark for hele 

bydelen. Derudover er Ørestad City Ørestads hurtigst voksende kvartér, hvor nogle 

af de højt profilerede bygninger allerede er skudt op, såsom Ørestadsgymnasiet og 

VM Husene. 

 

2.2 Definitioner og begreber 

2.2.1 Postmodernitet - Postmodernisme 

Der skelnes traditionelt mellem på den ene side: postmodernisme og postmodernitet, 

og ligeledes modernisme og modernitet. Postmodernisme og modernisme anvendes 

typisk i forhold til filosofien og teorien i en given tidsperiode. Postmodernitet og 

modernitet derimod er mere konkret og henviser til en tilstand, stilart eller selve 

perioden (Brown, 2006; 213). I denne afhandling har vi valgt ikke at skelne mellem 

begreberne (post)modernitet og (post)modernisme. Årsagen til at vi har valgt ikke at 
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skelne på dette område, er at marketing ofte kan betragtes som et miks af de to, ved 

eksempelvis at indeholde elementer af både filosofi og kunst.  

 

2.2.2 Æstetik 

Vi anvender i afhandlingen udtrykket Ørestad Citys æstetik. Selve begrebet æstetik 

kræver som regel en forklaring i forhold til en specifik kontekst. Vi tager 

udgangspunkt i begrebets græske definition aestesis, som for de gamle grækere 

betød ’læren om sanselig erkendelse’, og således dækkede både sanselige og 

følelsesmæssige forhold til verden (Nielsen, 1996;1). Da vores analyse af byrummet i 

Ørestad City indeholder andet og mere end blot det visuelle aspekt af bydelen, 

mener vi at denne definition betegner vores genstandsfelts helhed. 
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3.0 Metode 

I dette afsnit redegør vi for vores valg af metodologi og metodik i forhold til at besvare 

vores problem. Vi vil begrunde vores valg af teori, empiri og metode samt give en 

kritik heraf. Samlet set har dette afsnit til formål at skabe de overordnede rammer for 

afhandlingen, og bliver derved styreredskab for undersøgelsens design, der uddybes 

i kapitel 4. Disse rammer bliver således et resultat af de valg der træffes i dette afsnit. 

 

3.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

I vores emnevalg placerer vi os indenfor det samfundsvidenskabelige felt. Den 

verden vi studerer indenfor dette felt kan siges at være socialt konstrueret (Andersen, 

2002;46). I modsætning til naturvidenskaben er det ikke muligt, indenfor social- og 

samfundsvidenskaben, at opstille kausalt determinerede forklaringer og endegyldige 

sandheder. Virkeligheden eksisterer kun i vores individuelle eller kollektive 

bevidsthed, og der vil være forskellige redegørelser for relationer i en given kontekst, 

og disse vil altid være afhængige af, hvem vi spørger (Andersen, 2002; 34-35). Man 

taler således om at naturvidenskaben er positivistisk, mens socialvidenskaben er 

non-positivistisk. Den socialkonstruktivistiske videnskabslære bygger på en 

forståelse, hvor viden ikke kan ses som noget endegyldigt. Derimod kan videnskaben 

anskues som en uendelig proces mod det at skabe en (umulig) vished om dybere 

sammenhænge (Wenneberg, 2002; 3). Betydningen af denne anskuelse for vores 

måde at søge viden på, vil naturligt influere vores valg igennem afhandlingen, og 

adresseres i afsnit 4.3 om reliabilitet og validitet. 

 

3.2 Teoretisk forankring 

Afhandlingen er forankret i marketing-faget. Mere specifikt bevæger vi os indenfor 

teorien om postmoderne marketing. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Ali Fuat Firat 

og Alladi Venkateshs ’frame-work’ fra 1995, ’Postmodern Conditions and their Main 

Themes’2. Firat og Venkateshs teori baserer sig på de fem overordnede temaer 

                                            
2 Fra artiklen ’Liberatory Postmodernism and the Re-enchantment of Consumption’ 
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hyperreality, fragmentation, reversal of production and consumption, juxtaposition of 

opposites og endelig decentred subjects. I relation til vores genstandsfelt har vi valgt 

at substituere det sidste tema decentred subjects med et andet centralt tema 

indenfor postmoderne marketing, nemlig de-differentiation (Brown, 1995; 73-74 & 

Lash, 1990; 5). begrebet de-centred subjects vil dog stadig blive gjort rede for, da det 

har en relevans i forhold til den grundlæggende forståelse for selve den postmoderne 

filosofi. Firat og Venkateshs teoretiske ’framework’ er valgt som anker for vores 

undersøgelse på baggrund af en generel anerkendelse blandt de øvrige 

postmoderne teoretikere (Brown, 2006; 215). Af andre væsentlige teoretiske 

bidragsydere til afhandlingen bør nævnes Stephen Brown og Bernard Cova. 

Desuden spiller Philip Kotlers marketing-teori en vigtig rolle for perspektiveringen til 

det moderne marketing-paradigme. 

 

3.3 Kvalitativ metode 

For at belyse postmoderne marketing som problemfelt, må vi lade dette perspektivs 

grundtanke udvælge vores metode for undersøgelsen. Grundtanken i postmoderne 

marketing er at være en ’formidler af processer’ (Firat & Dholakia, 2006; 138), og 

man er derfor grundlæggende imod de kvantitative teknikker, der primært har et 

forklarende formål (Andersen, 2002; 41). I vores undersøgelse forsøger vi at tilegne 

os en dybere forståelse af udvalgte respondenters holdninger til vores specifikke 

emne. Vores metode for undersøgelsen har således et forstående og fortolkende 

sigte, og vi har derfor valgt at benytte os af den kvalitative metode for besvarelse af 

vores problemstilling. Den kvalitative tilgang kan også ses i forhold til valg af teori og 

empiri. I stedet for at forsøge at inddrage alle de forskellige teorier der er opstillet 

indenfor emnet, har vi valgt at gå i dybden med enkelte teoretikeres værker, for i 

stedet at lade øvrig teori supplere argumenter. Endeligt har vi benyttet os af 

fokusinterview for at opnå dybdegående, personlige kvalitative data.  

 

Vores overordnede metodevalg harmonerer godt med Browns udlægning af den 

postmoderne forskningsmetode. 
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Modern 

 

Positivist 

             Experiment/Surveys 

             Quantitative 

             A priori theory 

 

Economic/Psychological 

 

Micro/Managerial 

            Focus on buying 

            Emphasis on cognitions 

            American 

Postmodern 

 

Non-positivist 

             Etnographies 

             Qualitative 

             Emergent theory 

 

Sociological/Antropological 

 

Macro/Cultural 

             Focus on consuming 

             Emphasis on emotions 

             Multicultural 

 

‘Modern and postmodern research approaches’ (Brown, 2006; 224) 

 

3.4 Metodik – Induktion/Deduktion 

Når vi skal producere viden indenfor det samfundsvidenskabelige felt, er vi nødsaget 

til at vælge en metodisk fremgangsmåde i forhold til at ræsonnere os frem til 

erkendelser. Inden for samfundsvidenskaben vælges der almindeligvis mellem 

deduktiv og induktiv metode. I vores afhandling udfører vi dog begge, da det er 

vanskeligt, i feltstudier, at adskille induktive og deduktive fremgangsmåder, fordi 

disse er vævet ind i hinanden og foregår samtidigt i hele processen (Andersen, 2002; 

41). 

 

Vores afhandling har en overvejende deduktiv indgangsvinkel, idet vi med 

udgangspunkt i teorien omkring postmodernisme og postmoderne marketing søger at 

undersøge virkeligheden, med udgangspunkt i æstetikken omkring Ørestad City 

(casestudiet). Induktion forekommer, fordi vi med udgangspunkt i en enkelt case, og 

med relativt få personers bidrag, søger at sige noget generelt om anvendeligheden af 

postmoderne marketing inden for byrummet (Andersen, 2002; 39). Vi vedkender os 
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dog i denne sammenhæng socialkonstruktivismens afvisning af endegyldige 

sandheder (jf. 3.1). 

 

Vores arbejdsproces i forhold til de fire grundkomponenter; problem, teori, empiri og 

data, er som udgangspunkt parallel, idet vi vil tilpasse og supplere komponenterne 

hen ad vejen og samtidig arbejde med flere komponenter samtidig. 

 

          

   

 

 

 

                         ANALYSE 

 

                      TOLKNING 

                                                            

 

   

  

       

’vidensproduktionsprocessens hovedelementer og arbejdsgang’ 

(Andersen, 2002; 29) 

 

 
 

Problem 
   

 
Empiri/Data 

                               
Teori 

 
Konklusion 
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4.0 Undersøgelsens design 

Ved undersøgelsen design forstår vi selve den praktiske fremgangsmåde vi som 

undersøgere vælger, for at være i stand til at svare på vores problemformulering. 

Undersøgelsens design handler derfor lige så meget om fravalg som tilvalg. I dette 

afsnit redegør vi for vores valg af genstandsfelt, dataindsamlings- og tolkningsteknik.  

 

4.1 (Single) Casestudie 

I første del af afhandlingen har vi valgt at belyse teorien gennem brug af et 

casestudie der omhandler Ørestad City. Casestudiet som genstandsfelt for 

undersøgelsen er oplagt, da kombinationen af den valgte teori i forhold til casen efter 

vores opfattelse unik. Formålet er derfor også induktivt at drage konklusioner der, i et 

vist omfang, vil kunne generalisere den nye viden og gøre denne anvendelig i forhold 

til lignende projekter og marketing af byer og boliger generelt (Andersen, 2002; 153). 

Da vi i vores undersøgelse kun har valgt at undersøge et enkelt emne (Ørestad City), 

kan vi yderligere karakterisere vores genstandsfelt som single-casestudie. 

Karakteristisk for single-casestudier, er at man afprøver hvorvidt den gældende viden 

(teori) er anvendelig med udgangspunkt i en specifik institution, organisation, 

fænomen etc. (Andersen, 2002; 153). Casen omhandlende Ørestad City fungerer 

derfor i første omgang som genstand for undersøgelsen, og skal således hjælpe os i 

at belyse og konkretisere de forskellige teoretiske begreber. 

 

For at analysere på postmoderne marketings anvendelighed i relation til byrum, er vi 

imidlertid nødt til at undersøge, hvordan potentielle boligkøbere opfatter netop 

byrummet i Ørestad City. Således bliver forbrugeren i anden halvdel af 

undersøgelsen reelt genstand for undersøgelsen, mens konklusionen af vores første 

hovedspørgsmål i problemformuleringen, forstået som undersøgelsen af 

postmoderne marketing i relation til casestudiet, bliver styreredskab for dette 

genstandsfelt. 
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’Perhaps the most compelling advantage of qualitative interviewing is that, when 
done well, it is able to achieve a level of depth and complexity that is not 
available to other, particularly survey-based, approaches. The non-standardized 
interview enables the researcher to become attuned to subtle differences in 
people’s positions and to respond accordingly, both at the time of interviewing 
and in the subsequent analysis’ (Byrne, 2004; 182). 

4.2 Dataindsamlingsteknikker 

Brugen af dataindsamlingsteknikker bruges som et værktøj til at sikre undersøgeren 

de mest hensigtsmæssige data. Rammerne omkring disse indsamlingsteknikker kan 

udvælges blandt et væld af kriterier og vi har valgt at gøre brug af de tre kriterier 

Andersen (2002, 195) bruger i sin bog; 

� Kvantitative eller kvalitative data 

� Primære eller sekundære 

� Stimulidata eller ikke-stimulidata 

 

Som nævnt i metoden er postmodernisme tæt forbundet med den kvalitative 

tilgangsvinkel, i det den søger at være ’formidler af processer’, og således søger den 

dybdegående forståelse for problemkomplekset, frem for forklaringen af 

årsagssammenhænge (afsnit 3.3). 

 

Valget af det postmoderne marketing begreb, kombineret med vores case om 

Ørestad City, kræver at vi som undersøgere selv går ud og indsamler primære data, 

da der ikke findes sekundære data, der kan belyse vores kundskabsmæssige sigte. 

De primære data vi har benyttet os er indsamlet via fokusgruppeinterviews, en guidet 

rundvisning3 i Ørestad med oplæg af Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør for By & 

Havn I/S, samt deltagelse til CBS Symposium 084. Sekundære data vedrørende 

Ørestad er skaffet via internetsider, avisartikler og tilsendte materialer fra By & Havn 

I/S, såsom årsrapport og vision for Ørestad, en Gallup-undersøgelse om private 

købere og lejere i Ørestad, samt materialer fra NCC vedrørende Ørestad DownTown. 

                                            
3 Rundvisningen var en del af Copenhagen Art & Design Days (Cph ADD), og foregik den 18. maj 
2008. Se også www.cphadd.com 
4 Symposiet omhandlede strategisk udvikling af kommuner, med de tre hovedemner; borgerdialog, Det 
Kreative Danmarkskort (11CityDesign, 2008) og Branding. Yderligere information om 
foredragsholdere, og deres præsentationer, kan ses på 
http://www.11citydesign.dk/pages/nyheder/nyheder.htm 
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Dette bringer os naturligt videre til spørgsmålet om validitet og reliabilitet i forbindelse 

med kvalitative undersøgelser, som er genstand for næste afsnit. 

 

4.3 Reliabilitet og validitet 

Validitet og reliabilitet er værktøjer der traditionelt set er blevet brugt til at sikre 

kvalitet og troværdighed i de empiriske resultater. Til trods for at disse begreber er en 

væsentlig del af (natur)videnskabelige undersøgelser, har de traditionelt set en større 

almen gyldighed i kvantitative undersøgelser, hvor det er vigtigt at sikre en høj grad 

af repræsentativitet og troværdighed. Disse krav kan ikke opfyldes i samme grad ved 

kvalitative undersøgelser, men kan tilnærmes ved at redefinere begreberne. Vi 

nævnte i afsnittet 3.1, at genstanden for videnskabelige undersøgelser er skabt af 

sociale faktorer, og dette betyder at spørgsmålet om validitet (kvalitet) og reliabilitet 

(troværdighed) søges anderledes. 

 

Reliabilitet, eller pålidelighed, har at gøre med resultaternes troværdighed. Hermed 

har det at gøre med, hvorvidt undersøgelsen vil generere de samme svar, hvis den 

blev foretaget af andre undersøgere (Seale, 2004; 74). I en positivistisk forstand vil 

vores reliabilitet således være svækket. Vi har dog gjort os nogle kvalitative 

overvejelser, der skal skabe troværdighed i resultaterne. Eksempelvis har det hjulpet 

at være to moderatorer under interviewene. Det har givet os, som moderatorer, 

muligheden for at sikre at meninger, holdninger og overordnede betragtninger er 

forstået korrekt, ved at krydstjekke hinandens noter efter interviewenes 

gennemførelse (Rieper, 1993; 35). Således mindsker man risikoen for den 

individuelles subjektive forståelse af interviewene. Det har også været vigtigt at sikre 

dokumentationen af de indsamlede data på et så realistisk niveau som muligt. Ved at 

gøre vores valg og fortolkninger tydelige for modtageren, sikrer vi en bedre forståelse 

for den kontekst analysen er placeret i, hvilket højner analysens 

anvendelsesperspektiv. Det har derfor også været vigtigt for os at sikre modtageren, 

at de indsamlede data kunne tilnærmes på flere niveauer5. Derved gøres relationen 

                                            
5 For en nærmere redegørelse se kap. 10 for transkribering og videodokumentation. 
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 ‘Postmodern marketing research cannot meet the criteria – rigor, reliability, 
trustworthiness and so on – that are accepted, indeed expected, by champions 
of established methods and used to judge the worth, the contribution, the 
success or otherwise of a particular piece of work’ (Brown, 2006; 221). 

mellem analyse-resultater og udsagnene, i deres fulde kontekst, tilgængelig for 

ekstern granskning og kritik. 

 

Validitet består af to grundelementer, intern og ekstern validitet. 

Intern validitet har primært med udviklingen af undersøgelsens design at gøre, 

således at skabe sammenhæng mellem de forskellige elementer, hvordan de bruges, 

og hvorvidt de kan siges at reflektere virkeligheden (kausalitet) (Seale, 2004; 73 & 

Andersen, 2002; 46 & 131-132). Spørgsmålet om intern validitet ligger således langt 

fra det socialkonstruktivistiske sandhedsbegreb, og kan ikke adresseres 

videnskabeligt i et postmoderne perspektiv (Brown, 2006; 222). I stedet lægger vi, i 

denne afhandling, vægt på refleksion som et værktøj til kontinuerlig forståelse for de 

centrale problemstillinger, og hvorledes refleksive erkendelser påvirker det videre 

arbejde med resultaterne. 

 

Ekstern validitet har med generalisérbarhed at gøre, altså hvorvidt man, på baggrund 

af den udvalgte, og undersøgte, population, kan drage generaliseringer i samfundet. 

Kvalitative undersøgelser, qua deres overordnede sigte (jf. afsnit 3.3), ofrer ofte 

bredden for dybden, og mister således sin generalisérbarhed (Seale, 2004; 76). Man 

kan derved sige, at der, i kvalitative undersøgelser, sjældent er et intenderet ønske 

om repræsentativitet, men hvor en eksplorativ tilgang søges i stedet. 

 

Grundlæggende mener vi derfor, at validitet og reliabilitet skal anskues fra en 

kvalitativ vinkel, og man må have disse for øje, når man skal vurdere kvaliteten af de 

empiriske resultater. Følgende citat er kendetegnende for den postmoderne tilgang til 

videnskabelige undersøgelser; 
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’Udgangspunktet var, at mennesker danner deres opfattelser, vurderinger og 
holdninger i sociale sammenhænge, og at de grupper, de arbejder og handler i, 
er afgørende for deres anskuelser.’ (Rieper, 1993; 5, læs også Tonkiss, 2004; 
194 & Firat & Shultz, 1997; 188) 

4.4 Empiri 

Vores kundskabsmæssige formål med den empiriske marketingundersøgelse har et 

tvedelt sigte. Det primære fokus er hvorvidt forbrugeren har ændret sig fra det 

moderne individ til det postmoderne individ, altså et kundskabsmæssigt formål der 

retter sig mod anvendeligheden af det postmoderne marketing begreb. Denne del af 

undersøgelsen skal bruges til at undersøge den valgte målgruppes potentiale i 

relation til brugen af postmoderne marketing, og derved hjælpe til at udvikle den 

praktiske anvendelse af postmoderne marketing. 

Det sekundære fokus vil være rettet mod Ørestaden som produktkoncept, der 

sideløbende understøtter det primære fokus. Samtidig vil det også bidrage til en 

mere traditionel undersøgelse af forbrugernes holdninger til produktet. 

 

4.4.1 Fokusgruppeinterview 

Valget af undersøgelsesteknik er blevet grundlagt med de postmoderne kriterier for 

øje, hvilket gør det muligt at afgrænse os fra teknikker brugt til at undersøge det 

enkelte individ, men derimod søger teknikker til forståelse af dannelsesprocesser hos 

respondenterne og vigtigheden af interaktion og adfærdsmønstre i grupper. Dette er 

et vigtigt element i postmoderne kultur, hvor man i stigende grad skaber, og 

reflekterer sin identitet gennem forbrug. Inden for postmoderne marketing arbejder 

man med individet som besidder af fragmenterede, flersidede identiteter, der ikke 

kan forstås og forklares på et overordnet niveau, men hvor man, for at komme 

nærmere en identitetsbeskrivelse, må betragte forbrugeren som et situationelt individ 

(Firat & Dholakia, 2006; 131), der udvælger og håndplukker identitet alt efter det 

situationelle formål. 

 

En af styrkerne og formålene med fokusgruppeinterview er netop, at man søger 

forståelse af individet i en social kontekst og derved bruger gruppen og dennes 

dynamik som redskab. 
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Vi prøver altså at skabe nogle postmoderne omgivelser6, lig det der skal præge 

Ørestad City, når det står færdigt omkring år 2010, for derved at se hvordan 

respondenterne agerer i det. Derved anerkender vi også at den kontekst 

respondenterne bliver placeret i ikke afspejler virkeligheden, men fungerer som en 

postmoderne kreation af det fremtidige miljø i Ørestad City. 

 

4.4.2 Visuelle stimuli 

Som nævnt i afsnittet om dataindsamlingsteknikker, kan man tale om stimulidata eller 

ikke-stimulidata. Ved stimulidata udsættes undersøgelsesenheden for en tilsigtet 

stimuluspåvirkning fra undersøgerens side i forbindelse med dataindsamlingen 

(Andersen, 2002; 195). I fokusgruppeinterviewene har vi valgt at bruge sådan stimuli 

i form af en reklamefilm for Ørestad Downtown7, en del af Ørestad City. Brugen af 

denne reklamefilm i vores speciale har to formål, det ene i forbindelse med 

indsamlingen af primære data, og det andet som operationaliseringsværktøj for den 

teoretiske afgrænsning. Vedrørende vores fokusgruppeinterviews, bruger vi filmen 

som en visuel illustration, for at give respondenterne en større indsigt i Ørestad City 

som bydel og koncept, og derved et bedre udgangspunkt for den følgende 

diskussion. At lade visuelle stimuli fungere som styringsramme for et 

fokusgruppeinterview er en måde at strukturere gruppediskussionen på (Tonkiss, 

2004; 194). Æstetikken er desuden et overordnet tema i dette speciale, hvorved 

disse visuelle illustrationer skal fungere som en væsentlig katalysator for 

diskussionen om emnet. 

 

Som det vil vise sig gennem vores teoretiske gennemgang, har den moderne kontra 

den postmoderne forbruger nogle væsentlige forskelle i sin behovsdannelse. Den 

postmoderne forbruger bevæger sig således mere på det emotionelle plan, når det 

kommer til forbrugsmønstre, end den moderne forbruger. I afsnit 8.1.1 bliver det 

tydeliggjort, hvordan den postmoderne forbruger har ændret sin værdiopfattelse af 

produktet, fra en væsentlig funktionel tilgang til produktets nytteværdi, mod en mere 

                                            
6 I afsnit 4.4.2 forklarer vi hvordan vores brug af visuelle stimuli er med til at konstruere et 
postmoderne miljø. 
7 Reklamefilmen er udviklet af NCC, den primære bygherre i Ørestad Down Town. 
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’Media images are a central object of study for those interested in 
postmodernism. Importantly, the image tends to be analysed not in terms of the 
meaning or ideology encoded within it, but in terms of the intensities, affects and 
desires it arouses in the consumer, and the way this relates to new forms of self-
hood, collective experience and control’ (Filmer et al, 2004; 43). 

image- og følelsesbaseret, eller æstetiseret, holdning til produktegenskaber. Denne 

æstetisering er måske mest tydelig i mediebilledet, hvor form bliver vigtigere end 

indhold (Firat & Shultz, 1997; 194 & Venkatesh & Meamber, 2006; 24). 

Reklamefilmen for Ørestad (Downtown) er et tydeligt eksempel på, hvordan 

computerteknologiens fremskridt har bidraget til de visuelle virkemidlers udbredelse. 

Der kan dog nævnes to kritikpunkter ved at anvende reklamefilmen som 

udgangspunkt for vores fokusgruppeinterview. Filmen omhandler Ørestad 

Downtown, som bliver betegnet som det primært erhvervsdominerede område af 

Ørestad City. Derfor indeholder filmen sekvenser, der fokuserer udelukkende på 

erhvervsmæssige faktorer, såsom arbejdspladsens funktioner8, hvor man kan 

argumentere for manglen af relevans for potentielle boligkøbere. Vi mener dog det er 

plausibelt at bruge filmen som udgangspunkt for diskussionen, da filmen, modsat 

brugen af eksempelvis fotografier, når at komme omkring Ørestad (Downtown) som 

helhed, og ikke mindst tager fat på de interessante koncepter, der gør Ørestad City til 

et anderledes koncept. Ved at bruge dette medie, bliver det nemlig muligt at 

visualisere det fremtidige byliv, et forhold der ville være særdeles svært at illustrere, 

og frembringe, ved brugen af statiske illustrationer. Væsentlig er det dog at nævne, 

at Ørestad City kommer til at bestå af cirka 20% bolig mod 80% erhverv (inkl. 

Institutioner), netop en af de karakteristika der kommer til at præge bydelen, hvilket 

også vil blive adresseret under fokusgruppeinterviewet. 

 

Pilotprojektet har, på dette punkt, medvirket til at vi har ændret brugen af visuelle 

stimuli til de endelige fokusgrupper. Brugen af visuelle stimuli, som i pilotprojektet 

bestod udelukkende af reklamefilmen, gav respondenterne et godt supplement til 

deres forhåndsviden omkring Ørestad City, og hjalp med at gøre emnerne mere 

håndgribelige, og diskussionerne blev derfor mere nuancerede, end de emner der 

                                            
8 I reklamefilmen er der, eksempelvis, en sekvens med fokus på det åbne kontor, og integrationen 
mellem kontor, mødelokaler og kantine. 
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’(…) jeg har lidt svært ved at tro, at det kommer til at se sådan ud’ (Jonas, Pilot; 
24:25). 
’Jeg tror, jeg savner noget integritet i det der’ (Andreas, Pilot; 25:33). 

stod uden visuel støtte. Dog var det tydeligt at respondenterne udviste en vis 

forvirring over, hvorledes de private boliger skulle placeres i det fysiske miljø i 

Ørestad City, og derfor synes interaktionen at forløbe bedst, når emner vedrørende 

byrummet blev taget op. Derfor har vi, til de endelige fokusgruppeinterview, valgt at 

udvide de visuelle illustrationer med en kort billedpræsentation af Ørestad City (jf. 

bilag 1), med særlig fokus på placeringen af de private boliger. Samtidig giver denne 

præsentation også et indtryk af æstetikkens, og arkitekturens, rolle for boligens 

værdi. 

 

Det andet kritikpunkt for brugen af denne reklamefilm er, at den fungerer som 

markedsføring. Afsenderen er, som nævnt tidligere, NCC, og reklamefilmens 

overordnede mål er at tiltrække erhvervsvirksomheder. Derfor er filmen også 

subjektivt udviklet, hvorfor man kan argumentere for at filmen markedsfører en 

illusion frem for et virkeligt billede af fremtidens Ørestad (Downtown). To faktorer er 

dog væsentlige i vores argumentation for at bruge reklamefilmen, til trods for dens 

tydelige subjektivitet. For det første er markedsføring en del af den (postmoderne) 

marketings værktøjskasse. Og fælles for markedsføringsteori, og specielt indenfor 

(place) branding teori, er, at hvis produktet ikke markedsføres troværdigt, vil 

forbrugeren forkaste det. Løfter skal indfries! Desuden karakteriseres den 

postmoderne forbruger som den marketing-dannede person, der kan skelne mellem 

troværdig kommunikation og markedsføring. Brown forklarer det således; ’the very 

idea that consumers have something ’done’ to them by marketers and advertisers no 

longer passes muster’ (2006; 216). Denne karakteristik synes at give genlyd under 

pilotprojektet, hvor respondenterne, frem for at tilegne sig filmens budskaber ukritisk, 

nærmere viste en form for skepsis, og afstandtagen, til reklamefilmen. 
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Dette forhold forsøger vi at tage forbehold for under vores dataanalyse af de endelige 

fokusgruppeinterviews. 

 

4.4.3 Udvælgelse af respondenter9 

På Ørestads egen hjemmeside fremgår det at Ørestad tilbyder lejligheder til alle 

uanset om man er ung studerende, familie med børn eller pensionist 

(www.orestad.dk). For bedre at få en idé om, hvem der typisk køber boliger i 

Ørestad, har vi derfor studeret en spørgeskemaundersøgelse fra 2006 foretaget af 

analysevirksomheden TNS Gallup. Her fremgik det, at 38% af boligejerne i Ørestad 

er mellem 30 og 39 år, samt at hver tredje boligejer er under 30 år. Samtidig fremgår 

det at hele 69% har en videregående uddannelse (TNS Gallup, 2006). Vi vil derfor 

læne os op af denne spørgeskemaundersøgelse i vores kvalitative undersøgelse ved 

at udvælge personer af begge køn i alderen 25-39 år. Respondenternes 

uddannelsesmæssige baggrund vil også afspejle Gallup-undersøgelsen, hvor vi vil 

søge en procentmæssig sammensætning, hvor omkring 70% vil have, eller er i gang 

med, en videregående uddannelse. Dette valg har vi truffet for at mindske risikoen af 

spild og fejlkilder i de to kvalitative undersøgelser, som gøres til genstand for den 

følgende analyse. 

 

For at opnå den ønskede dynamik i gruppen, har vi været nødsaget til at tage stilling 

til gruppens balance mellem forskellighed og ensartethed. En vis grad af 

forskellighed er vigtig da den sikrer dynamik og spændvidde i gruppen. Således vil 

respondenterne ikke bare sidde og bekræfte hinandens udsagn. Samtidig er det 

vigtigt at respondenterne ikke er så forskellige, at de ikke er i stand til at tale med 

hinanden, men kun til hinanden (Rieper, 1993; 12). 

 

4.4.4 Tolkning af data 

Den måde hvorpå vi tolker og analyserer de indhentede data (empirisk materiale) 

kan karakteriseres som teoretisk tolkning. Vi tolker data ud fra et postmoderne 

                                            
9 for nærmere information om respondenterne se bilag 2. 
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’Svaghederne i forhold til enkeltpersoninterview er, at man må begrænse sig til 
færre spørgsmål (temaer) på grund af de mange deltagere, at opinionsledere 
kan dominere interviewet, og at det kræver en (dyr) interviewer (ofte to) trænet i 
gruppeledelse og –dynamik’ (1993; 9). 

marketing-teoretisk perspektiv. Vores tolkning går derfor længere end vores 

respondenters selvforståelse (Andersen, 2002; 256). Som nævnt i afsnit 3.2 

analyserer og tolker vi vores empiriske materiale ud fra fem overordnede 

nøglebegreber indenfor postmodernitet og postmoderne marketing, som baserer sig 

på teoretisk materiale, udformet af Allan Fuat Firat og Alladi Venkatesh: Hyperreality, 

Juxtaposition of opposites, De-differentation, Reversal of Production and 

consumption, og Fragmentation.  

 

       

     

 

                 Teori 

    

 

 

        

                   Empiri                       Tolkning   

      

 

Undersøgelsens 

Komponenter (Egen tilvirkning) 

 

4.4.5 Svagheder ved fokusgruppeinterview 

Som med alle dataindsamlingsmetoder har også denne interviewteknik iboende 

svagheder, hvilke vi dog vil forsøge at opveje gennem tilrettelæggelsen af 

styringsrammen for fokusgruppeinterviewene. De væsentligste svagheder i 

forbindelse med anvendelsen af denne teknik benævner Rieper således; 

 Analyse 
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Disse svagheder forsøger vi at begrænse ved, udover vores konkluderende 

fokusgruppeinterview, at opstille et forudgående pilotprojekt, der skal være med til at 

skærpe interviewguiden, og udelukke de faldgruber der er ved anvendelse af denne 

teknik. Formålet med dette pilotprojekt kan skematiseres således; 

 

Begreb Formål 

Præcisering af 
interviewguide 

- Hvordan formuleres de enkelte spørgsmål for at sikre størst 
mulig respons og dybdegående udsagn? 

 
- Hvilken terminologi skal benyttes for at sikre en objektiv 

tilgang til emnet? 
Gruppeledelse 
og –dynamik 

- Hvordan sørger vi for kontinuitet i diskussionerne, og hvilke 
virkemidler kan anvendes til at undgå at svarene bliver 
overfladiske i natur? 

 
- Hvordan fordeles arbejdet bedst mellem ordstyrerne, således 

at dataindsamlingen og interaktionen blandt respondenterne 
optimeres? 

Opinionsledere - Hvordan undgår vi at diskussionerne bliver styret af 
dominerende respondenter? 

 

Herved bruges pilotprojektet som et forudgående værktøj for de to primære 

fokusgruppeinterview. Tonkiss forklarer sigtet med dette indledende 

fokusgruppeinterview som værende ’a tool of research design, refining and clarifying 

the concepts and language used within a study…’ (1994; 195). Vi søger dermed at 

skærpe de sproglige og kommunikative rammer for de to fokusgruppeinterview, der 

danner rammen for vores egentlige analyse. 

 

4.4.6 Refleksioner og processuelle ændringer 

Rammerne, og udgangspunktet, for denne afhandling har været den postmoderne 

teori om både forbrugeren og marketing som koncept. Problemformuleringen blev 

dannet på denne baggrund, men derfra har vores opgave udviklet sig som to 

sideløbende elementer, og deres indbyrdes bidrag til problemformuleringen. Denne 

parallelle arbejdsproces har resulteret i mange nye erkendelser, der har bidraget 

med værdifuld indsigt i problemstillingen. Men samtidig har disse erkendelser krævet 

et refleksivt syn på vores indledende valg, da nye problemstillinger er dukket op, 
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efterhånden som vores resultater blev tydeligere. To faktorer omkring rammerne for 

gennemførelsen af fokusgruppeinterviewene må vi nødvendigvis adressere i dette 

afsnit, da disse to faktorer i processen viste sig ualmindeligt svære at gennemføre i 

henhold til vores empiriske valg. Det drejer sig således om respondenternes 

sammensætning, i forbindelse med at skabe ensartethed og forskellighed i 

fokusgrupperne, et forhold der har sin begrundelse i respondenternes aldersspænd. 

Desuden har vi valgt at udvide pilotprojektets anvendelse, således det også bidrager 

til den endelige analyse. 

 

4.4.6.1 Alder som segmenteringskriterium 

I afsnit 4.4.3 lænede vi os op ad den forudgående Gallup-undersøgelse fra 2006, og 

endte således med et alders-kriterium der spændte fra 25-39 år. Som det fremgår af 

bilag 2 er det endelige spænd noget mere spinkelt, nemlig fra 25-31 år. Et andet 

segmenteringskriterium for vores udvælgelse af respondenter var 

uddannelsesniveau, hvor vi søgte at opnå en base på 70 % af deltagerne som i 

besiddelse af en videregående uddannelse. Disse to kriterier sammenholdt, giver et 

indtryk af en respondent-base, der måske bliver for homogent af natur, da 

hovedparten af respondenterne således har mange fælles karakteristika. Delvist var 

nogle af respondenterne stadig studerende, og dels, antager vi, havde nogle af 

respondenterne ikke den store erhvervserfaring som følge af en nyligt afsluttet, 

længerevarende studieperiode.  

 

Hvorvidt dette kan siges at have betydning for resultaterne, må nødvendigvis blive en 

antagelse, men kan have haft en indvirkning på dynamikken i fokusgrupperne, hvilket 

bliver adresseret i næste afsnit.  

 

4.4.6.2 Forskellighed og ensartethed i fokusgrupperne 

Processen og arbejdet med at skaffe deltagere til fokusgruppeinterviewene har budt 

på forhindringer, der nødvendigvis må redegøres for, og adresseres med henblik på 

den indvirkning det måtte have for den endelige analyse. I kapitel 4.4.3 redegjorde vi 

for vores valg af segmenteringskriterier, og derfra målet om at skabe en passende 
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grad af såvel ensartethed som forskellighed blandt deltagerne i fokusgrupperne. Det 

stod dog hurtigt klart, vores brede segmentering til trods, at resultatet ikke stod mål 

med forventningerne. Som nævnt i forrige afsnit endte vi med et mere snævert 

aldersspænd end hensigten, et forhold der kan have betydet noget for dynamikken i 

de endelige fokusgrupper. Rieper argumenterer for vigtigheden af at sikre balancen 

mellem forskellighed og ensartethed i gruppen for at sikre den nødvendige dynamik i 

gruppen (1993; 12), og her kan alderskriteriets manglende vidde få en betydning for 

denne dynamik, da man risikerer at respondenterne kommer til at sidde og bekræfte 

hinandens udsagn. 

 

4.4.6.3 Pilotprojektets udvidede anvendelse 

Som nævnt i afsnit 4.4.5 var sigtet med vores pilotprojekt at teste vores 

interviewguide, samt at drage erfaringer som ordstyrere, og pilotprojektet var således 

ikke tiltænkt som genstand for den endelige analyse af forbrugeren. Efter at have 

gennemført de endelige fokusgruppeinterview, stod det dog klart, at pilotprojektet 

kunne bidrage til vores endelige analyse, og supplerer de to endelige fokusgrupper 

glimrende. 

 

Data vedrørende pilotprojektet er sikret på lige fod med de endelige fokusgrupper 

med hensyn til transkribering og video-dokumentation, og vi mener derfor at kunne 

argumentere for pilotprojektets anvendelse i den endelige analyse. Ved at inddrage 

pilotprojektet øger vi desuden basen af respondenter fra 11 til 16 deltagere. Ved at 

drage konklusioner ud fra udsagn, der er genereret i uafhængige fokusgrupper, kan 

dominerende faktorer i de individuelle fokusgrupper adresseres, og disses betydning 

for resultaterne bliver mindsket. Derfor mener vi at fordelene ved at indlemme data 

fra pilotprojektet overstiger ulemperne ved dette valg. 

 

Af kritik skal nævnes, at respondenterne i pilotprojektet ikke blev vist powerpoint-

præsentationen med eksempler på boligens fysiske udformning, placering i 

byrummet mv., og dette må vi nødvendigvis tage forbehold for under analysen. Til 
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trods for at emner vedrørende boligen ikke blev bragt til diskussion, udviste 

respondenterne i pilotgruppen dog en god evne til at diskutere de andre emner. 
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5.0 Præsentation af Ørestad 

 

5.1 Fakta om Ørestad 

Ørestad betegner det 600m brede og ca. 5km lange stykke land der strækker sig fra 

kanten af København City til tæt på Kastrup Lufthavn. Det er her bydelen Ørestad 

udvikles over de næste 20 år. Det samlede areal er på 310 hektar, svarende til 3,1 

mio. kvadratmeter. By og Havn I/S10 blev stiftet i 2007, og ejes af Københavns 

Kommune (55%) og Staten (45%). By og Havns salgsafdeling har ansvaret for 

udvikling og salg af selskabets arealer, herunder bl.a. Ørestad og Nordhavnen. Adm. 

Direktør for selskabet er tidligere overborgmester i København, Jens Kramer 

Mikkelsen. 

 

En international arkitektkonkurrence for byplanlægningen af Ørestadsregionen, 

udstedt af By og Havn, blev i 1995 vundet af den finsk/danske tegnestue ARKKI. 

 

5.1.1 Helhedsplanen 

De overordnede temaer for ARKKI’s helhedsplan er at Ørestad skal fremstå som ’en 

bydel af høj international standard - med byplan og arkitektur i topklasse’. Desuden 

fremgår det at ’Ørestad skal fremstå som et moderne modstykke til Københavns 

gamle centrum’, og at ’bydelen skal have en høj arkitektonisk og miljømæssig 

kvalitet’ (www.orestad.dk). Vigtigt for Ørestads profil er det desuden, at der skal være 

plads til byggeri, der på grund af sin størrelse, karakter eller omfang ikke ville kunne 

indpasses i Københavns eksisterende kvarterer. 

 

5.1.2 En Blandet bydel 

By og Havns egen beskrivelse af Ørestad er at den ’hverken er en soveby eller en 

erhvervspark’ (www.byoghavn.dk). Bydelen vil komme til at bestå af 60% erhvervs- 

og kontorbyggeri, 20% boligbyggeri og 20% øvrigt byggeri til anvendelse for bl.a. 
                                            
10 tidligere Ørestadsselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet. 
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kultur og institutioner (www.orestad.dk). Det betyder at ca. 80.000 mennesker 

kommer til at arbejde i Ørestad, mens ca. 20.000 mennesker kommer til at bo i 

bydelens mange andels-, leje- eller ejerlejligheder og øvrige boliger. Endelig studerer 

ca. 20.000 mennesker allerede på nuværende tidspunkt på Ørestads mange 

forskellige uddannelsesinstitutioner. Der er også gjort meget ud af at profilere 

Ørestad som en grøn bydel der er bygget op om natur og vand, hvilket også ses 

tydeligt i de mange vandkanaler der forbinder byrum med natur, for ikke at nævne 

Amager Fælleds meget synlige og vigtige tilstedeværelse.  

 

5.1.3 Infrastruktur  

Ørestads infrastruktur er yderst central både i forhold til selve bydelens tilblivelse og 

levedygtighed. Beliggenheden, samt den trafikale tilgængelighed, skal sikre at 

Ørestad gøres til en integreret del af det centrale københavnske byområde 

(www.byoghavn.dk). Ørestad har sikret sig dette ved at anlægge hele seks metro-

stationer på strækningen fra Islands Brygge til Vestamager, svarende til ca. en 

station pr. km. Afstanden fra Ørestad City til Kgs. Nytorv svarer til ca. 10 minutter og 

afstanden til lufthavnen er ca. det samme. Gallups undersøgelse fra 2006 afslører at 

netop beliggenheden tæt på både København centrum og lufthavnen er et af de 

vigtigste parametre i forhold til valg af bolig i Ørestad. Hele 93% af de adspurgte 

fremhævede den korte afstand til København som værende meget vigtig eller vigtig. 

Derudover sagde 80% at bekvemmeligheden ved offentlig transport var vigtig, heraf 

35% meget vigtig (TNS Gallup, 2006). Også virksomheder der flytter til Ørestad gør 

det primært pga. beliggenheden og den tilhørende infrastruktur. Øresundsmotorvejen 

og jernbanen der passerer i Ørestad City sikrer virksomhederne en optimal strategisk 

placering. Endelig giver den korte afstand til Øresundsbroen virksomhederne 

fordelen ved lettere at kunne tiltrække svensk arbejdskraft (www.byoghavn.dk). 

  

5.1.4 New Town- Princippet 

Loven omkring vedtagelsen af Ørestaden er baseret på det såkaldte ’New Town 

Princip’. Ved dette forstås at infrastrukturen, som danner baggrund for opførelsen af 

selve regionen, finansieres af den værdistigning, som selvsamme infrastruktur skaber 
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i sine omgivelser (Ørestadsselskabet I/S, 2007; 11). I Ørestadsregionen har man 

derfor valgt at sikre gode trafikale forbindelser både lokalt og i forhold til København 

centrum ved at anlægge seks metrostationer på en relativ kort strækning. Således 

har man skabt nogle attraktive rammer for regionen i forhold til investeringer udefra. 

Firmaer som NCC Property Development A/S og Sjælsø Gruppen A/S investerer 

således i Ørestaden ved byggeprojekter som i princippet ’skaber’ byen. 

 

5.1.5 Status på udviklingen pr. 1. januar 2008 

Pr. 1. Januar 2008 er der solgt 1,5 mio. kvm2/etagemeter, svarende til 50% af det 

samlede areal for bebyggelse. Byggeriet fordeler sig således (www.orestad.dk); 

� 37% erhvervsbyggeri 

� 39% boligbyggeri 

� 11% detailhandel 

� 13% offentlige institutioner 

 

De primære bygherrer for Ørestad er NCC, som bl.a. står for udviklingen af 230.000 

kvm2/etagemeter i Ørestad City, og Sjælsø Gruppen, hvis største byggeprojekt er det 

130.000 kvm2/etagemeter store ’Copenhagen Towers’, det største enkeltbyggeri-

projekt i Ørestad. 

 

5.2 Fire kvarterer 

Ørestaden tæller fire kvarterer; Ørestad Nord, Amager Fælled kvarteret, Ørestad syd 

og Ørestad City. Hvert af de fire kvarterer har sit eget unikke særpræg.  

 

5.2.1 Ørestad Nord 

Med en forholdsvis høj koncentration af uddannelsesinstitutioner såsom IT-

Universitetet, Københavns Universitet Amager, samt Kollegieboliger er Ørestad Nord 

et oplagt udviklingscentrum for både forskning og kultur. Derudover er Ørestad Nord 

hjem for DR Byen. Ørestad Nord er på nuværende tidspunkt det mest udviklede af de 

fire kvarterer, og fremstår allerede som en ’moderne’ bydel. På trods af den 
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forholdsvis høje koncentration af uddannelsesinstitutioner, viser Gallups 

undersøgelse fra 2006 at hele 25% af beboerne i Ørestad Nord er 50 år eller ældre, 

hvilket gør kvarteret til det kvarter med flest ældre beboere (TNS Gallup, 2006; 6).  

 

5.2.2 Amager Fælled Kvarteret 

Amager Fælled Kvarteret er, sammen med Ørestad Syd, de mindst udviklede af de 

fire kvarterer. En overvægt i rækkehuse og enkelthuse gør at kvarteret virker 

rummeligt og roligt. Af fungerende institutioner i området bør nævnes Amager 

Hospital samt Ørestad Friskole. 

 

5.2.3 Ørestad Syd 

I dette kvarter vil man kunne opleve en blanding af alt det der er typisk for Ørestad. 

Med ca. 10.000 beboere bliver området det mest beboede. Derudover vil ca. 15.000 

mennesker have deres daglige arbejdsgang i området der dog også kan tilbyde 

butikker, skoler og andre offentlige services (www.orestad.dk). 

 

5.2.4 Ørestad city 

Ørestad City henvender sig i særdeleshed til internationalt orienterede virksomheder 

og individer, ikke mindst grundet en beliggenhed lige mellem Københavns gamle 

centrum og Kastrup lufthavn. I Ørestad City finder vi også den tætteste bebyggelse, 

de højeste bygninger og den mest spektakulære arkitektur. Selvom Ørestad City med 

kun ca. 2000 lejligheder ikke bliver det mest beboede af de fire kvarterer, har det 

siden Ørestads begyndelse været det hurtigst voksende, ikke mindst på 

beboerfronten. Af de adspurgte respondenter i Gallups undersøgelse, viste det sig at 

66% boede eller kom til at bo i Ørestad City. Kvarteret er samtidig det med de yngste 

beboere, med hele 42% i alderen 15-29 år (TNS Gallup, 2007; 6). I Ørestad City 

sigtes der mod et stort udbud af caféer, pladser, indkøbsmuligheder (Fields), og 

kulturelle attraktioner så som eksempelvis Byparken og Copenhagen Royal 

Golfcenter, hvilket gør det til det naturlige samlingspunkt for både Ørestadens 

beboere, forretningsrejsende og turister. Når Ørestad City står færdigt, forventes der 
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en fordeling mellem bolig og erhverv (herunder institutioner såsom 

uddannelsessteder) på 20% boligbebyggelse mod 80% erhvervsrelateret bebyggelse 

(guidet tur i Ørestad). 

 

5.3 Fakta om Ørestad 

Fakta Eksempler 

Areal; 310 hektar * 3,1 mio. km2/etagemeter 

Fire kvarterer * 

* 

* 

* 

Ørestad Syd 

Ørestad Nord 

Amager Fælled 

Ørestad City 

Infrastruktur * 

 

* 

* 

 

* 

6 metrostationer fordelt på 5 km. 

strækning 

10 min. i metro fra Kbh. Centrum 

10 min. i metro fra Kastrup 

Lufthavn 

Gode vejforbindelser til Kbh. 

Centrum samt Øresundsregionen. 

20.000 beboere inden 2010 * 

* 

* 

Lejligheder 

Enkelthuse 

Kollegier 

80.000 arbejdspladser inden 2010 * 

* 

* 

IT-virksomheder 

Medicinal-virksomheder 

Undervisning 

Uddannelsescenter for 20.000 

unge 

* 

* 

* 

* 

Ørestad Friskole 

Ørestad Gymnasium 

Københavns Universitet Amager 

IT-Universitetet 

Kultur * 

* 

* 

Field’s 

Royal Copenhagen Golf Center 

‘Under Vand’ 
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I Ørestad City finder vi det naturlige centrum for Ørestaden, og derfor også det 

naturlige centrum for vores analyse. Den resterende del af casen vil således 

fokusere udelukkende på Ørestad City (jf. 2.1). 

 

5.4 Vision Ørestad City 

Ørestad City adskiller sig fra de tre øvrige kvarterer på flere områder. I By og Havn 

har man udarbejdet en overordnet vision for Ørestad City – Plads til at leve. 

Visionen sammenfattes af fem underliggende, visionære sætninger der skal 

kendetegne Ørestad Citys profil (bilag 3). 

 

 

 

 

 

    

 

Ørestad Citys Vision (egen tilvirkning) 

 

I det følgende afsnit giver vi eksempler på hvordan Ørestad Citys visioner kommer til 

udtryk i kvarterets byrum og arkitektur. 

 

5.4.1 Plads til stort og skævt 

Det er specielt i Ørestad City arkitekturen har fået frit spil i forbindelse med 

nytænkende boligbebyggelse. Alle bygninger har hver sit ’skæve’ særpræg, men 

fælles for dem er at de pga. deres størrelse og karakter ikke ville kunne indpasses i 

Københavns eksisterende kvarterer (guidet tur i Ørestad). Et eksempel på 

succesfuld, nyskabende og særpræget arkitektur finder vi i VM Bjerget (bilag 4.0 & 

4.1). Her har man forsøgt at skabe merværdi for forbrugeren ved at kombinere 

parkering og bolig i en form for symbiose - det som arkitekten bag byggeriet Bjarke 

Ingels kalder ’arkitektonisk alkymi’ (Straarup, 2008, 23. oktober). Man har reelt 

Plads til at leve 

Plads til stort 
og skæv 

Plads til 
forskellighed 

Plads til 
fremtiden 

Plads til at gå 
ud 

Plads til at se 
langt 
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’Ørestad Down Town Skal være en unik bydel med spændende byrum og 
fascinerende arkitektur, som kan inspirere de mennesker, der skal bo, arbejde 
og færdes her. Et sted med mennesker, liv, små pladser og grønne gårdhaver’. 
(www.orestaddowntown.dk) 

stablet 80 parcelhuse ovenpå hinanden, således at folk har adgang til deres bil 

direkte fra deres hoveddør. VM bjerget modtog i oktober 2008 prisen for verdens 

bedste boligbyggeri ved World Architecture Festival i Barcelona (Straarup, 2008, 23. 

oktober).  

 

I centrum af Ørestad City ligger ’hjertet af Ørestad’, nemlig Ørestad Downtown 

(www.orestad.dk). Helhedsplanen for denne del af Ørestad City er udarbejdet af den 

verdensberømte polsk-amerikanske arkitekt Daniel Liebeskind i samarbejde med 

NCC Property Development og Arealudviklingsselskabet. Downtown er under 

opbyggelse og forventes færdig i 2010. Området bliver det tættest og højst 

bebyggede i hele Ørestad. To 85 meter høje tårne (Copenhagen Towers) med 

kurvede facader placeret i centrum af Downtown vidner om dette, og skal fungere 

som bydelens, samt hele regionens, unikke varetegn (www.orestaddowntown.dk). 

Byplanens design bygger på åbne, attraktive og offentlige rum som de primære 

elementer. Desuden er det en del af helhedsplanen at åbne rum og bygninger 

anlægges i forhold til hinanden, på en måde der leder tankerne hen på Københavns 

middelalderbys byrum (www.orestad.dk). I Downtown finder man også Danmarks og 

nordens største hotel, Cabinn Metro med 700 værelser (www.orestaddowntown.dk)  

 

5.4.2 Plads til forskellighed 

Ørestad City vil være bydelen hvor livsstile og boligtyper blandes og derfor har man 

forsøgt at blande arkitektoniske stilarter i byrummet. Et eksempel på dette er VM 

Husene (bilag 5.0) overfor VM bjerget. De to ejendomme står i skarp kontrast til 

hinanden da VM Bjergets hældende facade, også døbt ’de hængende haver’ (bilag 

4.1) der består af store altankasser i træ med beplantning har udsigt til VM Husenes 

lodrette facade i glas med frit udsyn til beboernes stuer.  
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Erhverv, boliger og institutioner kombineres på helt nye måder, hvilket bl.a. kommer 

til udtryk i et byrum hvor alle ’rum’ er åbne, offentligt tilgængelige, og hvor ’kontorer 

smelter sammen med cafeer’ (Ørestad Downtown, The Movie). Plads til forskellighed 

og individualitet er også nogle af nøglebegreberne for flere af boligkomplekserne. VM 

husene og ikke mindst det Flexible Hus profilerer sig ud over sin ydre arkitektur ved 

at tilbyde købere af lejligheder maksimal indflydelse på selve udformningen af 

lejlighedens indre rum (www.orestad.dk & www.vmhusene.dk). Netop denne 

mulighed for at kunne bestemme udformningen af egen bolig viste sig i Gallups 

undersøgelse at være en meget vigtig drivkraft i forhold til valg af bolig i Ørestad 

generelt. 65% af de adspurgte svarede her vigtigt eller meget vigtigt (TNS Gallup, 

2006). 

 

5.4.3 Plads til fremtiden 

Der er lagt stor vægt på at sikre bydelens børn og unge de bedste rammer, og 

nyeste visioner inden for læring og kreativitet. Ørestad Gymnasium er et produkt af 

denne filosofi (Bilag 6.0). ’Gymnasiet er det første i Danmark der arkitektonisk svarer 

til de nye visioner for indhold, faglighed, organisation og læringssystemer, som 

indgår i den nye danske gymnasiereform, der trådte i kraft 1. august 2005’ 

(www.cphx.dk). Kendetegnende for gymnasiet (og for Ørestad City generelt), er de 

åbne og fleksible omgivelser. I stedet for klasseværelser har man inddelt skolen i fire 

fag-zoner, en på hver etage, hvilket er med til at sikre tværfaglighed, samhørighed og 

integration (bilag 6.1). Gymnasiet er tegnet af arkitektfirmaet 3xNielsen, efter at have 

vundet en arkitektkonkurrence i 2000 (www.cphx.dk & www.orestad.dk). 

 

5.4.4 Plads til at gå ud 

Med sin placering op ad Amager Fælled er der ikke langt til naturoplevelser. Alligevel 

har man valgt at placere en 70.000m2 stor bypark helt centralt i Ørestad City. Selve 

indretningen af byparken er et resultat af beboernes egne ønsker efter et antal 

workshops i Grundejerforeningen Ørestad City. Med hjælp fra professionelle 
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rådgivere fra Mutopia11, og økonomisk støtte fra By og Havn, har man skabt en 

alsidig park med rekreative tilbud til alle aldersgrupper. Parken er inddelt i forskellige 

tema-øer, eksempelvis Gillelejeøen hvor man kan spille beachvolley og 

Rutsjebaneøen med lejeplads til kvarterets børn (bilag 7.0 & 7.1). 

  

5.4.5 Plads til at se langt 

Ørestad City henvender sig i høj grad til internationalt orienterede virksomheder og 

individer. Med sin geografiske placering i forhold til nordens største lufthavn og sin 

internationale profil, har Ørestad City en vision om, i fremtiden, at blive 

Øresundsregionens naturlige centrum, ’Downtown Skandinavien’ (www.orestad.dk). 

Man ser den internationale profil i byrummet, i og omkring Ørestad City, 

eksemplificeret ved tætheden i bebyggelsen, samt Ørestad Downtowns 

multinationalt-inspirerede byrum, hvor man ikke er bange for at bruge ord som 

piazzaer og tavernaer (Ørestad Downtown, The Movie). Arkitekten bag Ørestad Citys 

bykerne er som nævnt Daniel Liebeskind, der også står bag bl.a. Ground Zero i New 

York. 

                                            
11 udviklingspartner for By & Havn, se www.mutopia.dk 
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6.0 Fra Moderne til Postmoderne 

Dette afsnit fungerer som en introduktion, samt en forklaring, af de mere 

grundlæggende principper for postmodernitet såvel som modernitet. Hvad 

karakteriserer det postmoderne grundbegreb? Og hvilken relation har det til det 

moderne grundbegreb? Ydermere har disse udvalgte principper for 

postmodernismen en direkte indflydelse på teorien vedrørende postmoderne 

marketing og forbrugerkultur.  

 

6.1 Postmodernitet 

Begrebet postmodernitet kan dateres helt tilbage til 1870’erne, hvor den engelske 

maler, John Whatkins Chapman, brugte begrebet til at karakterisere kunst, der gik 

endnu mere vidt end impressionisme, altså noget ultramoderne (Sim, 2005; preface). 

Over de næste cirka 60 år, bliver begrebet brugt med jævne mellemrum til at 

beskrive alt inden for kunst, arkitektur, litteratur og samfundskultur. Der opstår flere 

retninger, eller ’skoler’, indenfor teori og filosofi omkring begrebet postmodernisme. 

En af disse retninger er kendt som den franske skole, og tæller blandt andre 

filosofferne Jean-Francois Lyotard, Michel Foucault og Jean Baudrillard. Deres 

respektive filosofiske bidrag er medvirkende til at danne et mere klart billede af hvad 

der for de fleste teoretikere kendetegner postmodernisme.  

 

Sim mener begreberne ’postmoderne’ og ’ postmodernistisk’ er meget brugt, og ofte 

misbrugt, selv om de færreste teoretikere er i stand til at konkretisere begrebets 

betydning i en given kontekst (2005; preface). Romanforfatter og kritiker Gilbert Adair 

skriver i sin bog ’The Postmodernist Always Rings Twice’; selve termen 

’postmoderne’ er i sig selv et paradoks og en provokation. ’Moderne’ siger noget om 

nutiden, og det der omgiver os her og nu, og er således ikke noget man kan være 

’post’ (Sim, 2005; 143). Denne betragtning illustrerer hvilken kompleksitet begrebet 

indeholder. 
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6.2 De store fortællingers død 

Set fra et postmodernistisk perspektiv, er modernismen resultatet af det 18. 

århundredes oplysningsprojekt. Oplysningsprojektet referer til en periode med et 

ekstremt fokus på det at forstå og mestre alt fra naturen til samfundet og historien 

gennem viden og teknologiske fremskridt, for på den måde at befri mennesket fra 

uvidenhed og deraf frygt (Sim, 2005; 207). Det moderne samfund er derfor 

kendetegnet ved et verdensbillede med absolutte sandheder, universelle love og 

rationel videnskab. Det er også et verdensbillede, hvor det er muligt at tale om et 

samlet mål, og en stor fælles fremtid for menneskeheden. Lyotard samler alt dette i 

sit begreb ’metafortællinger’ (Lyotard, 1996; 8).  

 

Ifølge de postmoderne teoretikere er postmodernismen født af en skepsis overfor 

disse metafortællinger. Teknologisk og materiel progressivitet har vist sig at være en 

falsk illusion, da dette ikke har befriet verden fra fattigdom, krig og menneskelig 

lidelse og derfor ikke levet op til dets løfte (Firat & Venkatesh; 1995, 240). 

 

Det er med andre ord selve sandhedsbegrebet der er under angreb. Meget centralt 

for postmodernismen er, at det er en kritik af, og et opgør med det vestlige samfunds 

’single-track’ verdensbillede eller metafortællinger. Lyotard forklarer det således; ‘Ved 

at forenkle til det yderste kan vi betragte vantroen over for metafortællingerne som 

postmoderne’  Lyotard; 1996, 8). 

 

Oplysningsprojektet er fortid, og dets værdier omkring meningsfuld generalisering, 

absolutte sandheder og en fælles fremtid for menneskeheden har spillet fallit. Klar til 

at tage over er til gengæld det postmoderne verdenssyn, hvor man blandt andet 

hylder afvisningen af de universelle love, åbenhed og tolerance, irrationalitet frem for 

rationalitet og viljen til at deltage og få indflydelse, frem for at se til fra sidelinjen 

(Brown, 2006; 214). Det postmoderne individ sætter derfor pris på forskellighed og er 

i højere grad tolerant over for forskellige livssyn (Firat & Dholakia; 2006, 126). 
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6.3 Den simulerede virkelighed 

Hvor modernismen tilbyder én sandhed og dermed én virkelighed har 

postmodernismen, med den franske filosof Jean-Francois Baudrillard i front, en 

alternativ tilgangsvinkel. Ifølge Baudrillard er verden, i takt med den teknologiske 

revolution og globaliseringen, blevet en parodi på sig selv. Det er nu muligt at 

visualisere virkeligheder der syner lige så virkelige, eller endda mere virkelige end 

virkeligheden (Brown, 2006; 216 & Venkatesh & Meamber, 2006; 27). 

 

Mediernes overflod af symboler, tegn, tekster og lyd har sløret referencer mellem 

tegn, symbolers fysiske udformning (signifier), og de mentale begreb, eller tilkoblede 

meninger (signified). Den abstrakte relation mellem det, som Baudrillard betegner 

som signifier og signified, er blevet forøget, i en sådan grad, at forbindelsen mellem 

tegn og referent er ’ødelagt’. Symboler og tegn har altså mistet deres oprindelige 

betydning og sandsynligvis fundet nye (re-signified). Et eksempel på dette fænomen 

er ordet mus, der i de flestes bevidsthed betegner et styreredskab til en computer, 

hvilket er langt fra ordets oprindelige betydning (Baudrillard & Poster, 2001; 13 & 

Firat & Shultz, 1997; 192). Når forbindelsen mellem tegn og virkelighed er ødelagt, 

bliver virkelighed, originalitet og realitet mindre vigtig, og ’i virkeligheden’ ligestilles 

med visualiseringen eller forestillingen. 

 

6.3.1 Simulation – Simulacra 

Ifølge Baudrillard er verden bygget op af simulationer og forestillinger under 

fællesnævneren; simulacra. Historisk set findes tre overordnede faser for simulacra. 

Den pre-moderne fase, hvor forestillingen ses som det modsatte af virkelighed og 

originalitet. Den moderne fase, hvor forestillingen ’slører’ forskellen eller afstanden 

mellem virkelighed og simulation, og den postmoderne fase, hvor der ikke længere 

findes nogen kløft mellem virkelighed og simulation. I denne sidste fase bliver 

forestillingen accepteret som virkelighed, eller det som Baudrillard betegner 

hyperrealitet (Baudrillard & Poster, 2001; 175 & Venkatesh & Meamber, 2006; 26). 

’The simulacrum is never that which conceals the truth — it is the truth, which 
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conceals that there is none. The simulacrum is true’ (Baudrillard & Poster, 2001; 

169). 

 

6.4 Imploderet tidsbegreb 

Som en konsekvens af postmodernismens forkastelse af metafortællinger, 

beskæftiger den postmoderne kultur sig udelukkende med her og nu. ’The intense 

folding-in of the past and the future into the burgeoning here-and-now present – is a 

necessary concomitant of an era that lacks grand, singular, future-oriented projects’ 

(Firat & Dholakia, 2006; 127). Da løftet om en lys fælles fremtid (’grand future’) ikke 

længere er en mulighed, rettes al energi og alle bestræbelser på at finde mening og 

indhold i nuet. På samme måde mister historiske begivenheder, personer, begreber,  

og koncepter fra fortiden autoritet og bliver i stedet elementer der kan tages ud af 

kontekst og bruges i nye sammenhænge (Firat & Dholakia, 2006; 128 & Firat & 

Shultz, 1997; 189).  

 

Denne sammensmeltning af tidssfærer har en betydning for den tidssvarende kultur, 

og måske specielt indenfor kunst og arkitektur, da den muliggør en sammenblanding 

af tidstypiske genrer og stilarter som før var særskilt (Firat & Venkatesh, 1995; 255). 

Dette leder os hen til endnu en af de postmoderne tilstande, nemlig spørgsmålet om 

af-differentiering af genrer og stilarter. 

 

6.5 Differentieringens død 

Modernismen, med Max Weber i front, forsøger differentiere samfundet og kulturen 

ved at konstruere en normativ orden og en fælles fremgangsmåde. Genrer og 

stilarter bliver nøje inddelt i et kassesystem. Hierarkier respekteres og pragmatismen 

er i fokus (Swingewood, 1998; 172). Ifølge Scott Lash er postmodernismen en 

udviklingsproces der er lige så tæt forbundet med det han betegner som af-

differentiering, som modernismen er forbundet med differentiering (Lash, 1990; 5). 
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Ifølge Firat betyder af-differentieringen at de linier der før har været optrukket  

imellem; krop og bevidsthed, virkelighed og fantasi, subjekt og objekt, produktion og 

forbrug og orden og kaos er utydeliggjort, som en modreaktion på modernismens 

dikterede, normative orden (Firat & Dholakia, 2006; 128). Baudrillard går skridtet 

videre og taler om implosionsteori, et totalt kollaps af den måde samfundet er bygget 

op på. Resultatet af et sådan kollaps er sammensmeltning af sfærer, anarki og kaos 

(Firat & Dholakia, 2006; 127).  

 

6.6 Subjektets død 

Postmodernismen udfordrer modernismens tankegang om subjektet som det 

altdominerende omdrejningspunkt hvorigennem omgivelserne (objektet) kontrolleres. 

Ifølge Baudrillard er der intet der forhindrer subjektet og objektet i at bytte plads, 

således at objektet bliver det styrende element (Baudrillard, 1996; 92).  

 

I den postmoderne tilstand er subjektet derfor ikke statisk, men derimod en løbende 

afspejling af personens øjeblikkelige omgivelser. ’Postmodernists neither seek nor 

buy into the necessity of centering the subject’ (Firat & Venkatesh, 1995; 254). Ifølge 

Jameson, en af de forfattere der har beskæftiget sig med emnet, beror 

individopfattelsen ikke længere på at individet er unikt og i besiddelse af én personlig 

stil. I sin bog ‘The Cultural Turn’ beskriver han hvad han kalder ‘the death of the 

subject’ (1998; 5). Ifølge Jameson har det postmoderne individ ikke nogen substans 

eller sammenhæng, men fremstår i stedet mere overfladisk, idet det er fragmenteret 

og inkonsistent.  

 

Figuren nedenfor hjælper til at opsummere nogle af de overordnede begreber 

indenfor både modernismen og postmodernismen som netop forklaret. 
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Modernisme 

 

Postmodernisme 

Rationalitet Irrationalitet 

Èn sandhed Flere sandheder 

Metafortælling Anti-fortælling 

Fortid/nutid/fremtid Nutid 

Differentiering Af-differentiering 

Centreret subjekt De-centreret subjekt 

Helstøbt individ Fragmenteret individ 

Modernismen/Postmodernisme (Egen tilvirkning) 
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7.0 Den postmoderne forbruger 

I forrige kapitel præsenterede vi nogle af de filosofiske begreber, der er 

kendetegnende for den postmoderne tankegang, eller rettere sagt den postmoderne 

anskuelse af verden. Postmodernismen kan således betragtes som et brud med det 

moderne samfunds fokus på absolutte sandheder, universelle love og rationel 

videnskab. Det postmoderne individ nægter at lade sig diktere af modernismens 

metafortællinger. Ligeledes forkaster han/hun ideen om det centrerede, rationelle 

subjekt. I det postmoderne individs bevidsthed er der en større åbenhed og tolerance 

overfor forskellige verdenssyn og måder at anskue virkeligheden på. 

 

Dette kapitel har fokus på forbrugerkultur, og sigter, på baggrund af ovenstående 

erkendelse, således mod en konceptualisering12 af den postmoderne forbruger. Vi 

ønsker at undersøge, og belyse, den effekt, ovenstående anskuelse har på 

forbrugeren. Dette gøres med henblik på at udvikle en passende terminologi i 

henhold til det følgende marketing-afsnit, altså et fokus på en terminologisk 

anvendelighed. Vigtigheden af at generere sådanne forbruger-karakteristika er 

åbenlys, såfremt man ønsker at nærme sig en konceptualisering af det postmoderne 

marketing-begreb. Denne terminologi vil desuden være et nyttigt værktøj til 

forklaringen af, og forståelsen for, den endelige analyse af forbrugeren. 

 

Som nævnt i kapitel 1.1 ønsker vi at undersøge postmoderne marketings 

anvendelighed, og det kræver en undersøgelse af de underliggende argumenter for 

konceptets fødsel. Dette synes vi bedst illustreres som en tre-trins fase, fra de 

abstrakte filosofiske grundbegreber, der fordrer en ændring i forbrugerkulturen, som 

igen fordrer nye krav til marketing som koncept.  

 

Det teoretiske fokus i dette kapitel bliver således på de elementer af forbrugeren, der 

har ændret sig under udviklingen til det postmoderne individ. 

 
                                            
12 en sådan ’postmoderne konceptualisering’ afføder et iboende paradoks, da postmodernismen netop 
afviser sådanne generelle lovmæssigheder. For vores afklaring på denne problemstilling henviser vi til 
kapitel 1.2. 
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’Det er svært at danne sig et reelt billede af hvordan det er, ud fra sådan en 
salgstale som det der jo i bund og grund egentlig bare er. Mit indtryk af Ørestad 
er ikke lige så rosenrødt som de prøver at sælge den der, det kan jeg godt 
afsløre.’ (Mads I., Pilot, 21:31) 

7.1 ’Post-shopper’ – Den kritiske forbruger 

Hvor postmoderne forbrugere er åbne overfor forskellige måder at betragte verden 

på, er de anderledes kritiske overfor marketing. Ifølge Brown er dagens forbruger 

umulig at forudse. Han introducerer begrebet the post-shopper, som han beskriver 

som en kynisk ’been-there-done-that-didn’t-buy-the-souvenirs’ forbruger (Brown, 

2006; 226). Udover at være et mangehovedet kreatur i forhold til identitet, er post-

shopperen ifølge Brown kendetegnet ved i stigende grad at være resistent overfor 

marketing stimulus. Post-shopperen forholder sig kritisk overfor reklamer, og forsøger 

i stedet at pille reklamer fra hinanden (Brown, 2006; 218).  

  

For den postmoderne forbruger er traditionel marketing blevet for forudsigelig. De 

søger derfor nye og anderledes tiltag indenfor marketing, noget som kan overraske, 

provokere eller underholde. Ifølge Firat er dette fænomen dog ikke forbeholdt 

marketing, og kan således observeres indenfor eksempelvis mode og underholdning 

(Firat & Dholakia, 2006; 132). Den postmoderne forbruger er derfor særligt tiltrukket 

af den uskarpe, dobbelttydige og ofte ironiske marketing-tilgang, der tvinger 

ham/hende til at bruge fantasien (Brown, 2006; 219). 

 

7.2 Image frem for funktion 

I moderniteten defineres imaget som repræsentationen af et produkts værdi. Dette er 

vendt på hovedet i den postmoderne tilstand. For den postmoderne forbruger er 

imaget selve produktets værdi. Imaget overstiger således selve produktets 

funktionelle kvaliteter (jf. 8.1.1). Derudover bliver der, fra forbrugerens side, lagt 

større vægt på form og stil. Når sammenhængen mellem signifier, signified og 

referent sløres, bliver det i stedet essentielt for forbrugeren at kunne finde mening i et 

produkts, eller en reklames, æstetiske udformning, og i særdeleshed det image dette 

projicerer over på forbrugeren selv (Firat & Shultz, 1997; 194). Venkatesh & 

Meamber betragter den postmoderne livsstil i sig selv som et udtryk for kunst, hvor 
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Hvis du vil købe noget så er det svært at tænke  (...) om to år kommer det til at 
se sådan ud. Det er netop hvordan ser det ud nu? Hvad kan jeg bruge det til nu? 
(Cecilia, F1; 26:12). 

produkter bliver uløseligt forbundet med kunstneriske eksperimentering, hvad enten 

det er tøj, møbler eller bygninger (2006; 24-25). Denne postmoderne æstetik er, 

ifølge Venkatesh & Meamber, især kendetegnet ved det han betegner som et ironisk 

miks af eksisterende stilarter og genrer også kaldet ’Juxtaposition of opposites’ (jf. 

8.3). 

 

7.3 Fokus på her og nu 

Pre-modernismen var orienteret omkring fortiden og traditionerne, mens 

modernismen taler om ’grand future’, og fokus på fremtiden. Som en modreaktion til 

modernismen, orienterer postmodernismen, og derfor også den postmoderne 

forbruger, sig udelukkende på nuet (Firat & Shultze, 1997; 189), og fraskriver sig 

således modernismens fokus på fremskridt. 

Nutiden behøver dog ikke at blive kedelig og statisk. Den postmoderne forbruger 

ynder nemlig at ’sample’ bidder fra andre kulturer og tidsperioder (fortid som fremtid) 

for så at gøre disse aktuelle. Dette betyder ifølge Firat bl.a. en præference for den 

simulerede virkelighed. Den postmoderne forbruger nyder den såkaldte hyperreelle 

oplevelse han/hun får i temaparker, og tematiserede byrum, hvor det er muligt at 

stifte bekendtskab med forestillingen om noget fjernt. For det postmoderne individ 

accepteres forestillingen således som en ny virkelighed (Firat & Shultz, 1997; 189 & 

Venkatesh & Meamber, 2006; 27) (jf. afsnit 8.2). 

 

7.4 Identitet(er) skabes aktivt gennem forbruget 

Den postmoderne forbruger, kontra den moderne konceptualisering, lægger vægt på 

forbrugerens aktive rolle i udviklingen af sin egen identitet(er). Dette hænger uløseligt 

sammen med den postmoderne afvisning af de universelle sandheder, der giver 

forbrugeren frihed til at konstruere de realiteter, de ønsker at leve. 
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’The call is to make each project simply one among a multiplicity of experiential 
states of being (…) It (postmodernism) only recognizes that various communities 
will have preferences for different ways of being and living, and that these 
preferences will most likely be for a multiplicity of modes rather than for a single 
mode of being or living’ (Firat & Dholakia, 2006; 126-127 – parentes tilføjet). 
 

‘The difficulty in classifying the preferences of the consumer, that is to say the 
impossibility of explaining and predicting their behaviour according to social 
indicators can be explained by the determination to be a person, in the full sense 
of the word, and not a number in a social class where behaviour is supposed to 
be identical’ (Cova, 1997; 304). 
 

 

Som citatet udtrykker det, er det moderne fokus på fremskridt erstattet af en mere 

eksperimenterende, processuel identitetsskabelse, hvor fokus er placeret på 

skabelsesprocessen og muligheden for at opleve flere identiteter samtidigt (Firat & 

Dholakia, 2006; 155). Dette er en klar modsætning til det moderne paradigme, hvor 

forbrugeren konceptualiseres som en del af en social klasse, hvor identitet og livsstil 

er forudbestemt, og individet defineres som grundlæggende passivt. Den 

postmoderne forbruger, derimod, defineres som det konstruerende individ, der aktivt 

søger at fremhæve sin individualitet. 

Denne søgen, eller nærmere higen, efter at udtrykke sin individualitet, sker primært 

gennem forbrug; ‘the individual turns towards objects and services, that is to say the 

system of consumption in order to forge an identity’ (Cova, 1997; 305), og således 

har det postmoderne individ udviklet sig til ’Homo consumericus, a creature defined 

by consumption and the experiences derived therefrom’ (Firat & Shultz, 1997; 193). 

Denne erkendelse betyder at forbrug tildeles en ophøjet værdi i postmodernismen, 

hvorimod det moderne sociologi anskuede forbrug som amoralsk og sekundært til 

produktion (Ritzer et al, 2001; 425). I postmodernismen anskues forbrug som en 

performativ proces, der bidrager til identitetsskabelsen hos den enkelte forbruger. 

Den postmoderne forbruger bliver en aktiv producent af meninger, oplevelser, 

identiteter og værdi (Firat & Dholakia, 2006; 140). 
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‘In postmodernist discourse, a playful engagement with the complexity (and 
frequent reversibility) of the object-subject relationship is suggested, rather than 
its simplification or repression into the modern duality of the superior subject 
versus the inferior object.’ (Firat & Dholakia, 2006; 131-132) 
 

7.5 Subjekt-objekt forholdet kompliceres 

I postmodernismen kompliceres forholdet mellem subjektet (forbrugeren) og objektet 

(produktet), og forbrugeren kan således agere som begge; 

 

 

Den postmoderne forbruger byder sig ind som en del af markedet, en vare, hvor man 

forsøger at gøre sig attraktiv i forskellige situationer. Dette sker både på det 

individuelle og det kollektive niveau. På det individuelle niveau sker denne 

objektificering i en søgen efter at tilfredsstille umiddelbare emotionelle behov såsom 

glæde, at føle sig attraktiv mv.; ‘postmodern consumers are (…) seeking to feel good 

in separate, different moments by acquiring self-images that make them marketable, 

likeable, and/or desirable in each situation or moment’ (Firat & Shultz, 1997; 193). 

 

På det kollektive niveau er der to overordnede bevæggrunde for at bruge sig selv 

som objekt. Når forbrugeren betragter sig selv som en vare, er man i konkurrence 

med andre forbrugere (som objekter) om at gøre sig mest attraktiv og ’salgsbar’. 

Denne konkurrence har sit klare afsæt i den stigende individualisering, der 

kendetegnede det sen-moderne, og således også er en realitet i det postmoderne. 

Man er således i konkurrence med sine medmennesker. Men med denne 

objektificering følger også en begyndende tilbagevendelse til fællesskabet, en logisk 

konsekvens ifølge Cova (1997). Man kan således sige, at behovet for at være et 

unikt individ (deraf individualiseringen), fordrer behovet for fællesskab, da den 

postmoderne forbruger ønsker at opleve forskellige livsformer. 
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’If postmodern points to something it is the eclipse of a particular coherent sense 
of culture and associated way of life which was dominant in the western upper 
and middle classes which set the tone for the culture as a whole.’ (Featherstone, 
1991; 110) 

7.6 Kompleksitet som nøglebegreb 

Cova karakteriserer postmodernismen som værende såvel individualistisk som 

fællesskabsorienteret (1996; 18-19), og portrætterer fremragende den postmoderne 

forbruger som det komplekse individ, der bevæger sig på tværs af de moderne 

grænser. For at undgå at blive fikseret i en enkelt måde at være på, søger den 

postmoderne forbruger en konstant strøm af fragmenterede oplevelser (Firat & 

Shultz, 1997; 190). Det postmoderne subjekt er ikke længere en konstant størrelse, 

men i stedet en refleksion af det pågældende individs øjeblikkelige omgivelser. Den 

ideelle postmoderne forbruger indeholder med andre ord en hel palette af forskellige 

identiteter, hvilket betyder en fragmenteret stil og smag. Derfor bliver forbruget også 

et bedre værktøj for at tilnærme sig den postmoderne forbruger, da forbrugeren 

udlever mange roller på én og samme gang. Denne kompleksitet, og de 

medfølgende implikationer for marketing, undersøges i kapitel 8.5. 

 

Den postmoderne forbruger 
 
• Åben over for forskellige livssyn 
• Resistent over for traditionelle marketing-stimuli 
• Image overstiger funktionalitet 
• Fokus på her og nu 
• Præference for simulationen 
• Forbrugeren som både subjekt og objekt 
• Forbrug bliver centralt for identitetsskabelse 
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‘As they become producers of their identities, experiences, and life meaning, 
consumers increasingly demand an active role in the determination of the 
attributes and features of the products with which they must interact to 
accomplish such symbolic and experiential production. Thus, they increasingly 
demand to be a part of the processes that construct these products, rather than 
acting as choice-makers among the finished products that organizations proffer.’ 
(2006; 143 – læs også Featherstone, 1991; 84-86). 

8.0 Postmoderne Marketing 

Dette afsnit har et tvedelt sigte. I første omgang er formålet med afsnittet at belyse 

fem centrale temaer inden for postmoderne marketing, som nævnt i afsnit 3.2. Hvor 

vi, indtil nu, primært har beskæftiget os med den sociologiske og antropologiske 

tilgang til postmodernisme, vil vi således nu bevæge os i retning af en mere 

marketing-specifik teorigennemgang. Dernæst vil vi efter hvert af de fem temaer 

perspektivere teorien til Ørestad City, for endeligt at konkludere på hvorledes 

æstetikken i byrummet kan siges at være et udtryk for postmoderne marketing.   

 

Det er vigtigt at understrege, at de fem udvalgte temaer, og konceptualiseringen af 

den postmoderne forbruger, overlapper, og understøtter, hinanden. Disse elementer 

forbindes ved hjælp af krydsreferencer, og skal derfor ses i en større sammenhæng, 

hvor hver enkelt afsnit bidrager til en uddybelse af de forskellige strategiske 

overvejelser, der er væsentlige i det samlede strategiske marketing-arbejde. 

 

8.1 Reversal of production and consumption 

I et postmoderne perspektiv bliver grænsen mellem produktion og forbrug mere 

sløret. Man kan ikke længere tale om slutbrugere. Den postmoderne markedstilgang 

betragter al menneskelig aktivitet, herunder forbrug, som noget mere dynamisk som 

kan sættes ind i en form for livsstilscyklus. I forbrugerafsnittet konceptualiseres den 

postmoderne forbruger som den aktive identitetsskaber, der har en personlig 

interesse i livsstil, og derved også søger en aktiv rolle i udviklingen af disse 

forskellige identiteter. Firat & Dholakia forklarer det således; 
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‘Value is the property of the image, it is the image that the consumers seeks, 
especially at a time when the principal goal of the Homo Consumericus is to 
(re)produce and (re)present oneself as an image… (marketers) must think in 
terms of products representing the images, not images representing the 
products.’ (1997; 198) 

Dette har særlig betydning for to væsentlige dele af marketing-strategien, nemlig 

produktets nytteværdi, og forbrugerens rolle i produktudvikling. Disse to aspekter af 

den postmoderne værktøjskasse bliver udgangspunktet for dette afsnit. 

 

8.1.1 Produktet 

En af de mest anvendte, og anerkendte, moderne modeller til at forklare udviklingen i 

de menneskelige behov, er Maslows behovspyramide (Kotler & Armstrong; 2004; 

192-193), hvor de basale, fysiske behov udgør fundamentet for pyramiden, og de 

individuelle, psykiske behov udgør toppen. Strukturen i modellen kræver at de 

underliggende behov realiseres, førhen nye behov udløses i næste trin af pyramiden. 

Dermed er de individuelle behov betinget af realiseringen af de mere fysisk betonede 

behov såsom behovet for mad, husly, søvn mv. Trods vores forenkling af 

behovspyramiden, fremgår det tydeligt, hvis vi undersøger den med postmoderne 

briller, at pyramiden er både forsimplet og forældet, når det gælder anvendeligheden 

overfor den postmoderne forbruger. For den postmoderne forbruger gælder helt 

andre betingelser, da de fysiske behov tages for givet, og de individuelle behov bliver 

fremherskende. En stigning i de individuelle behov vil derved betyde en stigende 

fragmentering blandt forbrugerne, men får også konsekvenser for sammensætningen 

af produktets nytteværdi. Den stigende fragmentering blandt forbrugerne beskrives i 

kapitel 8.5, men vi vil her fokusere på sammensætningen af produktets nytteværdi i 

en postmoderne kontekst. 

 

Når de individuelle behov bliver fremherskende for forbruget, stiller det nye krav til 

den samlede værdi et produkt indeholder. I postmoderne marketing mister produktets 

funktionelle, materielle værdi sin betydning, som i stedet overtages af produktets 

symbolske, immaterielle værdier, også kaldet image. Firat & Shultz forklarer det 

således; 
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’Constitution of images’ 
(Firat & Shultz, 1997; 199) 

 

At image har afgørende betydning for produktet er i og for sig ikke banebrydende, og 

af specielt postmoderne karakter. Dette var også en vigtig del af det moderne 

marketing paradigme, hvor blandt andet Veblens ’conspicous consumption’ (Ritzer et 

al, 2001; 414), anerkendte betydningen af image for produktets succes. Forskellen 

mellem det moderne og postmoderne syn på image, ligger i det faktum, at i det 

moderne paradigme bliver image betragtet som værdi der skabes i produktion, altså 

fra producentens side, hvorimod det postmoderne begreb betragter image som 

’værdi der skabes af forbrugeren’ (Cova, 1996; 498), og derved anerkendes også 

den værdi selve forbrugsprocessen skaber (Ritzer et al, 2001; 414). Forbrug bliver 

altså en del af produktionsprocessen, da ’det er tydeligt at meninger, identiteter og 

oplevelser produceres gennem forbruget’ (Firat & Dholakia, 2006; 138). 

 

 

 

 

Figuren forklarer således den strukturelle opbygning af et image i en postmoderne 

kontekst. Fra figuren er det tydeligt at produktets funktionelle egenskaber mister 

betydelig værdi, og kun besidder fragmentarisk værdi. I stedet skal værdi skabes 

gennem et samspil mellem flere elementer, hvor de symbolske og emotionelle 

værdier får en stigende betydning for produktets samlede appel (Firat & Shultz, 1997; 

198). Herved flyttes fokus fra produktion til forbrug, og fra produktet til individet, altså 

skabes der en forrykkelse i magtbalancen mellem producent og forbruger. I 

postmoderne marketing søges værdi altså gennem image, som en kontinuerlig 

proces mellem producent og forbruger. Ifølge figuren skal det attraktive image altså 

stadig indeholde funktionelle værdier, men skal i stigende grad bidrage til 

forbrugerens selvprofilering og identitetsskabelse, og samtidig appellere til sanserne. 
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Dette resulterer i en mere kompliceret værdiskabelsesproces for producenten, der 

må acceptere en stigende mangel på kontrol af denne proces, der i stedet finder sted 

som en forhandling med forbrugeren. Denne ’forhandling’ ændrer marketings rolle, 

da marketing, som nævnt tidligere, skal redefineres som en formidler af processer 

frem for en leverandør af færdige produkter. 

 

8.1.2 Produktudvikling som forhandling 

 

 

 

 

 

Forbrugeren er ikke længere sidste led i værdikæden, men et centralt led i 

udviklingen af selve produktet. Forbrugeren har indflydelse på produktets værdi; ’In 

marketing terms, postmodernism erodes the professional layer of insulation between 

the corporation (the stage) and the marketplace (the audience)’ (Firat & Dholakia; 

2006, 134). Thomas Boysen Ankers artikel ’Branding er frihed’ (2008, 13. juni) giver 

et ganske glimrende indblik i den postmoderne anskuelse af forbrugeren, og dennes 

potentielle indflydelse på, og krav til, marketing som koncept. Hans syn på 

forbrugeren ligger således umådeligt tæt op ad den postmoderne definition (jf. kapitel 

7), hvilket hans syn på branding også klart bærer præg af. Det interessante ved 

denne artikel er ikke branding som marketing-værktøj, men måden han anskuer 

produktudvikling på. Han skildrer det som en magtrelation, hvor forbrugeren får 

stadigt mere magt i udviklingsprocessen; ’Forbrugeren er i dag et centralt led i 

produktudviklingen, der har afgørende indflydelse på, hvilke produkter der kommer 

på markedet, hvad de kan og hvordan de ser ud (bruger dreven innovation)’ (Anker, 

2008, 13. juni). Denne udvikling er også en væsentlig pointe for Firat & Dholakia, der 

ser en tydelig tendens med hensyn til produktudvikling i fremtiden; 

’Conceptualizing marketing as the activity of finding out what consumers need, 
organizing resources, designing a product that fits the image of the need, 
communicating its presence, and making it available to the consumers – these 
have most likely reached their end’ (Firat & Dholakia, 2006; 148 – 
understregning tilføjet).  
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Reversal of production and consumption 
 

� Image ER produktet! Funktionalitet mister værdi 
� Værdi skabes i forbrug 
� Proces-orienteret (forbrug) 
� Bruger-involvering 
 

’The already popular ’built-to-order’ techniques (e.g. Dell computers) are likely to 
pave the way for ‘design-to-order’ and even ‘invent-to-order’ methods. Marketing 
organizations, therefore, will have to involve post-consumers increasingly in the 
design of products at earlier and earlier stages of their development – not simply 
as researched subjects, but as active participants’ (2006; 139). 
 

 

Grænsen mellem, hvad vi kan kalde de karikerede, eller ekstreme, eksempler på den 

moderne kontra den postmoderne tilgang til produktudvikling, beskrevet ovenfor, er, i 

praksis, selvfølgelig ikke så sort og hvid. Man kan finde mange eksempler på begge, 

men de fleste finder man unægtelig som et kompromis. Men, interessant for denne 

afhandling, er de eksempler, der udmærker sig ved netop at tillade forbrugeren 

indblik i, og indflydelse på, det endelige produkt. Alene de eksempler Firat & Shultz 

opgiver i deres artikel (2006; 139, 142, 145), fremhæves jo i en, postmoderne, 

forventning om at tendensen bliver normen. Af nylige danske forretningsmodeller, der 

kan relateres til den postmoderne tankegang i dette afsnit, kan nævnes firmaet 

Globalisers13, et rejsebureau der giver forbrugeren større mulighed for at sætte sit 

individuelle præg på produktet (og oplevelsen). Forretningsmodellen forklares 

således; ’Globalisers er en markedsplads, som sætter rejse-kunder direkte i kontakt 

med turoperatører på destinationen... Ved at handle direkte med arrangøren på 

destinationen får vore kunder et mere autentisk produkt og bedre mulighed for at få 

rejsen skræddersyet til personlige behov (Müller, 2008, 13. juni). Her kan man tale 

om et tilbud der markedsføres til den engagerede, krævende forbruger, der ønsker at 

sætte sit eget præg på produktet, hvor virksomheden udelukkende tager sig af de 

fysiske rammer vedrørende rejsen. 

 

                                            
13 se www.globalisers.dk 
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’Altså, hvis det er helt nyt, en helt ny bolig eller en helt ny lejlighed, så ville jeg 
synes det er væsentligt selv at kunne have indflydelse på hvad der sker’ 
(Christian, F2; 17:50). 
’ja, at kunne sætte sit helt eget præg på sit hjem. Og det er vel det man viser 
frem’ (Frank, F2; ). 
 

8.1.3 Ørestad City 

I relation til byplanlægning citeres Las Vegas tit som et tidligt eksempel på et 

postmoderne produkt, men kritiseres, fra et postmoderne perspektiv, for ikke at 

inddrage forbrugeren (nok) i beslutningsprocessen (Firat & Shultz, 1997; 197). Mere 

modne postmoderne byer vil således i højere grad udvikles gennem inddragelse af 

forbrugeren tidligt i processen (Ibid). Ørestad City kan kategories som begge dele, 

men det er værd at nævne, fra en postmoderne anskuelse, at Byparken i Ørestad 

City netop er resultatet af et ’samarbejde’ mellem Mutopia14 og borgerne i Ørestad 

City, nærmere bestemt de borgere der bor på hver side af parken (guided tur i 

Ørestad). Oprindeligt var Byparken udviklet som pendant til Central Park i New York, 

men efter at have spurgt borgerne til råds, blev en ny plan udviklet på baggrund af 

borgernes idéer og ønsker, hvilket endte i den nuværende Byparken. Den oprindelige 

idé med at imitere New Yorks Central Park i Ørestad City kan læses som en 

postmoderne strategi i form af tematiseringen, men det samme kan resultatet, hvor 

borgerinddragelsen endte i et nyt design for Byparken. 

 

Inddragelsen af forbrugeren kan også ses i boligerne i Ørestad City, hvor forbrugeren 

ved køb har indflydelse på valg af materialer, lejlighedens værelsesinddeling osv. At 

tillade forbrugeren sit individuelle præg er blevet et alment tilbud i det meste 

nybyggeri, men i Ørestad City er eksempelvis ’Det Fleksible Hus’ opbygget, så 

anden- og tredjegenerationskøbere kan bestemme udformningen af de forskellige 

rum, ved at flytte ikke-bærende vægge (jf. 5.4.2). Dette hænger således godt 

sammen med den postmoderne teori om at give forbrugeren frihed til at tillægge 

boligen individuel signalværdi, og giver således forbrugeren en aktiv rolle i 

produktionen af både den funktionelle værdi, men også den symbolske, hvilket er det 

interessante aspekt i postmoderne marketing. 

                                            
14 udviklingspartner for By & Havn. 
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8.2 Hyperreality 

I afsnit 6.3.1 introducerer vi Baudrillards begreb hyperreality. Ifølge Baudrillard kan 

verden betragtes som bestående af simulationer og simulacra. Baudrillard 

argumenterer for at verden, i stigende grad, er begyndt at kopiere sig selv, hvilket gør 

at vi mister fornemmelsen for at noget skulle være mere virkeligt end noget andet. 

Hyperreality udfordrer modernismens klare skel mellem fantasi og virkelighed. I 

stedet gøres virkelighedsbegrebet til noget subjektivt og således afhængig af 

menneskers interaktion. Firat og Venkatesh forklarer således; 

 

 

 

 

 

Årsagen til det imploderede virkelighedsbegreb skal ifølge Firat og Venkatesh findes i 

den globale sammenbinding via TV- og bladmedier, samt naturligvis opfindelsen af 

Internettet. Mediernes overflod af symboler, tegn, tekster og lyd har utydeliggjort 

forbindelsen mellem det man i semiotikkens verden kalder signifier, signified og 

referent (Firat & Shultz, 1997; 192). Når referencen mellem det fysiske og det 

mentale begreb bliver sløret, forsvinder også fokuset på originalitet og autenticitet. 

Idet hyperreelle miljøer bliver flere og flere, vil mange forbrugere opleve simulationen 

af et sted, før de reelt oplever det virkelige sted. Således bliver simulationen 

virkeligheden for den pågældende forbruger. 

 

Indenfor marketing er det derfor også muligt at manipulere med selve 

virkelighedsbegrebet, og konstruere og intensivere en ny virkelighed der er mere 

’virkelig’ en ’virkeligheden selv’ (Brown, 2006; 216 & Venkatesh & Meamber, 2006; 

27). Dette giver helt nye perspektiver, da det i stigende grad kommer til at handle om 

at sælge en oplevelse eller en forestilling (image), frem for indhold (substans). 

 

Hyperreality has been discussed as being a condition where what we 
experience as our (social) reality is culturally constructed, not out there and 
independent of human agency. Hyperreality is the becoming real of what was 
or is a simulation or.... hype’. (2006; 128) 
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8.2.1 Den simulerede virkelighed 

Ifølge Firat og Venkatesh er et vigtigt aspekt af hyperreality, at man indenfor den 

postmoderne kultur bliver mere villige til konstruere og udleve simulationer af 

virkelighed. Når en simulationen fanger en specifik gruppe forbrugeres 

opmærksomhed, vil gruppens ’medlemmer’ begynde at opføre sig, og handle på en 

måde der autentificerer simulationen. Således skabes en ny virkelighed (Firat & 

Venkatesh, 1995; 252). Denne form for hyperreality kan, ifølge flere postmoderne 

teoretikere, i stigende grad observeres i tematiserede bymidter samt i shopping-

centre (Venkatesh, 2006; 27 & Firat & Venkatesh,1995; 252 – læs også Skot-

Hansen, 2007; 38). Tematiseringer af specielt urbane miljøer, centre og 

forlystelsesparker sætter rammer for den turistiske, postmoderne forbruger, der 

søger denne imaginære udflugt i drømmeverdner (Firat & Shultz, 1997; 189).   

 

Marketing handler således om at skabe disse simulationer eller forestillinger, som 

forbrugeren kan ’købe sig ind i’. Indenfor marketing af byer kan man på denne 

baggrund argumentere for at det i stigende grad er imaget frem for indhold der bliver 

centralt, hvilket resonerer med de øvrige nøglebegreber for postmoderne marketing. 

 

 

 

 

 

 

Flere af verdens mest populære turistmål kan således ses i hyperrealitys klare lys. 

For mange ses det mest ’lysende’ eksempel Las Vegas, hvor hele byen er bygget op 

omkring simulationer af forskellige europæiske hovedstader. Her kan man bl.a. 

opleve Ceasar’s Palace’s gengivelse af en romersk markedsplads, Ægyptens 

pyramider og Eiffeltårnet i størrelsen 1:2 (Firat & Venkatesh, 1995; 252). Vegas er 

desuden ’hyperreal’ i kraft af den måde byen toner frem som et fatamorgana i den 

ellers øde Nevada-ørken. Den er altså afkoblet fra den øvrige population og fremstår 

som en slags satellitby. Et andet eksempel på et sted hvor fantasien, simulationerne 

og derigennem hyperrealiteten får frit spil, er i Dubai. Her har man i ’The World’ skabt 

jeg synes at den måde de fremstiller bygninger på og centrummet i området 
minder helt vildt meget om Rockefeller ovre i New York, altså den måde som 
folk også bruger det (Tanja, F1; 22:59). 
 
Jeg tænker lidt om folk hopper på den (...) Nu skal vi være ligesom New 
Yorkerne (...) (Yildiz, F1; 23:29). 
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verdens største byggeprojekt som består af 300 kunstigt skabte øer der tilsammen 

former et ca. 55 km2 stort verdenskort. Her kan man købe sit eget ’land’ som minder 

om det rigtige land i både form og geografisk placering i forhold til de øvrige lande 

(øer) (www.theworld.ae & Firat, 2006; 120). 

 

En nævneværdig forudsætning for selve fænomenet hyperreality er 

postmodernismens nedprioritering af kronologi og historie, samt den postmoderne 

forbrugers fokus på her og nu. Historiske koncepter, begivenheder, bygninger og 

figurer bliver afkoblet fra deres oprindelige kontekst og bliver implementeret i 

nutidens samfundsbillede som et stort, fragmenteret puslespil (Firat & Dholakia, 

2006; 128). Hyperreality sætter scenen for den imaginære udflugt (jf. afsnit 7.3).  

 

8.2.2 Hyperrelle produkter 

Marketing via hyperreality er ikke alene om virkelighedssimulationen af steder. 

Hyperreality har for længst fundet vej til markedet for dagligvarer. Ifølge Brown findes 

der hyperreelle produkter overalt, i form af eksempelvis koffeinfri kaffe, alkoholfri 

alkohol, og i det populære amerikanske brand ’I can’t believe its not butter’, ses det 

perfekte eksempel på hyperreality i smørfrit smør (Brown, 1995; 115). Brown nævner 

desuden en spirende verden af hyperrelle produkter indenfor computerspil, hvis 

altdominerende formål er at give forbrugeren muligheden for at visualisere sig selv i 

et drømme-univers bestående af virtuel reality. 

 

8.2.3 Virtual reality - Hyperreality 

Ifølge Bo Edvardsson og Bo Enquist, to svenske professorer i business 

administration ved Karlstad Universitet, vinder hyperreality i stigende grad indpas i 

form virtuelle service ydelser i forbindelse med ’pre-purchase’ (Edvardsson & 

Enquist, 2005; 150). Ideen er at man, ved brug af computer simuleret virkelighed 

(virtual reality), får muligheden for at visualisere (og således teste) produktet, inden 

man beslutter sig for at købe. Hvad der i dag er almindelig rutine inden køb af f.eks. 

en bil, vil ifølge Edvardsson og Enquist snart være muligt indenfor andre ’high value 
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Hyperreality 
 

� Verden kopierer sig selv 
� Det simulerede bliver virkelighed 
� Hyperrelle produkter og miljøer 
� Marketing fokuserer på at skabe more real than real 
� Hyperreality appellerer til forbrugerens fantasi og eventyrlyst 

purchases’ såsom turisme, sygehusvæsnet, uddannelse og business to business 

services (Edvardsson & Enquist, 2005; 159 & Firat & Shultz, 1997; 196). 

 

 

8.2.4 Ørestad City 

I reklametraileren for Ørestad Down Town ser vi flere direkte eksempler på 

hyperreality, i form af tematiseringen af bycentrum: ’Ørestad Down Town vil byde på 

kultur og kulinariske oplevelser som vi måske bedst kender det fra New York og 

London (…) Skønne piazzaer som i Rom, Berlins funky restauranter og Los Angeles’ 

hektiske udeliv’ (Ørestad Downtown, The Movie). Særligt simulationen af en 

amerikansk storby synes at være et dominerende tema for bydelen.  

 

I sit foredrag om Ørestad fortæller By og Havns administrerende direktør, Jens 

Kramer Mikkelsen, om en ’villet tæthed’. Det at bygge både tæt og højt er meget 

bevidst i forhold til at skabe storbyliv med referencer til nogle af verdens store 

metropoler (guidet tur i Ørestad & Lokalplan 325). Dette falder altså ind under 

tematisering af Ørestad, og er et eksempel på hyperreality. Ud over de tydelige 

referencer i både arkitektur og bydesignet, gøres der i markedsføringen af Ørestad 

Downtown konsekvent brug af ord som Downtown, City og Copenhagen Towers. 

Man kan derfor argumentere for at Ørestad City sælger forestillingen om det at bo i 

en metropol. 

 

Endelig er det vores argument, at man allerede kan betragte reklametraileren for 

Ørestad Downtown som et ’tidligt’ eksempel på hyperreel marketing, i form af en 

’simulations-service’. Hyperreality er en måde at præsentere produktet Ørestad 
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Downtown, i dette tilfælde er det også den eneste. Ved at simulere et helt færdigt 

produkt inklusivt byliv og atmosfære, er det i teorien, muligt at skabe en forestilling i 

bevidstheden hos potentielle lejlighedskøbere. Det bliver altså muligt for forbrugeren 

at visualisere sig selv i byrummet, hvilket kan influere en evt. købsbeslutning. 

 

8.3 Juxtapositions of opposites 

Som nævnt udfordrer postmodernismen differentierings-begrebet og normativ, 

hierarkisk inddeling. Dette baner vejen for en ny æstetik præget af irrationalitet og en 

legesyg vilje til at iscenesætte paradoksale modsætninger, det som Firat & Dholakia 

betegner ’Juxtaposition of opposites’. Begrebet er ikke udelukkende forbeholdt 

æstetik og kan, ifølge Firat & Dholakia, eksempelvis også optage en ideologisk eller 

moralsk karakter (2006; 132). I forhold til vores problematik vil det imidlertid være 

oplagt at fokusere på paradoksale modsætninger af æstetisk karakter, da 

arkitekturen i Ørestad City har været en væsentlig del af positioneringsstrategien. 

 

Man kan betragte ’juxtaposition of opposites’ som et udtryk for en æstetisk 

modkultur, hvis hovedbudskab er opgøret med den funktionalistiske og stilrene 

æstetik der prægede modernismen. Fokus er i stedet på værdier som; åbenhed 

overfor forskellighed og det at kunne se potentialet i det fremmede og anderledes 

udtryk (Firat & Dholakia, 2006; 132 & Venkatesh & Meamber, 2006; 25).  

 

’Juxtaposition of opposites’ har en direkte indflydelse på marketing-disciplinen, og 

ifølge flere af teoretikerne indenfor postmoderne marketing har fænomenet allerede 

sit fodfæste i dagens marketing (Firat & Venkatesh, 1995; 255). Brown udtrykker 

således, at nøglen til succesfuld marketing netop er kendetegnet ved brugen af 

modstridende stilarter, genrer og motiver i et stort miks; ’An open, untargeted, ill-

defined, ambiguous approach, which leaves scope for consumer participation’ (2006; 

219). Dette resulterer ofte med at budskaber vedrørende produktets egenskaber, og i 

visse tilfælde også selve produktet er uklart. Dette er endnu en indikation på den 

symbolske værdis triumfering over funktionaliteten (jf. afsnit 8.1.1). ’Juxtaposition of 

opposites’ har også en umiddelbar anvendelighed i forhold til at fange forbrugerens 
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opmærksomhed, i sin primære egenskab af at chokere, underholde og frem for alt 

overraske. Disse egenskaber bliver yderligere vigtige i takt med at den 

(post)moderne forbruger bliver mere og mere resistent overfor stimuli (jf. afsnit 7.1). 

Brown begrunder yderligere, at fordelen ved netop anvendelsen af kombinationen af 

modstridende objekter og stilarter, appellerer til forbrugerens fantasi, og på denne 

måde inddrager forbrugeren (2006; 218). 

 

8.3.1 Arkitektur 

Ifølge Brown er skellet mellem modernitet og postmodernitet særligt tydeligst inden 

for arkitektur (1995; 70). Hvor moderne arkitektur havde travlt med hele tiden at 

opfinde sig selv på ny, er den postmoderne arkitektur mere fokuseret på selve det at 

eksperimentere ved at kombinere allerede opfundne stilarter, genrer og komponenter 

på en ny måde (1995; 71). Firat & Venkatesh refererer således til; ’a new architecture 

of all consumers’ surroundings’  idet den tolererer alle former for stilkombinationer 

inden for arkitektur, og derfor principielt inkluderer alle forbrugere (1995; 255). Men 

’juxtapositions of opposites’ kan også ses som et strategisk markting-værktøj i 

erkendelse af, at forbrugeren får et stadigt mere fragmenteret forbrugsmønster, som 

kræver et produkt med en mangeartet appel15. Betegnelse for denne anskuelse har 

vi valgt ’æstetiske fragmentering’. 

 

En anden selverklæret postmodernist, den amerikanske arkitekt, designer og 

teoretiker, Charles Jencks, ser ’juxtaposition of opposites’ som en nødvendig logik 

indenfor arkitektur i byrummet. Hans primære budskab er, at arkitekturen skal 

afspejle byens naturlige kompleksitet.  

 

 

 

 

Byen skal ses som en levende organisme af holistisk karakter med komplekse 

interne sammenkædninger (Jencks, 1995; 26). Hvis arkitekturen skal afspejle byen, 
                                            
15 Afsnit 8.5.1 omhandler det fragmenterede individ, og dennes betydningen for produktets appel og 
alsidighed. 

Complexity represents a psychological and social advance over simplicity, an 
evolution of culture and urbanism to cope with contradictory problems such as a 
conflict between the inside and outside pressures of a building’.  
(Jencks, 1995; 26) 
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Juxtaposition of opposites 
 
� Æstetisk modkultur 
� Marketing er kendetegnet ved anvendelse af stil- og genremiks 
� Der appelleres til forbrugerens fantasi 
� Æstetisk fragmentering som marketing-værktøj 
 

må den nødvendigvis tilbyde samme form for kompleksitet, eksempelvis i form af 

opstillede modsætninger indenfor stilarter.   

 

8.3.2 Ørestad City 

Vores argument er, at der i Ørestad City er anvendt ’juxtaposition of opposites’ både 

isoleret set i den enkelte bygnings arkitektur, men også i bygningers placering i 

forhold til hinanden. Det mest iøjnefaldende eksempel finder vi i VM Bjerget (bilag 4.0 

& 4.1). Boligbyggeriet, som er tegnet af tegnestuen BIG med arkitekten Bjarke Ingels 

i front, er banebrydende, idet man har blandet traditionelle komponenter som 

parkering og boliger på en helt ny måde og derved skabt merværdi for forbrugeren 

(Straarup, 2008). At denne type arkitektoniske ’juxtaposition of opposites’ skaber 

opmærksomhed og begejstring hos et bredere publikum ses i VM Bjergets kåring 

som verdens bedste boligbyggeri ved World Architecture Festival i oktober i år.  

 

 

 

 

 

I Ørestad City er det et bevidst træk at tillade forskelligartet arkitektur at eksistere i 

samspil med hinanden, for på den måde at skabe en diversificeret æstetik der kan 

stimulere beboernes og de besøgenes sanser (guidet tur i Ørestad).  

 

Netop føromtalte VM Bjergets placering i forhold til VM Husene (bilag 5.0) er et 

eksempel på bevidst opstillede modsætninger i et arkitektonisk samspil. VM Bjergets 

sydvendte side er en hældning bestående af et træ-konstrueret altansystem, også 

‘Vi har hele tiden anset VM Bjerget for at være vores første realiserede 
eksempel på det vi kalder arkitektonisk alkymi. Ideen om at man ved at blande  
traditionelle ingredienser som foreksempel parkering og boliger Iien form for 
symbiose kan skabe merværdi – hivs ikke guld’ (Bjarke Ingels i Metro Express) 
(Straarup, 2008) 
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’Fra New Yorks pulserende gadeliv 24 timer i døgnet, til skønne piazzaer i Rom. 
Fra Berlins funky restauranter, til små tavernaer ved middelhavet og fra det 
hektiske Los Angeles og udelivet i Californien, til det afslappede og hyggelige 
København’  (Ørestad Downtown, The Movie). 
 

’What I want to claim is that if modernization is a process of cultural 
differentiation, or what German analysts call Ausdifferenzierung, then 
’postmodernization’ is a process of de-differentiation, or 
Entidifferenzierung.’(Lash; 1990, 5). 

kaldet ’de hængende haver’ (bilag 4.1). Altanerne er tegnet således, at det fra en 

altan ikke er muligt at se ned på de underliggende altaner. Fra arkitektens side har 

der altså været et ønske om at sikre beboernes følelse af privatliv. VM Husenes 

nordvendte bagside ca. 20 meter fra VM Bjerget består af en stor lodret glasfacade 

med direkte udsyn ind i beboernes stuer. Man kan derfor sige at VM Husene fremstår 

som en diametral modsætning til VM Bjerget.  

 

Man kan også argumentere for at selve konceptet ved en ’city’ og en ’downtown’ 

placeret på det fredede og golde Amager Fælled vidner om klare modstridende 

elementer i samspil (jf. afsnit 8.4). I reklametraileren for Ørestad Downtown hører vi 

hvordan man i helhedsplanen for bydelen er inspireret af så forskellige kulturer som 

den amerikanske, den tyske og den italienske. Denne måde at tænke byplanlægning 

ræsonnerer godt med teorien omkring ’juxtaposition of opposites’.  

 

 

8.4 De-differentation 

Sociologen Scott lash’s begreb ’de-differentation’ er nært beslægtet med begrebet 

’juxtaposition of opposites’. Ifølge Lash er postmodernisme i høj grad karakteriseret 

ved en kulturel af-differentiering som står i direkte opposition til modernitetens 

kulturelle differentiering. 
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8.4.1 Genrer og stilarter smelter sammen 

Brown argumenterer for at sammensmeltningen af genre og stilarter i samfundet 

allerede har fået sit klare fodfæste. Som et eksempel nævner han hvordan man 

inden for musikkultur i stigende grad ser bizarre genrekombinationer i form af jazz-

rock og grunge-punk (Brown; 1995, 73-74). Inden for TV-mediet har der i de sidste 

20 år været en tendens til at se fornyelse gennem sammensmeltning af genrer. 

Eksempelvis er begrebet doku-soap en en sammentrækning af dokumentar og soap-

opera. Også marketing disciplinen er kraftigt influeret af af-differentiering, hvilket ikke 

mindst skyldes internettets gennembrud. Nye genrer som infomercials, ca. 30 min 

lange reklamer, findes ofte i forbindelse med TV-Shop, og fænomenet edutainment, 

der betegner computerspil der kombinerer underholdning med undervisning for børn 

(Brown; 1995, 112). Endelig er der helt tydeligt sket en af-differentiering i 

forbruger/producent-forholdet (jf. afsnit 8.1.2). 

 

8.4.2 Fin- og massekultur smelter sammen 

En konsekvens af af-differentiering er, at det der tidligere var anerkendt som finkultur 

ikke længere er reserveret for overklassen, og omvendt (Lash; 1990, 11). Kronprins 

Frederik er medarrangør af rockkoncerten Rock ’n Royal i parken og den anerkendte 

danske kunstner Kristian von Hornsleth bruger motorcykler som lærreder for sine 

malerier. Et andet godt eksempel på sammensmeltningen af fin og massekultur er 

historien om en engelsk mobilsælger ved navn Paul Potts, der bliver verdensberømt 

operasanger i løbet af et døgn, efter at have vundet en talentkonkurrence. Herefter 

turnerer han så rundt i hele verden og synger i flere shoppingcentre, inklusive 

Bloomingdale i New York. Eksemplet indeholder flere sammensmeltninger, 

heriblandt finkulturen overfor massekulturen i opera/mobilsælger og lige så 

væsentligt, sammensmeltningen af shopping og underholdning. Netop 

sammensmeltningen af shopping og underholdning er blevet normen i storbyer 

verden over (Featherstone, 1991; 96-97). Flere shoppingcentre har undergået 

forvandlingen fra primært at være et sted for indkøb, til at være et forlystelsescenter 

hvor indkøb blot er én ’forlystelse’, ligestillet med eksempelvis restauranter, biografer, 

lejeland og minigolf (Brown; 2006, 215). Ifølge Featherstone er sammensmeltningen 
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af populær- og finkultur et gennemgående træk i postmoderne (stor)bykultur (1991; 

kapitel 7). Derved bliver grænsen mellem høj- og ’lav’-kultur nedbrudt, og tolerancen 

for forskellighed større. 

 

8.4.3 Livssfærer blandes sammen 

Også på et mere sociologisk plan er det ifølge postmoderne teoretikere muligt at 

forudse og forklare fænomener ud fra teorien om af-differentiering. Begrebet ’life 

spheres’ dækker over de tre overordnede sfærer; work life, domestic life og 

recreational life. Ifølge Firat kan man forvente at der i stigende grad vil ske en 

sammensmeltning af disse livssfærer. Livssfærer er forbundet med image. Hvor 

forbrugeren traditionelt har projiceret separate images i forhold til om de var på 

arbejde, derhjemme eller f.eks. i den lokale fodboldklub, vil der ske image-

fragmentering. Firat udtrykker således; ’It is possible that research will expose the 

existence of greater affinity among certain images in differet life spheres, as 

illustrated by three such spheres in Figure 2. There may be found, therefore, some 

image clusters within and across life spheres’. Det kan forventes at der i stigende 

grad vil forekomme ’image-switching’ i den enkelte sfære, og de forskellige sfærer 

imellem (1997, 199 & Lash, 1990; 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WI1, WI2, ...=  Work Image1. Work Image2 etc 
DI1, DI2, .....= Domestic Image1. Domestic Image2 etc. 
RI1, RI2 ......= Recreational Image1. Recreational Image2 etc. 
 

Figur 2 (Firat; 1997, 200). 
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De-Differentiation 
 
� Genrer og stilarter smelter sammen 
� Fin- og massekultur smelter sammen 
� Livssfærer smelter sammen 
� Byrummet af-differentieres 

Jeg synes de lægger op til en meget voldsom sammensmeltning hvor man bare 
skal bo i det pulserende business liv ikke? (Yildiz, F1;13:05) 

’du skal have alle muligheder dér, men jeg kan ikke lade være med at tænke at 
jeg synes ikke jeg har så mange muligheder, altså fordi det hele er et sted (...) 
så forsvinder mine muligheder lidt (…) jeg er fritaget fra at træffe et valg, fordi 
jeg får det hele ind i hovedet’ (Louise, F1; 52:31). 

 

8.4.4 Af-differentiering af byrummet 

Firats teori om sammensmeltningen af livssfærer korrelerer med Lashs teori om det 

postmoderne byrum. Når først forbrugeren accepterer og udnytter de flydende 

grænser imellem livssfærer og images, bliver det relevant at af-differentiere i forhold 

til selve byrummet. 

Ifølge Lash er det postmoderne byrum bl.a. kendetegnet ved uvilligheden til at skille 

arbejds- og fritidszoner. Tværtimod er det postmoderne byrum ofte inspireret af en 

middelalderlig-inspireret byrumsopdeling, som fremhæver fælles lokalitet (Lash; 

1990, 33). I det postmoderne byrum kan vi altså forvente at finde ’rum’ for alle tre 

livssfærer samlet på ét sted. Fra et marketing synspunkt er dette et forsøg på at 

skabe et mere inkluderende produkt, samt et mere dynamisk og alsidigt byliv. Vi vil 

senere diskutere hvorvidt dette rent faktisk er tilfældet i praksis, når vi undersøger 

forbrugerens opfattelse af de af-differentierede byrum. 
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’Ørestad City er bydelen, hvor livsstile og boligtyper blandes. Bydelen, hvor 
beboelse, erhverv og institutioner kombineres på nye måder. Ørestad City er 
bydelen, hvor der er plads til at leve det liv man ønsker’ (bilag 3.0). 
 

8.4.5 Ørestad City 

Et af de mest centrale temaer for den måde byrummet i Ørestad City er udtænkt og 

designet, er at man har gjort op med den måde man typisk opdeler byer i beboelse, 

erhverv, og rekreative zoner. Netop ved at hente inspiration fra Københavns 

middelalderby (www.orestaddowntown.dk), har man valgt at åbne op for byrummene, 

og skabe mødepladser på tværs af sfærer, som et forsøg på at skabe en stærk 

lokalitetsfølelse og et mere diversificeret bybillede. Dette betyder samtidigt at man 

har alle byens elementer samlet på et forholdsvist lille areal. 

Specielt sammensmeltningen af erhverv og cafeer er nytænkende i Danmark og 

henvender sig i høj grad til Ørestad Citys betydelige erhvervssegment, men også det 

internationalt orienterede individ generelt. Både Ørestad Citys Bypark og den nyligt 

anlagte 18-hullers golfpark er placeret i direkte forlængelse af Ørestad Citys centrum, 

hvilket synes foreneligt med Lash’s beskrivelse af det postmoderne byrum; 

’...Her er liv og mangfoldighed, shopping og erhverv, kultur og restauranter, kontorer 

der smelter sammen med cafeer...’ (Ørestad Downtown, The Movie). 

 

Man kan desuden argumentere for at af-differentiering også findes i placeringen af 

Ørestad City op ad Amager Fælled, og i det hele taget er det et tema for Ørestad City 

at integrere den pulserende by med den grønne natur; ’Ørestad Downtown 

indeholder mange små pladser og spændende grønne områder’ (Ørestad Downtown, 

The Movie). Downtown og grønne områder i forening eksemplificerer 

sammensmeltningen af to normalt adskilte sfærer. 

 

Interessant er dog spørgsmålet om, hvorledes sådan en af-differentiering i praksis 

kan realiseres, og hvorledes fordelingen mellem den private og professionelle sfære 
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influerer eksempelvis byliv?16 Som nævnt i afsnit 5.2.4 vil fordelingen mellem bolig og 

erhverv (inkl. institutioner) ligge på 20% bolig mod 80% erhverv, og det er interessant 

at undersøge hvorvidt det af-differentierede byrum er foreneligt med en sådan 

fordeling. 

 

8.5 Fragmentation 

Dette kapitel kommer til at omhandle den postmoderne tilgang til segmentering, 

benævnt som en af det moderne marketing paradigmes bastioner (Firat & Shultz, 

1997), hvor denne segmenteringstankegang møder stor modstand. Segmentering, 

for så vidt det moderne paradigme gælder17, har været en hjørnesten i 

konceptualiseringen af forbrugeren, og derfor en præmis for en effektiv 

positioneringsstrategi (Kotler, 2004; kap. 8). 

 

For at søge en forklaring på det postmoderne perspektiv på dette område, har vi 

valgt at fokusere på tre væsentlige aspekter, der alle er indbyrdes afhængige og 

påvirkelige. Første del tager udgangspunkt i forbrugeren som det fragmenterede 

individ som aktivt påtager sig, og leger, med mange identiteter og roller i sin hverdag. 

Den anden del kommer i naturlig forlængelse af den første, og tager udgangspunkt i 

Cova’s fokus på stammer i stedet for segmenter. Det tredje afsnit fokuserer på den 

kollektive identitets (fremtidige) betydning i forhold til byplanlægning. Disse faktorer 

har alle påvirket måden at anskue segmentering på, og har således bidraget til den 

postmoderne problematisering af dennes anvendelighed. 

 

8.5.1 Fragmenterede identiteter 

Det fragmenterede individ kan i høj grad ses som det samlede resultat af de fire 

andre afsnit, nemlig hyperreality, reversal of production and consumption, 

                                            
16 Dette er bare ét eksempel på en problematik i henhold til dette aspekt. Nævnt i kapitel 8.5 er byens 
forskellige interessenter, og således kan man forestille sig forskellige problematikker, og scenarier, alt 
efter hvilke interessenter man undersøger. 
17 Kotler & Armstrongs ’Principles of marketing’ (2004) bruges her som det primære udgangspunkt for 
det moderne paradigmes segmenteringskoncept. Desuden henviser vi til Kongsholms ’Fra barnevogn 
til kørestol’ (2007) for udviklingen indenfor segmenteringsværktøjerne i en dansk kontekst. 
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‘The fragmentation in everyday life experiences and the loss of commitment to 
any single way of being result in ‘bricolage’ markets, that is consumers who do 
not present a united, centred self and, therefore, set of preferences, but instead 
a jigsaw collage of multiple representations of selves and preferences even 
when approaching the same product category’ (1997; 191). 
 

’given fragmentation, marketing techniques which allow consumers to construct 
different styles, forms, types and versions of the same product for use in 
representing different self-images in different situations (spectacle marketing) 
are likely to become necessary. This may most likely require the greatest 
ingenuity and creativity on the part of organizations that market high-price 
durable products’ (Firat & Shultz, 1997; 196). 

juxtapositions of opposites og de-differentation, og vi skal derfor ikke komme 

nærmere en beskrivelse her, men nærmere konstatere eksistensen af det 

fragmenterede individ. En kort opsummering, fulgt af et citat, vil dog samle 

perspektivet på det fragmenterede invidid; 

- Produktets nytteværdi kompliceres (jf. afsnit 8.1) 

- Den simulerede virkelighed accepteres (jf. afsnit 8.2) 

- Modsætninger og forskellighed søges (jf. afsnit 8.3) 

- Sammensmeltning af sfærer/hierarkier (jf. afsnit 8.4) 

 

Disse marketing-relaterede emner, og den generelle konceptualisering af den 

postmoderne forbruger, bidrager alle til anskuelsen af forbrugeren som et mere 

komplekst individ. Ja, i mange henseender kan vi måske endda bruge termen det 

skizofrene individ, uden at skulle hæfte os ved de negative konnotationer der ligger i 

en sådan beskrivelse. Firat & Shultz forklarer det således; 

Dette har implikationer for to grundlæggende aspekter vedrørende produktets 

udformning. Når den materielle eller funktionelle værdi ikke længere bliver det 

vigtigste parameter i udviklingen, og positioneringen, af produktet, men produktet nu 

primært eksisterer i imagets eller oplevelsens tjeneste (jf. afsnit 8.1.1), må de 

strategiske overvejelser følge trop. Dette komplicerer i sagens natur enhver 

positioneringsstrategi, ikke mindst på et marked som boligmarkedet; 

Desuden, som citatet også præciserer, kræver det en bredde i produktet, forstået på 

den måde, at det kræver at produktet er attraktivt for forskellige personer på 
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’men det er også for at få forskellige mennesker derud, og så håbe, igen, at der 
er liv på forskellige tidspunkter’ (Cecilia, F2; 28:34) 

forskellige tidspunkter i forskellige situationer18. Derfor synes et marked som 

boligmarkedet, herunder byplanlægning, også at være en naturlig del af en sådan 

problemstilling, da interessenterne er mange, og kravene til produktet ligeså. Ifølge 

Kotler et al (1999; 27) er der seks målgrupper inden for place marketing; turister, 

investorer, eksportører, producenter, virksomhedshovedsæder og nye borgere, 

hvilket bevidner den fleksibilitet en by(del) skal indeholde.  

Man kan derfor argumentere for, at med de mange og forskelligartede krav der 

stilles, må produktet være inkluderende, hvis man ønsker at skabe en symbiose de 

forskellige interessenter imellem; ’ellers er det med inkluderende produkter tit sådan, 

at de gør segmenteringsundersøgelser forholdsvis overflødige’ (Dahl, 2006; 195). 

Det er dog en voldsom forsimpling at definere en by(del) som enten inkluderende 

eller ekskluderende, men det inkluderende aspekt bliver i denne afhandling defineret 

som et produkt med en bred appel, både hvad angår antallet af målgrupper, og hvad 

angår produktets anvendelsesmuligheder for den enkelte forbruger. 

 

8.5.2 Cova’s stammer 

Da Cova kun ser den ekstreme individualisering som en overgangsfase fra det 

moderne til det postmoderne, retter han opmærksomheden på fællesskaber, hvilket 

han ser som et væsentligt karaktertræk i postmoderne marketing. Dog i en 

anderledes form, nemlig fællesskaber i form af stammer. Disse postmoderne 

fællesskaber karakteriseres grundlæggende anderledes end det moderne; ’they can 

be held together through shared emotions, styles of life, new moral beliefs, senses of 

injustice and consumption practices. They exist in no other form but the symbolically 

and ritually manifested commitment of their members’ (Cova, 1997). Sådanne 

fællesskaber kan ses som indbegrebet af den postmoderne forbruger, da forbrugeren 

ikke forpligter sig udover sin egen interesse i fællesskabet, og bevægeligheden 

mellem forskellige fællesskaber derved stiger. Da disse fællesskaber er baseret på 

                                            
18 Vi læner os her op ad Kongsholms (2007; 24-26) definition af ’situationistisk segmentering’, og 
dennes anskuelse af forbrugeren og situationelt forbrug. 
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‘Where strong ties among people were once important, weak ties are now more 
effective. Those social structures that historically embraced exclusiveness and 
closeness may now appear restricting and invasive. These older communities 
are being exchanged for more inclusive and socially diverse arrangements.’ 
(2005; 31 – læs også Featherstone, 1991; 101). 

’The credo of tribal marketing is that postmodern persons are not only looking for 
products and services which enable them to be freer, but also products and 
services (employees + physical surroundings) which can link them to others, to a 
community, to a tribe’ (Cova, 1997; 311). 

de symbolske aspekter af forbruget, gøres det nemmere at forlade fællesskabet, når 

ens interesser eller værdier ændrer sig (Featherstone, 1991; 101). Florida benævner 

udviklingen således;  

 

For at opsummere, må det postmoderne produkt altså ikke være restriktivt, men skal 

støtte og muliggøre en større personlig frihed og bevægelighed mellem 

fællesskaberne. Produktets primære værdi udgøres derfor ved evnen til at agere 

socialt bindeled mellem forbrugere; 

8.5.3 Den kollektive identitet vinder indpas 

Den postmoderne forbruger adskiller sig fra det moderne individ, ved at være langt 

mere fællesskabsorienteret, hvorved den kollektive identitet får stadig større 

betydning for den enkelte forbruger. Den voldsomme individualisering ses kun som 

en overgangsfase fra det moderne til det postmoderne, eller som Cova beskriver det, 

det sen-moderne (1997; 300). Firat ser også den postmoderne forbruger som meget 

fællesskabsorienteret, da det postmoderne individ ikke ønsker at bekende sig til en 

fast, eller statisk, identitet og måde at leve på. 

 

Den postmoderne forbruger som det sociale individ, sammenholdt med det forrige 

afsnits fokus på stammer frem for segmenter, gør, at produktets værdi i sociale 

sammenhænge ændrer sig. Cova introducerer begrebet ’linking value’, hvor 

produktet søger at støtte forbrugernes konstruktion af fællesskabet (1997; 313). I 

relation til byplanlægning skabes denne værdi ved at skabe ’linking places’, altså ved 

at skabe rammerne for forbrugernes egentlige behov, nemlig behovet for fællesskab; 
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’through the creation of linking places they try to participate in the (re)construction of 

social links and achieve a very favourable impact on customer satisfaction’ (Cova, 

1997; 313). Ifølge Cova fokuserede det ’moderne’ hotel på individet, der ’isolerede’ 

sig på hotelværelset og udnyttede alle de personaliserede tilbud det indebar, 

hvorimod det ’postmoderne’ hotel bliver et ’kontakt-hotel’ med en åben og venlig 

atmosfære, der tiltaler det sociale individ (1997; 313). 

 

8.5.4 Segmenteringsbegrebet problematiseres 

Som nævnt i indledningen af dette kapitel, har segmentering, i det moderne 

marketing paradigme, længe været et af de vigtigste værktøjer til at screene 

markedspotentialet, og derved kortlægge forbrugeren med henblik på at klassificere 

dem i homogene grupper (Kotler & Armstrong, 2004; kap. 8 & Kongsholm, 2007). 

Herefter analyserer man sig frem til de mest attraktive målgrupper, hvorefter man 

tilpasser produkttilbuddet til de valgte målgrupper. En væsentlig præmis for at 

undergå en segmenteringsanalyse er, at de individuelle segmenter både er målbare 

og profitable (Kotler & Armstrong, 2004; 250-251). Dette er netop en af 

bevæggrundene for den postmoderne afvisning af segmenteringsbegrebet, som Firat 

& Shultz forklarer således; ‘For postmodern consumer markets, using segmentation 

strategies that try to constrain or anchor consumers to a single, consistent, stable 

way of behaving is likely to lead to marketing failure’ (1997; 196-197). 

 

Der findes dog mange tilgange til segmentering, og hele begrebet har været i 

konstant udvikling gennem tiden. Således vil det også være en forsimpling at kalde 

segmentering et udelukkende moderne begreb. I takt med den stigende 

individualisering, er nye metoder kommet til, og mulighederne for at tilrettelægge en 

segmenteringsstrategi er mange og varierede, hvilket også har gjort dette felt langt 

mere kompliceret. Uden at gå dybere ind i diskussionen og forklaringen af de enkelte 

segmenteringsmetoder og variable, kan nævnes demografi, geografi, adfærd og 

psykografi, som nogle af de mest anerkendte og brugte metoder (Kotler & Armstrong, 

2004; 240). Demografi og geografi bruges grundlæggende til at kortlægge 

forbrugeren ud fra nogle ’fysiske’ givne forhold, hvorimod adfærdssegmentering 
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Fragmentation 
 
� Forbrugeren indeholder mange identiteter kontinuerligt 
� Forbrug, ikke forbrugeren, som undersøgelsesgenstand 
� Fællesskaber i form af stammer 
� Den kollektive identitet som produkt af individualismen 
� Segmenteringsbegrebet problematiseres 

 

knytter sig til forbrugerens kontakt med og forhold til produktet, og kan derfor, ifølge 

postmoderne teori, betragtes som moderne segmenteringsværktøjer. Psykografisk 

segmentering kom dog som det første modtræk til de traditionelle 

segmenteringsmetoder (Kongsholm, 2007; 20), og kan ses som et tidligt forsøg på at 

imødekomme det fragmenterede individ. Hvor de traditionelle metoder fokuserede på 

de ’fysiske’ forhold knyttet til segmenterne, fokuserer psykografien på de individ-

orienterede, emotionelle forhold som personlighed, livsstil, værdier, holdninger og 

interesser. Som alle metoder inden for segmentering har dette både fordele og 

ulemper. Den store fordel er det mere nuancerede billede det giver af forbrugeren, 

men hvor den tilhørende ulempe er en stigende kompleksitet i arbejdet med 

segmenter, da man segmenterer på faktorer der er individuelle og derved nedbryder 

de enkelte segmenter i flere og mere fragmenterede stykker. Derved kommer 

metoden i konflikt med de typiske krav man stiller til segmenteringen, nemlig at 

segmenterne skal være både tilgængelige og profitable, og den generelle 

anvendelighed må derfor ses som værende betydeligt svækket. 

 

I stedet for at undersøge forbrugeren, mener Cova at man bør fokusere på forbruget i 

et forsøg for at klassificere den postmoderne forbruger. Postmoderne undersøgelser 

bør fokusere på situationelt forbrug og de fysiske omgivelser, forbrugsritualer og 

forbrugstrends, da de alle er med til at influere forbrugerens adfærd og 

sindsstemning (1997, 303-304). Man ser her, igen, et fokus på den emotionelle side 

af forbrug(eren), der går fint i spænd med den postmoderne anskuelse af produktets 

nytteværdi (jf. kap. 8.1.1). Ved at undersøge forbruget i relation til forbrugeren, og 

ikke omvendt, åbner man også op for muligheden for at undersøge forbrugeren som 

det sociale væsen. 
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‘since this consumer is no longer representing a centred, unified, consistent, 
single self-image, but a fragmented and fluid set of self-images, conceptualising 
the consumer as a member of a relatively homogeneous market segment is 
increasingly difficult’ (Firat & Shultz, 1997; 195-196). 

8.5.5 Ørestad City 

De ovennævnte faktorer, og den generelle konceptualisering af den postmoderne 

forbruger, gør altså et marked som boligkøb endnu mere komplekst, hvor forbruget i 

højere grad bliver grundlaget for positioneringsstrategien, end i det moderne 

marketing paradigme, hvor fokus udelukkende lå på forbrugeren. Det er derfor ikke 

længere plausibelt at bruge de traditionelle segmenteringsværktøjer som 

udgangspunkt for denne positionering, da man ikke længere kan tale om homogene 

grupper af forbrugere; 

At afvise enhver brug af segmentering som værktøj synes dog utopisk, når man skal 

udvikle sin marketing-strategi. Frem for at afvise segmenteringsbegrebet, foreslår vi 

at man i stedet udvikler begrebet, således at det tilpasses den postmoderne 

forbruger. Eksempelvis vil visse demografiske variable altid spille en afgørende rolle 

for hvilke forbrugere der kan betragtes som attraktive. I forbindelse med boligkøb i 

Ørestad City vil indkomst naturligt have en afgrænsende effekt for hvilke forbrugere 

der overhovedet kan betragtes som mulige købere. Ifølge Gallup-undersøgelsen 

virker det også plausibelt at segmentere ud fra udannelsesniveau, da hele 69 % af 

de hidtidige købere har gennemført en videregående uddannelse (TNS Gallup, 

2006). Desuden synes geografi at spille en væsentlig rolle for, hvem der køber bolig i 

Ørestad City (TNS Gallup, 2006; 4). Vi mener så, at det er inden for disse brede 

rammer, at det postmoderne perspektiv skal applikeres, således at man ser bort fra 

de individualistiske komponenter, og fokuserer mere på forbruget, herunder den 

sociale kontekst. 

 

Fra et postmoderne perspektiv kan reklamefilmen for Ørestad DownTown siges at 

reflektere denne tilgang til segmentering, og man kan argumentere for, at man i 

udviklingen af Ørestad City har større fokus på forbruget end forbrugeren, i sin 

positioneringsstrategi. Man har i reklamefilmen lagt stor vægt på det æstetiske 
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element, specielt arkitekturen, hvilket bevidner et stort fokus på de fysiske 

omgivelser. 

 

Desuden har man lagt stor værdi i den kollektive identitet, hvilket afspejles i de 

fysiske bygningers indretning. I reklamefilmen taler man meget om de åbne rum og 

mødesteder, og fokus er derved på fællesskabet frem for individet. Man fodrer 

således det sociale behov, som Firat & Shultz ser som en af postmodernismens 

hovedtræk (1997; 138). Dette passer således godt til beskrivelsen af den 

engagerede forbruger. 
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Reversal of production and consumption 
 

� Image ER produktet! Funktionalitet mister værdi 
� Værdi skabes i forbrug 
� Proces-orienteret (forbrug) 
� Bruger-involvering 
 

Hyperreality 
 
� Frit flydende tegn 
� Det simulerede bliver virkelighed 
� Hyperrelle produkter og miljøer 
� Marketing skal afkoble produktet fra dets oprindelige mening og tilkoble det en 

ny mening 

Juxtaposition of opposites 
 

� Æstetisk modkultur 
� Marketing er kendetegnet ved anvendelse af stil- og genremiks 
� Der appelleres til forbrugerens fantasi 
� Æstetisk fragmentering som marketing-værktøj 
 

De-Differentiation 
 
� Genrer og stilarter smelter sammen 
� Fin- og massekultur smelter sammen 
� Livssfærer smelter sammen 
� Byrummet af-differentieres 

Fragmentation 
 
� Forbrugeren indeholder mange identiteter kontinuerligt 
� Forbrug, ikke forbrugeren, som undersøgelsesgenstand 
� Fællesskaber i form af stammer 
� Den kollektive identitet som produkt af individualismen 
� Segmenteringsbegrebet problematiseres 

8.6 Postmoderne marketing opsummeret 
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8.7 Delkonklusion 

Vi har i kapitel 8 belyst fem centrale begreber indenfor postmoderne marketing som, 

vi mener, har en relevans for strategisk marketing af byen. Hvert af de fem begreber 

har vi forsøgt at perspektivere til vores case, for at analysere på Ørestad Citys 

æstetiske fokus som et udtryk for postmoderne marketing. Vi mener ikke det er 

muligt at konkludere på Ørestad City i sin helhed som et postmoderne produkt. I 

stedet har vi valgt at undersøge de fem begreber individuelt, for derved at få flere 

nuancer ind i den teoretiske undersøgelse, og derved analysen. 

 

I afsnit 8.1 redegjorde vi for de immaterielle, symbolske værdiers dominans i 

postmoderne marketing. Funktionalitet er ikke længere det primære aspekt af 

produktet, og i stedet kommer der et stigende fokus på de individuelle værdier, 

såsom image og emotioner. Da disse værdier skabes i forbruget bliver forbrugeren 

selv en aktiv medproducent af produktets samlede værdi. Dette fokus på de mentale 

værdier fordrer produktets æstetiske kvaliteter. I Ørestad City kommer det til udtryk 

på flere måder. 

 

Både i det private, men også det offentlige, rum har man i udviklingen af Ørestad City 

åbnet op for muligheden for bruger-indflydelse. Denne mulighed for at præge egne 

omgivelser, en del af den individuelle værdiskabelsesproces, ræsonnerer godt med 

den postmoderne forbruger. I Ørestad City er der mulighed for at bestemme 

udformningen af sin egen bolig, og forbrugeren får derved mulighed for at skabe den 

individuelle værdi, denne ønsker. Samme koncept, om end i en social kontekst, er 

brugt i udviklingen af Byparken i Ørestad City. Således blev borgerne inddraget i 

workshopforløb, for således at imødekomme deres ønsker og behov. Således kan 

man argumentere for at man appellerer til det postmoderne krav til at få indflydelse 

på produktets værdi, og særligt den symbolske, da den postmoderne forbruger 

konceptualiseres som det selviscenesættende individ. 

 

De æstetiske kvaliteter knytter sig dog ikke kun til forbrugerens krav til ejerskab. 

Udformningen af det fysiske miljø kræver også en postmoderne redefinering. Hvor 

det moderne paradigme er karakteriseret af regler og konventioner, lægger det 
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postmoderne begreb op til et brud med disse regler, og hylder i stedet den 

eksperimenterende symbiose, der ligger i at blande forskellige stilarter. Dette 

kommer særligt til udtryk i arkitekturen i Ørestad City, der kan betragtes som 

arkitektens legeplads. Nytænkende arkitektur synes at være et hovedtema for 

Ørestad City, hvilket tydeligt ses i flere af bydelens anerkendte bygninger, og måske 

allerbedst repræsenteret i arkitekten Bjarke Ingels prisvindende boligbyggeri VM 

Bjerget. Den bevidste irrationelle leg med forskelligartede komponenter og stilgenrer 

har til formål at appellere til forbrugerens fantasi og oplevelseslyst. Vi ser dette som 

et tydeligt eksempel på det de postmoderne teoretikere betegner ’Juxtaposition of 

opposites’. Ligeledes står det klart at selve Ørestad Citys meget utraditionelle 

sammensmeltning af boliger, erhverv og kultur kan betragtes som et udtryk for en 

generel af-differentiering af sfærer og derved et brud med modernismens måde at 

inddele, kategorisere og i det hele taget skabe en normativ orden. Dette ræsonnerer 

også godt med den komplekse, fragmenterede forbruger, som nævnt i kapitel 8.5. Da 

forbrugerne, og deraf deres behov, i stigende grad bliver individualiserede, og derved 

mange- og forskelligartede, må byen sørge for en bred vifte af tilbud til den 

fragmenterede forbruger. Således må byen, som produkt, som udgangspunkt være 

inkluderende, hvis den skal appellere til den postmoderne forbruger. Fra et teoretisk 

perspektiv kan Ørestad City karakteriseres som en inkluderende by som resultat af 

de fire andre postmoderne temaer. 

 

Det postmoderne individ konceptualiseres som værende både præget af en voldsom 

individualisering, men samtidig som det fællesskabsorienterede individ. Som nævnt i 

afsnit 8.5.3, vil den postmoderne forbruger dog, i stigende grad, blive mere 

fællesskabsorienteret. Her introduceredes begrebet ’linking value’, hvor produktets 

primære funktion bliver at agere socialt bindeled mellem forbrugerne. Produktet skal 

således styrke ønsket om fællesskabet. I Ørestad City synes der tydeligt, både fysisk 

(arkitektur og udformning af byrum) og kommunikativt (reklamefilmen Downtown, the 

Movie), at være fokus på åbne rum og mødesteder, og derved skabe rammerne for 

social interaktion og oplevelse. 
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Endelig betragter vi Ørestad City som en hyperreel by, idet bydelen, i meget høj 

grad, imiterer storbyer som New York og London. Dette realiseres delvist via 

arkitekturen, hvor det at bygge højt og tæt er et mål i sig selv, og delvist gennem et 

bevidst sprogbrug i forhold til beskrivelsen af selve bycentret. Således støder vi 

konstant på betegnelser som ’Downtown’ og ’Copenhagen Towers’ i bydelen, hvilket 

skaber en illusion om en pulserende storby, som forbrugeren kan købe sig ind i. 

 

Vi kan således argumentere for at centrale elementer af Ørestad Citys æstetik kan 

ses i lyset af postmoderne marketing. Disse elementer får en vigtig rolle i udviklingen 

af vores empiri, da disse fem postmoderne temaer, og eksemplificeringen af selv 

samme, giver os konkrete eksempler til brug i fokusgrupperne. Denne relation 

mellem teori og empiri bliver genstand for det næste kapitel. 
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9.0 Opsamling 

I løbet af denne afhandling har vi indtil nu primært arbejdet på et teoretisk og 

analytisk plan. Vi har afdækket den udvalgte teori vedrørende postmodernisme, den 

postmoderne forbruger og endelig postmoderne marketing. Med udgangspunkt i den 

gennemgåede teori har vi analyseret Ørestad City, og påvist centrale postmoderne 

tendenser, som vi har argumenteret for, kan tilskrives den postmoderne marketing-

tilgang. Hele denne konceptualisering af postmoderne marketing, og den 

systematiske inddragelse af Ørestad City, er med til at danne rammerne for vores 

empiriske undersøgelse og afslutter således vores desk-research. For at analysere 

på anvendeligheden af postmoderne marketing i forhold til byplanlægning, kræver 

det at vi, gennem feltarbejde, undersøger hvordan forbrugeren opfatter æstetikken i 

Ørestad City. 

 

Herved prøver vi at skabe en tæt relation mellem teori og praksis, et ønske om at 

skabe en generel anvendelighed, på et område der, indtil nu, ifølge Brown, primært 

adskiller sig ved at være en kritik, og ikke et koncept (2006; 212 – jf. kapitel 7). 
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10.0 Analyse af fokusgruppeinterview19 

Denne analyse har, som nævnt i det indledende afsnit, til formål at undersøge det 

postmoderne marketing-koncepts anvendelighed i praksis. Vi er vel vidende, at en 

sådan anvendelighed ikke kan afklares ud fra det empiriske materiale vi har 

indsamlet, men vi håber, at vi ved at undersøge tendenserne, kan hjælpe til at belyse 

det postmoderne marketing-aspekt for et bredt publikum, og at vi kan være med til at 

plante nogle frø til en forhåbentligt stigende interesse i emnet (jf. afsnit 1.1). 

 

Vi har valgt at inddele resultaterne af analysen ifølge vores fem postmoderne 

marketing begreber. Ret beset må undersøgelsen primært omhandle forbrugeren, 

men ved at inddele undersøgelsen ifølge vores teoretiske afsnit, mener vi, at 

resultaterne bliver mere kompatible, og derved lettere anvendelige. Således kan man 

bryde vores speciale op i separate entiteter, der kan gøres til genstand for individuel 

undersøgelse, uden at helheden lider under det. Indledningsvis vil vi dog trække 

nogle generelle betragtninger vedrørende respondenternes tilgang til emnet op, da 

disse forhold, i større eller mindre grad, må forventes at have haft en indvirkning på 

deres holdninger og synspunkter. Disse betragtninger omhandler den nuværende 

situation på boligmarkedet, samt kravet til respondenternes forestillingsevne omkring 

et byggeprojekt, der endnu ikke er færdigbygget. 

 

Med hensyn til dataanalysen af de udførte fokusgruppeinterview, er de tre interviews 

alle optaget på videokamera20 for at sikre korrekt dokumentation. Da vi har valgt at 

inddele analysen ifølge vores teoretiske afsnit, inddrager vi i dette afsnit de 

væsentligste citater21 som argumentation for vores konklusioner. Disse citater 

transkriberes desuden i deres originale kontekst, der er placeret i bilag 8. Dette 

mener vi sikrer en høj grad af konsistens i udsagnene, men ikke mindst at 

udsagnene kommer så nær deres tilsigtede mening som muligt22. 

                                            
19 se kap. 3 og 6 for en dybdegående forklaring af formål, empirisk metode, valg af interviewteknik mv. 
20 vedlagt på DVD-Rom bagerst i specialet (er vedlagt i wmv-format, som kan afspilles i eksempelvis 
Windows Media Player). 
21 For at adskille fokusgrupperne, henvises der således i analysen; Pilot = pilotprojekt, F1 = 
fokusgruppe 1 & F2 = fokusgruppe 2. 
22 jf. afsnit 4.3 for vores tilgang til reliabilitet og validitet i undersøgelsen. 
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10.1 Indledende betragtninger 

Som nævnt i indledningen af dette afsnit har to forhold vist sig at præge 

respondenternes tilgang til emnet. Disse to forhold vil vi kort gøre rede for, da det har 

direkte indvirkning på de efterfølgende diskussioner. 

 

10.1.1 Boligmarkedets nuværende situation23 

Respondenterne bar tydeligt præg af en stigende skepsis på boligmarkedet, en 

skepsis der, på visse punkter, blev overført til gruppediskussionerne. Indledningsvis 

prøvede vi at nedtone denne skepsis, ved at få respondenterne til at forestille sig 

som fremtidige boligkøbere med en tidshorisont på ca. tre år, og derved flytte denne 

skepsis i baggrunden. Vi mener dog, at denne skepsis stadigt har haft en indflydelse 

på respondenterne sensibilitet overfor emnet boligkøb, da respondenterne flere 

gange henviste til den nuværende situation. Og det at Ørestad City er et 

igangværende byggeprojekt, synes at yde videre skepsis til forbrugernes holdninger. 

Dette har vi forsøgt at tage højde for i vores tolkning af datamaterialet, og er således 

også en vigtig pointe, hvis man vender tilbage til disse resultater i fremtiden. Samtidig 

har denne skepsis haft indflydelse på respondenternes forestillingsevne, som er 

emnet for næste afsnit. 

 

10.1.2 Respondenternes forestillingsevne 

Da Ørestad City stadig er under udvikling, var vi afhængige af respondenternes 

forestillingsevne, specielt når de diskuterede emner såsom byliv. Ved brug af 

stimuli24 forsøgte vi at konstruere en kontekst for det endelige Ørestad City, hvilket 

dannede en god basis for de efterfølgende diskussioner. Dog var det tydeligt, at 

visse temaer, specielt de der har den længste udviklingshorisont, blev ’ofre’ for den 

ovennævnte skepsis. Vi mener dog ikke, at respondenterne holdninger og 

                                            
23 Forstås i henhold til respondenternes opfattelse af ’krisen’ på boligmarkedet, og ikke til den tekniske 
udledning af de nuværende forhold. 
24 reklamefilmen Ørestad Downtown, The Movie, samt en PowerPoint-præsentationen af 
boligbyggerierne, jf. afsnit 4.4.2 
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præferencer har ændret sig drastisk, men at udsagnene måske blev mere ladede 

end ved et blomstrende boligmarked. 
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10.2 Analyse af Reversal of production and consumption 

Sigtet med dette afsnit i fokusgruppen er først og fremmest at undersøge 

respondenternes holdninger, og krav, til brugerinvolvering og borgerinddragelse, 

herunder den individuelle, emotionelle værdi dette er forbundet med. Dette forhold 

blev undersøgt i forhold til den private sfære og den offentlige sfære, henholdsvis ved 

at henvise til lejlighederne i Ørestad City, samt Byparkens udvikling. 

 

Om at have medindflydelse på boligens udformning: 

 

Det fremgår tydeligt hos alle respondenter, at det at kunne være medbestemmende i 

udformningen af sin lejlighed har en klar værdi. Det har en tydelig positiv klang hos 

respondenterne at få medbestemmelse på produktet, som man også kan se af 

nedenstående citater.  

 

’Altså, hvis det er helt nyt, en helt ny bolig eller en helt ny lejlighed, så ville jeg synes 

det er væsentligt selv at kunne have indflydelse på hvad der sker’ (Christian, F2; 

17:50). 

’ja, det er meget fedt, at man har mulighed for det’ (Pia, F2; 17:58). 

’ja, at kunne sætte sit helt eget præg på sit hjem. Og det er vel det man viser frem’ 

(Frank, F2; 18:03). 

 

Dette kan anskues som en måde at give forbrugeren mulighed for at kommunikere 

gennem produktet, da denne selv har givet produktet individuel signalværdi ved at 

udøve sin medbestemmelse. Derved kan man sige, at ved at gøre det fysiske 

produkt mere fleksibelt og individuelt, øger man den immaterielle værdi, da 

forbrugeren selv får mulighed for at tillægge de (signal)værdier de ønsker. Derved 

ligger det fysiske produkts værdi ligeså meget i den processuelle værdi det giver 

forbrugeren, som den fysiske nytteværdi, man normalt tillægger boligen. Fokus er 

derved flyttet fra de mere fysisk betonede behov, til at inkludere, og fremhæve, de 

individuelle behov for at kommunikere gennem forbruget. Således fremhæver denne 
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mulighed for medbestemmelse spændingsfeltet mellem det individualistiske forbrug 

og forbruget som kommunikator i en social kontekst. 

 

Denne måde at præge sit hjem på synes at reflektere den postmoderne forbruger 

som det aktive, selviscenesættende individ. Men beliggenhed er stadig en mere 

væsentlig parameter for valget af bolig, hvilket er et naturligt krav for den urbane 

forbruger. Dette kan sagtens være et resultat af, at respondenterne nævner 

omgivelserne som vigtigere end selve boligen (jf. afsnit 10.6). Og det er tydeligt 

igennem alle fokusgrupperne, at miljø og beliggenhed har nogle fælles grundtræk, og 

således fungerer som selvforstærkende indbyrdes elementer. ’de fleste vælger jo et 

sted at bo pga., altså, beliggenheden’ (Mads, F1; 30:02). ’hmm, og miljø’ (Yildiz og 

Louise, F1; 30:07). 

 

Man aner dog, at medbestemmelse har en stor værdi for respondenterne, og for 

Frank er det et direkte konkurrerende parameter til beliggenheden. ’Ja, men jeg 

kunne egentlig godt rykke min beliggenhed lidt, hvis alle mine ideer til min bolig blev 

opfyldt’ (Frank, F2: 18:43). Dette harmonerer godt med teorien om at forbrugeren 

skal inddrages i produktionsprocessen (jf. kap. 8.1), for derved at tillade forbrugeren 

større individuel frihed. Dette er et aldeles interessent aspekt, da beliggenhed er en 

af de væsentligste faktorer for boligkøb. 

 

Om at have medindflydelse i det offentlige rum: 

 

I Ørestad City har man også inddraget forbrugeren/borgeren i udformningen af det 

offentlige rum, eksemplificeret ved udformningen af Byparken. Projektforløbet blev 

forklaret, og der blev spurgt ind til behovet af sådan en indflydelse, samt hvad denne 

mulighed har af værdi for respondenterne. Og det blev hurtigt tydeligt, at 

respondenterne ikke er nær så bevidste om hverken muligheden, eller deres eget 

behov, for denne form for direkte indflydelse på det offentlige rum; 
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’Vi er jo heller ikke vant til det, at man får indflydelse på det, så det har man ikke 

rigtigt tænkt på’ (Frank, F2; 22:26). 

’Altså, jeg kan godt forstå hvad du mener med at sætte sit præg på, for eksempel, sin 

lejlighed og sådan noget. Men jeg ved ikke hvor stort behovet er ude i det fælles rum, 

altså det ved jeg ikke’ (Pia, F2; 24:40). 

 

Hvor respondenterne er særdeles bevidste om kravet til at præge boligen, og det 

individuelle behov herfor, er resultatet ikke så entydigt her. De ovenstående citater 

peger helt tydeligt på, at respondenterne ikke er så bevidste omkring deres (mulige) 

rolle som medkonstruktør af det offentlige rum. Dette kan skyldes, at respondenterne 

ikke har den samme følelse af ejerskab i det offentlige rum, som de har over deres 

bolig, og som følge deraf, heller ikke har de samme (bevidste) krav hertil. Det 

interessante ved dette aspekt er dog, at respondenterne samtidig nævner bymiljøet 

som en af de væsentligste faktorer for deres valg af bolig (jf. afsnit 10.6). Således 

kunne man forvente at kravene til det offentlige rum ville stige i takt med at den 

kollektive identitet vinder indpas. 

 

Respondenterne er dog udmærket klar over muligheden for at involvere sig i 

nærmiljøet, og citerede også eksempler fra deres egen bydel. ’Jeg bor selv på 

Vesterbro, og da der var diskussion omkring metroen skulle ligge det ene eller andet 

sted (…) der var der jo ramaskrig i lokalavisen (…) Og indtil videre er der jo stadig 

diskussion omkring det, men bare det at der er diskussion omkring det, og 

beslutningen ikke bare bliver taget hen over hovedet på én (…)’ (Tanja, F1; 37:30). 

Dette eksempel viser, at respondenterne er opmærksomme på muligheden for at 

involvere sig, men eksemplet viser også, at de ikke selv er en aktiv del af denne 

handling. Derved er de mere præget af den moderne iagttagelse, frem for den 

postmoderne deltagelse. Tanjas udsagn relaterer dog, om end som ren iagttagelse, 

til et andet postmoderne marketing-begreb, nemlig fællesskab i form af stammer (jf. 

kapitel 8.5 & 10.6). Dette fællesskab er udelukkende symbolsk konstrueret, og 

opretholdes kun så længe den fælles interesse eksisterer25. Dette er en måde for 

forbrugeren at udtrykke sin utilfredshed med at stå uden for beslutningsprocessen 

                                            
25 Dette eksempel relaterer sig specifikt til Covas ’senses of injustice’, jf. kapitel 8.5 



ØRESTAD CITY – ET (POST)MODERNE BYRUM 
_________________________________ 

89 af 141 

på. Denne betragtning kan få betydning i fremtiden, og er således et interessant 

aspekt at følge fra et postmoderne perspektiv. 

 

10.3 Analyse af Hyperreality 

Et af de fem nøglebegreber indenfor postmoderne marketing er hyperrealitet. Som 

nævnt i teorien betegner hyperrealitet en æstetik, hvor forestillingen eller 

simulationen bliver virkelighed. Ørestad Citys bevidste måde at skabe associationer 

hos forbrugeren via arkitekturen til andre kulturer, og måske specielt den 

amerikanske, hvor New York har været en betydelig inspirationskilde, er derfor et 

udtryk for hyperrealitet. For at hyperrealitet i byrummet skal have en tiltrækkende 

effekt på forbrugeren (potentielle tilflyttere) kræver det at denne ønsker at leve sig ind 

i forestillingen, og således accepterer simulationen af virkeligheden som den 

øjeblikkelige virkelighed. 

 

Om reklametraileren som udtryk for hyperreality 

 

Selve traileren (Ørestad Downtown, The Movie) er et udtryk for hyperrealitet idet at 

man, delvist via computer grafik, kunstigt ’simulerer’ det færdige byrum. Interessant 

er det derfor om vores respondenter på denne baggrund er i stand til at visualisere 

sig selv i Ørestad Citys byrum.  

 

Det står klart at der fra flere af respondenternes side er en del skepsis overfor 

hvorvidt det er muligt at visualisere sig selv i byrummet på baggrund af denne 

visuelle stimuli. ’Altså nu blev der sagt før at det er en salgstale (...) Altså jeg tænker 

måske uha det ser fantastisk ud og sådan noget men jeg har lidt svært ved at tro at 

det kommer til at se sådan ud’ (Jonas, Pilot; 24:25). ’Jeg tror jeg savner noget 

integritet i det der’ (Andreas, Pilot; 25:33). ’Ja’ (Heine, Pilot; 25:35). Særligt Mads I. 

forholder sig kritisk til reklamefilmen: ’Det er svært at danne sig et reelt billede af 

hvordan det er, ud fra sådan en salgstale som det der jo i bund og grund egentlig 

bare er. Mit indtryk af Ørestad er ikke lige så rosenrødt som de prøver at sælge den 

der, det kan jeg godt afsløre.’ (Mads I., Pilot, 21:31) Respondenternes adfærd her 
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kan læses i relation til ’post-shopperen’ (jf. afsnit 7.1). Post-shopperen er 

karakteriseret ved at være resistent overfor marketing-stimuli, og ønsker i stedet at 

pille reklamer fra hinanden. I vores undersøgelse af brugen hyperreality i 

reklametraileren støder vi således på et meget interessant paradoks indenfor 

postmoderne marketing. Hvor respondenterne ikke udviser den postmoderne 

forbrugers egenskab til at leve sig ind i forestillingen, ser vi som nævnt et andet 

postmoderne træk i deres klare skepsis overfor reklamen. Man kan derfor diskutere 

om hyperrealitet, som i reklamen, overhovedet er foreneligt med den marketing-

kyndige forbruger. Svaret skal sandsynligvis findes i, at hyperrelle miljøer, hvad 

enten det er i Ørestad City, Las Vegas eller i en forlystelses park, skal opleves fysisk 

for at have den ønskede effekt på forbrugeren. Da Ørestad City stadig er under 

udvikling, og i sin nuværende form ikke står mål med reklamens visualisering af det 

færdige produkt (Ørestad City), opstår der desuden en anden uoverensstemmelse. 

Karakteristisk for den postmoderne forbruger er, at han/hun udelukkende fokuserer 

på her og nu, hvilket diskvalificerer visualiseringens fremtidsperspektiv; ’Hvis du vil 

købe noget så er det svært at tænke (...) om to år kommer det til at se sådan ud. Det 

er netop hvordan ser det ud nu? Hvad kan jeg bruge det til nu?’ (Cecilia, F2; 26:12). 

 

Om Ørestad Citys tematiserede byrum 

 

Ved at tematisere byrummet skaber By og Havn i Ørestad City en form for 

hyperrealitet som forbrugeren har mulighed for at købe sig ind i. I forhold til 

tematiseringen af Ørestad City viser der sig dog en klar tendens hos respondenterne 

til at se på denne med nogen skepsis. I en enkelt af fokusgrupperne var det ikke 

tematiseringen der isoleret set blev forkastet, men rettere det at man fra By og Havns 

side har favnet for bredt. ’For mit vedkommende er det mere et spørgsmål om at man 

griber rimeligt bredt.. altså man tager Italien, hvis i har været der.. med meget sådan 

hyggelige, gamle bygninger og så tager man New York der er det modsatte (...)i 

stedet for; vi prøver at efterligne f.eks. Manhattan og sige det er det vi går efter 

herude’ (Heine, Pilot; 29:03). ’(...) Jeg er enig med dig i forhold til at satse på en ting’ 

(Andreas, Pilot; 29:56). Bemærkelsesværdigt her er, at disse udtalelser modsiger 

teorien om den postmoderne forbrugers ønske om at ’sample’ fra forskellige temaer. 
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Specielt Ørestads insisterende imitering af især New York bliver kritiseret; 

’Jeg tænker lidt om folk hopper på den (...) nu skal vi være ligesom New Yorkerne 

(…)’ (Yildiz, F1; 23:29). 

’Det er to forskellige kulturer’ (Mads, F1; 23:54).  

‘(...) På mig virker det en anelse bøvet at låne sådan nogle lidt små-fancy 

amerikanske ord Trade Towers eller hvad var det du sagde der? Copenhagen 

Towers også pga. at ’Downtown’ og ’City’ og sådan noget det er noget jeg forbinder 

med det vi så der og Ørestad og sådan, det er nogle andre ting fordi det ligger trods 

alt et stykke uden for København så.. Det er svært for mig at forbinde det med noget 

seriøst’ (Mads I., Pilot; 35:05). En forklaring på dette kan dog være at storbytemaet er 

for dominerende i bydelen, og således forhindrer forbrugeren i at ’sample’ mellem 

øvrige temaer. 

  

10.4 Analyse af Juxtaposition of opposites 

Sigtet med dette afsnit I gruppen er at undersøge respondenternes opfattelse af den 

særlige postmoderne æstetik der forkaster de gængse regler inden for arkitektur og 

byplanlægning, og i stedet hylder iscenesættelsen af modstridende stilarter i samspil.    

 

Om den blandede arkitektur og Ørestad Citys valg i forhold til at se bort fra det 

stilrene 

 

Dette emne viser sig at umiddelbart ikke i stand til at starte den store debat, da 

respondenterne generelt er meget positive overfor det at mikse arkitektoniske 

stilarter. Generelt gives der udtryk for en aversion mod den meget monolitiske 

’boligblok’ arkitektur fra 70’’erne og 80’erne der findes flere steder i København. 

’Altså jeg synes det er meget fedt man blander. Jeg synes ikke der er noget værre 

end at komme ud i sådan et eller andet boligkvarter hvor det bare er de samme syv 

ens boligblokke, måske i hver sin farve hvis man er heldig, der står på ræd og række. 

Jeg synes det er federe det der med at det er blandet, det giver også lidt mere 

stemning’ (Pia, F2; 28:13). Ud fra diskussionen skabt i fokusgrupperne er der dog 
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flere indikationer på, at blandet arkitektur kun er attraktivt fordi det er bevidst 

iscenesat, og desuden er fra samme periode. En af respondenterne udviser først 

skepsis over for det arkitektoniske miks, men konkluderer i stedet til sidst at det har 

en appel, idet det er fra samme stilperiode. Jeg ved ikke altså.. Jeg tror jeg er mere til 

det der hvor man kan se at det er nogenlunde samme stil og der ikke lige pludselig 

står en (…) fra ’70 og ’80 og så en bygning fra 1880 ikke? Det ser sgu lidt spøjst ud’ 

(Rune, F2; 29:30). ’Men her er det jo alt sammen nye boliger kan man sige, selvom 

de er forskellige i udtrykket’ (Pia, F2; 29:57). ’Ja.. ja jamen det.. jeg tror det er ok. De 

er fra samme stilperiode (…)’ (Rune, F2; 30:00). 

 

Det er interessant at flere af respondenterne ser den blandede arkitektur som et led i 

strategisk marketing i forhold til at tiltrække forskellige beboere. Dette ses yderligere i 

forhold til det at skabe liv på forskellige tidspunkter, hvilket er et særdeles relevant 

emne i forhold til byplanlægning. ’Men det er også for at få forskellige mennesker 

derud og så håbe igen at der er liv på forskellige tidspunkter (Cecilia, F2; 28:34). 

’Jamen spørgsmålet er om det følger med?’ (Pia, F2; 28:43). Diskussionen omkring 

byliv i Ørestad City vil blive berørt gennem de næste to afsnit. 

 

10.5 Analyse af De-differentiation 

Sigtet med dette afsnit er at få indblik i hvordan respondenterne opfatter et af de 

mest centrale temaer for Ørestad Citys byplanskoncept, nemlig det at blande boliger, 

erhverv og fritidszoner på en ny måde. 

 

Om sammensmeltningen af private, professionelle og rekreative rum: 

 

Emnet viser sig at bane vejen for en større diskussion i de enkelte fokusgrupper. Det 

af-differentierede byrum møder to overordnede og særdeles relevante kritikpunkter. 

Det første har at gøre med selve det at have alle de muligheder byen tilbyder 

indenfor rækkevidde. I fokusgrupperne rejses spørgsmålet internt, hvorvidt dette 

overhovedet er attraktivt. Enkelte respondenter ytrer fordelen i at reducere afstanden 

mellem private, professionelle og rekreative zoner, da dette reducerer transporttid; 
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’Der er meget fokus synes jeg på… i medierne og sådan på… i befolkningen 

generelt, at man skal prøve at minimere sin transporttid til arbejde… øh hvilket er et 

glimrende eksempel på det der i Ørestad City hvor man har alting tæt på (...) (Jakob, 

Pilot; 45:04). Andre respondenter ser helt anderledes på spørgsmålet omkring det at 

have muligheder. Det viser sig at netop det at have alting indenfor rækkevidde i 

nogens øjne faktisk har den helt modsatte effekt:; 

 

 ’(...) du skal have alle muligheder dér, men jeg kan ikke lade være med at tænke at 

jeg synes ikke jeg har så mange muligheder, altså fordi det hele er et sted. Du skal 

ikke lede efter noget (...) så forsvinder mine muligheder lidt fordi hvis jeg træder ud af 

min hoveddør så har jeg det hele (...) jeg er fritaget fra at træffe et valg fordi jeg får 

det hele ind i hovedet’ (Louise, F1; 52:31). 

 

Dette er interessant, idet det udfordrer relevansen, og deraf anvendeligheden af 

sammensmeltningen af livssfærer i byrummet. Denne kritik kan altså betragtes som 

en generel kritik af selve marketing-begrebet de-differentiation i forhold til anvendelse 

indenfor byplanlægning. Her har analysen hjulpet os til at indse, hvad vi vil betegne 

som et postmoderne paradoks. Postmodernismens fokus på at øge forbrugerens 

muligheder for at vælge, ender paradoksalt nok med at begrænse denne frihed. Som 

Louise forklarer det (Ibid), så føler hun sig fritaget fra at træffe et personligt valg, 

hvilket ses som en klar begrænsning for hende. 

 

Den anden kritik der rejses i fokusgrupperne kan vi betragte som en kritik af Ørestad 

City, snarere end af selve marketing-begrebets anvendelighed i denne kontekst. 

Kritikken rettes mod den indflydelse sammensmeltningen af erhvervs- og 

boligbebyggelse har på bylivet i betragtning af erhvervslivets dominans. 

 

Om erhvervslivets dominans i Ørestad i relation til byliv: 

 

Konfronteret med forholdet mellem private boliger, erhvervsliv og institutioner, 

reagerer respondenterne klart negativt omkring det at skabe byliv i Ørestad City. 

Flere af respondenterne forholder sig kritiske til, hvorvidt en så betydelig 
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sammensmeltning af især bolig og erhverv i centrum af bydelen er foreneligt med 

ønsket om at skabe liv, ikke mindst set i lyset af at op mod 80% af bebyggelsen i 

netop centrum er tiltænkt  erhvervssegmentet. 

 

’det har jo en betydning at når folk går hjem så er der dødt’ (Frank, F2; 09:55). 

’Jeg vil sige rent personligt så ville jeg nok foretrække at erhverv var et sted og så var 

ens boligområde det var et andet fordi (...) hvis du har begge dele så vil der jo være 

flere bygninger der står tomme øh.. i weekenden (...) Altså det ville være et helt dødt 

område (...)’ (Mads, F1; 10:54). 

 

Det er tydeligt, at respondenterne drager klare grænser mellem den private sfære og 

den professionelle sfære, hvad angår privatliv overfor arbejdsliv. For respondenterne 

virker disse sfærer som om de modarbejder hinanden, og således kommer det ene 

på bekostning af det andet; ’(...) Jeg tror ikke det er realistisk i Danmark. Jeg tror folk 

vil bevare den der adskillelse mellem privatliv og arbejdsliv (Yildiz, F1, 12:36). Som 

nævnt i marketing-teorien om fragmentation skal det postmoderne produkt være 

inkluderende, ikke ekskluderende (jf. afsnit 8.5.1), hvilket måske kan forklare en del 

af respondenternes skepsis. Man kan vælge at betragte respondenternes udsagn 

som en reel frygt for at erhvervslivet vil kvæle opblomstringen, og udviklingen, af de 

andre sfærer; 

 

’Man ligger også op til det i den der video der, der skal være sådan noget pulserende 

caféliv og sådan noget, hvor man lige mødes (…) jeg synes bare det er meget sjovt 

at det så lukker ned måske, hvis det er 90-10 eller 80-20 (henviser til fordelingen af 

erhverv overfor boliger) eller hvordan det er(…)’ (Jakob, Pilot; 42:33). 

’ja, det virker inkonsistent’ (Andreas, Pilot; 42:50). 

 

Vi mener at det er svært at konkludere for meget ud fra denne sidste kritik, idet vi 

ikke kan udelukke at konceptet har en anvendelighed i lignende by-projekter med en 

mere balanceret fordeling af erhverv og beboelse. 
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10.6 Analyse af fragmentation 

Sigtet med dette analyseafsnit er at undersøge respondenternes præferencer i 

forhold til den kollektive identitet, eksemplificeret ved byliv og udemiljø. Dette forhold 

hænger uløseligt sammen med vigtigheden af de fysiske forhold som ’linking value’, 

der agerer som socialt bindeled forbrugerne imellem. 

 

Om vigtigheden af byliv i nærmiljøet (kollektiv identitet): 

 

Med det postmoderne fokus på oplevelser og emotioner, synes den kollektive 

identitet at præsentere en mulighed for at opfylde dette behov. Det postmoderne 

fællesskab er baseret på de symbolske aspekter af forbruget, og karakteriseres 

derfor som værende mindre restriktivt end det moderne fællesskab, hvor man ikke er 

forpligtet ud over sin egen interesse i fællesskabet. Dette synes også afspejlet i 

respondenternes anskuelse af bylivets funktion. 

 

’jeg synes klart det er blevet vigtigere (…) jeg synes det er vigtigt at udnytte de tilbud 

der er, og jeg synes, det er vildt hyggeligt at gå ned på café eller torv (…) det er i 

hvert fald vigtigt for mig at komme ud, opleve noget, møde folk, venner, øh, gamle 

medstuderende, arbejdskolleger, det er det’ (Heine, Pilot; 50:04). 

 

Det er interessant at se, hvordan Heine udtrykker sin egen færden i bylivet. Det ’at 

komme ud, opleve noget, møde folk’ kan således relateres til en social kontekst 

præget af ’weak ties’ (jf. kapitel 8.5.2), hvor fællesskabet er baseret på oplevelsen, 

og ender når oplevelsen gør det. Men samtidig er det også tydeligt, at byrummet kan 

bruges som et samlingssted for mere traditionelle fællesskaber med stærkere bånd, 

såsom venskaber, kollegiale bånd mv. Samlet kan man dog sige at byrummets 

elementer fordrer den kollektive identitet, og at det udgør en stigende værdi i forhold 

til boligen; ’jeg vil helt klart vælge det sted jeg skulle bo ud fra omgivelserne. Det vil 

sige, er der det jeg vil have? så kan jeg tage den lejlighed, og eventuelt ændre den 

(…)’ (Jeanne, F1; 34:04). 
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Om de fysiske forholds værdi for forbrugeren (linking value): 

 

Som nævnt i afsnit 8.5.3 bliver en del af det postmoderne produkts værdi skabt 

gennem det såkaldte ’linking value’, altså evnen til at fordre det sociale behov, og 

således agere som socialt bindeled. Værdien ligger så i evnen til at skabe sociale 

relationer, og skabe affekt i sociale sammenhænge. Ifølge teorien er den fysiske 

udformning en vigtig del af denne værdi, og man fornemmer også på 

respondenterne, at arkitekturen har en værdi i dette henseende. 

 

’det er med til at skabe noget merværdi for den lejlighed, og skabe noget, jeg ved 

ikke, noget mere luksus. Ja, hvem fanden vil ikke gerne ha’ en oplevelse når man 

åbner døren?’ (Mads I, Pilot; 52:51). 

’jeg synes egentlig København mangler sådan en, øhm, et sted hvor man bare kan 

blive, hvad kan man sige, overvældet af noget nyt arkitektur’ (Tanja, F1; 14:26). 

 

Om de fysiske rammer ligefrem fordrer det sociale behov, er måske for ambitiøst at 

svare på, på baggrund af disse udsagn. Det er dog tydeligt, at arkitekturen har en 

emotionel værdi for respondenterne. Tanja (Ibid) nævner selv det at blive ’overvældet 

af noget nyt arkitektur’, hvilket resulterer i en positiv stimulans. I afsnit 8.1.1 kom vi 

således ind på, hvordan sanserne er blevet et væsentligt element i det image 

forbrugeren søger i det postmoderne produkt. Ved at stimulere sanserne kan man 

således argumentere for at arkitekturen bidrager til den samlede værdi af byrummet, 

og således bidrager til skabelsen af ’linking value’. Når vi omtalte arkitekturen, og den 

fysiske udformning i Ørestad City som individuelle elementer, var det tydeligt at 

respondenterne var meget positive. ’Hvis det skal være nyt så synes jeg også, 

ligesom de lagde op til (i reklamefilmen), så skal der også være noget nytænkning i 

det’ (Pia, F2; 16:10). ’ja, det vil jeg give dig ret i. Altså, det ser flot ud… kunne da 

også overveje det’ (Frank, F2; 16:12). Således er det andre elementer af produktet 

Ørestad City der betragtes negativt af respondenterne, og arkitekturen må derfor 

betragtes som at tilføre væsentlig værdi. 
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En anden måde at illustrere de fysiske forholds vigtighed som ramme for bylivet, er 

måden hvorpå respondenterne taler om de forskellige bydele til at illustrere deres 

pointer. Da Mads I. (Pilot; 52:38) forsøger at tale en pointe igennem ved at henvise til 

Københavns Nordvest-kvarter, kommer der straks følgende respons; ’findes der fede 

lejligheder i Nordvest?’ (Jonas, Pilot; 52:49), hvorefter resten af respondenterne 

griner. Mads I. svarer straks; ’(…)det ved jeg ikke, jeg har aldrig rørt det sted’ (Pilot; 

52:51). Der er to interessante aspekter vedrørende disse udsagn. Først og fremmest 

er Mads I’s anskuelse af Nordvest som én helhed interessant. Som vi selv nævner i 

de indledende afsnit af denne afhandling, er det problematisk at tale om byer som 

produkter, da det er så komplekst. Alligevel er det tydeligt at Mads I. har dannet sit 

eget billede af Nordvest-kvartéret, og at han bruger det som negativ konnotation. 

Især er det tydeligt da gruppen tydeligt giver deres synspunkter vedrørende kvartéret 

til kende, og Mads I. straks sørger for at tage afstand til Nordvest, og det image 

området tillægges af de øvrige respondenter. 
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10.7 Delkonklusion 

Forud for fokusgrupperne var vi særligt opmærksomme på to overordnede temaer, 

der potentielt kunne producere ’støj’ i forhold til diskussionen om byen og boligen. Vi 

vil således ikke komme med en uddybende forklaring af disse to temaer, da de står 

udførligt forklaret i afsnit 10.1.1 og 10.1.2, men synes en henvisning i konklusionen 

er vigtig, således at konklusionen kan stå som én helhed. Disse to forhold relaterer 

sig til boligmarkedets nuværende situation, og dennes indflydelse på 

respondenterne, samt respondenternes forestillingsevne. Lad os, med disse forhold 

in mente, vende blikket mod analysen; 

 

Teorien om den postmoderne forbruger har fokus på individet som værende en aktiv 

deltager i produktionsprocessen og derigennem værdien af produktet, en værdi der 

fremhæves primært for dens symbolske aspekter. Undersøgelsen støtter delvist 

denne teori, men komplicerer den ligeledes. Vi mener undersøgelsen har påvist 

boligens potentiale som et postmoderne produkt. Forbrugeren virker således meget 

bevidst om den signalværdi boligen indeholder, og hvorledes den kan bruges som 

identitetsmarkør. Ved at udøve sin medbestemmelse over udformningen af den 

fysiske bolig, formår forbrugeren at tillægge symbolske værdier til boligen, og derved 

bruges boligen som fysisk udtryksform for forbrugerens livsstil. Dette sker således 

primært på det individualistiske plan, hvor processen kan siges at have symbolsk 

værdi for forbrugeren, og derved skabe en dybere kontakt med, og fornemmelse af, 

ejerskab over boligen. Således kan man sige at boligen bevidst indgår i forbrugerens 

objektificering, som en del af den samlede appel, forbrugeren ønsker at signalere. 

Postmodernismen anskuer dog også forbrugeren som det sociale individ, et aspekt 

der blev undersøgt på lige fod med boligen. Det blev dog hurtigt tydeligt, at 

forbrugeren ikke har den samme relation til, og ejerskab af, det offentlige rum. Dette 

kan betragtes som en trivialitet, men undersøgelsen bidrog dog stadig til belysningen 

af nogle interessante emner vedrørende den postmoderne forbrugers relation til det 

offentlige rum. At tage mentalt ejerskab af de offentlige rum vil også fordre flere krav 

til dette rum. Deltagerne i fokusgrupperne følte en samhørighed mellem bolig og 

nærmiljø, men udtrykte ikke et decideret ejerskab til det offentlige rum, og de var 
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derfor også henholdende omkring det at have medbestemmelse over udformningen 

af rummet. Et forhold, der tydeligt bærer præg af, at deltagerne ikke var bevidste om 

eventuelle krav til det offentlige rum. Således kan man argumentere for forbrugeren 

som det passive, iagttagende (moderne) individ, frem for det aktive, deltagende 

(postmoderne) individ. Der er dog nogle tendenser der er værd at påpege, som kan 

danne antagelser for fremtidig empirisk undersøgelse. Til trods for respondenternes 

tilsyneladende manglende behovs-identifikation i det offentlige rum, var de stadig 

bevidste om muligheden for at præge sit nærmiljø, og kunne recitere eksempler, hvor 

forbrugerne havde været med til at præge beslutningsprocessen. Vi mener, at da 

muligheden eksisterer i forbrugerens bevidsthed, kan det forsigtigt antages at få en 

stigende betydning for fremtidig byudvikling. Vores ræsonnement er, at des større 

bevidstheden om et problem/en mulighed bliver, jo større er chancen for at behovet 

realiseres. Vi mener derfor, at det er vigtigt at undersøge behovet og potentialet for 

borgerinddragelse i det offentlige rum, for fremtidige projekter. 

 

Vi kan argumentere for at arkitektonisk juxtaposition of opposites har en umiddelbar 

anvendelighed i byrummet. Frem for alt opnår forbrugeren således en æstetisk 

oplevelse, der står i kontrast til det respondenterne med deres egne ord kalder 

boligblok-arkitektur. Netop aversionen mod udtryksløse, uniforme boligblokke skinner 

kraftigt igennem i vores undersøgelse. Denne aversion kan ses i lyset af Venkatesh 

og Meambers (2006) teori om en særlig postmoderne æstetisk udtryksform, der tager 

udgangspunkt i modsætninger i samspil, samt modvilje i forhold til harmoni. Dette 

fænomen, som vi har valgt at betegne ’æstetisk fragmentering’, kan inden for 

arkitektur potentielt fungere som en katalysator for liv, idet den diversificerede 

boligbebyggelse på tværs af segmenter potentielt giver basis for et alsidigt byliv.  

 

Af-differentiereng af eksempelvis genrer, hierarkier og sfærer er et centralt aspekt af 

postmodernismen og postmoderne marketing. I Ørestad City er dette eksemplificeret 

ved en klar sammensmeltning af de tre livssfærer. Ideen er således at øge 

lokalitetsfølelsen og skabe en ’inkluderende’ bydel med umiddelbare 

udfoldelsesmuligheder for brugeren. Dette skal samtidig sikre et pulserende liv og en 

generel øget aktivitet i byrummet. I praksis har dette dog, efter vores mening, en 
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tendens til at have den modsatte effekt. Ved at koncentrere de forskellige livssfærer 

og kulturer, og således give forbrugeren umiddelbar adgang til alle aktiviteter, 

frarøver man reelt forbrugeren ’valget’. Vi ser her et postmoderne paradoks, da det 

postmoderne ønske om at skabe valgmuligheder, ender med at indskrænke 

forbrugerens mulighed for at træffe det bevidste valg, og således kompromitterer 

forbrugerens aktive rolle i sin egen identitetsskabelse. Vi må derfor stille 

spørgsmålstegn til hvorvidt man kan betragte denne form for sammensmeltning af 

sfærer i byrummet som anvendeligt. 

 

Samtidig er der, ifølge respondenterne, en skævvridning i forhold til 

sammensmeltningen af erhverv og boliger, idet erhvervssegmentet har en for 

dominerende rolle i bydelen. Dette vil præge Ørestad Citys byliv i negativ retning, 

specielt i perioder udenfor arbejdstid hvor hovedparten af bygningerne vil ligge øde 

hen. Vi må derfor, i Ørestad Citys tilfælde, kritisere det af-differentierede byrum, men 

erkende at vi ikke med sikkerhed kan konkludere, om dette aspekt af postmoderne 

marketing potentielt kan have en anvendelighed for lignende byprojekter med en 

mere balanceret fordeling af erhverv og beboelse. 

 

Ørestad Citys bevidste tematisering af byrummet, hvilket først og fremmest ses i den 

høje og tætte bebyggelse, har i sig selv ikke nogen værdi for respondenterne. 

Forestillingen om storbyen virker både urealistisk og frem for alt påtaget. Det faktum 

at respondenterne sætter tematiseringen i relation til det ’autentiske’ New York 

bevidner uviljen til at købe sig ind i forestillingen. Derimod bliver selve den danske 

tilgang til arkitektur, design og dennes styrke efterlyst og fremhævet i bl.a. VM 

Husene. En af årsagerne til respondenternes skepsis overfor tematiseringen kan, 

ifølge teorien, være at særligt ét tema gennemsyrer hele Ørestad City, hvilket netop 

forhindrer forbrugeren i at sample mellem temaer, og således tage på små 

imaginære udflugter til andre kulturer. 

 

I vores undersøgelse af brugen hyperreality reklametraileren støder vi på et meget 

interessant paradoks indenfor postmoderne marketing-teori. Hvor respondenterne 

ikke udviser den postmoderne forbrugers egenskaber til at acceptere forestillingen, 
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ser vi til gengæld et andet postmoderne træk i deres klare skepsis overfor reklamen. 

Som nævnt i teorien er det kendetegnende for den postmoderne forbruger at man 

udvikler en modstandsdygtighed overfor stimuli og i stedet forsøger at pille reklamer 

fra hinanden. Man kan derfor diskutere om hyperrealitet, som i reklamen, 

overhovedet er foreneligt med den marketing-kyndige forbruger. Svaret skal 

sandsynligvis findes i, at hyperrelle miljøer, hvad enten det er i Ørestad City, Las 

Vegas eller i en forlystelses park, skal opleves fysisk for at have den ønskede effekt 

på forbrugeren. 

 

10.8 Evaluering af dataindsamlingsprocessen 

Baggrunden for analyseresultaterne i forrige afsnit hænger uløseligt sammen med de 

valg man har truffet i undersøgelsens design (jf. kapitel 4). Dette afsnit er således en 

refleksion over, hvilke ting der lykkedes, og hvilke ting der kan ændres, hvis en 

lignende undersøgelse bliver aktuel. To elementer i forbindelse med udviklingen, og 

gennemførelsen, af fokusgruppeinterviewene granskes refleksivt i dette afsnit, for at 

udlede eventuelle svagheder i dataindsamlingen; udvælgelse af respondenter & 

vores arbejdes som moderatorer. 

 

10.8.1 Udvælgelsen af respondenter 

Vi adresserede dette emne første gang i afsnit 4.4.3, hvor vi redegjorde for vores 

valg af population til genstand for efterfølgende undersøgelse. Under arbejdet med at 

rekruttere deltagere til fokusgruppeinterviewene, blev det dog tydeligt, at det ikke var 

muligt at sikre den spændvidde vi indledningsvis lagde op til. De, der blev inviteret til 

deltagelse i disse interview, var valgt ud fra kriterierne nævnt i afsnit 4.4.3, og 

således dannede disse kriterier en bred, men defineret, ramme for interviewene, og 

således for de resultater vi er kommet frem til. Således lever alle respondenterne fra 

vores tre gennemførte fokusgrupper op til disse krav. Det er så inden for disse 

kriterier, at vi kunne have ønsket os en større forskellighed i tilgangen til emnet. 

 

Vi mener det kunne have øget værdien af interviewene, hvis der var involveret en 

screeningsproces af de udvalgte respondenter. Ment på den måde, at førnævnte 



ØRESTAD CITY – ET (POST)MODERNE BYRUM 
_________________________________ 

102 af 141 

kriterier var en segmentering i forhold til teoretiske valg og en Gallup-analyse af 

boligkøbere i Ørestad fra 2006. Herefter ville det have været hensigtsmæssigt at 

gennemføre et indledende interview, som enkeltpersonsinterview eller som 

fokusgruppe, for at teste ensartetheden og forskelligheden blandt respondenterne, 

og derved sikre balancen mellem disse to forhold26. Dette er dog også et spørgsmål 

om ressourcer, såvel tidsmæssige som økonomiske, hvilket har været en væsentlig 

faktor i forhold til at samle respondenter til undersøgelsen. Det at få samlet en 

gruppe til en timelang diskussion er i sig selv en udfordring, og derfor var det tydeligt, 

at det ikke kunne lade sig gøre at samle grupperne i flere omgange. Vi mener dog 

fokusgrupperne, baseret på de, i afsnit 4.4.3, nævnte kriterier, har et både teoretisk, 

og praktisk, bidrag. 

 

10.8.2 Arbejdet som moderatorer 

Kravene til moderatorer afhænger meget af undersøgelsens karakter, men handler i 

deres essens om at lede fokusgruppeinterviewet, sikre at alle emner bliver taget op til 

diskussion, samt sikre alle respondenters meninger bliver hørt (Rieper, 1993; 22-23 

& Tonkiss, 2004; 203-204). Arbejdet som moderatorer blev forestået af os selv, og 

dette har haft både fordele og ulemper. En af fordelene har været vores relation til 

emnet, som forfattere af afhandlingen, idet vi dermed selv kan sikre at forståelsen for 

emnet formidles videre i deres rette kontekst. Desuden har det at være fysisk tilstede 

gennem interviewene bidraget kraftigt i vores analytiske arbejde med datamaterialet, 

da forståelsen for den kontekst de forskellige udsagn blev leveret i, er inddraget. 

 

Ulempen ved selv at gennemføre fokusgruppeinterviewene ligger således i den 

manglende erfaring i at lede sådanne fokusgrupper. Som nævnt i afsnit 4.4.5, var det 

netop vores intentionelle sigte med pilotprojektet, at skabe erfaringer med moderator-

rollen til brug ved de endelige fokusgruppeinterview. Alligevel valgte vi at indlemme 

dette datamateriale i vores endelige analyse27, hvilket ikke er den optimale 

fremgangsmåde. Vi har gennem hele processen med gennemførelsen af disse 

interviews draget mange nyttefulde erfaringer, som utvivlsomt vil hjælpe os ved 

                                            
26 Vi henviser her til Tonkiss (2004; 199-202) og Rieper (1993; 11-12) for betydningen af dette forhold. 
27 Vores argumentation for dette valg kan ses i afsnit 4.4.6.3. 
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eventuelle fremtidige moderator-opgaver, eller hvis denne undersøgelse skulle 

gentages. 

 

I forbindelse med den pågældende analyse i denne afhandling, er der et kritikpunkt 

vedrørende vores plads som moderatorer, som vi mener, har haft indflydelse på 

analysen. Vi taler her om den støj28, der prægede dele af de enkelte 

fokusgruppeinterview. Støj, der resulterede i spild, og ikke mindst optager tid, der 

kunne bruges til at dykke dybere ned i de emner, der dannede baggrund for 

interviewene. Et eksempel vil hjælpe til belysningen af denne problemstilling; i den 

ene fokusgruppe begynder Mads (F1) at snakke om sig selv som fodboldspiller, og 

hvor vigtigt det er at have disse lokalklubber i nærmiljøet. Dette emne er, i 

undersøgelsens øjemed, ikke relevant, og optager således brugbar tid, men vigtigere 

endnu, kan bringe med-respondenter ud af fatning, og væk fra de centrale 

problemstillinger. Det viser sig nemlig senere, under interviewet, da en anden 

deltager (Tanja, F1) referer tilbage til Mads’ udtalelser om de lokale fodboldklubber. 

 

Dette eksempel viser hvor vigtigt det er at sørge for at respondenterne holder sig til 

interviewguidens problemstillinger, og ikke åbner sin egen agenda. I dette tilfælde 

betød det også, at en anden deltager blev draget væk fra undersøgelsens sigte. Her 

kunne vi muligvis have draget nytte af en større erfaring med rollen som moderatorer, 

og tidligere fået diskussionen tilbage på ’rette spor’. Det kunne vi have gjort ved at 

sikre en bedre afgrænsning af de forhold vi var interesserede i, og derved sikre 

respondenternes forståelse for det aktuelle emne var i tråd med vores sigte. 

 

Det skal dog nævnes, at spild er en af de svagheder, der ligger i at udføre et 

fokusgruppeinterview, som i sagens natur vil, og skal, være ustruktureret (Andersen, 

2002: 213, Tonkiss, 2004). Spild er således en uundgåelig, iboende faktor, der skal 

forsøges reduceret så vidt muligt. 

 

                                            
28 Defineret her som udsagn og emner, der ikke bidrager til det endelige analyse-materiale. Det 
værende udsagn, der enten er for vage til analyse, eller udsagn der relaterer sig til andre emner, og 
derfor kan betragtes som irrelevante. 
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Hvorledes kan æstetikken i Ørestad City ses som et udtryk for postmoderne 
marketing? 
 

11.0 Konklusion 

I vores afhandling har vi arbejdet med et praksis-orienteret perspektiv for øje. Vi 

arbejder derfor ud fra følgende problemformulering med to centrale problemstillinger, 

der har hvert sit sigte, men er indbyrdes afhængige; 

 

Vi har belyst Ørestad City gennem fem centrale begreber indenfor postmoderne 

marketing, som har særlig relevans for marketing af byen. Vi har således appliceret, 

hvad der kan betragtes som et overordnet postmoderne koncept, til et specifikt 

produkt, og draget følgende konklusioner. 

 

Postmoderne marketing har et stigende fokus på symbolske værdier, forstået som 

image og oplevelser. Funktionalitet bliver sekundært, og lever nu i imagets tjeneste. 

Dette fokus på de mentale værdier fordrer produktets æstetiske kvaliteter, hvilket 

synes tydeligt i Ørestad City på flere måder, både som mentalt begreb, og fysisk 

virkelighed. Ørestad City appellerer til den postmoderne forbrugers behov for at være 

en del af produktionsprocessen, således at forbrugeren får lov at skabe de 

individuelle signalværdier, de ønsker at identificere sig med. Dette tilbydes både i det 

private og offentlige rum. I det private rum tilbydes den potentielle tilflytter 

medbestemmelse på boligens udformning, såsom materiale-valg, samt rummenes 

udformning og inddeling. I det offentlige rum er Byparken lavet i et samarbejde 

mellem borgerne og Mutopia, og øger således borgerens indflydelse på, og ejerskab 

af, det offentlige rum. 

 

Det fysiske miljø i Ørestad City giver udtryk for en æstetisk modkultur til det moderne 

paradigme. Her hyldes den eksperimenterende, fantasifulde arkitektur, og den 

bevidste iscenesættelse af paradoksale modsætninger i byrummet. Dette appellerer 

til det postmoderne ønske om kontinuerlige oplevelser og indtryk. 
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Hvordan opfattes den postmoderne æstetik af potentielle tilflyttere, og hvad 
betyder det for anvendelsesperspektivet? 

Det postmoderne byrum er karakteriseret ved en sammensmeltning af det private, 

det professionelle og det rekreative rum. Man kan derved argumentere for at Ørestad 

City forsøger at koncentrere muligheden for at agere i alle sfærer på ét og samme 

sted, hvilket appellerer til det fragmenterede individ. Dette individ anskues som 

værende mere kollektivistisk orienteret end det moderne. I Ørestad City giver det sig 

til udtryk i et fokus på åbne rum og mødesteder. I postmoderne marketing arbejder 

man med termet ’linking value’, hvor produktet skal fordre fællesskabet uden at være 

en del af det. Dette kan perspektiveres til førnævnte mødesteder, samt Ørestad Citys 

fokus på arkitekturen. 

 

Hyperreality indenfor postmoderne marketing betegner en simuleret virkelighed. 

Centralt for Ørestad City er bydelens særlige tematisering, der skal skabe 

fornemmelsen af en international metropol. Dette realiseres både i den fysiske og 

kommunikative strategi. Et eksempel på begge er ’Copenhagen Towers’, hvor 

hyperrealiteten ses i både bygningens navn, samt arkitektoniske udtryk. Således får 

den postmoderne forbruger muligheden for at drage på imaginære ’rejser’, og købe 

sig ind i simulationen. Derved kan vi konkludere, at hyperreality er forsøgt appliceret i 

praksis. 

 

Således har vi argumenteret for at centrale aspekter i æstetikken omkring Ørestad 

City kan ses som udtryk for postmoderne marketing. Vores teoretiske analyse har 

været et nødvendigt springbræt mod at undersøge den sidste, og mere anvendelses-

orienterede problemstilling; 

 

En hjørnesten i teorien om postmoderne marketing omhandler det at øge 

forbrugerens frihed til at vælge. Denne frihed forsøger man at skabe ved at bringe 

mulighederne til forbrugeren. I Ørestad City forsøges dette opnået ved at samle 

aktivitet og liv på tværs af sfærer, og på den måde forsøge at skabe de ideelle 

rammer for det flygtige, fragmenterede individ. Vores undersøgelse har her vist et 

særdeles interessant paradoks, hvor postmoderne marketing vender sig mod sig selv 
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på dette meget centrale punkt. I stedet for at skabe den tilsigtede frihed, risikerer 

dette i sidste ende at frarøve forbrugeren netop friheden, og ender i stedet med at 

indskrænke forbrugerens mulighed for at træffe det bevidste valg, hvilket således 

kompromitterer forbrugerens aktive rolle i sin egen identitetsskabelse. 

 

Indenfor postmoderne marketing tager symbolsk værdi den dominerende position 

frem for den funktionelle, og man accepterer at værdi først og fremmest skabes i 

forbruget, frem for produktionen. I vores undersøgelse ser vi en tendens til at 

marketing, ved at gøre det fysiske produkt mere fleksibelt, kan øge den immaterielle 

værdi for den individuelle forbruger, da forbrugeren selv får mulighed for at tillægge 

den ønskede signalværdi. Således er det muligt at appellere til to immaterielle behov; 

Det emotionelle aspekt, gennem det at være en del af produktionsprocessen, samt 

behovet for at projicere sin identitet, og således sit image til omverdenen. For boligen 

som produkt kan dette realiseres ved i endnu højere grad at øge forbrugerens 

indflydelse på det fysiske produkt. 

 

Særligt to af de fem udvalgte nøglebegreber appellerer til forbrugerens sanser. Ifølge 

den postmoderne marketing-teori bliver forbrugeren i stadig højere grad turistisk og 

oplevelseshungrende. Dette fordrer et nyt æstetisk udtryk, der i højere grad har til 

formål at appellere til forbrugerens fantasi. Et udtryk for denne æstetik ses i den 

hyperreelle tematisering af det urbane byrum, og således også i Ørestad City. Vores 

undersøgelse viser imidlertid at der ikke er meget der tyder på, at hyperreality har en 

umiddelbar anvendelighed i henhold til byplanlægning. Vi anerkender dog, at det er 

svært at konkludere endeligt på hyperreality i forhold til byrummet, da 

respondenterne i vores undersøgelse kun har oplevet visualiseringen af byrummet, 

da Ørestad City stadig er under udvikling. Vi antager således at dette har haft en 

indflydelse på respondenternes skepsis. Hvor hypereality, i vores undersøgelse, 

måske har fejlet i at appellere til forbrugerens fantasi, viser et andet aspekt af, hvad 

vi må betegne som postmoderne æstetik, sig mere attraktivt. Det bevidst iscenesatte 

arkitektoniske miks der kendetegner Ørestad City, vækker udbredt positiv kritik og 

kan blive et vigtigt parameter for fremtidig byplanlægning og marketing af byer. 
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Fragmentation beskriver en stigende interesse i den kollektive identitet, og derved en 

returnering til fællesskabet, dog her i form af stammer, altså et fællesskab præget af 

’weak ties’. Vi vil argumentere for, at der i Ørestad City er fokus på dette element, 

ved at lade de åbne rum og arkitekturen skabe rammerne for disse fællesskaber. 

Dette er et interessant aspekt i forhold til Ørestad Citys ønske om at skabe et aktivt 

byliv. Vi må dog erkende, at den nuværende mangel på byliv i Ørestad City, og 

tvivlen hos respondenterne, om hvorvidt dette overhovedet kan opnås, 

vanskeliggjorde denne del af undersøgelsen. Vi er derfor ikke i stand til at konkludere 

på anvendeligheden af fragmentation i denne kontekst. 

 

Det er ikke muligt at tale om én overordnet anvendelig af postmoderne marketing. 

Derimod bør man se på de enkelte temaers anvendelighed, og deres relation til den 

individuelle problemstilling. Vores undersøgelse af Ørestad City viser en 

anvendelighed af særligt to temaer, reversal of production and consumption og 

juxtaposition of opposites, mens det er svært at konkludere endeligt på hyperreality. I 

De-differentiation viser der sig et interessant paradoks, som illustrerer den 

tvetydighed, der også er en del af postmoderne marketing, som kan danne ramme 

for fremtidige undersøgelser. 
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12.0 Perspektivering 

I vores empiriske undersøgelse bekræftes den generelle bekymring for, hvorvidt 

bylivet i Ørestad er blevet ofret til fordel for et for ensidigt fokus på at skabe de 

spektakulære fysiske rammer.  

 

Forskellen mellem traditionelle byudviklingsprojekter, der foregår ved en revitalisering 

af det eksisterende byrum, og Ørestad, hvor byen skabes fra bunden, er ganske 

betragtelig, med de muligheder og begrænsninger dette medfører. Efter vores 

mening er en af de mest interessante betragtninger for denne type af byudvikling, 

spørgsmålet om hvordan man skaber noget så uhåndgribeligt som byliv? 

 

Et mantra indenfor for byplanlægning er, at man tager udgangspunkt i de 

eksisterende værdier og kulturer (værdigrundlaget). Den fremtidige strategi er 

således tæt knyttet til traditionen. 

 

I sin bog City Design skriver Steffen Gulmann29 at; ’Citydesign anvender byens 

filtrerede historie som en af sine grundpiller. Bevidstheden om god byudvikling må 

have forbindelse til historien’ (Gulmann, 2005; 80). Denne grundpille i bydesign 

synes derfor uforenelig med Ørestad. 

 

I forhold til denne antagelse vil det være interessant at undersøge hvilke alternative 

strategier man fra By og Havns side vælger i Ørestad, i jagten på at skabe lokalkultur 

og byliv. 

 

 

                                            
29 Steffen Gulmann, adjungeret professor ved CBS i design-udvikling, kommunikation og ledelse, og 
bestyrelsesformand for designfirmaet 11CityDesign. Desuden initiativtager til CBS Symposium ’08. 
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14.0 Bilag 

Bilag 1.0 PowerPoint-præsentation (visuelle stimuli) 
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Kilde: Egne billeder 
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Bilag 2.0 Deltager-informationer 

 
Pilotprojekt 
 

TIRSDAG 2/9 Alder Uddannelse Bopæl 
Jakob Karsvang 26 Kandidat Kbh. Ø 
Andreas Flensborg 26 Kandidat Kbh. N 
Heine Sønniksen 27 Kandidat Kbh. S 
Mads Iversen 26 Bachelor Kbh. Ø 
Jonas Nordstrand 25 Gymnasiel Valby 

 
Fokusgruppe 1 
 

MANDAG 13/10 Alder Uddannelse Bopæl 
Tanja Møllegaard 27 Bachelor Kbh. S 
Louise Hargreaves 28 Gymnasiel Kbh. S 
Mads Olesen 26 Kandidat  Frd.berg 
Yildiz Ataz 29 Ph.D-studerende Kbh. Ø 
Jeanne Wolf 27 Kandidat Kbh. V 
Christian Askjær 25 Bachelor Kbh. Ø 

 
Fokusgruppe 2 
 

TIRSDAG 14/10 Alder Uddannelse Bopæl 
Rune Juul 31 Bachelor Kbh K 
Cecilia Campora 25 Kandidat Valby 
Frank Aaslev 28 Gymnasiel Kbh. S 
Pia Christensen 26 Kandidat Kbh. K 
Christian Poulsen 27 Kandidat Kbh. N 
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Bilag 3.0 Vision for Ørestad City 

 

Kilde: Tilsendt gennem e-mail-korrespondence med Lars Mortensen, direktør for IT, 

HR og Kommunikation, By og Havn. 
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Bilag 4.0 VM Bjerget 

 Kilde: www.Cphx.dk 

Bilag 4.1 VM Bjergets bagside - ’De Hængende Haver’ 
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 Kilde: Egne billeder  

Bilag 5.0 VM Husene 

 

 

 Kilde: egne billeder 

Bilag 5.1 VM husenes bagside 

 

 

 

 

Kilde: egne billeder 
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Bilag 6.0 Ørestad Gymnasium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilde: egne billeder 

Bilag 6.1 Ørestad Gymnasiums åbne rum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilde: egne billeder 
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Bilag 7.0 Brochure Byparken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilde: www.byoghavn.dk   

Bilag 7.1 Byparken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kilde: Egne Billeder 
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Bilag 8.0 Transkribering af fokusgruppeinterview 

I det følgende har vi valgt at transkribere dele af fokusgrupperne i afsnit, der matcher 

de temaer vi har gjort til vores teoretiske udgangspunkt, således at afsnittene 

korrelerer. Det betyder at følgende transkriberinger er hovedafsnit, der er indsamlet til 

dette specifikke formål. Den første kildehenvisning angiver således tidspunktet for 

det første udsagn, hvorefter vi transkriberer ordret til emnet lukkes med sidste 

udsagn. Dette for at sikre argumentationerne ikke mister deres originale betydning. 

Dette er samtidig et bevidst valg vi har taget, for at sikre mulighederne for 

kategorisering af udsagnene. Ønsker man at se fokusgrupperne, og diskussionerne, i 

deres fulde kontekst, henviser vi til den vedlagte DVD-Rom (jf. bilag 9). 

 

Bilag 8.1 Reversal of production and consumption 

 
Om vigtigheden af at have indflydelse på boligens udformning: 
 
(F1) 
Jeanne (28:03) Jeg tror det er rigtigt væsentligt, hvis man først har valgt at bo der… 
men jeg tror ikke det betyder noget i forhold til om man vælger at bo der. 
Yildiz (28:12) ja, det i sig selv er da tiltalende. 
Mads (28:17) ja, hvis man ser isoleret på det, så er det helt sikkert, så er det da et 
kæmpe plus, hvis man skal købe noget, at man kan bestemme hvordan tingene skal 
være. 
Jens Laugesen (28:27) men det har ikke direkte indvirkning synes i? 
Mads (28:30) nej, der er jo også mange andre steder hvor det kan lade sig gøre. 
Louise (28:34) altså, det ville ikke være nok til at jeg ville overveje at flytte derud. Så 
skulle det være fordi jeg var tiltrukket af nogle af de andre ting, altså, fordi, så, så er 
der andre muligheder, så kan man gå et andet sted hen og finde et sted der har de 
rigtige rum, eller den rigtige beliggenhed. Altså jeg tror der er så mange andre 
faktorer der spiller ind derude, som et eller andet sted på længere sigt, vil være så 
meget vigtigere i forhold til hvordan dine rum ligger i forhold til det andet, ikke… 
Yildiz (28:58) man skal nok vænne sig til rummene alligevel… 
Mads (29:00) et eller andet sted er det også udbud og efterspørgsel. Altså, hvis det 
er at der ikke, for eksempel, var særlig mange boliger til salg, så ku’ det da godt være 
det var et kæmpe kæmpe plus, at man selv ku’ præge det (lejlighedens inddeling af 
rum) (…) 
Tomas Bohse (29:34) Nogle af, blandt andet to af de ejendomme i så dér. Nu kan i 
sikkert ikke huske det, men det der hed VM-husene og det der hed Det Fleksible Hus 
er faktisk lavet til at man, også på længere sigt, også anden og tredje gang det bliver 
solgt, kan flytte rundt på ruminddelingen og vægge og så videre… 
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Yildiz (29:53) Det er da meget fedt, det er da en meget fed del af arkitekturen altså. 
Men nok ikke nok til… 
Louise (29:58) altså, så skal man være interesseret i helheden. 
Yildiz og Mads (30:00) ja, lige præcis. 
Mads (30:02) de fleste vælger jo et sted at bo pga., altså, beliggenheden. 
Yildiz og Louise (30:07) hmm, og miljø. 
Jeanne (30:09) men det er sjovt, fordi jeg synes egentligt potentielt, synes jeg godt 
det kunne være fantastisk at bo sådan et sted, men jeg ville bare ikke gide bo i 
lejlighed – og så kan jeg ligeså godt rykke lidt længere ud. 
Mads (30:18) men det kan man jo så også sige er beliggenhed, for der er jo ikke 
nogle huse kan man sige. 
 
(F2) 
Christian (17:50) Altså, hvis det er helt nyt, en helt ny bolig eller en helt ny lejlighed, 
så ville jeg synes det er væsentligt selv at kunne have indflydelse på hvad der sker. 
Pia (17:58) ja, det er meget fedt, at man har mulighed for det. 
Frank (18:03) ja, at kunne sætte sit helt eget præg på sit hjem. Og det er vel det man 
viser frem. 
Pia (18:17) altså, jeg tænker det vigtigste for mig, det er beliggenheden. Hvis man så 
ser bort fra den, så det næste vil jo være man fik en bolig, som der lever, så meget 
som muligt, op til ens krav – og hvis man så har mulighed for at ændre på boligens 
form, det er selvfølgelig en måde det bedre kan leve op til ens krav på. 
Frank (18:43) Ja, men jeg kunne egentlig godt rykke min beliggenhed lidt, hvis alle 
mine ideer til min bolig blev opfyldt. 
Pia (18:52) ja, ok… 
Frank (18:54) ja, det synes jeg. Altså, hvis jeg selv er med til at udforme mit hjem, 
som jeg gerne vil have det, så vil jeg godt gå lidt på kompromis. 
Pia (19:00) ja, men det er nok også svært at få det hele. 
Frank (19:02) ja ja, det er det jo… man hvis man selv er med til at bestemme 
hvordan det skal se ud… 
 
Om vigtigheden af at have indflydelse på byrummet 
 
(F1) 
Tanja (37:30) Sådan er det da i alle bydele. Bare se, jeg bor selv på Vesterbro, og da 
der var diskussion omkring metroen skulle ligge det ene eller andet sted, om det 
skulle ligge ved Enghave plads, altså hvor der står sådan et kæmpe gammelt 
egetræ, som er 250 år gammelt, der var der jo ramaskrig i lokalavisen og store 
debatter på torvet og caféerne omkring, at hvis vesterbroerne stod sammen, øh, så 
vil de kunne flytte pladsen over til et andet sted. Og indtil videre er der jo stadig 
diskussion omkring det, men bare det at der er diskussion omkring det, og 
beslutningen ikke bare bliver taget hen over hovedet på én, det er da… 
Jeanne (38:08) det skaber i høj grad nærmiljø at man får indflydelse. 
Tanja (38:12) lige præcis. 
Mads (38:15) men det er rigtigt, det gør man jo også de fleste steder. Altså, 
medmindre det er noget ligegyldigt, som alle jo egentlig er ligeglade med. 
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Jeanne (38:19) men man kan også sige, at hvis man endnu ikke har så mange 
boliger derude og så mange folk, så er det jo netop en måde at samle dem der er, og 
sige, så kan i mødes og være enige om det. 
Mads (38:26) helt enig. 
Tanja (38:28) Det er jo også sådan at de klubber som i efterspørger, at det er sådan 
de bliver dannet. Ved netop at folk kommer hinanden ved. 
… 
Tanja (41:39) Men jeg tænker bare dem der flytter derud, er jo så også dem der er 
indstillet på, at det sociale liv som de måske er interesserede i, det er der ikke endnu, 
men at de har mulighed for at sætte deres eget præg på det. 
 
(F2) 
Frank (22:26) Vi er jo heller ikke vant til det, at man får indflydelse på det, så det har 
man ikke rigtigt tænkt på. 
Cecilia og Christian (22:31) nej. 
Pia (22:40) det er også sådan lidt, fordi her prøver man at skabe det hele lige her og 
nu, ikke… Altså, normalt har man et eller andet byrum, hvor det er kommet hen ad 
vejen, og så har man fundet ud af hen ad vejen, at vi har nogle behov for en 
basketballbane eller et eller andet, og så har man fået arrangeret at lave en lille del 
af parken til en basketballbane. Det hele, det der med at det hele kommer på en 
gang, det virker, det bliver måske sådan lidt kunstigt, lidt overvældende. Man når ikke 
sådan rigtigt at finde ud af, hvad er stemningen her og hvad ville være fedt at lave 
der og sådan noget. Man kender ikke området rigtigt før man presser en masse ting 
ind. Det når ikke at komme sådan og boble ad sig selv, at spire… 
Christian (23:27) medmindre man har savnet et eller andet fra det sted man boede 
før, og tænker, jeg skal bare have en basketballbane nede foran min hoveddør. 
Pia (23:33) ja, så ville det være fint nok. Jeg synes også det er fedt at have et byrum, 
hvor tingene kommer hen ad vejen… dukker op sådan langsomt. 
Cecilia (23:43) Jeg tror heller ikke de har givet dem fuldstændigt frit spil, sådan; nu 
får i frit spil til at vælge hvordan i vil have det. 
… 
Pia (24:40) Altså, jeg kan godt forstå hvad du mener med at sætte sit præg på, for 
eksempel, sin lejlighed og sådan noget. Men jeg ved ikke hvor stort behovet er ude i 
det fælles rum, altså det ved jeg ikke… 
Frank (25:05) Jeg synes det er meget interessant man har muligheden men jeg er 
ikke sikker på at det har betydning for hvor jeg vælger min bolig pga. jeg kan være 
med til at bestemme hvordan området ser ud. Jeg vælger mere bolig i hvordan 
området ser ud nu, hehe, kan man sige. Hvis jeg skal flytte til et nyt sted. Allerede 
hvordan det står i forvejen(...) 
Cecilia (26:12) Jeg tror også hvis du vil købe noget så er det også lidt svært at 
tænke åh.. Jeg ved at om tre år eller om to år kommer der til at se sådan ud, det er 
netop; hvordan ser der ud nu? Hvad kan jeg bruge det til nu? 
Christian (26:23) Ja. 
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Bilag 8.2 Hyperreality 

 
Om virkningen af ’virtual reality’ i forhold til at kunne visualisere sig selv i en 

by der endnu ikke eksisterer fysisk 

 
(Pilot) 
Mads I (21:31) Det er svært at at.. at danne sig et reelt billede af hvordan det er ud 
fra sådan en salgstale som det der jo i bund og grund egentlig bare er. Mit indtryk af 
Ørestad er jo ikke lige så rosenrødt som de prøver at sælge den der, det kan jeg godt 
afsløre.. Jeg ser det meget som nogle.. nogle.. bare nogle byggerier meget på et øh.. 
meget begynder.. hvad hedder sådan noget.. start stadie (...). 
Jonas (24:25) Altså nu blev der sagt før at det var en salgstale så man skal..øøh.. 
altså jeg tænker måske lidt uha det ser så fantastisk flot ud og så noget, men jeg har 
svært ved at tro lige præcis at det kan komme til at se sådan ud. Det er selvfølgelig 
planerne og sådan noget.. og der skal være mennesker over det hele og piger med 
barnevogne og folk der sidder og scorer hinanden på cafeerne og sådan noget 
men... 
Tomas (24:43) Det er jo en måde at visualisere det der bliver fremtiden (...) Kan man 
markedsføre på denne her måde?(...) Er det realistisk? 
Jakob (25:06) Altså det sætter jo nogle forventninger.. synes jeg..øøh til den der 
kommer der ud om tre års tid hvis man ikke ser i mellemtiden hvad der er sket.. øøh 
og kommer derud. Så helt sikkert det højner ens forventninger. Men det er også det 
det skal, det skal jo give et positivt indtryk af det der kommer og så må man ligesom 
lave de rettelser der kommer senere hen(...) 
Andreas (25:33) Jeg tror jeg savner noget integritet i det dér øh altså. 
Heine (25:35) Ja. 
Andreas (25:37) Det er virkelig virkelig flot lavet altså imponerende lavet, de 
oversætter måske en lille smule.. øh men men hvis det kommer til at se sådan der ud 
så er det jo fint nok øh men men altså der er jo VM husene der ude i dag og der er jo 
nogle flotte bygninger så jeg savner måske lidt altså det kan godt være de ikke er 
nået så langt i dag men derfor kunne man jo godt vise lidt om hvad der er derude i 
dag. 
Heine (26:00) Jeg tror også det ville sælge bedre hvis man havde nogle alternativer 
der var bygget som lignede.. altså fordi jeg synes ikke at det giver liv. Det giver ikke 
mening for mig det dér i hvert fald, at se den dér video hvor der er en eller anden 
computer der har lavet.. jeg synes ikke det sælger i hvert fald. 
Karsvang (26:15) Men jeg kunne godt lide den overgang der var fra at de går fra 
nogle almindelige bygninger man sådan set kan se ligesom.. jeg ved ikke om det er 
lavet i realtime eller hvad, men det kunne man jo godt gøre i de bygninger..du ved. 
Heine (26:25) Ja. 
Jakob (26:25) Den skifter lidt i mellem rigtige bygninger og så det dér.. interaktive 
halløjsa. 
Heine (26:29) Ja. 
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Jakob (26:30) Og det synes jeg spiller meget godt for mig. Altså jeg vil sige.. Så kan 
man bedre sådan se at der sker en overgang på et tidspunkt men man kunne måske 
godt have kombineret det noget mere.. have taget de der bygninger. 
Andreas (26:40) Ja. 
 
(F1) 
Yildiz (7:21) Det giver helt sikkert et billede af ..øh.. altså hvordan de forestiller sig.. 
hvem de retter sig imod af mennesker, nu er det også bare det at det nok er.. bliver 
ret dyre boliger så det bliver sådan folk med velbetalte jobs, men også øh..altså man 
får et billede af hvilket slags liv der bliver. Det synes jeg (...) Det der med at det 
kommer fra New York det gjorde de også noget ud af at præsentere, at det altså ikke 
bare var en eller anden.. øh herhjemme eller et eller andet ik? (...). 
Jeanne (8:55) Jeg tror godt jeg kan se det for mig det der.. Eller jeg ved ikke om jeg 
kan se det for mig, men det de forestiller sig er et torv hvor der er butikker og cafeer. 
Mads (9:03) Så synes jeg bare det ser meget strømlignet ud altså.. 
Christian (9:06) Ja det synes jeg også. 
Jeanne (9:07) Det er jo en smagssag. 
Mads (9:09) Ja ja absolut. 
 
(F2) 
Rune (2:58) Jeg synes det sælger godt det.. der er solskin og folk sidder på de der 
fortovscafeer og sådan noget.. Det er der ingen tvivl om, det tror jeg man nemmere 
kan se med sådan et videoklip end med bare et billede. 
Christian (3:09) Ja. Hvis nu de havde taget nogle billeder derude fra nu sådan som.. 
altså det der er kommet og så prøvet at sælge det så havde det nok ikke været helt 
ligeså appetiteligt i hvert fald.  
 
 
Om måden hvorpå Ørestad City imiterer eller låner fra andre kulturer, herunder 

den klare pendant til New York i arkitektur og byrum 

 
(Pilot) 
Jonas (28:26) Jeg synes måske de satser lidt højt altså de sælger måske noget som 
som.. de ikke rigtigt måske helt kan stå inde for. Altså øh..det pulserende byliv i New 
York. Nu har jeg aldrig selv været der men jeg har en fornemmelse af at det er helt 
ekstremt derovre altså og.. de der funky restauranter i Berlin og sådan noget, jeg tror 
måske ikke helt det kan hamle op med det herovre. Jeg tror måske de sælger noget 
de ikke rigtigt har begreb om (...). 
Heine (29:03) For mit vedkommende så er det mere et spørgsmål om at jeg synes 
man griber rimelig bredt.. altså man tager Italien hvis i har været der med meget 
sådan hyggelige gamle bygninger, og så tager man New York som er det modsatte.. 
altså det er meget svært at forene den her forskellige arkitektur og jeg kan ikke rigtig 
se hvordan det skulle kunne lade sig gøre og slet ikke i forhold til den salgsvideo. Jeg 
ser ikke noget øh.. piazzaer fra Italien. Men derfor så.. altså det kunne måske mere 
ligne New York så jeg tænker mere at man skal måske bare mere satse ikke så bredt 
og sige vi vil gerne har hele verden ind i den lille bydel her og bare sige vi prøver at 
efterligne f.eks. Manhattan og sige at det er det vi går efter herude. 
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Andreas (29:56) Ja jeg har.. Jeg er enig med dig i forhold til at man fokuserer på en 
ting. Det synes jeg ville have en større værdi for mig for det ville gøre det nemmere 
for mig at forstå hvad det er de gerne vil opnå. Og så personligt synes jeg at øh.. at 
hele den danske tilgang har en ekstrem høj værdi i forhold til at.. altså 
designmæssigt synes jeg at nu ved jeg godt I brugte ham der Liebeskind der men 
men.. altså de tager udgangspunkt altså.. VM Huset f.eks synes jeg har nogle 
danske træk i sig bort set fra at det er sådan New Yorker lejligheder så synes jeg at 
stilen er sådan altså den er det er dansk arkitektur og generelt synes jeg dansk 
design er.. det har jo sådan en generel anerkendelse. 
 
Mads I (35:05) (...) På mig virker det en anelse bøvet at låne sådan nogle lidt små-
fancy amerikanske ord Trade Towers eller hvad var det du sagde der? Copenhagen 
Towers også pga. at ’Downtown’ og ’City’ og sådan noget det er noget jeg forbinder 
med det vi så der og Ørestad og sådan, det er nogle andre ting fordi det ligger trods 
alt et stykke uden for København så.. Det er svært for mig at forbinde det med noget 
seriøst. 
 
(F1) 
Mads (22:30) 
Jeg tror det er meget vigtigt at sige altså at det er jo sådan set fint nok og det er da 
meget tiltalende men man skal jo se det før man sådan.. kan sige om det er noget jo. 
Altså jeg tror det er svært at sælge ting på at sige at det er ligesom det og det.. altså 
det skal jo også have det samme liv og det skal jo.. 
Christian (22:46) Jeg synes det er svært at forestille sig. 
Jens (22:47) Men altså som eksempel.. fysisk eksempel er det der Copenhagen 
Towers. Det er jo en helt klar pendant til World Trade Center. Altså er det noget man 
bider mærke i overhovedet? 
Tanja (22:59) Altså jeg synes at den måde de fremstiller bygninger på og 
centrummet i området minder helt vildt meget om Rockefeller ovre i New York altså 
den måde som folk også bruger det.. det er jo også meget erhvervsfolk som kommer 
dernede og øh.. så tager man måske lige en kaffe eller et eller andet nå man lige har 
gjort sin shopping men det ligger også bare meget bedre end det her. 
Yildiz (23:29) Jeg tænker lidt om folk sådan hopper på den.. Altså nåh jamen der 
kommer alle de her forskellige pladser med forskellige ting fra forskellige steder i 
verden og ej.. nu skal vi leve ligesom dem, nu skal vi være som New Yorkerne og nu 
skal vi være lige som Romerne. Jeg synes lidt at det øh.. Ja jeg synes det er plat at 
ligesom køre på sådan noget i stedet for at folk der flytter ind kan skabe deres eget 
på sigt ikke? 
Mads (23:54) Det er to forskellige kulturer. 
Yildiz (23:56) Det er to forskellige kulturer og du kan ikke gå ind og lege sådan 
’wannabe’ nu skal vi lege Romer for en aften og.. Det er der sikkert nogle der gerne 
vil og det er trendy og jeg kunne godt forestille mig det var sådan nogle der rejste 
meget måske.. ja jeg ved det ikke. 
 
(F2) 
Rune (7:06) Det minder faktisk lidt om Potsdamer Platz i Berlin synes jeg. Altså det 
er også sådan en helt ny by i byen. Jeg synes den store forskel det er faktisk at.. at 
den plads den ligger sådan op af nogle seværdigheder.. Brandenburger Tor og hele 
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Tiergarten som en anlagt have, det her det er sådan.. altså Amager Fælled det er jo 
bare.. der går lidt køer og ellers er det bare ikke så meget vel..? 
Pia (7:35) Altså jeg synes også at det virker lidt som om at de prøver at putte lidt for 
mange ting ind i det her nye område.. altså ting som de ved allerede er.. har fænget 
andre folk andre steder altså.. Berlin er smart.. altså prøver at tage nogle ting og sige 
jamen det kan i også få herude. Det synes jeg måske er sådan lige.. lidt for meget. 
Cecilia (7:56) Men jeg tror måske også de gør det for at ligesom sige det er derfor vi 
skaber noget der ser fuldstændig anderledes ud end bare sådan København altså 
fordi det er netop det der er så i øjenfaldende. Der er jo slet ikke noget der ligner 
bygninger i København og derfor skal de også sige at nu skal de være en rigtig 
storby ligesom Berlin og alle de andre storbyer. 
Pia (8:17) Det kan også bare komme til at blive lidt påtaget. 
Cecilia (8:19) Jo jo. 
Frank (8:21) Jeg sidder også og tænker om vi er klar til det. Om jamen om Danmark 
kan rumme det.  
Cecilia (8:27) der er for stor kontrast. 
Frank (8:28) Ja lige præcis (...) jeg tror ikke vi er klar til et New York eller ’Lille 
Manhattan’ som jeg har hørt før det skulle være nævnt som.. det har vi ikke 
størrelsen til. 
Tomas (8:45) Hvor er det i ser pendanterne til.. nu siger du lille Manhattan?  
Frank (8:54) Nå men det er jo de høje bygninger lige op ad hinanden altså. 
Christian (8:59): Ja og så meget med glas og stål og sådan noget, moderne linier. 
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Bilag 8.3 Juxtapositions of opposites 

 
Om det bevidst iscenesatte miks af arkitektur 

 
(F1) 
Tomas (17:58) Apropos arkitekturen så har man jo meget bevidst valgt at øh.. tillade 
meget forskelligartethed at eksistere lige op ad hinanden ikke? 
Mads (18:09) Det synes jeg er meget fedt. 
Yildiz (18:11) Ja det.. ja. 
Mads (50:40) Jeg synes egentlig bygningerne er meget flotte altså.. 
Yildiz (50:43) Jeg synes faktisk også de er.. og det der med forskellige typer.. de 
mikser stilarter.. 
Mads (50:48) Ja det synes jeg også er fedt. 
Yildiz (50:50) Det er jo nybyggeri det hele men alligevel inspiration fra 70’erne eller 
hvad det nu end er, jeg synes faktisk det virker meget godt æstetisk set. 
 
(F2) 
Pia (28:13) Altså jeg synes det er meget fedt at man blander. Jeg synes ikke der er 
noget værre end at komme ud i sådan et eller andet boligkvarter hvor at det bare er 
de samme syv ens blokke måske i hver sin farve hvis man er heldig, der står på ræd 
og række. Jeg synes det er federe det der med at det er blandet, det giver også lidt 
mere stemning. Hvis du går rundt inde i byen i de fede kvarterer og sådan så er det 
jo også blandede boliger. 
Cecilia (28:34) Men det er også for at få forskellige mennesker derud og så håbe 
igen at der er liv på forskellige tidspunkter og.. 
Pia (28:43) Jamen spørgsmålet er om det følger med.  
Cecilia (28:46) Ja 
Pia (28:47) Men jeg synes at det er federe at bygge byen op på den måde, 
spørgsmålet er om livet følger med automatisk heh. 
Frank (28:55) Jeg er helt enig. Altså jeg synes også de der betonblokke der står ved 
siden af hinanden det er sådan lidt.. Altså hvis det er helt ens så synes jeg det er 
sådan tegn på at det bare skal gå stærkt og skabe en masse hurtige, billige boliger. 
Pia (29:06) Ja. 
Christian (29:08) Jeg synes der er forskel på betonblokke og et eller andet rækkehus. 
Tomas (29:15) Jeg kan komme med et eksempel fra de slides i så. Lige undskyld jeg 
afbryder. Vi så det der glasbyggeri i VM Husene og så faktisk De Hængende Haver, 
nogle træ-altankasser. Det er en af de måder man blander arkitekturen. 
Rune (29:30) Hvis det kan blandes. Altså hvis det ikke ser fuldstændig skævt ud så 
tror jeg det er ret fedt. Jeg ved ikke altså.. Jeg tror jeg er mere til det der hvor man 
kan se at det er nogenlunde samme stil og der ikke lige pludselig står sådan en.. jeg 
ved ikke når man tænker på København så står der en fra ’70 og så ’80 og så en 
bygning fra 1880 ikke? Det ser sgu sådan lidt spøjst ud. 
Pia (29:57) Men her der er det jo alt sammen nye boliger kan man sige.. selvom de 
er forskellige i udtrykket. 
Rune (30:00) Ja.. Ja jamen det.. jeg tror det er ok. De er fra samme stilperiode. Når 
man har sådan et eller andet når man kigger, at det er sådan typisk fra 2005. 
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Bilag 8.4 De-differentiation  

 
Om de svindende grænser mellem den rekreative, private og professionelle 

rum 

 
(Pilot) 
Mads I (44:37) Det kan vel sagtens lade sig gøre.. Kan jo kun lige tale for mig selv og 
nu er jeg jo måske vokset op af lidt mere den gamle skole og er måske ikke så meget 
til.. til lige til det der.. og det er jo sådan set også fint nok. Men øh.. den næste 
generation vil jeg da sikkert godt.. de vokser op med andre værdier end vi lige har 
gjort måske øh.. og kunne jeg måske godt se bo i sådan noget der og tæt til arbejde, 
tæt til alting og.. nogle forskellige ting.. det kunne jeg udmærket godt. 
Jakob (45:04) Jo men jeg vil sige at jeg kan godt se at der er nogen.. noget 
perspektiv i det, på den vis at man øh.. altså man vil ikke væk fra storbyen som altså 
sådan helt og man vil gerne altså man vil gerne bibeholde et tæt forhold til det øh.. 
hvor det ikke tager så lang tid at tage derind med metroen og så samtidig har man 
Amager Fælled hvor man ligesom kan gå de der ture og ligesom være lidt mere 
naturmenneske.. øh.. og hvis der så er et arbejde derude hvor man ligesom passer 
det ind så man har lidt mere fritid hjemme. Der er meget fokus synes jeg på i 
medierne og sådan på.. i befolkningen generelt at man skal prøve at minimere sin 
transporttid til arbejde øh.. hvilket er et glimrende eksempel på det der i Ørestad City 
hvor man har alting tæt på og det ikke tager måske mere en en 5-10 minutter at gå 
hjem. Så jeg kan godt se nogle perspektiver men om det så spiller ind med at alting 
så går op i en højere enhed at virksomheden så ligger lige der og.. og at man så 
også kan betale den husleje der så også kommer.. altså om det hele hænger 
sammen, det er så et spørgsmål der er altså op til den enkelte. 
Andreas (46:00) Det ved jeg ikke, det har jeg heller ikke nogen umiddelbar holdning 
til men jeg synes at øh.. at den her plads herude.. heder den Sylows Plads? Eller 
Frederiksberg Plads? Hvad hedder den.. men den her der er lige ude foran skolen 
her.. øh det ved jeg ikke, det synes jeg er et ok eksempel på at man har forsøgt at 
integrere nogle ting som jeg egentlig synes at det virker som om at det fungerer 
meget godt altså.. det er sådan moderne arkitektur på en eller anden måde øh.. Altså 
i hvert fald skolen er jo ret flot og hele det der .. den der granskov der ligger ved 
siden af med det der røde lys og hele pladsen i sig selv er jo også revolutionerende 
på en eller anden måde med vand og lyde og skidt og lort øh. Og så har man de der 
offentlige rum omkring på biblioteket og gymnasiet og skolen og sådan noget og så 
også det der center og der er også en masse boligbyggeri og sådan.. jeg ved ikke 
rigtig om.. der er ikke.. der mangler måske det der erhvervsmæssige med de store 
eller nogle decideret kontorbygninger. Men.. men når man ser sådan nogle arkitekt-
plancher af sådan nogle folk der render rundt på sådan en plads og det hele skal 
være så.. øh der skal være sådan offentlige rum agtigt.. så synes jeg at 
Frederiksberg Plads er et ok eksempel på at det måske har fungeret altså (...) Hvis 
jeg boede i nærheden at sådan nogle steder hvor der var alle de muligheder der øh.. 
så er det da meget naturligt eller meget sandsynligt at så øh.. så ville det have en 
værdi for mig på en eller anden måde tror jeg. 
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(F1) 
Mads (10:54) Jeg vil sige rent personligt så ville jeg nok foretrække at erhverv var et 
sted og så var ens boligområde det var et andet, fordi at i og for sig.. hvis du har 
begge dele så vil der jo være flere bygninger der står fuldstændig tomme øh.. i 
weekenden eller et eller andet ikke? Altså det ville være et helt dødt område nogle 
steder og det er jo naturligt nok hvis der slet ikke er nogen i en bygning hvor der 
plejer at være 4000 altså så er det jo.. så ville det være at miste et eller andet af.. 
altså for mig så kan jeg ikke se hvordan det hænger sammen men altså det kan 
sagtens være at det hænger glimrende sammen.. det skal jeg ikke kunne sige. 
Yildiz (11:49) Det ville heller ikke virke på mig. 
(…) 
Yildiz (12:36) Jeg tror ikke det er realistisk at.. at man får.. Jo vi ser de her nye 
former for jobs og det hele flyder sammen og sådan det bliver meget fremtiden men 
jeg tror ikke det er realistisk at det flyder så meget sammen altså det er ikke EU vi er 
nede i eller sådan.. det er ikke konservative der bare.. Nu skal vi bare arbejd, arbejd, 
arbejd altså. Jeg tror ikke det er realistisk i Danmark, jeg tror folk vil bevare den der 
adskillelse mellem privatliv og arbejdsliv.. 
Mads (13:00) Ja. 
Yildiz (13:05) Jeg synes de lægger op til en meget voldsom. sammensmeltning hvor 
man bare skal bo i det pulserende business liv ikke? Og ja. 
(…) 
Lousie (44:05) Jeg tror man skal være noget specielt for at ville der ud. 
Tanja (44:10) Hvorfor det? 
Lousie (44:12) Jeg tror man.. man øh.. Det kommer jo til at lyde underligt men jeg 
tror man skal være en bestemt type for at ville det der.  
Tanja (44:22) Ville hvad? 
Louise (44:24) Bo sådan et sted hvor man både kan arbejde og gå på café og 
’netværke’ og alt det der på én gang. 
Tanja (44:29) Hele den der Yuppie-kultur. 
Yildiz (44:31) Man skal være åben for noget nyt og man skal være åben for nye 
bølger og.. nå jamen så prøver vi det og.. 
Tanja (44:35) Det er nok unge mennesker der nok lige er startet i erhvervslivet og 
som gerne vil have noget sparring alle steder fra og gerne vil have alle de der 
muligheder. Altså sådan en som mig.. Jeg.. jeg er jo ikke fordi jeg er fyldt 50, men jeg 
synes da alligevel allerede nu at jeg i mit hoved er alt for gammel til der. Altså jeg 
ville blive sindssyg hvis jeg skulle øh.. hvis jeg skulle have folk omkring mig sådan en 
summen på den måde hele tiden. 
Jeanne (44:59) Men er det ikke kun fordi det er 80% erhverv? Hvis nu det havde 
været 100% boliger men stadigvæk med samme liv.. så er det vel ikke.. 
Louise (45:05) Nej.. altså jeg kan slet ikke se det charmerende i at skulle bo så 
mange mennesker på sådan et sted. Altså der har jeg nok brug for lidt mere plads, 
og lidt mere rum. 
Yildiz (45:15) Min sfære, din sfære. 
Tomas (45:24) Er det den der.. Jeg kunne godt lige tænke mig at holde fast i den 
der. Er det simpelthen fordi det er for tæt og for højt samtidigt? For koncentreret 
altså? 
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Louise (45:29) Jeg tror det handler om at man.. det tiltaler mig ikke at man.. man har 
et stykke jord og så siger man det her stykke jord så skal vi bare have alt og så bang 
du ved.. og så skal der både være det.. det er ok at dele det lidt op, det er ok at man 
ikke kan alting samme sted. 
(…) 
Lousie (52:23) Det er alt eller intet. 
Jeanne (52:25) Det er nok rigtigt. 
Yildiz (52:28) Så på den måde kan man godt føle det er et bestemt indtryk de 
propper ned over hovedet på én. 
Louise (52:331) Altså jeg synes det virker som om at for mig at se så.. så har man.. 
du skal have alle muligheder dér, men jeg kan ikke lade være med at tænke at jeg 
synes ikke jeg har så mange muligheder. Altså fordi det hele det er et sted. Du skal 
ikke lede efter noget, du skal ikke.. så synes jeg ligesom at så forsvinder mine 
muligheder lidt fordi hvis jeg træder ud af min hoveddør så har jeg det hele, og så 
føler jeg måske et eller andet sted at jeg er fritaget fra at træffe et valg fordi jeg får 
det hele ind i hovedet. Hvor hvis du bor på Vesterbro eller på en sidegade til 
Amagerbrogade som jeg gør eller.. så træffer jeg et valg fordi jeg ved hvis jeg går 
dén vej op så kommer jeg ned til eller.. jeg træder ikke ud alting på en gang. Så 
synes jeg måske at alle de der valg som jeg et eller andet sted har, dem har jeg ikke 
helt alligevel fordi jeg træder ud i sådan en jungle hvor alt det bare er der.  
 
(F2) 
Christian (14:04) Jeg ved ikke, jeg tror det er for skæv en fordeling de der 80/20 der. 
Frank (14:08) Ja det tror jeg også. 
Cecilia (14:08) Ja det tror jeg også. 
Pia (14:09) Ja. 
Christian (14:10) Jeg tror den skulle hedde halv, halv højst altså.. før man ligesom 
kunne have en base af liv der kunne bruge cafeerne og ligesom skabe det der. 
Pia (14: 17) Ja for jeg tænker også at det bliver højst sådan et eller andet med at folk 
de efter arbejdet går ned og får en øl og så er det hjem ikke? 
Christian (14:22) Ja. 
 
Om de svindende grænser mellem den offentlige og den private sfære 

 

(F1) 
Mads (18:18) Jeg synes personligt at det er meget flotte bygninger osv. og jeg ved 
også at nogle af dem har fået nogle priser og sådan noget.. så altså på den måde er 
det jo.. er det jo helt i top men.. men spørgsmålet er bare at lægge så mange altså 
de ligger altså også meget tæt. Mange af de eksisterende og hvis du kommer 
kørende i metro eller med..med metroen så er der jo lavet en bygning som du kan stå 
og kigge.. du kan kigge ind i folks.. fordi der bare er panorama over det hele ikke? Øh 
og det er der jo også nogle der synes er tiltalende, at man kan kigge ud, men man 
kan også kigge ind ikke? 
Jeanne (18:48) Men det er jo ikke forskel fra herinde. 
Mads (18:51) Jo det er det væsentligt meget vil jeg sige. Hvis du kommer kørende 
med metroen og kigger op så er det.. altså du har jo bare en hel glasfacade som du 
kan stå at kigge ind. 
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Jeanne (18:58) Det er selvfølgelig rigtigt nok, der er større facade til ind ad men der 
er jo lige så tæt herinde. Altså du kan jo også godt have en altan og så er der en 
altan lige overfor. 
Mads (19:06) Jo Jo men ja ja selvfølgelig men det er jo sådan lidt noget andet end 
bare at have en hel.. altså det er jo ligesom at have væg som der bare er af glas. 
Tanja (19:14) Men dem der så har købt lejligheden er jo så også .. altså gerne ville 
kigges på. 
Mads (19:19) Helt enig. De vil jo også gerne have det og det er jo fint nok men jeg 
tror bare at.. altså.. jeg ved ikke altså.. Det.. det er nogle rigtig fede bygninger osv. og 
det er også det jeg siger men det er bare.. Der mangler bare sådan lidt øh.. sådan 
lidt liv i det synes jeg. 
Yildiz (19:35) Det er for ’se mig agtigt’ ja. 

 



ØRESTAD CITY – ET (POST)MODERNE BYRUM 
_________________________________ 

137 af 141 

Bilag 8.5 Fragmentation 

 
Om vigtigheden af den kollektive identitet og byrummet 
 
(Pilot) 
Jonas (49:09) jamen for mit vedkommende, der vil det nok være at have et sted at 
være, altså ikke være så meget ude, men være mere hjemme, vil jeg sige… altså, 
der er jeg måske mere familiemenneske end jeg er karrieremenneske på det punkt… 
øhm, ja men det tror jeg… hvis det er sådan det er ude i Ørestaden, så vil jeg ikke bo 
derude heller, altså hvis det er det, der er det gennemgående tema derude – det er 
selvfølgelig også noget man selv bestemmer, men øh, nu nævner du (Mads) selv, at 
det formentligt, at du tror det er mere folk som ikke behøver at ha’ det vildeste sted at 
bo, og mere er ude på arbejde og sådan noget… øh, men der ville jeg helt sikkert 
hellere være hjemme end at være ude. Jeg ved ikke om det var det i lige… 
Jens Laugesen (49:48) Altså det både, det er måske heller ikke så meget karriere 
som sådan, (som at) man åbner op for pladser, altså, får muligheder for at man 
skaber liv i det område i stedet for, i det nærmiljø man bor i jo. Altså der er 
muligheder når du åbner torvet og sådan noget, så er der muligheder for oplevelser 
og events, alle sådan nogle ting… er det blevet vigtigere synes i? 
Heine (50:04) jeg synes klart det er blevet vigtigere. Altså, for mit vedkommende, øh, 
jeg har selvfølgelig ikke definitivt gjort op, men jeg har da besluttet mig for jeg vil bo i 
byen i nogle år endnu, nu her – jeg tror vi alle er ved at være færdige – øh, fordi jeg 
synes det er vigtigt at udnytte de tilbud der er, og jeg synes, det er vildt hyggeligt at 
gå ned på café eller torv. Men dermed ikke sagt, at det skal være en lejlighed på 20 
kvadratmeter, hvor vi bor to og måske et barn, det var ikke det jeg mente. Men, øh, 
hvis man kan skabe sådan en mellemting, men det er i hvert fald vigtigt for mig at 
komme ud, opleve noget, møde folk, venner, øh, gamle medstuderende, 
arbejdskolleger, det er det. 
Jonas (50:41) det… for mit vedkommende behøver det ikke være i nærheden af, 
hvor jeg bor… øh, det, der ville jeg sgu gerne ofre noget tid på at tage et sted hen og 
mødes med de her folk eller eventuelt tage på café. Det er ikke noget jeg behøver, 
jeg har behov for, at det ligger lige rundt om hjørnet for eksempel. 
Jakob (50:58) Jeg tror dansk kultur er meget anderledes i forhold til andre kulturer, vi 
inviterer mange hjem. Altså, jamen altså så kan du komme forbi til en kop kaffe, men 
hvor København måske er blevet lidt mere hvor man går ud og får, især kvinder 
(resten griner)… hvor drenge skal have et eller andet formål, hvor man skal lave et 
eller andet, se et eller andet, eller så kan man gå en runde eller et eller andet… øh, 
sætter sig ikke bare ned og snakker om hvordan… men øh, det er så individuelt, kun 
for mit vedkommende… og der øh, men jeg føler stadig det er vigtigt stadigvæk at 
man har et eller andet rum, og det må godt være en eller anden design-ting, og så 
tror jeg det er vigtigt at det er dansk kultur, så man kommer hjem, så man ligesom 
kan se et eller andet mystifystisk, som Ørestaden lægger meget godt op til. 
 
(F1) 
Louise (31:12) altså, jeg kan jo kun tale for mig selv, at jeg synes det er vigtigt at jeg 
selv kan vælge hvornår jeg vil være ude, og altså, hvornår der skal være folk omkring 
mig, og hvornår jeg vil være hjemme og have ro. Altså, jeg tror jeg ville få stress af at 
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bo derude, selvom det var mandag eller weekend, fordi det vil være sådan en 
valgfart hele tiden, ikke altså… Jeg kan godt lide at når jeg kommer hjem til mig selv, 
så er jeg selv herre over hvor meget larm eller støj eller impulser jeg vil bonges af 
oveni hovedet. Altså, jeg kan godt lide jeg selv vælger i dag har jeg lyst til at gå ned 
på en café; så tager jeg min cykel, eller mine gåben, og så går jeg ned og opsøger 
den (caféen), i stedet for at føle at det er dét der opsøger mig. 
Christian (31:50) Det virker som om det er tvungent et eller andet sted. Altså, nu er 
du bare inde i det dér. 
Louise (31:56) ja, du skal være med på beatet 24-7, ellers så er det måske ikke det 
bedste sted at være. 
Mads (32:02) ja, men det er jo også lidt det jeg siger med at der skal være de der 
ting, som en fodboldbane, eller en klub, eller et eller andet, som man kan lave som 
tilvalg, i stedet for man slet ikke har et valg om det… fordi, så har man slet ikke nogle 
muligheder kan man sige. Fordi det er jo rigtigt nok, vi har jo alle sammen, vi vil jo 
alle sammen gerne kunne lukke vores dør, men det kan vi jo altså også alle steder. 
Éns hjem er jo éns hjem, det er der jo ingen der kan røre ved. Men der skal jo også 
være et eller andet, altså jeg ville have det meget dårligt hvis der ikke var et eller 
andet, hvis der ikke var noget liv omkring mig, det ville jeg have det sindssygt dårligt 
med. 
Louise (32:39) men der er også mange måder at have liv på… 
(…) 
Christian (33:12) men altså tankegangen, det der med at lade os komme hinanden 
ved, den er jo fin nok et eller andet sted, men det virker bare påtvunget. 
Yildiz (33:17) jeg har ikke behov for at have sådan et liv omkring mig. Og jeg har 
heller ikke behov for der skal være, jeg ved ikke… altså, på sigt så er det ikke det 
vigtigste, men det skal heller ikke være sådan at det bare er boligen kun, der er det 
vigtigste, der skal også være noget miljø omkring én, men det behøver ikke være så 
voldsomt som det måske er herinde i København. Men selvfølgelig, bare der er nogle 
klubber, lidt lokalt, noget netværk, noget… 
Jeanne (33:54) jeg synes omgivelserne er det mest vigtige.  
Mads (34:00) ja. 
Yildiz (34:01) ja, det behøver bare ikke være på dén måde (henviser til traileren). 
Jeanne (34:04) nej nej, det kan jeg godt være enig i dig med, men jeg vil helt klart 
vælge det sted jeg skulle bo ud fra omgivelserne. Det vil sige, er der det jeg vil 
have… så kan jeg tage den lejlighed, og eventuelt ændre den eller hvad der nu 
kunne være… 
Mads og Yildiz (34:12) helt enig… 
 
Om arkitekturens rolle for byrummet (linking value) 
 
(Pilot) 
Andreas (52:06) Jeg tror, at i betragtning af at man får lidt bedre løn eller lidt flere 
penge om måneden end man har haft nu, så vil jeg da klart sige, så er mit krav til 
æstetik og det miljø jeg bor i, det vil klart stige væsentligt… vel at mærke, jeg tror det 
hænger meget sammen med folks indkomst… øh, men men hvis det var jeg sku’ bo 
derude, og jeg sku’ betale de penge der var for det, og der ville være de muligheder i 
det som de lægger op til, så ville æstetik være enormt vigtigt for mig… øhm, altså 
ikke kun arkitektonisk, men også i byrummet generelt… 
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Tomas Bohse (52:32): Er der nogle andre der har noget tilsvarende? Eller noget 
modsat? 
Mads I (52:38) jamen, jeg er helt enig… fordi at hvis man har, det kan godt være 
man har en fed lejlighed ude i Nordvest, og en rigtig fed lejlighed ude på Ørestaden, 
så… 
Jonas (52:49) Findes der fede lejligheder i Nordvest? (folk griner)… 
Mads (52:51) Hvis det er man har gjort den så meget i stand, måske, det ved jeg 
ikke, jeg har aldrig rørt det sted… øhm, så ku’ jeg da godt, det er med til at skabe 
noget merværdi for den lejlighed, og skabe noget, jeg ved ikke, noget mere luksus… 
ja, hvem fanden vil ikke gerne ha’ en oplevelse når man åbner døren? 
Heine (53:09) det er for at støtte begge to (henviser til Andreas’ og Mads’ udtalelser), 
jeg synes også det betyder noget. Vi gik hjem fra at handle i går, og på én gade 
havde jeg seks forskellige boligtyper, altså stilmæssigt. Der er beton, og så er der så 
noget glas, og så er der det gamle København og nogle andre – og der tænker jeg 
bare, det her er simpelthen for rodet. Altså, hvorfor har man ikke tænkt sig om 
dengang man lavede, altså nu bygger man det gamle først, ka’ vi ikke prøve at bygge 
samme stil, også sådan halvt ghettoagtigt lige i det område jeg gik igennem… øh, 
men altså, alt er selvfølgelig relativt i forhold til hvor mange penge man har, men det 
betyder jo noget, for mit vedkommende i hvert fald… helt sikkert. 
Andreas (53:44) det tror jeg også… altså, det er en antagelse det her, men jeg tror 
at i takt med en relativ stor del af landets befolkning er højtuddannede, så har man 
nået et intellektualitetsniveau som gør, at man er lidt mere holistisk omkring de ting 
man omgiver sig med, øh altså; tøj og mad og bolig og sådan, hele det der… det 
fordrer bare nogle flere krav, øh, det er ikke fedt bare at have en god bil, men der 
skal også være nogle andre ting… det er bare mere holistisk på en eller anden 
måde, altså, man vil gerne bo et fedt sted, man vil gerne spise økologisk, man vil 
gerne alle de ting der, gerne ha’ et fedt job, man vil gerne ha’ det hele… 
Mads & Jakob (54:22) ja, man vil sgu gerne det hele. 
Andreas (54:24) Og så er det klart at de ting, ens krav på de andre fronter, også er 
med til at stille nogle krav på den front dér. Det er netop det dér med, at det ikke er 
urimeligt at stille nogle krav i forhold til bare det sted man bor, bare de der omgiver 
én, som et eller andet sted man har noget ejerskab af, eller indflydelse på, det er der 
jo bare, det er jo regeringen der nedsætter noget der bla bla bla. Det skal også bare 
være i orden, for jeg spiser økologisk, så det skal også bare være i orden. Sådan har 
jeg det i hvert fald personligt selv. 
 
(F1) 
Tanja (14:25) Jeg synes faktisk det er ærgerligt, for jeg synes faktisk det er en rigtig 
god ide, og jeg synes egentlig København mangler sådan en, øhm, et sted hvor man 
bare kan blive, hvad kan man sige, overvældet af noget nyt arkitektur. Selvfølgelig er 
der også helt vildt flot herinde i byen, og Vesterbro er fuldstændig charmerende, men 
jeg tror bare det er den forkerte målgruppe de tager fat i, i den her, i hvert fald 
igennem videoen… 
 
(F2) 
Pia (16:04) Altså, jeg vil sige, at hvis jeg skulle købe en ny bolig, altså noget der er 
bygget op nu, så ville jeg foretrække noget hvor det var tænkt igennem, altså noget 
nytænkning, ellers kunne jeg ligeså godt have købt en gammel bolig inde i byen med 
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noget historie i. Hvis det skal være nyt så synes jeg også, ligesom de lagde op til (i 
reklamefilmen), så skal der også være noget nytænkning i det. 
Frank (16:27) ja, det vil jeg give dig ret i. Altså, det ser flot ud… kunne da også 
overveje det. 
Pia (16:31) ja, det er jo lækkert nyt, så det er meget fedt. 
Cecilia (16:35) ja, men jeg tror bare det er fordi det er så massivt, altså fordi, det er 
alt der er nyt, så det er for stort et indtryk. 
Pia (16:43) men selve arkitekturen er lækker nok. Lidt meget på en gang måske. 
Frank og Cecilia (16:50) ja. 
Rune (16:51) men hvis man skal sætte det i kontrast, så tror jeg ikke… altså, hvis det 
var sådan en 80-90’er-bygning der stod derude, så ville det ikke være så attraktivt 
tror jeg. 
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Bilag 9.0 Video-dokumentation af fokusgrupper på DVD-Rom 

For at sikre læseren mulighed for at drage sine egne resultater af de foreståede 

fokusgruppeinterview har vi valgt at video-dokumentere vores dataindsamling. Det er 

således det tætteste vi kan komme på at bevare den originale kontekst. 

 

Video-dokumentationen er vedlagt på den medfølgende DVD-Rom, og alle tre 

fokusgruppeinterview er således dokumenteret. Vi henviser til bilag 2 for information 

om deltagerne i disse fokusgruppeinterview. 

 

Vi har valgt at bruge et standard format, wmv-formatet, til dette, da dette format virker 

med gængse programmer såsom Windows Media Player, WinAmp mv. 
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