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Abstract	
	

This	thesis	aims	to	investigate	how	Carlsberg	Byen	is	able	to	create	an	attractive	place	brand	

and	thereby	attract	 the	respondents	of	 the	thesis.	 In	this	regard,	 the	thesis	 further	wants	to	

investigate	how	communication,	 development	of	place	physics	 and	 citizen	 involvement	will	

help	obtain	this	goal.	

The	 theoretical	 foundation	 is	 comprised	 of	 place	 branding,	 stakeholder	 theory	 and	 co-

creation.	 The	 three	 elements	 will	 all	 be	 used	 with	 the	 overall	 aspect	 of	 how	 to	 create	 an	

attractive	place	brand.	Therefore,	place	branding	shall	be	seen	as	the	main	theory	that	will	be	

supported	 by	 the	 other	 theories.	 Based	 on	 the	 theoretical	 foundation,	 six	 hypotheses	were	

developed	in	order	to	later	discuss	these	with	the	finding	from	the	analysis.		

	

For	the	research	and	collection	of	data,	the	social	constructivism	paradigm	is	applied.		In	total	

five	 individual	 interviews	were	carried	out	 in	order	to	 investigate	how	the	respondents	had	

discovered	 the	development	of	 Carlsberg	Byen.	The	 interview	guide	was	 in	 this	 connection	

based	 on	 the	 theoretical	 foundation	 and	 the	 developed	 hypotheses.	 Additionally,	 an	 elite	

interview	 with	 a	 sales	 manager	 from	 Carlsberg	 Byen	 was	 conducted	 to	 examine	 the	

organisation’s	 view	 on	 the	 development	 of	 Carlsberg	 Byen	 and	 how	 they	 understood	 the	

citizens	as	an	integrated	part	of	the	place	brand.	

	

The	 analysis	 found	 that	 place	 branding	 is	 seen	 as	 a	 complex	 process	 due	 to	 the	 many	

stakeholders	 that	 contribute	 to	 the	 process.	 The	 complexity	 is	 seen	 in	 the	 top-associations	

through	 the	 individual	 brand	 concept	 maps	 were	 culture,	 location,	 exclusive/expensive	

apartments	and	historic	architecture	all	were	connected	to	the	place	brand.	

Further,	 the	 analysis	 found	 that	 all	 of	 the	 respondents	 disagreed	 with	 the	 premises	 of	

Carlsberg	 Byens	 slogan:	 “A	 city	 for	 all”,	 as	 they	 see	 it	 as	 a	 wealthy	 area	 with	 distinctive	

architecture	aimed	for	a	segment	with	high	purchasing	power.	

	

Lastly,	 it	 was	 found	 that	 all	 of	 the	 respondents	 were	 unhappy	 with	 low	 level	 amount	 of	

involvement,	which	is	why	the	thesis	argues	that	a	bigger	focus	on	co-creation	initiatives	can	

have	a	positive	impact	on	the	place	brand	and	thereby	be	able	to	attract	and	retain	citizens.	
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Kapitel	1	-	Indledning	

	

Byer	 og	 områder	 benytter	 sig	 i	 stigende	 grad	 af	 brandingstrategier	 i	 forsøget	 på	 skabe	 et	

attraktivt	place	brand,	 der	 tiltrækker	 borgere,	 investorer,	 turister	 og	virksomheder	

(Kavaratzis,	 2004;	Zenker	&	Braun,	 2011).	 Med	 denne	 udvikling	 følger	 der	en	 stigende	

konkurrence,	 hvorfor	 disse	 marketing-	 og	 brandstrategier	 benyttes	 til	 at	 markedsføre	

et	specifikt	områdes	konkurrencemæssige	 fordele,	 der	 adskiller	 sig	 fra	 konkurrerende	

områder	 eller	 byer.	Steder	 opleves	i	stigende	grad	som	 produkter	 eller	 services,	 der	 skal	

tiltrække	og	imødekomme	behov	fra	en	række	forskellige	stakeholdere	(Braun,	2012).	Ét	sted	

og	 ét	 brand,	 der	 skal	 opfylde	 en	 lang	 række	 behov	 og	 stemme	 overens	 med	 forskellige	

interessenters	krav,	vidner	om	 stor	 kompleksitet	 forbundet	 med	place	branding.	

Kompleksiteten	opstår,	 fordi	byer	og	 steder	inkluderer	mange	forskellige	 interessenter	med	

forskellige	 interesser	(Kavaratzis,	 2009).	Der	 er	 –	 med	 andre	 ord	 –	 mange	 forskellige	

organisationer	og	stakeholdere,	der	påvirker	brandingen	af	et	specifikt	område,	hvorfor	det	er	

vanskeligt	at	styre	et	place	brand	oppefra.			

Det	betyder,	 at	stakeholderne	 er	 i	 fokus,	 da	 det	 netop	 er	 dem,	 der	 afgør	opfattelsen	 og	

værdien	af	området	(Zenker	&	Braun,	2010).	Organisationer,	der	har	ansvaret	for	branding	af	

et	område,	kan	derfor	drage	fordel	af,	at	undersøge	og	forstå	stakeholdernes	opfattelse	af	et	

område	for	at	 være	 i	 stand	 til	 at	 anvende	 denne	 viden	i	 organisationens	 videre	 arbejde	

med	branding.	Der	er	en	række	eksempler	på	opførelse	af	nye	områder	og	bydele	i	København	

såsom	 Nordhavn,	 Ørestaden,	 Sluseholmen,	 Teglholmen	 og	 Carlsberg	 Byen,	 hvor	

alle	organisationer	bag	 disse	 projekterne	forsøger	 at	 skabe	 et	 attraktivt	 område,	 netop	

gennem	place	branding.	 Denne	 afhandling	 vil	undersøge	hvilke	 faktorer	 og	

hvilke	stakeholdere,	der	særligt	 påvirker	 brandingen	 af	 et	 område,	 samt	 hvordan	 disse	

forhold	kan	anvendes	og	 håndteres	af	 organisationen	på	bedst	mulig	vis	for	 at	skabe	 et	

attraktivt	place	brand.		 

For	 at	 undersøge	 ovenstående	 vil	afhandlingen	 tage	 udgangspunkt	 i	 et	single	casestudie	af	

Carlsberg	Byen,	hvor	stakeholdernes	indvirkning	på	områdets	brand	vil	blive	undersøgt.	

I	 henhold	 til	 dette	 vil	 Carlsberg	 Byens	 P/S’	 (organisationen)	 muligheder	 for	 strategisk	

involvering	af	stakeholdere	i	udarbejdelsen	af	et	attraktivt	place	brand	blive	vurderet.		
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Afhandlingen	vil	således	kombinere	den	 traditionelle	place	branding	 teori	 med	 teori	 fra	

stakeholderhåndtering	og	co-creation	for	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 undersøge	 og	 diskutere	

ovenstående	udfordring	på	baggrund	af	forskellige	teoretiske	områder.	 

	

1.1	-	Formål	og	problemfelt	 

Det	 paradoksale	 og	 komplekse	i	place	branding	opstår	 ofte	fordi	organisationer	 ønsker	

at	skabe	ét	 præcist	 og	 tydeligt	place	brand	kombineret	med	visionen	 om	 at	imødekomme	 og	

henvende	sig	til	en	lang	række	stakeholdere	med	stor	grad	af	diversitet	-	herunder	forskellige	

behov,	krav	og	kultur	-	der	netop	opfatter	et	place	brand	fra	 forskellige	synspunkter	(Boisen	

et	al.,	2011;	Zenker	&	Braun,	2010).		 

Over	den	seneste	årrække	er	der	flere	eksempler	på	byudviklingsprojekter	i	København,	som	

har	modtaget	kritik	fra	borgere	 og	medier.	 I	 denne	 kategori	 kan	 bl.a.	 nævnes	 Ørestaden	 og	

Nordhavn,	 som	 har	 oplevet	 massiv	kritik	for	 strategien	 og	 det	 manglende	 byliv1.	

Selvom	Carlsberg	Byen	først	 er	færdigudviklet	 om	 8-10	 år,	 er	 der	 allerede	 kritisk	 omtale,	

som	bl.a.	 fokuserer	 på	 konsekvenserne	 af	 områdets	 bygninger,	 konsekvenserne	 af	

boligpriserne	og	kritik	af	den	overordnede	vision	for	området2.		 

På	 trods	 af	 disse	 eksempler	 ses	 det	dog	 stadig,	 at	 organisationer	 bag	byudviklingsprojekter	

i	højere	 grad	 fokuserer	 på	 branding	 af	diverse	områder	for	 at	forbedre	 områdets	 omdømme	

hos	 den	 tiltænkte	 målgruppe.	 I	 denne	 forbindelse	 har	forskere	og	 praktikere	 over	 den	

seneste	årrække	fået	større	 forståelse	 for	 vigtigheden	 og	 fordelene	 ved	 at	 inddrage	

målgruppen	 i	 udarbejdelsen	 af	 området	 (Zenker	&	Erfgen,	 2014;	 Braun	 et	 al.	 2010)	for	

dermed	at	være	bedre	i	stand	til	at	udvikle	et	attraktivt	place	brand.					 

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 udfordringer	ved	 byudviklingsprojekter,	 vil	 afhandlingen	

fokusere	på	respondenternes	opfattelse	af	Carlsberg	Byens	brand	og	hvordan	Carlsberg	Byen	

P/S	kan	inddrage	relevante	stakeholdere	for	at	skabe	et	stærkt	og	attraktive	brand.		 

																																																								
1	Svært	ved	at	pege	på	vellykket	ny	bydel	i	København	-	
https://www.information.dk/indland/2016/07/svaert-ved-pege-paa-vellykket-ny-bydel-
koebenhavn		
Frygt	Nordhavn	kan	ende	som	en	kulturørken	-	
http://politiken.dk/ibyen/byliv/art5587282/Frygt-Nordhavn-kan-ende-som-en-
kultur%C3%B8rken	
2	Carlsberg	Byen,	Visionen	der	forsvandt	-	https://www.b.dk/kommentarer/carlsberg-byen-
visionen-der-forsvandt	
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Med	 udgangspunkt	 i	 ovenstående	 problemstilling	 og	afhandlingens	 formål,	 vil	 følgende	

problemformulering	være	gennemgående	i	afhandlingen: 

	

1.2	-	Problemformulering	

	

Delelementerne	i	afhandlingens	 problemformulering	 vil	 blive	uddybet	i	 nedenstående	afsnit.	

Dette	gøres	for	at	skabe	en	klar	og	fælles	forståelse	for	afhandlingens	overordnede	fokus.			
 

Ved	begrebet	'place	brand',	 som	 anvendes	 af	 forskere	 og	 teoretikere	 indenfor	 dette	 felt,	

forstås	et	specifikt	områdes	omdømme	og	image.	En	yderligere	definition	vil	blive	foretaget	i	

afhandlingens	teoriafsnit.		 

Fokus	vil	 være	 på	 afhandlingens	 respondenter,	 som	alle	 indgår	 i	 kategorien	

'borgere'.	Netop	denne	 stakeholdergruppe	anses	 for	 at	 være	 den	 vigtigste	 stakeholder	 i	

henhold	til	place	branding	(Zenker	&	Erfgen,	2014),	hvorfor	denne	afhandling	har	sit	fokus	på	

respondenter	i	denne	gruppe.	 

Zenker	og	 Braun	(2010)	 argumenterer	 for,	 at	 det	 er	modtagernes	opfattelse	 af	 henholdsvis	

kommunikation	omhandlende	 et	 specifikt	place	brand	 samt	 modtagerens	 opfattelse	 af	

områdets	 fysiske	 omgivelser	 (place	physics),	 der	 afgør	 om	 området	 er	 attraktivt	eller	 ej,	

hvorfor	disse	forhold	fremgår	eksplicit	i	afhandlingens	problemformulering.		 

Som	 tidligere	nævnt	opfattes	 borgerne	 som	 en	 vigtig	 stakeholder	 i	 udviklingen	 af	

et	place	brand.	 Derfor	 er	 der	 i	 stigende	 grad	fokus	blandt	 teoretikere	 og	 praktikere	på	co-

creation	og	borgerinddragelse	som	strategi	 til	at	opnå	et	attraktivt	place	brand	(Braun	et	al.,	

2010;	Zenker	&	Erfgen,	 2014).	 Derfor	 vil	 denne	 tværfaglighed	 bestående	 af	 teori	 fra	co-

creation	kombineret	med	teori	fra	place	branding	blive	anvendt	i	afhandlingen.					
 

	

Hvordan	kan	Carlsberg	Byen	skabe	et	attraktivt	place	brand	og	dermed	tiltrække	

og	fastholde	borgere	gennem	kommunikation,	udvikling	af	 fysiske	omgivelser	og	

borgerinddragelse.		 
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1.3	-	Afgrænsninger		 

Det	 har	 været	 nødvendigt	 at	 foretage	 en	 række	 afgrænsninger	 ved	indeværende	

afhandling	grundet	 det	 begrænset	antal	 sider	 samt	 for	at	 præcisere	 opgavens	 formål.	Her	er	

der	foretaget	til–	og	fravalg	af	 henholdsvis	 teorier	 og	 metode	ud	 fra	 en	 vurdering	ved	

deres	relevans	til	overstående	problemformulering.	 

Ved	 problemformuleringen	fremgår	det,	at	der	 er	 et	 ekstra	 fokus	 på	 borgerne	i	 Carlsberg	

Byen.	Borgerne	 tilhører	i	denne	 forbindelse	en	kombination	af	 naboer,	 nye	 beboere	 og	

studerende	 –	 alle	 personer	 med	 sin	 daglige	 gang	 i	 Carlsberg	 Byen.	 Place	

branding	teorien	underbygger	yderligere,	 at	 disse	 grupper	 vil	 have	størst	indflydelse	 på	

skabelsen	 af	place	brandet	 (Zenker	 &	 Braun,	 2010).	 Derfor	 er	 denne	 afgrænsning	 teoretisk	

funderet.	Det	 anerkendes	 dog,	 hvilket	 også	 argumenteres	 for	 teoretisk,	at	 grupper	

som	investorer,	turister,	Københavns	kommune	samt	flere,	 vil	 kunne	defineres	

som	væsentlige	stakeholdere,	der	vil	have	 indflydelse	på	place	brandet.	Disse	 grupper	 vil	

blandt	 andet	 kunne	 antages	 at	 have	 en	 større	 økonomisk	indflydelse	gennem	deres	

investering	i	området.	 

Dette	giver	samtidig	afhandlingen	en	bedre	position	i	forhold	til	udførelse	af	interviews.	Her	

har	 det	 været	 muligt	 at	 foretage	 interviews	 med	 de	ovennævnte	 grupper	 med	 det	 samme	

gennemgående	 tema.	 Dette	 er	 især	 muligt	 ved	 den	 teoretiske	 vinkel	 på	 borgerinddragelse	

og	co-creation,	som	ikke	ville	have	haft	samme	relevans	ved	de	mere	periferier	stakeholdere.	 

	 

Der	er	ydermere	taget	et	valg	om	at	afgrænse	afhandlingen	i	et	single	casestudie.	Det	betyder,	

at	der	ikke	er	foretaget	undersøgelser	af	andre	byudviklingsprojekter,	som	ellers	kunne	have	

inddraget	 tidligere	 erfaringer	 inden	 for	 dette	 emne.	 Men	 da	 afhandlingen	 er	 baseret	 på	

det	social-konstruktivistiske	paradigme,	 vil	 der	 i	 stedet	 fokuseres	 på,	 hvad	 de	 enkelte	

respondenter	 i	afhandlingen	har	af	holdning	 til	Carlsberg	Byen.	Disse	holdninger	vil	fremstå	

som	unikke	for	dette	projekt,	og	derfor	 ikke	nødvendigvis	noget,	som	kan	kopiers	til	andres	

holdninger.	Anvendelsen	af	det	 social-konstruktivistiske	paradigme	og	betydninger	heraf	vil	

blive	uddybet	i	kapitel	4	om	metode.	
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1.4	-	Afhandlingens	struktur		

	 
Afhandlingens	struktur	ses	illustreret	i	figur	1:	

	

	
Figur	1:	Afhandlings	struktur	

	

Strukturen	i	 afhandlingen	 er	 bygget	 op	 omkring	 8	 kapitler,	 som	 tilsammen	 udgør	 den	

samlede	opgave.	Første	del	består	af	en	indledning,	hvor	afhandlingens	formål	og	problemfelt	

bliver	 diskuteret,	 for	 derefter	 at	 kunne	 formulere	 afhandlingens	 overordnet	

problemformulering.	Derefter	bliver	 casen	beskrevet	med	det	mest	 relevante	indhold,	 for	at	

kunne	forstå	opgavens	omfang.	Dernæst	bliver	der	opstillet	en	række	afgrænsninger.		 
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Videre	 i	 kapitel	 2	 bliver	 det	 teoretiske	 fundament	 præsenteret,	 som	

har	place	branding	teorien	som	den	 gennemgående	 teori	 for	 hele	 afhandlingen,	 med	

underliggende	teorier	omhandlende	brand	concept	map,	stakeholderteori	og	co-creation.		 

På	 baggrund	 af	 det	 teoretiske	 fundament,	 vil	 der	 i	 kapitel	3	blive	præsenteret	 i	

alt	seks	hypoteser.	 Kapitel	 4	 redegør	 for	 afhandlingens	 metode	 og	 videnskabsteoretiske	

perspektiv,	som	vil	blive	anvendt.	 

Videre	 i	 kapitel	 5	 bliver	 afhandlingens	 empiriske	 resultater	 præsenteret	og	analyseret	for	

senere	at	kunne	danne	grundlag	for	en	diskussion	af	de	seks	hypoteser	med	inddragelse	af	det	

teoretiske	fundament	samt	de	empiriske	resultater.		Dette	vil	blive	foretaget	i	kapitel	6.	 

Afhandlingen	rundes	af	 i	 kapitel	7	og	8,	hvor	henholdsvis	konklusion	og	perspektivering	vil	

blive	udarbejdet.		
 

1.5	-	Introduktion	til	Carlsberg	Byen	

I	 2008	 flyttede	 Carlsberg	 A/S	 deres	 produktion	 til	 Fredericia,	 hvilket	 har	 skabt	 et	 ledigt	

område	på	33	hektarer	på	grænsen	til	indre	København.	Carlsberg	Byen	P/S	er	i	gang	med	at	

skabe	 en	 ny	bydel,	 som	 skal	 bestå	 af	 boliger,	 erhverv,	 uddannelsesinstitutioner	

og	kulturtilbud3.		 

Carlsberg	blev	grundlagt	i	1847	af	bryggeren	J.C.	Jacobsen,	som	dermed	lagde	grundstenen	til	

en	moderne	 dansk	 bryggerivirksomhed.	Efter	 160	 år	 som	 lukket	 industrigrund	 åbnede	

Carlsberg	området	for	offentligheden	i	2008,	og	siden	har	danskere	og	turister	fra	hele	verden	

haft	 mulighed	 for	 at	 studere	 og	 tage	 del	 i	 historien,	 arkitekturen	og	de	

grønne	områder.	Carlsberg	området	har	lagt	hus	til	brygning	af	øl	og	andre	drikkevarer	i	cirka	

165	år.	Historien	fra	familien	Jacobsens	etablering	af	bryggeriet	Carlsberg	skal	være	synligt	i	

det	nye	Carlsberg	Byen,	både	i	forhold	til	selve	bygningerne,	men	også	i	deres	ånd.	Carlsberg	

Byen	kommer	 til	at	bestå	af	ca.	85	%	nye	bygninger,	mens	de	resterende	15	%	består	af	de	

eksisterende	 bygninger,	 som	 tidligere	 har	 været	brugt	 til	bryggeri.		

”Visionen	for	 Carlsberg	 Byen	 er	 at	 skabe	 et	 mangfoldigt	 og	 levende	 bykvarter,	 hvor	 nye	

københavnere	i	alle	aldre	og	familiestørrelser	flytter	ind"	fortæller	Jens	Nyhus,	adm.	direktør	i	

Carlsberg	Byen	P/S	(jf.	fodnote	3)	.		 

	 
	
																																																								
3	http://www.carlsbergbyen.dk/		
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En	bydel	for	alle	 

Kombinationen	af	gammelt	og	moderne	er	ikke	den	eneste	kombination,	som	Carlsberg	Byen	

ønsker.	De	vil	skabe	en	by	i	byen,	som	rummer	en	masse	forskellige	muligheder.	Per	Sander,	

salgschef	for	boliger	i	Carlsberg	Byen	P/S,	udtaler:		

"Vores	 målgruppe	 er	 utrolig	 bred,	 da	 vi	 gerne	 vil	 ramme	 så	 bredt	som	

muligt	og	tiltrække	forskellige	slags	folk"	(Per	Sander,	17:50).		

Således	 er	 visionen	 at	skabe	 en	 bydel	 målrettet	 mod	 alle.	 Store	 dele	 af	 brandingteori	 og	 i	

særdeleshed	place	branding	 teori	påpeger	 vigtigheden	 af	 at	 have	 et	 forholdsvist	 snævert	

fokus	 for	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 skabe	 et	 stærkt	og	 attraktivt	 brand.	 Dette	 vil	 blive	 uddybet	

yderligere	 i	 både	 teori	 afsnittet	 omhandlende	place	branding	 og	 ydermere	 diskuteret	 i	

analysen	af	Carlsberg	Byens	branding	initiativer.	

	

Ejerfordelingen	i	Carlsberg	Byen	P/S	 

Carlsberg	 Byen	 P/S,	 som	 har	 ansvaret	 for	 udviklingen	 og	 driften	 af	 Carlsberg	 Byen,	 er	 et	

selvstændigt	firma,	der	er	blevet	etableret	af:	

• Carlsberg	(25	%)	 
• PFA	(30%)	 
• Topdanmark	(22,5%)	 
• PenSam	(22,5%)	 

 

Carlsberg	 Byen	 P/S	er	 således	 ikke	 en	 del	 af	 Carlsberg	 A/S,	 men	 derimod	 et	 selvstændigt	

selskab,	der	har	rettighederne	til	at	bruge	Carlsberg	som	en	del	af	områdets	navn.	

	

Samarbejde	med	Københavns	kommune	

Da	Carlsberg	Byen	P/S	er	privatejet	af	fire	forskellige	virksomheder	eller	pensionskasser,	er	

der	 kun	 et	 begrænset	 behov	 for	 offentlige	 investeringer	 som	 følge	 af	

byudviklingen	i	Carlsberg	området.	Dog	har	Københavns	Kommune	afsat	midler	i	forbindelse	

med	 udviklingen	 af	 infrastruktur	 omkring	 Carlsberg	 Byen,	 fordi	 området	 ligger	 i	 et	

eksisterende	byområde.	Ydermere	vil	Kommunen	løbende	investerer	i	offentlige	institutioner	

i	Carlsberg	Byen4.			

																																																								
4Handlingsplan	-	http://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-
files/Handlingsplan%202015%20Carlsberg%20endelig.pdf		
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Denne	 ejerfordeling	 betyder,	 at	området	er	 privatejet,	 hvorfor	 Carlsberg	 P/S	 kan	tage	

beslutninger	på	egen	hånd,	så	længe	de	overholder	den	overordnede	lokalplan	og	respekterer	

de	fredet	bygninger.		 

	

Faciliteter		

Carlsberg	 Byen	 P/S	 vil	 over	 de	 næste	 8	 -	 10	 år	 udvikle	 byggegrunden	 til	 et	 nyt	 kvarter	 i	

København.	 Formålet	 er	 at	 skabe	 en	 varieret	 by	 for	 liebhaveren,	 børnefamilien,	

storbymennesket,	den	kulturelle,	singlen,	de	studerende,	og	ægteparret	5.	
 

Carlsberg	Byen	vil	rumme	i	alt	600.000	etagemeter	fordelt	på:	 

• 35	%	erhverv,	dvs.	omkring	10.000	arbejdspladser	 

• 50	%	boliger,	dvs.	omkring	6-7.000	beboere	 

• 15	%	kultur,	idræt	og	institutioner	 

	

Der	 bor	 i	 dag	 ca.	 4.100	 mennesker	 i	 og	 omkring	 Carlsberg	 –	 et	 bredt	 udsnit	 af	 samtlige	

aldersgrupper.	Det	tal	forventes	at	stige	til	over	8.200	i	2025.	Mulighederne	for	udbygning	af	

Carlsberg	 ligger	 i	 yderligere	 fortætning	 samt	 omdannelse	 af	 områdets	 eksisterende	

bygningsmasse	(jf.	fodnote	5).	

Carlsberg	Byens	omdannelse	 til	uddannelsesby	begyndte	 for	 alvor	 i	 2016,	 hvor	

Professionshøjskolen	 UCC	 åbnede	et	 nyt	 campus	med	 plads	 til	 omkring	 10.000	 studerende.	

Ligeledes	er	den	permanente	placering	af	den	nystartede	Europaskole	København,	som	åbner	

I	Carlsberg	Byen	i	2018	blevet	vedtaget	6 

Carlsberg	Byen	vil	opføre	9	højhuse	 i	op	 til	120	meter,	 som	kommer	 til	at	bestå	af	boliger	 i	

form	af	lejligheder.	På	nuværende	tidspunkt	er	det	første	højhus,	Bohrs	Tårn,	allerede	opført.		 

	

Boligpriser		

Boligpriser	spænder	fra	ca.	kr.	2.600.000	for	en	1-værelses	på	42	m2	op	til	ca.	kr.	16.000.000	

for	en	4-værelses	på	191	m2.	Hvordan	disse	priser	og	forståelsen	af	dem,	vil	have	indflydelse	

på	place	brandet,	vil	blive	analyseret	og	diskuteret	senere	i	afhandlingen.		

																																																								
5	http://www.carlsbergbyen.dk/		
6	Europaskolen	-	http://www.carlsbergbyen.dk/nyheder/2016/06/foerste-spadestik-paa-
europaskolen		



	
	
	
	
	
	
		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kapitel	2	
Teori	
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Kapitel	2	–	Teoretisk	fundament	

	
	

Figur	2:	Teoretisk	Fundament	

	

Det	teoretiske	fundament	for	afhandling	er	baseret	ud	fra,	hvordan	Carlsberg	Byen	kan	være	

med	 til	 at	 skabe	 et	 attraktivt	place	brand.	 For	 at	 komme	nærmere	 en	 diskussion	af	

dette,	er	afhandlingen	baseret	på	 tre	 teoretiske	hovedtemaer,	 som	 alle	vil	 hjælpe	 med	 at	

bidrage	 til	 forståelsen.	Indledningsvis	undersøges	en	 teoretiske	 gennemgang	 af	

place	branding	teorien.	Herefter	 inddrages	 stakeholderteorien,	som	sammen	 med	co-

creation	teorien	 til	 sidst	 munder	 ud	i	en	 formulering	af	en	 række	 teoretiske	hypoteser,	der	

vil	blive	diskuteret	efter	analysen.	De	enkelte	teorier	vil	blive	redegjort	kronologisk	herunder. 

 

2.1	-	Brand	Concept	Map	 

John	 et	 al.	(2006)	 introducerer	 metoden	Brand	Concept	Map	(BCM)	 som	et	redskab	 til	 at	

identificere	 brand	 image	 i	 forhold	 til	 de	 underliggende	 brand	 associationer	 og	 deres	

sammenhænge.	 Således	 viser	 metoden	 hvilke	 associationer,	 der	 forekommer	 hyppigst	 i	

forbrugerens	 forståelse,	 og	 hvordan	 specifikke	 associationer	 er	 forbundet	 til	 et	 specifikt	

produkt	 eller	brand.	BCM	metoden	 inkluderer	dog	 ikke	eksplicitte	målinger	 af	 forbrugernes	

forhold	til	de	enkelte	associationer,	hvilket	betyder,	at	det	ikke	fremgår	om	associationerne	er	

positive	eller	negative	i	henhold	til	det	specifikke	produkt	eller	brand.	Schnittka	et	al.	(2012)	

har	 udvidet	 BCM-modelen	med	 en	 enkelt	 dimension,	 the	 brand	 association	network	value	

(BANV),	som	eksplicit	inddrager	forbrugerens	forhold	til	den	enkelte	association.	 Således	gør	

BCM	metoden	 og	den	 nye	 BANV-model	 det	 muligt	 at	 sammenligne	 forholdet	 til	 forskellige	

brand	associationer	på	det	individuelle	niveau.	 
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Proceduren	 for	 udarbejdelse	 af	BCM's	er	 fleksibel	 og	 kan	 variere	 fra	 at	 være	 ustruktureret,	

hvor	 respondenterne	 udarbejder	 deres	 kort	 uden	 yderligere	 instruktioner,	 til	 struktureret	

metoder,	 hvor	 respondenten	 er	 nøje	 præsenteret	 for	 konceptet	 gennem	 eksplicitte	

instruktioner	 og	 får	 vist	 eksempler	 på	 andre	 tilfældige	BCM's	(John	 et	 al.	 2006).	 For	 at	

overskueliggøre	 processen	 for	afhandlingens	respondenter	 og	 benytte	 interviewtiden	 så	

effektivt	som	muligt,	har	vi	valgt	at	benytte	den	strukturerede	metode.					 

	 

For	at	 identificere	respondenternes	associationer	 til	et	place	brand	 i	praksis,	 indebærer	den	

traditionelle	BCM	procedure	tre	overordnede	faser	til	at	udarbejde	individuelle	brand	concept	

maps.	 I	 første	 fase,	elicitation	step,	 er	 de	 mest	 relevante	 brand	 associationer	 identificeret	

gennem	dybdegående	 interviews	 eller	sekundær	 data	(Zenker	&	 Beckmann,	 2013,	 s.	 645).	 I	

andet	stadie,	mapping	step,	skal	respondenterne	udvikle	et	individuelt	BCM	på	baggrund	af	de	

forudbestemte	 brand	 associationer,	 hvor	 det	 specifikke	place	brand	 placeres	 i	 midten	 af	

kortet	(Ibid.)	I	denne	fase	skal	respondenterne	tilkendegive	om	associationen	er	positiv	eller	

negativ,	 således	 at	 det	 kan	 vurderes	 om	 den	 enkelte	 association	 er	fordelagtig	for	 det	

specifikke	 produkt	 eller	 brand.	 Da	 den	 traditionelle	 BCM-model	 ikke	 belyser	 de	

underliggende	 faktorer	 i	 henhold	 til	 en	 specifik	 association,	 inddrager	advanced-brand	

concept	 map	 metoden	 dette	 ved	at	tilføje	en	 yderligere	 evaluering	 af	 henholdsvis	 1)	

forbrugerens	 evaluering	 af	 hver	 enkel	 brand	 association	 og	 2)	 forbrugerens	 købssituation,	

eksempelvis	om	forbrugeren	har	et	forhold	til	stedet	eller	ej	(Zenker	&	Braun,	2016,	s.	219).	

For	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 analysere	 på	 de	 forskellige	 associationer	og	 årsagerne	 bag,	 har	 vi	

valgt	at	benytte	denne	metode	og	dermed	give	respondenterne	mulighed	for	at	uddybe	deres	

associationer.	 

Advanced	place	brand	concept	map	giver	 værdifuld	 information	 vedrørende	 vigtigheden	 og	

styrken	af	hver	association,	der	refererer	til	et	place	brand,	samtidig	med	at	respondenternes	

forhold	til	hver	enkelt	association	bliver	uddybet	(Zenker	og	Braun,	2016,	s.	220).	Derfor	har	

vi	anvendt	denne	teori	og	fremgangsmåde,	da	disse	brand	concept	maps	og	i	særdeleshed	de	

underliggende	 faktorer	 vil	 blive	 anvendt	 gennem	 store	 dele	 af	 analysen	 til	 at	 diskutere	

respondenternes	 opfattelse	 af	 Carlsberg	 Byen	 som	 et	place	brand.	 Det	 er	 således	 denne	

metode,	der	 bruges	 til	 at	 identificere	 respondenternes	 opfattelse	 af	 Carlsberg	

Byens	place	brand.				  	 
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Metoden	 og	 fremgangsmåden	 for	 de	 individuelle	 brand	concept	maps	 vil	 blive	 uddybet	

yderligere	i	kapitlet	om	metodevalg	under	interviewguide.		

	

2.2	-	Place	Branding	

Nødvendigheden	 af	 at	 kunne	 tiltrække	 og	 fastholde	 borgere	 har	medført	 at	 lande,	 byer	 og	

steder	 i	 større	 grad	 fokuserer	 på	place	branding	 i	 håb	 om	 at	 kunne	 tiltrække	 den	

ønskede	målgruppe	(Boisen	et	al.,	2011,	s.	136).	Men	for	at	kunne	analysere	Carlsberg	Byens	

brug	af	place	branding,	kræver	det	en	fælles	forståelse	af	hvad	begreberne	place	og	branding	

indebærer,	 samt	 hvordan	place	branding	 adskiller	 sig	 fra	 traditionel	 branding	 teori.	 For	 at	

skabe	 konsensus	 vil	 det	 kommende	 afsnit	 redegøre	 for	 førnævnte	 begreber,	 da	 de	 vil	 blive	

anvendt	gennem	store	dele	af	afhandlingen.	 	

	

2.3	-	Place	

Forestillinger	om	at	steder	har	en	klar	og	entydig	identitet	udfordres,	bl.a.	fordi	nye	steder	og	

bydele	konstant	udvikles	og	markedsføres	i	takt	med	det	stigende	behov	for	eksempelvis	flere	

boliger	eller	mere	kultur	(Boisen	et	al.,	2011,	s.	136).	Dette	gør	sig	i	høj	grad	gældende	i	denne	

case,	da	Carlsberg	Byen	netop	 forsøger	at	ændre	 stedets	 identitet	og	brande	sig	 som	et	nyt	

område	i	København.			

Boisen	et	al.	 (2011)	pointerer,	at	steder	er	 flerdimensionelle,	hvilket	gør,	at	steder	 ikke	kan	

opfattes	som	homogene,	entydige	objekter	(s.	136).	 Ydermere	argumenterer	Zenker	og	Braun	

(2010)	for,	at	steder	er	komplekse	produkter,	og	at	ét	steds	placering	ikke	kan	ses	som	adskilt	

fra	 andre	 relaterede	 steder,	 fordi	 stedets	 muligheder	 er	 afhængig	 af	 andre	 steder	 (s.	

2).	Denne	teori	visualiseres	i	nedenstående	figur:	
	
Figur	3:	Place	–	Zooming	in:	a	demarcated	space	with	other	places	and	spaces	inside 

	
	Kilde:	Boison	et.	al	(2011) 
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I	figuren	symboliserer	den	første	prik	et	specifikt	sted,	men	hvis	der	zoomes	ind,	kan	det	ses,	

at	stedet	 bliver	 mere	 detaljeret	 og	 består	 af	 flere	 forskellige	 steder.	 Eksempelvis	 kan	

København	 opfattes	 som	 et	 sted,	 men	 i	 København	 er	 der	 mange	 andre	 steder	 såsom	

Sydhavnen,	 Nørrebro,	 Carlsberg	 Byen	 osv.	 Der	 er	 sågar	forskellige	steder	 i	 Carlsberg	 Byen	

værende	parker,	nabolag,	universitet	osv.	 

Steder	kan	dog	kun	eksistere,	hvis	der	er	 folk,	der	 identificerer	sig	med	dem	og	anerkender	

dem	som	steder,	 hvilket	 betyder,	 at	 steder	 er	 social	konstrueret	 baseret	 på	 baggrund	 af	 en	

række	 afgrænsninger	 (Boisen	 et	 al.,	 2011,	 s.	 137)	Dette	 gør	 sig	 ligeledes	 gældende	 for	

Carlsberg	Byen	som	et	sted.	Før	vi	overhovedet	kan	afgrænse	afhandlingen	til	Carlsberg	Byen,	

kræver	det	at	bydelen	bliver	forstået	og	anerkendt	som	et	sted.	

	

2.4	-	Branding	

For	 at	 skabe	 en	 forståelse	 for	 hvad	place	branding	 er,	og	 hvor	 teorien	 stammer	 fra,	 er	 det	

relevant	 at	 forstå,	 hvordan	 et	 brand	 defineres	 i	 denne	 afhandling,	 og	 hvordan	 paradigmet	

indenfor	marketing	og	branding	har	ændret	sig	over	den	seneste	årrække.	Denne	definition	

og	udvikling	vil	blive	gennemgået	i	det	kommende	afsnit	med	henblik	på	at	lede	op	til	teorien	

om,	hvordan	et	place	brand	bliver	skabt.				 

Kotler	 (1991)	definerer	et	 brand	som	værende:	”A	 name,	 term,	 sign,	 symbol,	 or	 design,	 or	

combination	of	them	which	is	intended	to	identify	the	goods	and	services	of	one	seller	or	group	of	

sellers	and	to	differentiate	 them	from	those	of	competitors”	 (s.	442).	  Ud	 fra	denne	definition,	

udvikler	 Keller	 (1993)	 begrebet	customer-based	brand	equity,	 hvilket	 betyder,	 at	 kunden	

foretrækker	 det	 specifikke	 brand	 og	 har	 ”favourable,	strong	and	unique	brand	 associations	

in	memory”	 (s.	 2).	 Ved	 denne	 forståelse	 af	 et	 brand	er	 det	 således	 kundens/forbrugernes	

respons	 til	marketinginitiativerne	omkring	 et	 specifikt	 brand,	 der	 er	 i	 fokus.	 Keller	 (1993)	

pointerer	yderligere,	at	et	vigtigt	element	i	customer-based	equity	er,	at	kunderne	oplever,	at	

et	specifikt	produkt/service	kan	imødekomme	og	opfylde	de	behov	og	ønsker,	som	de	har	(s.	

5).	Det	er	 således	kundens	opfattelse	og	associationer,	der	er	afgørende	 for	eksempelvis	en	

bydels	 image	 og	 brand.	 I	 forlængelse	 af	 denne	 forståelse,	 argumenterer	 de	 to	place	brand	

teoretiker	Zenker	og	Braun	(2010)	for,	at	det	overordnede	mål	for	marketing	og	branding	er	

at	 tilfredsstille	brugernes	behov	og	ønsker	 (s.	3).	Ydermere	defineres	et	brand	som:	”A	set	of	

positive,	neutral	or	negative	associations	in	the	minds	of	the	consumers	(Zenker	&	Braun	2010).	
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Således	forstås	place	branding	som	komplekst,	da	producenten	ikke	selv	kan	styre/håndtere,	

hvordan	et	 specifikt	produkt	eller	 service	 skal	 opfattes,	 men	det	 afgørende	 er,	 hvordan	

modtageren/forbrugeren	 opfatter	 produktet	 og	 den	 tilhørende	 markedsføring.	

Denne	kompleksitet	gør	 sig	 i	høj	 grad	gældende	 inden	 for	place	branding	grundet	den	store	

diversitet	i	stedets	”kunder”	og	dermed	også	en	lang	række	forskellige	behov,	som	stedet	skal	

forsøge	 at	 opfylde	 med	 dets	 tilbud	 og	 muligheder	 (Zenker,	 2011,	 s.	 2).	 Af	 forskellige	

målgrupper	med	forskellige	behov,	som	er	relevante	for	steder,	kan	f.eks.	nævnes	1)	turister,	

2)	 indbyggerne	 og	 3)	 investorer.	 Som	 nævnt	 ovenfor	 i	 præsentationen	 af	 Carlsberg	 Byen,	

bestræber	 organisationen	 sig	 på	 at	 tiltrække	 og	 være	 attraktive	 over	 for	 alle	 (jf.	 visionen).	

Således	 fremstår	 visionen	 -	 ifølge	Keller’s	customer-based	equity	-	 meget	 kompleks,	 da	 den	

kræver	 at	 samtlige	 målgrupper	 finder	 Carlsberg	 Byen	 attraktiv.	  Stakeholdere	 og	

dertilhørende	teori	vil	blive	berørt	senere	i	dette	kapitel.	 

Ud	fra	definitionen	vil	Carlsberg	Byen	være	produktet	og	de	forskellige	målgrupper	vil	afgøre,	

hvordan	produktet	opfattes.	Men	som	nævnt	i	definitionen	af	et	place,	består	et	område	oftest	

af	mange	små	områder	og	tilbud,	hvorfor	det	gør	selve	brandingen	af	hele	området	komplekst	

og	omfattende.	For	at	 forstå	kompleksiteten	 i	place	branding,	 vil	der	 i	det	kommende	afsnit	

blive	 redegjort	 for,	 hvordan	 teorien	 bag	corporate	branding	 har	 været	 med	 til	 at	

forme	place	branding	teorien.			
 

Simoes	og	Dibb	(2001)	 argumenterer	for,	 at	 helheden	 i	corporate	branding	 i	 høj	 grad	 er	

uhåndgribelig,	 kompleks	 og	 kræver	 mere	 (social)	 ansvarlighed,	 hvilket	 gør	 det	 sværere	 at	

opbygge	 og	 markedsføre	 et	 sammenhængende	 brand.	 Da	place	branding	 omfatter	 lignende	

udfordringer,	 bygger	 en	 stor	 del	 af	place	branding	 teorien	på	corporate	branding	 teorien.	

Hatch	&	Schultz	(2001)	skriver,	at	det	at	opbygge	et	corporate	brand	kræver	et	solidt	samspil	

mellem	tre	variabler	–	vision,	culture	og	image	-,	som	alle	skal	være	i	overensstemmelse	for	at	

skabe	 et	 stærkt	corporate	brand.	 I	 denne	 sammenhæng	 argumenteres	 det	 for,	 at	 der	 er	 et	

behov	 for	 en	 komplet	 analyse	 af	 byen/stedet	 som	 et	 brand,	 hvori	 de	 mange	 stakeholdere	

inddrages	i	analysen.  	 

Et	sted	kan	således	godt	opfattes	som	et	produkt/service,	der	skal	opfylde	en	række	behov,	og	

derfor	kan	specifikke	steder	ses	som	brands.		 

Place	brand	teoretikeren	Kavaratzis	(2004)	citerer	Kotler	et	al.	(1999),	der	argumenterer	for,	

at	corporate	branding	teori	er	et	godt	udgangspunkt	for	place	branding.	 
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Da	Carlsberg	Byen	er	et	komplekst	brand	med	en	lang	række	stakeholdere,	der	skal	tilgodeses	

for	 at	 opnå	 det	 ønskede	 brand,	 kan	 det	 på	 baggrund	 af	 ovenstående	 litteraturgennemgang	

argumenteres,	 at	 grundstenene	 i	corporate	branding	 teorien	 gør	 sig	 gældende	 for	Carlsberg	

Byen.	Der	vil	derfor	i	analysen	blive	analyseret	med	udgangspunkt	i	både	corporate	branding	

teorien	og	place	branding	teorien.		

	

2.5	-	Paradigmeskifte:	Fra	produkt	til	forbruger		

I	overensstemmelse	med	Keller’s	(1993)	 fokus	på	 forbrugernes	behov	og	ønsker	 i	branding,	

har	der	de	sidste	to	årtier	været	et	paradigmeskift	indenfor	marketing/branding,	hvor	flere	og	

flere	 virksomheder	 er	 gået	 fra	 at	 være	 produktfokuseret	 til	 i	 højere	 grad	 at	 være	

forbrugerorienteret	(Vargo	og	Lusch,	2004;	Payne	et	al.,	2009).	I	mange	år	var	det	eneste	mål	

for	 organisationer	 at	producere	 og	 sælge	 varer	 for	 at	 profitmaksimere	 (Vargo	og	Lusch,	

2004).	 Forholdet	 mellem	 producent/virksomhed	 og	 kunden	 blev	 opfattet	 som	 værende	

ensrettet,	 hvor	 virksomheden	 producerede	 produktet	 og	 kunden	 passivt	 brugte	 produktet	

(Vargo	og	Lusch,	2004,	s.	4).	Da	forbrugeren	blev	opfattet	som	passiv,	skete	værdiskabelsen	af	

produktet	således	i	virksomheden	(Ibid.)	Dette	paradigme	bliver	kaldt	goods-dominant	logic.	 

Men	 som	 ovenstående	 litteraturgennemgang	 af	 branding	 viser,	 har	 der	 været	 et	

paradigmeskifte,	 som	 udfordrer	 den	 såkaldte	goods-dominant	logic.	 Som	 modsvar	 til	 dette	

paradigme,	præsenterer	Vargo	&	Lusch	(2004)	service-dominant	logic	(S-D	logic),	 som	gør	op	

med,	 at	 produkterne	 skal	 være	 i	 centrum,	 men	 derimod	service	og	 samspillet	 mellem	

produktet	og	forbrugeren,	der	burde	være	i	fokus	(Ibid.,	s.	4).	Således	er	det	kundens	behov	og	

ønsker,	virksomheder	skal	forsøge	at	imødekomme	for	at	skabe	værdi.	 

Det	 skal	 dog	 nævnes,	 at	 begrebet	service	bruges	 til	 at	 betegne	 anvendelsen	 af	 viden	 og	

færdigheder	 fra	eksempelvis	 forbrugeren,	og	er	dermed	en	proces,	hvorimod	services	er	den	

traditionelle	forståelse	af	begrebet	såsom	et	tandlægebesøg,	frisører	o.	lign.	(Vargo	og	Lusch,	

2004).	Således	anvender	Vargo	&	Lusch	(2004)	begrebet	service	til	at	belyse	den	udveksling	

af	færdigheder,	information	og	viden,	der	sker	i	samspillet	mellem	kunden	og	virksomheden.	

På	 den	 måde	 er	 det	service,	 der	 er	 omdrejningspunktet	 i	 værdiskabelsen	 og	 ikke	 selve	

produktet,	som	var	i	fokus	i	det	daværende	paradigme.	 

Payne	 et	 al.	 (2009)	underbygger	dette	ved	at	nævne	at:	”Value	starts	 with	 the	 supplier	

understanding	 customer	 value-creating	 process	 and	 learning	 how	 to	 support	 customer’s	 co-
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creation	 activities”	(s.	 380).	Således	 viser	 dette,	 at	 kunden	 er	 en	 aktiv	 og	 vigtig	 del	 af	

værdiskabelsen	 i	 samarbejde	 med	 producenten	 og	 dermed	 ikke	 en	 passiv	 aktør.	  Denne	

værdiskabelse	i	samarbejde	med	forbrugere	vil	videre	blive	behandlet	i	et	afsnit	omkring	co-

creation.		 

Set	 ud	 fra	 et	place	branding	 perspektiv	 er	 dette	 paradigmeskifte	 yderst	 relevant	 da	 –	 som	

belyst	 ovenfor	 -	 steder	 skal	 opfylde	 funktionelle,	 symbolske	 og	 følelsesmæssige	 krav	 og	

egenskaberne,	 der	 bidrager	 til	 værdiskabelse	 hos	 brugeren.	Warnaby	et	 al.	 (2015)	

argumenterer	 at:	“Places	cannot	 be	 conceived	 other	 than	 through	 the	 people	

who	inhabitand	use	 them”	(s.	 247).	Således	 gøres	 det	 tydeligt,	 at	 brugerne	 (i	 dette	

tilfælde	borgerne)	bliver	en	altafgørende	faktor	i	værdiskabelse	af	produktet/stedet.		

	

2.6	-	Skabelsen	af	et	Place	Brand	

På	baggrund	af	ovenstående	litteratur	omhandlende	corporate	 branding	 og	 det	 nye	

paradigme	 indenfor	marketing,	service-dominant	 logic,	 vil	 følgende	 definition	 af	 place	

branding	blive	anvendt	gennem	hele	afhandlingen:	

	”A	place	brand	is	a	network	of	associations	in	the	consumers’	mind	based	

on	 the	 visual,	 verbal	 and	behavioral	expression	 of	 a	 place,	 which	 is	

embodied	 through	 the	 aims,	 communication,	 values,	 and	 the	 general	

culture	 of	 the	 place’s	 stakeholders	 and	 the	 overall	 place	

design	(Zenker	og	Braun,	2010).	

Særligt	 for	 denne	 definition	 er,	 at	 det	 er	 forbrugerens	 opfattelse	 af	 stedet	 og	

dets	place	branding,	 der	 afgør	 stedets	 brand	 og	 dermed	 identitet.	 Det	 er	 således	 hverken	

stedets	 bygninger	 eller	 kommunikationen/brandingen	 af	 stedet,	 der	 bestemmer	dets	 brand	

(Ibid.).	På	den	måde	inddrages	forbrugerne/stakeholderne	i	værdiskabelsen	som	det	opleves	i	

S-D	logic.	 

Zenker	og	 Braun	 (2010)	 argumenterer,	 at	 målgruppens	 ovennævnte	 associationer	 afgør	 i	

hvilken	grad,	målgruppen	oplever	place	identification	og	place	satisfaction,	som	vist	i	figur	4.		
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Figur	4:	The	concept	of	place	brand	perception 

 

Kilde:	Zenker	og	Braun	(2010)	
	
	

Place	 brand	 perception	 kan	 variere	 kraftigt	 mellem	 målgrupperne,	 da	 de	 har	 forskellige	

forhold,	 kendskab	 og	 krav	 til	 et	 specifikt	 place	 brand	 (Zenker	&	 Braun,	 2010,	 s.	 3).	

Eksempelvis	eksterne	målgrupper	såsom	folk,	der	ikke	har	sin	daglige	gang	eller	i	særlig	grad	

besidder	 kendskab	 til	 stedet,	 har	 ofte	 stereotype	 associationer,	 hvorimod	 folk	 i	 interne	

målgrupper	i	højere	grad	har	forskellige	og	heterogene	opfattelser	af	et	bestemt	place	brand	

(Ibid.).	Således	fremstår	et	place	brand	komplekst,	og	en	fælles	brand	kommunikation	for	alle	

målgrupper	vil	derfor	ikke	tage	højde	for	denne	kompleksitet	og	højst	sandsynligt	ikke	blive	

en	succes	(Zenker	&	Braun,	2010,	s.	3).		 

Figuren	vil	 som	 udgangspunkt	 danne	 ramme	 for	 hele	 afhandlingen,	 hvilke	 betyder,	 at	 den	

kommende	 litteraturgennemgang	 vil	 have	 relevans	 i	 henhold	 til	 denne	 figur,	 således	 at	

den	valgte	litteratur	og	teori	senere	vil	blive	anvendt	i	analysen	med	henblik	på	at	diskutere	

målgruppens	place	 brand	 perception	af	 Carlsberg	 Byen.	 Der	 vil	 løbende	 blive	 henvist	 til	

modellen.	

	

2.6.1	-	Place	Physics	

Som	 nævnt	 i	Zenker	og	 Brauns	 (2010)	 definition	 af	 place	 branding,	

påvirker	place	physics	målgruppens	 opfattelse	 af	 stedets	 identitet.	Zenker	og	 Braun	 (2010)	

fastslår,	 at	 place	physics	–	 det	 karakteristiske	 ved	 et	place	–	 er	 et	 af	 de	 afgørende	 faktorer	

i	branding	 processen.	 Det	 er	 således	 relevant	 at	 inddrage	 litteratur	 og	 teori	 om	 netop	

place	physics	og	 dets	 indvirkning	 på	 et	 sted.	 Ligeledes	 er	 det	 illustreret	
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i	Zenker	og	Braun:	the	concept	of	place	brand	 perception	 (figur	 4),	 at	 stedets	 fysiske	 forhold	

har	en	klar	indvirkning	på	målgruppens	opfattelse	af	stedet.	 	 

Begrebet	 place	physics	refererer	 til	 stedets	 fysiske	 omgivelser	 i	 form	 af	

arkitektur,	produkter/services	og	hvordan	 disse	 bliver	 brugt,	 altså	 adfærden	 i	 området	

(Kavaratzis,	2004).	Det	er	således	stedets	fysiske	omgivelser	såsom	bygninger,	infrastruktur,	

grønne	 områder	 og	 hvordan	 disse	 bliver	 anvendt,	 der	definerer	place	physics.	 Derudover	

refererer	det	ligeledes	til	stedets	faciliteter	såsom	kulturelle	bygninger,	butikker	og	lignende	

(Ibid,	 s.	 42).	 De	 fysiske	 omgivelser	 og	 deres	 indvirkning	 på	 stedet	 er	 yderst	 relevant	 i	

Carlsberg	Byen,	fordi	det	er	en	ny	bydel,	som	skal	opføres	stort	set	fra	bunden,	hvilket	betyder	

at	nye	bygninger	skal	bygges	samt	veje	og	parker	skal	anlægges.	Dermed	er	det	 relevant	at	

fokusere	på,	hvordan	stedets	place	physics	påvirker	målgruppens	opfattelse	af	stedet.	 

Endelig	beskriver	Kavaratzis	(2004)	byens	og	stedets	adfærd,	som	indebærer	den	overordnede	

vision	 for	 stedet,	 strategien	 eller	 det	 økonomiske	 incitament	 set	 fra	 stedets	 ansvarlige	

perspektiv,	men	med	henblik	på	at	levere	til	stedets	stakeholdere	(s.	42).	Heri	kan	nævnes	de	

forskellige	typer	af	muligheder,	som	bliver	tilbudt,	såsom	festivaler,	sport	og	fritidsaktiviteter,	

der	er	organiseret	i	byen	eller	i	et	specifikt	område	af	byen	(Ibid.).	Måden	byen	bliver	brugt	på	

lægger	 sig	 således	 op	 ad	 teorien	 bag	corporate	branding,	 da	Kavaratzis	refererer	 byens	

overordnede	 strategi	 til	 at	 være	 summen	 af	 vision	 og	kultur,	 som	Hatch	&	 Schultz	 (2001)	

identificerer	 som	 to	 ud	 af	 tre	 faktorer,	 der	 skal	 stemme	 overens	 for	 at	 skabe	 et	 solidt,	

entydigt	corporate	brand	(s.	42).	 

Det	skal	dog	nævnes,	at	de	ovenstående	faktorer	i	den	primære	kommunikation	hverken	kan	

eller	skal	opfattes	som	værende	hverken	universel	eller	udtømmende	(Ibid.).	Udbyttet	af	den	

primære	 kommunikation	 afhænger	 af	 de	 færdigheder	 og	 muligheder	 som	 byens	

marketingansvarlige	 samt	 diverse	 steders	 administration	 har	 til	 at	 etablere	 nye	 idéer,	

praksisser	og	teknikker	(Ibid.)	Forståelsen	af	place	physics	giver	blot	en	tilgang	til	processen	

ved	at	opbygge	et	place	brand	og	dét	at	håndtere/styre	et	(Kavaratzis,	2004,	s.	42).		

	

2.6.2	-	Place	Branding	gennem	kreative	og	kulturelle	kvarterer 

I	 takt	med	 at	 byer	 vokser	 grundet	 urbaniseringen	 og	 dét	 at	 byer	 forsøger	 at	 udvide	 deres	

muligheder	og områder,	er	der	en	stigende	tendens	til	at	eksisterende	byområder,	som	ikke	

nødvendigvis	er	blevet	opfattet	som	et	place	brand	før,	bliver	renoveret	og	re-brandet	(Evans,	
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2015).	 Således	 bliver	 eksisterende	 områders	 funktion	 ændret	 som	 et	 led	

i	place	branding	startegien	(Ibid.)	 Eksempler	 på	 dette	 kan	 være	 industriområder	 såsom	

Meat	Packing	District	i	New	York,	Distillery	District	i	Toronto,	eller	Kødbyen	i	København,	der	

alle	tre	er	historiske	områder,	som	førhen	er	blevet	anset	for	industrikvarterer,	men	gennem	

renovering	 og	 re-branding	 af	 områder	 har	 de	 eksisterende	 områder	 og	 bygninger	 fået	 en	

anden	funktion.	På	den	måde	er	stedernes	place	physics	i	form	af	de	historiske	bygninger	og	

infrastrukturen	bevaret,	men	mulighederne	og	stedets	tilbud	ændret.	 

	 

Evans	(2015,	s.	139)	redegør	for	to	typer	renovering	af	det	urbane	miljø:	 

1. Iconic	architecture	–	 nye	 og	 renoverede	 bygninger	 såsom	 kulturelle	 faciliteter,	
offentlige	bygninger,	kontorer,	industri	og	lignende.	 

2. Urban	 design	 and	quarters	–	 forbedring	 af	 offentlige	 områder	 såsom	 parker,	 byrum,	
kulturelle	og	kreative	områder.		 

	 

Udvikling/renovering	af	gamle	byområder	kræver	en	særskilt	identifikation,	som	enten	er	en	

del	 af	 den	 eksisterende	 by	 eller	 markant	 anderledes	 for	 at	 tiltrække	 nye	 borgere	 og	

virksomheder	 (Evans,	 2015,	 s.	 139).	 Ydermere	 argumenterer	Zukin	(1995)	 for,	 at	 den	

symbolske	og	økonomiske	værdi	af	 tidligere	 industrielle,	historiske	bygninger	 i	stor	grad	er	

benyttet	 i	 byudvikling	 og	place	branding.	 De	 kan	 i	 særlig	 grad	 etablere	 attraktive	 og	

spændende	 områder	 til	 kreative	 og	 kulturelle	 aktiviteter	 (Ibid.).	Evans	 (2015)	skriver:	’Old	

ideas	can	sometimes	use	new	building,	but	new	ideas	must	use	old	buildings	(s.	149).	 

Store	 og	 veletablerede	 byer	 bruger	 denne	 strategi	 til	 at	 forbedre	 og	 udvikle	 de	 kulturelle	

tilbud,	 og	 for	 at	 signalere	 deres	 fortsatte	 vækst	 og	 stræben	 efter	 at	 blive	 opfattet	 som	

tidssvarende	og	attraktive	(Evans,	2015,	s.	139).	Således	spiller	urban	design	–	heriblandt	de	

kulturelle	og	kreative	områder	–	en	væsentlig	rolle	til	at	forme	et	sted	og	til	at	markedsføre	et	

område/sted	på	en	bestemt	måde	(Evans,	2015,	s.	156).	

Ovenstående	 teorigennemgang	 redegøre	 for	 områdets	 fysiske	 omgivelsers	 indvirkning	 på	

opfattelsen	af	place	brandet.	Efter	place	physics	præsenterer	Zenker	&	Brauns	(2010)	model	

ligeledes	kommunikation	som	en	afgørende	rolle	i	opfattelsen	af	et	place	brand.	Dette	vil	der	

blive	redegjort	for	i	det	kommende	afsnit.		
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2.6.3	-	Communicated	Place	Brand	

Som	det	fremgår	i	figur	4	har	kommunikation	på	samme	måde	som	place	physics	en	direkte	

indflydelse	på	opfattelsen	af	selve	brandet	(Zenker	&	Braun,	2011).		 

Herunder	 findes	en	 lang	række	kommunikative	aspekter,	som	hver	 især	er	med	til	at	 forme	

opfattelsen	 fra	modtagerne	 og	 dermed	 opfattelsen	 af	 selve	place	brandet.	Kavaratzis	(2004)	

bruger	fællesbetegnelsen,	 sekundær	 kommunikation,	 for	 den	 intentionelle	 og	 officielle	

kommunikation,	 som	 kommer	 fra	 organisationen	 eller	 virksomheden	 selv	 (s.	 68).	 Den	

sekundære	kommunikation	afdækker	typisk	de	formelle	og	kendte	marketing	praksisser	som	

reklame,	 public	 relations,	 grafisk	 design,	 brugen	 af	 logoer	 osv.	 (Ibid.	 s.	 68).	 Den	

sekundære	kommunikation	 består	 som	 en	 helhed	 af	mange	 delkomponenter,	 som	 alle	 skal	

spille	 sammen	 for,	 at	 det	 skal	 lykkedes	 at	 skabe	 et	 tydeligt	 billede	 og	 dermed	 en	 klar	

opfattelse	 af	 selve	place	brandet	 (Ibid).	 En	 stor	 udfordring	 i	 dette	 er	 derfor,	 hvordan	

kommunikationen	 fra	 brandet	 er	 i	 stand	 til	 at	 finde	 en	 balance	 mellem	 den	 funktionelle	

relevans,	 som	 såvel	 den	 emotionelle	 appel	 for	 at	 afdække	 forbrugernes	 behov	 kort	 –og	

langsigtet	 (Therkelsen,	 2015).	 Den	 skarpe	 og	 præcise	 kommunikation	 bliver	 skabt	 ved,	 at	

virksomhederne	er	præcise	i	deres	definition	af	essensen	af	deres	brand,	herunder	formålet,	

positioneringen	 og	 brandets	 værdier	 (Govers,	 2015,	 s.	 76).	 En	 formulering	 af	 visionen	 vil	

styrke	formålet	med	virksomheden	og	derved	styrke	place	brandets	opfattelse.	For	at	kunne	

udforme	 den	 rette	 kommunikation,	 skal	modtagerne	 i	 høj	 grad	 tages	med	 i	 betragtningen.	

Inden	 for	place	branding	 teorien,	 ser	man	 ofte	målgrupperne	 opdelt	 i	 tre	 grupper	 værende	

turister,	 indbyggerne	og	 forretningssegmentet	(Zenker	&	Braun,	2010,	s.	2).	Oftest	vil	de	tre	

grupper	stille	forskellige	krav	til	selve	stedet,	hvorfor	nogle	steder	kan	have	mere	fokus	på	en	

type	 stakeholder	 frem	 for	 en	 anden.	 Denne	 afhandling	 vil	 som	 tidligere	 nævnt	 dog	 kun	

arbejde	med	indbyggerne	(borgerne).	 

	 

Kommunikationen	 opstår	 flere	 steder	 omkring	place	brandet.	 Den	 fysiske	 tilstedeværelse	

spiller	 samtidig	 en	 stor	 rolle,	 da	 den	 åbner	 op	 for	 dialoger.	 Dialogerne	 i	 og	 omkring	

forandringsprocesser,	 kan	 være	 med	 til	 at	 nedbryde	 negativt	 motiverede	 forestillinger	

(Therkelsen,	2015,	s.	159).	  Hvis	ikke	denne	fysiske	tilstedeværelse	bliver	dyrket	i	samme	stil,	

vil	der	i	stedet	opstå	en	monolog	baseret	place	branding	kommunikation,	som	ikke	på	samme	

måde	er	relationsskabende	(Ibid.	159).	Det	er	af	gode	grunde	ikke	i	alle	place	branding	tiltag,	

at	 den	 fysiske	 tilstedeværelse	 kan/er	 ensbetydende	 med,	 at	 der	 er	 et	 personale	 tilstede.	



	 25	

Derfor	opstår	den	 fysiske	tilstedeværelse	samtidig	 i,	at	der	kan	opsættes	 informationstavler	

og	 lignende	 materialer,	 som	 skal	 være	 med	 til	 at	 guide	 og	 fortælle	 interesserede	 omkring	

stedet	(Therkelsen,	2015.	s.	160).	Teorien	pointere,	at	den	typiske	envejskommunikation,	som	

man	har	set	praktiseret	i	mange	traditionelle	branding	sammenhænge,	er	ved	at	tabe	terræn	

inden	 for	place	branding	 teorien.	 I	 de	tilfælde	 bygges	 store	 dele	 af	 kommunikationen	 op	

omkring	 en	 dialog	 mellem	 stakeholdere	 og	 forbrugerne	 (s.	163).	 Denne	 tendens,	 er	 som	

tidligere	 beskrevet,	 også	 fremtrædende	 i	Vargo	og	Lusch	(2004)	 præsentation	 af	 en	service-

dominant	logic,	hvor	 grundprincippet	 er,	 at	 det	 er	 kundernes	 behov	 og	 ønsker,	 som	

virksomhederne	skal	forsøge	at	imødekomme	for	at	skabe	værdi	(s.	4).	 

	

2.6.4	-	Place	Brand	Perception 

Som	det	 fremgår	 i	Zenker	&	Brauns	(2011)	model	skabes	opfattelsen	af	selve	place	brandet	 i	

en	 dynamiske	 sammenhæng	 mellem	 det	 kommunikeret	place	brand	 og	place	physics.	

Hvordan	 disse	 to	 faktorer	 opfattes,	 er	 forskelligt	 fra	 gruppe	 til	 gruppe	 (Zenker	&	 Braun,	

2010).	 Det	 bliver	 her	 ofte	 fremstillet,	 hvordan	 de	 forskellige	 grupper,	i	 takt	med	 om	 de	 er	

direkte	 eller	 indirekte	 tilknyttet	place	brandet,	 har	 forskellige	 holdninger.	 Den	 indirekte	

gruppe,	som	ikke	har	sin	daglige	gang	i	og	omkring	området,	vil	ofte	have	grader	af	stereotype	

forestillinger	omkring	stedet	 (Ibid.	 s.	3).	Disse	stereotype	 forestillinger	kan	blive	 skabt	uden	

vedkommende	nogensinde	har	besøgt	området,	 og	opfattelsen	er	derfor	udelukkende	 skabt	

ud	fra,	hvad	der	er	blevet	læst,	set	og	hørt.	 

Modsat	har	den	direkte	gruppe	en	mere	nuanceret	og	heterogen	opfattelse	af	place	brandet	

(Zenker	&	Braun,	2010,	s.	3).	I	den	forbindelse	antyder	teorien,	at	en	ensartet	kommunikation	

til	begge	grupper,	med	stor	sandsynlighed	vil	 fejle.	Hvis	det	skal	 lykkes,	kræver	det	et	 stort	

kendskab	til	grupperne	og	deres	forskellige	præferencer.	 Det	er	netop	i	dette	tilfælde,	at	den	

store	kompleksitet	opstår,	da	det	vil	være	vanskeligt	at	tilpasse	sit	place	brand	til	hver	enkelt	

gruppe.	 Derfor	 kan	 det	 ofte	 være	 en	 fordel	 at	 have	 flere	 typer	 af	 sub-brand	 inden	 for	 det	

overordnede	 brand.	 Dette	 vil	 være	 med	 til	 at	 åbne	 op	 for	 muligheden	 for	 mere	

målgruppeorienteret	 kommunikation,	 som	 tilgodeser	 den	 enkeltes	 behov	 og	 dermed	 skabe	

overensstemmelse	 i	opfattelsen	af	place	brandet.	Her	kan	der	 ligeledes	relateres	 til	Hatch	og	

Schultz	 (2001)	 teori	 om	 et	 sammenhængende	corporate	brand	og	 det	 afgørende	 ved	 at	

minimere	uoverensstemmelser	mellem	de	enkelte	interessenter	og	organisationens	vision	og	
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image.	For	Carlsberg	Byen	er	denne	forståelse	af	helheden	relevant,	da	de	netop	forsøger	at	

kombinere	 de	 kulturelle	 tilbud	 med	 et	 øget	 fokus	 på	 naboer,	 boligkøbere,	 studerende	 og	

erhvervslivet.		 

For	at	få	en	bedre	forståelse	af,	hvordan	de	forskellige	grupper	opstår	og	deres	tilhørsforhold	

til	stedet,	vil	afhandlingen	i	det	kommende	afsnit	inddrage	teori	omkring	stakeholdere. 
 

2.7	-	Stakeholderteori	

Edward	 Freeman	præsenterer	i	sit	grundlæggende	arbejde	for	 hele	stakeholderteorien	sin	

definition,	som	værende	”A	Stakeholder	is	any	group	or	individual	who	can	affect	or	is	affected	

by	 the	 achievements	 of	 the	organisation’s	purpose	 and	 objectives”	 (Freeman,	1984,	 s.	

46).	Freeman	 arbejder	 ud	 fra	 teorien	 og	 tankegangen	 om,	 at	 der	 i	 en	 hvilken	 som	 helst	

virksomhed,	 vil	 være	 en	 lang	 række	 grupper	 som	 fx	 kunder,	 leverandører,	 medarbejdere,	

investorer,	 lokalsamfund	 og	 ledere,	 der	 har	 en	 interesse	 i	 organisationens	 gøremål	 (Ibid.	 s.	

46).	Disse	grupper	af	stakeholdere	har	i	definitionen	alle	en	indflydelse	på	virksomheden	og	

dens	drift.	Modsat	Freeman	står	den	amerikanske	økonom	Milton	Friedman	med	erklæringen	

omkring	 at	 ”the	 business	 of	 business	 is	 business”,	 hvor	 hovedargumentet	 lyder	 på,	 at	 en	

organisations	sociale	ansvar	udelukkende	går	på	at	skabe	profit	(Friedman,	1970).	 
	 

Afhandlingen	 ønsker	 videre	 at	 have	 fokus	 på	 Freemans	 (1984)	 definition	 af	

stakeholderteorien	og	ikke	Friedmans.	Havde	afhandlingen	i	stedet	benyttet	sig	af	Friedmans	

teori,	ville	det	have	ændret	opgavens	hovedfokus.		

Ved	brug	af	Friedmans	teori,	ville	afhandlingen	eksempelvis	komme	til	at	handle	om,	hvorvidt	

Carlsberg	 Byen	 ville	 være	 i	 stand	 til	 at	 skabe	 en	 rentabel	 forretning	 og	 herved	

få	solgt	alle	lejligheder	og	 udlejet	 alle	 erhvervslokaler.	 Dette	 fokus	 kunne	 være	 relevant	 at	

undersøge	nærmere,	da	Carlsberg	Byen	ikke	er	en	offentlig	institution,	men	i	stedet	en	privat	

ejet	 virksomhed,	hvor	man	netop	kan	 formode,	 at	det	handler	 for	dem	om	at	kunne	være	 i	

stand	til	at	fremvise	grønne	tal	på	bundlinjen.		 

Men	når	Carlsberg	Byen	netop	kommunikerer,	at	de	ønsker	at	være	”en	by	for	alle”,	så	ligger	

det	 op	 til,	 at	 der	 tilmed	er	nogle	 socioøkonomiske	 faktorer,	 som	er	 relevante	 at	 undersøge.	

Dermed	 ligger	 det	 sociale	 ansvar,	 som	 Freeman	 anvender	 i	 sin	 definition	 i	 tråd	

med	place	branding	teorien,	hvor	det	er	argumentet,	at	brandet	bliver	skabt	i	samarbejde	med	

borgerne.	 
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På	 trods	 af	 de	 forskellige	 overbevisninger	 mellem	 de	 to	 teoretikere,	 er	 der	 i	 dag	 en	 bred	

enighed	blandt	størstedelen	af	teoretikerne	om,	at	organisationer	spiller	en	væsentlig	rolle	i	

samfundet.	Derfor	er	Freemans	teori	om,	at	de	mange	stakeholdere	er	relevante	og	essentielle	

at	forholde	sig	til	som	virksomhed	(Greenwood,	2001).	Forholdet	mellem	organisationerne	og	

de	forskellige	stakeholdere	er	dynamisk,	og	begge	grupper	har	en	interesse	i	hinanden,	som	

går	begge	veje.	Stakeholderteorien	forsøger	at	undersøge,	hvordan	og	om	organisationerne	er	

i	 stand	 til	 at	 håndtere	 stakeholdernes	 interessefelt	 i	 sammenhæng	 med	 organisationens	

interesser	(Freeman,	1984).	Teorien	arbejder	derfor	med	at	kunne	være	i	stand	til	at	definere	

de	 forskellige	 grupper	 og	 deres	 legitimitet	 i	 forhold	 til	 organisationernes	 aktivitet	 (Ford,	

2011,	 s.	 697).	Derfor	 er	det	 ikke	muligt	 at	 se	på	disse	 stakeholdere	 isoleret	 set,	 selvom	det	

stadigt	 er	 muligt	 at	 have	 forskellige	 prioriteter	 på	 forskellige	 tidspunkter	 afhængig	 af	

organisationens	 situation	 (Freeman,	 1984).	 En	 prioritering	 af	 stakeholdernes	 vigtighed	 for	

organisationen	kommer	ofte	af	manglende	ressourcer	fra	ledelsen,	hvorfor	det	kan	komme	til	

at	 handle	 om,	 hvorvidt	 en	 gruppe	 stakeholdere,	 har	 en	 afgørende	 indflydelse	 på	

virksomhedens	 økonomiske	 grundlag	 (Greenwood,	 2001,	 s.	 32).	At	 rangere	organisationens	

stakeholdere	efter	vigtighed,	kan	vise	sig	at	have	negative	konsekvenser	på	sigt	(Ibid.	s.	32).	

Grunden	 til	dette	er,	at	det	er	yderst	skadeligt	 for	en	virksomhed,	hvis	den	ikke	er	forberedt	

på	 udefrakommende	 faktorer,	 som	potentielt	 kan	 skade	 virksomheden.	Ved	 at	 negligere	 en	

gruppe	 stakeholder	 fremfor	 en	 anden,	 kan	 det	 medføre	 at	 stakeholder	 gruppen	 føler	 sig	

overset	og	dermed	ikke	værdsat,	hvorfor	deres	syn	kan	ændre	sig	til	det	negative.	 

I	 forlængelse	 af	 identificeringen	 af	 forskellige	 typer	 og	 grupper	 af	 stakeholdere,	 vælger	

Clarkson	(1995)	at	opdele	dem	i	to	grupper	–	de	primære	og	sekundære	(Clarkson,	1995,	s.	

105).	 De	 primære	 stakeholdere	 er	 den	 gruppe,	 som	 ofte	 er	 i	 direkte	 kontakt	 med	

organisationen,	og	som	har	en	direkte	indflydelse	på	dens	overlevelse	som	virksomhed,	da	de	

er	økonomisk	forbundet	(Ibid.).	I	denne	gruppe	er	det	ofte	shareholdere,	investorer,	ansatte,	

kunder	og	leverandører,	som	tilsammen	defineres	som	den	offentlige	stakeholder	gruppe,	der	

er	 repræsenteret	 (Clarkson,	 1995.	 s.	 105).	 Der	 opstår	 her	 en	 stor	 afhængighed	 hinanden	

imellem.	Hvis	 ikke	det	 lykkedes	at	holde	den	primære	stakeholder	gruppe	tilfreds,	vil	det	 få	

konsekvenser	for	virksomheden,	og	den	vil	være	ude	af	stand	til	at	fortsætte	som	virksomhed	

(Ibid.).	 
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Den	sekundære	stakeholder	gruppe	defineres	som	værende	en	gruppe,	der	har	en	indflydelse	

og	effekt,	eller	som	selv	bliver	påvirket	af	virksomhedens	drift	(Clarkson,	1995.	s.	107).	De	er	

ikke	direkte	 involveret	 i	 transaktionerne	med	virksomheden	og	er	 ikke	essentielle	 for	dens	

overlevelse	 (Ibid.).	 Under	 denne	 definition	 er	 det	 ofte	 medierne	 og	 andre	 specielle	

interessegrupper,	som	bliver	taget	i	betragtning.	Disse	grupper	har	en	stor	magt,	fordi	de	vil	

være	 i	 stand	 til	 at	 drage	 den	 offentlige	 mening	 i	 bestemte	 retninger,	 som	 kan	 være	

både	negativt	og	positivt	for	virksomhedens	præstationer.	Organisationer	og	virksomheder	er	

derfor	 ikke	 afhængige	 af	 de	 sekundære	 stakeholdere	 i	 deres	 eksistens,	 men	 de	 kan	 stadig	

være	med	 til	 at	 skabe	 signifikant	 skade	på	 virksomheden	 (Clarkson,	 1995.	 s.	 107).	Der	 kan	

tilmed	opstå	grupper,	som	har	til	mål	at	skade	en	virksomheds	aktiviteter,	og	dermed	ikke	har	

den	fornødne	legitimitet	(Freeman,	1984,	s.	53).	 

	 

Fælles	for	de	to	grupper	af	stakeholdere	er,	at	de	begge	har	indflydelse	på	virksomheders	drift	

i	større	eller	mindre	grad,	og	ingen	af	dem	kan	og	må	derfor	blive	ignoreret.	Det	er	ligeledes	

vigtigt	 at	 forstå,	 at	man	 som	virksomhed	altid	vil	 blive	 stillet	 til	 ansvar	 for	 sine	handlinger,	

uanset	 hvad	 man	 måtte	 stå	 for.	 Clarkson	 (1995)	 nævner	 det	 i	 sin	 definition,	 ved	 at	

stakeholdere	 udvikler	 deres	 interesse	 til	 organisationen	 i	fortiden,	nutiden	og	fremtiden	(s.	

106).	 

Selvom	 ingen	grupper	 kan	 eller	 må	 ignoreres,	vil	 afhandlingen	 ikke	være	 i	 stand	 til	 at	

håndtere	alle	typer	af	grupper,	hvilket	fremgår	tidligere	i	afhandlingens	afgrænsninger.	

	

2.7.1	-	Håndtering	og	ledelse	af	stakeholdere 

I	 takt	 med	 at	 organisationer	 og	 virksomheder	 har	 defineret	 de	 forskellige	 typer	 af	

stakeholdere,	opstår	der	et	behov	 for	at	 forholde	sig	 til,	hvordan	man	 leder	disse	grupper.	 I	

forhold	 til	 traditionel	 management,	 som	 næsten	 udelukkende	 fokuserer	 på	 det	 interne,	

forsøger	 stakeholder	 management	 at	 forholde	 sig	 til	 stakeholderne,	 som	 både	 kan	 være	

internt	og	eksternt	(Savage	et	al.,	1991,	s.	62).	  Stakeholder	management	indebærer	først	og	

fremmest	at	være	i	stand	til	at	identificere	vigtige	stakeholdere,	deres	interesser	og	evne	til	at	

have	indflydelse	på	virksomhedens	overordnet	mål	samt	at	 forstå,	hvordan	deres	 interesser	

ændrer	sig	over	 tid	 (Ford,	2011,	 s.	696).	Clarkson	(1995)	 forklarer	videre	 i	 sit	arbejde	med	

stakeholder	 teorien,	 at	 virksomhedens	 økonomiske	 og	 sociale	 formål	 er	 at	 skabe	 og	



	 29	

distribuere	 forøget	 værdi	 til	 alle	 deres	 primære	 stakeholdere	uden	 at	 favorisere	 en	 gruppe	

fremfor	en	anden	(s.	112).	På	den	måde	står	det	klart,	at	der	skal	 tages	ansvar	 i	 form	af	et		

lederskab	overfor	de	forskellige	grupper,	for	at	de	fremadrettet	kan	føle	sig	værdsat.	 

	 

Teorien	pointerer,	 at	 stakeholderne	ændrer	deres	 interesseforhold	 til	 virksomhederne	over	

tid.	 Dette	 dynamiske	 forhold	 understreger	 vigtigheden	 i	 at	 have	 en	 strategi,	 som	 varetager	

interesserne.	 Støttende	 stakeholder	 grupper	 kan	 ændre	 syn	 og	 blive	 modstandere	 og	 vice	

versa	(Savage	et	al.,	1991,	s.	63).	Der	er	derfor	tale	om,	at	de	forskellige	typer	af	stakeholdere	

skifter	 kategori,	 hvorfor	Savage	 (1991)	 har	 udviklet	 fire	 typer	 stakeholdere	 (se	 figur	 5).	

Inddelingen	 af	 de	 fire	 typer	 gør	 det	muligt	 for	 en	organisation	at	 klassificere	 stakeholderne	

efter	 forskellige	 niveauer	 i	 potentiale	 (Ibid.	 s.	 65).	 Inddelingen	 fremkommer	 ved	 at	 skelne	

mellem	 stakeholdernes	 potentielle	 samarbejde	 overfor	 en	 potentiel	 trussel	 rangeret	 i	

henholdsvis	høj	eller	lav	(Savage,	1991,	s.	65).	 

	
	

Figur	5:	Stakeholder	inddeling	
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Den	første	stakeholdergruppe,	er	den	støttende	stakeholder,	som	samtidig	er	den	ideelle	type,	

da	 den	 besidder	 et	 højt	 potentiale	 for	 samarbejde,	mens	 truslen	 er	 lav.	 Der	 vil	 derfor	 også	

være	god	grund	for	virksomheden	i	yderligere	at	involvere	denne	type	stakeholdere,	da	det	er	

vigtigt,	at	de	forbliver	positive	(Ibid.	s.	66).	 

Stakeholder	 type	 nr.	2,	 er	 den	 type,	 som	 både	 er	 lav	 i	 et	 potentielt	 samarbejde	 med	

virksomheden,	 men	 samtidig	 ikke	 udgør	 en	 større	 trussel.	  Det	 er	 fra	 virksomhedens	 side	

vigtigt	at	være	bevidste	omkring,	at	denne	type	stakeholdere	eksisterer,	for	derved	at	kunne	

håndtere	 dem,	 hvis	 der	 skulle	 opstå	 en	 mulighed	 for	 højere	 involvering	 eller	 en	

udefrakommende	 trussel.	 Stakeholder	 type	 nr.	3	er	mere	 kritisk	 over	 for	 virksomheden,	 da	

den	fremstår	som	en	trussel	samtidig	med,	at	de	har	lav	lyst	til	at	samarbejde.	Håndteringen	af	

denne	 type	 stakeholdere	 sker	 ofte	 ved	 at	 forsvare	 virksomhedens	 egen	 position	 og	 derved	

forsøge	at	bekæmpe	konkurrenceelementet	og	omvinde	gruppen	til	en	mere	samarbejdsvillig	

gruppe,	som	udgør	en	mindre	trussel.	Type	nr.	4,	og	dermed	den	sidste,	er	en	blanding	af	et	

stort	potentiale	for	at	samarbejde,	men	samtidig	udgør	de	en	stor	trussel.	For	at	nedbryde	den	

store	trussel,	vil	man	ofte	se,	at	denne	type	skal	inddrages	så	ofte	som	muligt,	for	at	de	derved	

vil	finde	det	svære	at	gå	imod	virksomheden.	

	

Det	 fremgår	 her,	 hvordan	 stakeholderne	 eksisterer	 i	 et	 dynamisk	 samspil,	 som	 hele	 tiden	

ændrer	 sig	 med	 tiden.	 Derfor	 opstår	 muligheden	 for	 at	 ændre	 og	 påvirke	 de	 forskellige	

grupper,	hvilket	er	interessant	set	ud	fra	et	ledelsessyn.	Stakeholder	ledelse	kan	medvirke	til	

at	identificere	drivere	af	forandringsprocessen,	omvende	negative	personer	og	grupper.	Dette	

kan	være	fordelagtigt	for	at	opnå	virksomhedens	overordnet	mål	(Larsen,	2003,	s.	16).	Ved	at	

identificere	 væsentlige	 stakeholdere	 og	 gruppere	 dem,	 vil	 det	 ud	 fra	 et	place	branding	

perspektiv	være	yderst	interessant	at	forstå,	hvordan	brandet	bliver	skabt.	Dette	vil	ligeledes	

givet	 et	 billede	 af	 den	 kompleksitet,	 som	 opstår.	 Uden	 denne	 håndtering	 af	 stakeholdere	

vil	place	brandet	fremstå	ukontrollerbart.	

	

2.8	-	En	sammensætning	af	Stakeholder-	og	Place	Branding	Teorien	

Dette	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 skabe	 en	 sammenhæng	mellem	henholdsvis	place	branding	og	

stakeholderteorien.	Afsnittet	skal	derfor	belyse,	hvorfor	denne	tværfaglighed	er	 fordelaftig	 i	

en	senere	analyse	og	diskussion.	 



	 31	

Stakeholderteorien	er	som	udgangspunkt	 ikke	udviklet	 til	at	analysere	place	branding	cases,	

men	 har	 i	 stedet	 dets	 primære	 fokus	 på	 erhvervslivet.	 I	 indeværende	 afhandling	findes	 det	

dog	 relevant	 at	 inddrage	 teorien	 i	 denne	 sammenhæng,	 grundet	 de	mange	 ligheder.	 Begge	

teorier	anerkender,	at	et	brand	bliver	skabt	i	relation	med	stakeholderne	(Stubbs	&	Warnaby,	

2015,	s.	102).	Det	fremgår	tydeligt	blandt	begge	teorier,	at	der	er	et	behov	for	at	identificere	

de	 forskellige	 typer	 stakeholder	 og	influenter	i	 enhver	 branding	 sammenhæng	 (Ibid.).	

Hovedårsagen	 til	 denne	 identificering	 er	 ifølge	 begge	 teorier	 for	 at	 kunne	 klarlægge	 de	

forskellige	gruppers	behov	og	ønsker.	For	at	dette	kan	lade	sig	gøre,	er	det	en	nødvendighed,	

at	der	forekommer	et	strategisk	 lederskab,	som	skaber	klarhed	(Stubbs	&	Warnaby,	2015,	s.	

102).	Håndteringen	af	stakeholdere	er	med	til	at	sikre,	at	de	bliver	hørt,	og	er	dermed	med	til	

at	præge	den	 langsigtede	strategi	ved	at	opbygge	relationer.	Stakeholderteorien	opstiller	en	

klar	 sondring	mellem	 stakeholderne	 i	 form	 af	 at	 se	 på	 et	 potentielt	 samarbejde	 overfor	 en	

potentiel	trussel	(Savage	et	al.,	1991.	s.	65).	Dette	lederskab	af	stakeholdere	skal	være	med	til	

at	 kontrollere	 og	 omvende	 grupper	 fra	 at	 være	 kritiske	 til	 at	 blive	 tilhængere	 af	 et	 givent	

projekt.	 

I	place	branding	 teorien	fremkommer	 det,	 at	 ingen	 selvstændig	 gruppe	 har	 kontrol	 over	

effekten	 og	 graden	 af	 succes	 for	 et	place	brand,	 hvorfor	 mekanismerne	

omkring	place	branding	 aktiviteterne	 ofte	 bliver	 karakteriseret	 som	 komplekse	

(Stubbs	&	Warnaby,	2015,	s.	102).	 	 

Selvom	begge	 teorier	gør	det	klart,	 at	 ingen	 individuel	gruppe	kan	 forme	og	styre	et	brand,	

bliver	det	i	place	branding	sammenhængen	gjort	klart,	at	steder	først	og	fremmest	handler	om	

de	mennesker,	 som	 lever	 der,	 og	 som	har	 en	 social	 relation	 til	 stedet	 (Ibid.).	Dette	 betyder	

derfor	 ikke,	 at	der	 ikke	er	andre	stakeholdere,	 som	kan	være	med	 til	 at	 spille	en	afgørende	

rolle.	Det	vil	 i	 stedet	være	relevant	at	vurdere,	hvem	der	 i	 større	eller	mindre	grad	har	den	

nødvendige	legitimitet	til	at	blive	inddraget	(Stubbs	&	Warnaby,	2015,	s.	102).	 

Den	 sociale	 legitimitet	 opstår	 blandt	 de	mennesker,	 som	 har	 et	 tæt	 tilhørsforhold	 til	 place	

brandet.	 Dette	 vil	 betyde,	 at	 der	 ligeledes	 opstår	 en	 stor	 nødvendighed	 i	 at	 skabe	 et	

tilhørsforhold	til	vigtige	stakeholdere	(Ibid.	s.	105).	Hvis	ikke	de	relevante	stakeholdere	føler	

sig	knyttet	til	stedet,	vil	det	potentielt	kunne	skade	brandet,	hvorfor	det	vil	være	relevant	med	

et	 større	 fokus	 på	 borgerinddragelse	 og	co-creation	tiltag.	 Begge	 tiltag	 kan	 udspringe	 fra	

teorierne	 omkring	 stakeholder	 -og	place	branding,	 da	 det	 kan	 vise	 sig	at	 være	 et	 direkte	

resultat	af	en	sådan	analyse.		



	 32	

I	denne	forbindelse	kommer	place	branding	teorien	til	at	have	et	stort	fokus	på,	hvordan	det	

er	 borgerne	i	 særdeleshed,	 som	 har	 indflydelse	 på	 skabelsen	 af	 selve	 brandet.	 Her	 kan	 det	

være	 vanskeligt,	 ud	 fra	 teorien,	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 skelne	 mellem	den	 brede	 og	 snævre	

opfattelse	af	stakeholder	grupperne,	da	place	branding	teorien	netop	fokusere	på	den	snævre	

(Stubbs	&	Warnaby,	2015,	s.	104).	Derfor	er	inddragelsen	af	stakeholderteorien	anvendt	for	at	

give	et	modspil	til	place	brandingens	opfattelse	af	stakeholdere.		

I	enhver	identificering	af	stakeholdere	i	en	place	branding	sammenhæng	står	det	klart,	at	de	

altid	vil	fremstå	i	forskellige	former	og	størrelser,	som	har	sin	indvirkning	på	hver	sin	måde.	

Dette	 medfører	 naturlige	 til	 –og	 fravalg.	 I	 sådanne	 tilfælde	 vil	 det	 være	 vanskeligt	 at	

imødekomme	alle	 stakeholder	 grupper,	 da	det	 samtidig	 er	 vigtigt,	 at	man	er	 tro	 overfor	 sit	

brand	 og	 den	 strategi,	 man	 har	 vedtaget.	 Det	 er	 her	 lederskabet	 og	 princippet	 om	 den	

langsigtede	 strategi	 spiller	 en	 vigtig	 rolle,	 da	 forholdet	 til	 forskellige	 stakeholder	 grupper	

udvikler	sig	over	tid,	og	det	aldrig	må	ses	om	en	enkelt	aktivitet	(Ibid.	s.	105).	

	

2.9	-	Co-creation 

De	ovenstående	teoriområder	har	 haft	 fokus	 på,	 hvordan	 mange	 dynamiske	 faktorer	 har	

indflydelse	på	udformningen	af	et	place	brand.	Her	har	teorien	haft	fokus	på,	at	flere	typer	af	

stakeholdere	er	med	til	at	påvirke	udviklingen	af	et	place	brand.	 

	 

Dette	 afsnit	 vil	 have	fokus	 på	borgernes	rolle,	 som	 en	 specifik	 stakeholder	 gruppe	 i	

en	place	branding	 sammenhæng.	 Under	fællesbetegnelsen,	borgerne,	 ligger	 den	 gruppe	

mennesker,	 som	både	 lever,	 arbejder	og	har	 et	 tæt	 tilhørsforhold	 til	 selve	 stedet	 (Zenker	&	

Braun,	2010,	s.	2).	Fælles	er	derfor,	at	eksterne	grupper	ikke	vil	blive	inddraget.	 

Involveringen	 af	borgerne	skal	 være	 med	 til	 at	 skabe	 den	 generelle	 kommunikation	 af	

et	place	brand	 samtidig	 med,	 at	 det	 er	 relevant	 at	 se	 nærmere	 på	 deres	 involvering	

i	place	branding	processen	(Braun	et	al.,	2010,	s.	1).	 

	 

Teorien	 forholder	 sig	 i	 dette	 tilfælde	 til,	 at	borgernes	rolle	 kan	 ses	 fra	 tre	 forskellige	

perspektiver:	 1)	 som	 en	 integreret	 del	 af	place	brande,	 2)	 som	 ambassadører	 og	 3)	 som	

indbyggere	(s.	6).	 
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Det	første	perspektiv	i	form	af	at	se	borgerne	som	en	integreret	del	af	place	brandet,	sker	ofte	

helt	naturligt,	selvom	det	kan	være	et	strategisk	branding	tiltag.	Det	opstår	i	 takt	med,	at	de	

eksisterende	beboere	automatisk	kommer	i	kontakt	med	udefrakommende,	og	at	de	derfor	i	

høj	grad	er	med	til	at	præge	place	brandet	(Braun	et	al.,	2013,	s.	20).	Der	er	tilmed	teori,	som	

belyser,	 at	 hvis	 borgerne	og	 andre	 vigtige	 stakeholdere	 bliver	 inkluderet	 i	place	brandet	 er	

der	 større	 chance	 for	 succes,	 i	 stedet	 for,	 at	 der	 bliver	 forsøgt	 på	 at	 skabe	 et	 brand	 ”bag	

lukkede	døre”	(Kavaratzis,	2012,	s.	8).	 Inddragelsen	af	borgerne	er	derfor	 tydeligt	defineret,	

hvorfor	 konceptet	 om	co-creation	spiller	 en	 væsentlig	 rolle	 i	 teorien.	 Inddragelse	 af	co-

creation	betyder,	 at	borgerne	aktivt	 bliver	 involveret	 og	 deltager	 i	 interaktioner	 samt	

udformningen	af	forskellige	branding	faser	(Payne	et	al.,	2008,	s.	379).	I	dette	tilfælde	er	det	

borgernes	immaterielle	 goder,	 såsom	 kvalifikationer,	 knowhow	 og	 processer,	 der	 fra	

udbydernes	 side	 bliver	 efterspurgt	 (s.	 380).	  Gennem	 disse	 kvaliteter	 har	 borgerne	en	 stor	

effekt	 på	 værdiskabelse	 af	place	brandet	 i	 samarbejdet	 med	 udbyderen,	 hvorfor	

borgerne	kommer	til	at	spille	en	aktiv	rolle.	Det	er	et	kendt	fænomen,	at	 inddragelsen	af	co-

creation	har	været	et	anvendt	værktøj	 inden	 for	den	 traditionelle	branding	 teori.	Her	peger	

teorien	på,	at	brandets	værdier	bliver	skabt	i	et	dynamisk	sammenspil	mellem	stakeholderne,	

hvor	det	er	stakeholdernes	anvendelse	og	fortolkning,	der	er	med	til	at	”co-create”	opfattelsen	

(Dennhardt,	2014,	s.	11).	 

	 

For	at	kunne	inddrage	borgerne	inden	for	co-creation	i	place	branding	kræver	det,	at	der	er	et	

stort	kendskab	til	dem.	Hvis	dette	er	tilfældet,	vil	det	styrke	værdien	i	en	succesfuld	brand	co-

creation,	 da	borgerne	vil	 have	 et	 større	 tilhørsforhold	 til	 stedet	 (Payne	 et	 al.,	 2008,	 s.	 389).	

Dette	 tilhørsforhold	 vil	 blive	 reflekteret	 i	 deres	 interaktion	 med	 udefrakommende		

gennem	en	positiv	stemt	kommunikation.	 

	 

Den	 anden	 rolle	 som	 borgerne	kan	 indtage	 er	 rollen	 som	 ambassadør	 for	 et	place	brand	

(Braun	 et	 al.,	 2013,	 s.	 20).	 Her	 fremgår	 vigtigheden	 i	 at	 have	borgerne	overbevist	

om	place	brandets	 værdier,	 da	 den	 kommunikation	 som	 de	 skaber	 i	 høj	 grad	 har	 en	

indvirkning	på	andre	personer	(s.	21).	 

Ambassadørrollen	 bliver	 ofte	 indtaget	 af	 en	 kendt	 person,	 som	 står	 frem	 som	 fortaler	 for	

et	place	brand.	Men	rollen	kan	samtidig	indtages	af	borgerne,	da	det	netop	er	denne	gruppe,	

som	 fremstår	autentiske	gennem	deres	 insider	viden	omkring	 informationer	 til	 selve	stedet	
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(Braun	2013,	 s.21).	Derfor	 er	håndteringen	 af	 disse	 ambassadører	 vigtig,	 da	de	besidder	 et	

stort	potentiale	ved,	at	de	gennem	større	eller	mindre	fællesskaber,	er	i	stand	til	at	give	deres	

positive	stemme	til	kende,	og	derved	være	i	stand	til	at	tillokke	flere	potentielle	ambassadører	

(Ibid.).	Ambassadørerne	kommer	dog	ikke	af	sig	selv,	hvorfor	teorien	peger	på,	at	der	skal	en	

større	involvering	til	samtidig	med,	at	de	vil	nyde	godt	af	at	deltage	i	co-creation	tiltag,	hvor	

de	opnår	det	ønskede	tilhørsforhold	samt	et	ansvar	for	at	stedet	bliver	opfattet	og	udviklet	i	

den	rigtige	retning	(Braun	2013,	s.21).	 

Den	tredje	og	sidste	rolle	som	borgerne	indtager	 i	en	place	branding	sammenhæng	er	rollen	

som	indbyggere.	Denne	rolle	bliver	ofte	i	place	branding	sammenhænge	nedprioriteret,	da	det	

kan	virke	banalt	for	mange	at	se	borgerne	ud	fra	en	indbygget	funktion	(Ibid.).	Men	ikke	desto	

mindre,	 spiller	 indbyggerne	en	meget	væsentlig	 rolle	 i	opbygningen	af	place	brandet.	Det	er	

indbyggerne,	 som	 er	 med	 til	 at	 skabe	 brandet,	 men	 det	 foregår	 ofte	 i	 et	 meget	 langsomt	

tempo,	da	det	herved	skal	vokse	fra	bunden	modsat	en	top-down	metode,	hvor	virksomheden	

selv	 sætter	 visionerne.	En	 top	down	metode	 ses	ofte	 i	 erhvervslivet,	men	 fungerer	 i	mindre	

grad	 i	 en	place	branding	 sammenhæng	 (Braun	 2013,	 s.	 21).	 Indbyggernes	 indflydelse	 på	

et	place	brand	 ses	 også	 gennem	 den	 politiske	 og	 demokratiske	 legitimitet,	 som	 fra	

virksomhedernes	 side	er	 vitalt	 at	 investere	 i,	 hvis	 de	 skal	 lykkedes	 med	 opbygningen	 af	

et	place	brand	(Ibid.).	I	dette	tilfælde	betyder	det,	at	den	lokale	befolkning	er	engageret	i	deres	

områder,	 hvorfor	 de	 også	 aktivt	 deltager	 i	 de	 beslutninger,	 som	 bliver	 taget	 i	 disse	

sammenhænge.	Derudover	 opstår	 der	 en	 stor	 nødvendighed	 i,	 at	man	 fra	 virksomhedernes	

side	skal	kunne	være	i	stand	til	at	forsvare	sine	værdier.	Det	er	vigtigt	at	værdierne	stemmer	

overens	med	 hele	 virksomhedens	 kommunikation,	 for	 at	 de	 skal	 kunne	 være	 i	 stand	 til	 at	

modtage	støtte	 fra	lokalbeboerne,	og	dermed	 fortsætte	deres	place	branding	strategi	 (Braun	

2013,	s.	22).	 

Lykkedes	 det	 at	 skabe	 et	godt	 forhold	 til	lokalbeboerne,	 vil	 det	 samtidig	 være	 med	 til		

at	 nedbryde	 eventuelle	 mod-kampagner,	 som	 kunne	 opstå	 af	 en	 negativ	 opfattelse		

af	place	brandet	 (Ibid.).	 En	 anden	 vigtig	 rolle	 som	 indbyggerne	 indtager	 er	 forholdet	 til	

potentielle	nye	indbyggere.	I	place	branding	tiltag,	som	har	til	opgave	at	tiltrække	grupper	af		

mennesker	til	bestemte	områder,	kan	der	opstå	et	gap	mellem	de	eksisterede	og	de	potentielt	

nye	(Braun	2013,	s.	22).	Hvis	ikke	de	to	grupper	deler	de	samme	værdier,	opførelse	og	kultur,	

kan	 det	medføre,	at	 de	 potentielt	 nye	 beboere	 holder	 sig	 på	 afstand,	mens	 de	 eksisterende	

beboere	kan	ende	med	at	flytte,	hvis	der	kommer	et	overtal	af	nye	beboere	(Ibid.).	 
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Omvendt,	hvis	det	lykkedes	for	nye	beboere	at	identificere	sig	med	de	eksisterende	beboeres	

værdier,	opførsel	og	kultur,	øger	det	chancen	markant	 for,	at	de	også	ender	med	at	blive	en	

integreret	del	af	stedet	og	potentielt	ambassadører	for	området	(Ibid.	s.	23). 	Som	det	fremgår	

i	det	overstående	er	beboerinddragelse	i	place	branding	tiltag	en	meget	væsentlig	faktor.	Der	

opstår	 i	den	forbindelse	en	vurdering	af,	 i	hvor	stor	grad	man	ønsker	at	benytte	sig	af	disse	

tiltag,	 og	 om	 man	 skal	 benytte	 fuldkommen	co-creation.	Zenker	&	Erfgen	(2014)	 opstiller	 i	

deres	arbejde	med	co-creation	og	place	branding	en	klar	struktur	for,	hvordan	man	sikre	sig,	

at	man	inddrager	beboerne	på	den	bedste	mulige	måde.	 

Indledningsvis	i	processen	handler	det	om	at	forstå	de	forskellige	associationer	for	at	komme	

nærmere	en	fælles	vision.	(s.	228).	Efterfølgende	vil	det	kræve	en	klar	strategi,	for	hvordan	og	

i	 hvor	 høj	 grad	 inddragelsen	 af	 stakeholderne	 skal	 eksekveres.	 Dette	 skal	 være	 med	 til	 at	

sikre,	at	stakeholderne	føler	sig	værdsat.	Denne	strategi	vil	kræve	en	overvejelse	af	mængde	

af	tid	og	ressourcer	holdt	op	mod	tiltagenes	reelle	effekt	(Zenker	&	Erfgen,	2014,	s.	229)	 

	

Baseret	på	 afhandlingens	 ovenstående	 teorigennemgang,	 er	nedenstående	hypoteser	 blevet	

udarbejdet.	 Som	 tidligere	 nævnt,	vil	 disse	 hypoteser	 være	 grundlaget	 for	 afhandlingens	

analyse,	hvorefter	de	 ligeledes	vil	blive	 diskuteret	 enkeltvis	i	 afhandlingens	 kapitel	 om	

diskussion	(kapitel	6).	

		 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 	

Kapitel	3	
Hypoteser			
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Kapitel	3	-	Præsentation	af	hypoteser	

	

Som	nævnt	i	teoriafsnittet	er	det	at	 skabe	et	stærkt	place	brand	en	 kompleks	proces,	 der	

kræver	overensstemmelse	mellem	en	række	faktorer.	Dette	 leder	op	til	afhandlingens	første	

hypotese:	 

	

Hypotese	 1:	En	 klar	 sammenhæng	 mellem	 områdets	vision,	kultur	og	image	vil	 være	

med	til	at	styrke	et	place	brand	som	helhed.	 

	

Jf.	teoriafsnittet	spiller	områdets	fysiske	omgivelser	 ligeledes	en	væsentlig	 rolle	 i	 opfattelsen	

af	et	specifikt	place	brand.	Derfor	vil	følgende	hypotese	blive	diskuteret:	 

	

Hypotese	2:	Den	primære	kommunikation	i	form	af	de	fysiske	omgivelser	i	et	kulturelt	

og	kreativt	område	har	en	effekt	på	borgernes	opfattelse	af	det	specifikke	place	brand.	 

	

Kommunikationen	 fra	organisationen	af	et	place	brand	har	 -	 ifølge	place	branding	 teorien	(jf.	

teoriafsnit)	 -	ligeledes	 en	 direkte	 indflydelse	 på	 modtagerens	 opfattelse,	 hvorfor	følgende	

hypotese	er	formuleret:			
 

Hypotese	 3:	Den	 sekundær	kommunikation	påvirker	 modtageren	 og	 er	 med	 til	 at	

tillægge	det	specifikke	place	brand	en	bestemt	værdi.	

	

Som	nævnt	i	teoriafsnittet	er	en	god	relation	til	stakeholderne	væsentlig	i	udarbejdelse	af	et	

attraktivt	 place	brand,	 hvor	 det	 her	 argumenteres	 for,	 at	 deres	 interesseforhold	

og	indflydelse	på	 organisationen	 ændrer	 sig	 over	 tid.	 Derfor	 er	 følgende	 hypotese	

udarbejdet:		 

	

Hypotese	4:	En	strategisk	stakeholder	involvering	skal	ses	som	et	mål	i	sig	selv,	da	det	

vil	have	en	langsigtet	effekt	på	place	brandet.		 
 

Jf.	 Teoriafsnittet	 bliver	 der	 argumenteret	 for,	 at	 der	 er	 sket	 et	 paradigmeskifte	 inden	 for	

marketing/branding	praksis,	hvor	organisationer	i	højere	grad	anvender	et	service-domineret	
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perspektiv	 fremfor	 et	 produkt-domineret	 perspektiv.	 Derfor	 vil	 følgende	 hypotese	 blive	

diskuteret:			

	

Hypotese	5:	Et	produkt-domineret	perspektiv	kan	ses	som	en	ulempe	i	udarbejdelsen	af	

et	place	brand. 

	

I	 forlængelse	 af	 et	 service-domineret	 perspektiv	 argumenteres	 der	 ligeledes	 i	 co-creation	

teorien	om,	at	et	større	fokus	på	borgerinddragelse	vil	resultere	i	et	større	tilhørsforhold	til	et	

givet	sted.	Derfor	er	følgende	hypotese	formuleret:	
 

Hypotese	 6:	Et	 større	 fokus	 på	co-creation	tiltag	 vil	have	en	positiv	effekt	 på	

et	place	brand	 

	

I	 næste	 kapitel	 vil	 de	 metodiske	 valg,	 som	 vil	 blive	 anvendt	 til	 at	 belyse	 og	 diskutere	

ovennævnte	hypoteser	blive	præsenteret.		

	



	 	

Kapitel	4	
Metode	
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Kapitel	4	–	Gennemgang	af	metodevalg	

	

Følgende	 kapitel	 vil	 gennemgå	 afhandlingens	 metodiske	 valg.	 Dette	 indebærer	 en	

videnskabsteoretisk	 argumentation,	 hvorefter	 de	 metodiske	 overvejelser	 vil	 blive	

gennemgået.	Herefter	vil	baggrunden	for	valg	af	case	samt	empiriindsamling	af	både	primær	

og	sekundær	data	blive	redegjort	for.	

	

4.0.1	-	Videnskabsteoretisk	metode		

Videnskabsteori	 består	 grundlæggende	 af	 ontologi,	epistemologi	og	 metodiske	 overvejelser	

(Justesen	&	 Mik-Meyer,	 2010;	Gubba,	 1990).	 I	 følgende	 afsnit	 vil	 begreberne	 ontologi	

og	epistemologi	blive	 beskrevet	 og	 diskuteret	i	 henhold	 til	afhandlingens	 formål.	 De	

metodiske	overvejelser	vil	blive	belyst	i	de	efterfølgende	afsnit.	 

Der	 arbejdes	 med	 to	 overordnede	 paradigmer	 indenfor	 videnskabsteori;	

positivismen	og	konstruktivismen.	I	positivismen	er	antagelsen,	at	der	findes	én	virkelighed,	og	

at	 virkeligheden	 eksisterer	 i	 en	 bestemt	 form	 uafhængigt	 af	 vores	 sprog	 og	 erkendelse	 af	

denne	 –	 den	 er	 således	 objektiv	 (Justesen	 &	Mik-Meyer,	 2010,	 s.	 14).	Ud	 fra	 afhandlingens	

problemformulering	 er	 dette	 paradigme	 ikke	 oplagt,	 da	 det	 er	 vanskeligt	 at	 konkludere	

entydigt,	hvordan	man	skaber	et	attraktivt	place	brand.	Det,	at	der	udelukkende	skulle	være	

én	 sandhed,	 som	Carlsberg	 Byen	 P/S	 skal	 følge	 for	 at	 tiltrække	 og	 fastholde	 borgere,	

argumenterer	imod	place	branding	teorien	(jf.	teoriafsnittet).		 

Afhandlingens	 problemformulering	indikerer,	 at	 det	 er	 social	 konstruktivisme,	 der	 benyttes	

som	det	teoretiske	perspektiv,	fordi	den	vil	undersøge,	hvordan	Carlsberg	Byen	kan	skabe	et	

attraktivt	place	brand	 i	 respondenternes	 opfattelse.	 Netop	 i	 social	 konstruktivisme	 er	

genstandsfeltet	aldrig	givet	uafhængigt	af	sociale	processer	og	den	specifikke	kontekst,	men	

konstrueres	 løbende,	eksempelvis	gennem	menneskers	måde	at	 tale	om	verden	på.	 	Derved	

understreger	 konstruktivisterne	 altså,	 at	 den	 konstruerede	 virkelighed	 både	 er	 flertydig	 og	

ustabil	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010,	s.	15).	I	forlængelse	af	dette	perspektiv	er	det	individer	

(respondenterne	i	 denne	 afhandling),	 der	 giver	 mening	 til	 verden	 gennem	 symbolske	

konstruktioner.	Da	det	netop	er	respondenternes	opfattelse	af	Carlsberg	Byen,	der	analyseres	

med	henblik	på	at	være	i	stand	til	at	diskutere,	hvordan	Carlsberg	Byen	kan	skabe	et	attraktivt	

område	 for	 netop	 disse	 respondenter,	 vil	 det	 være	 det	 social	 konstruktivistiske	 paradigme,	
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der	 anvendes	 i	 afhandlingen.	 Dette	 valg	 er	 foretaget,	da	 det	antages,	at	 de	 fem	 udvalgte	

respondenters	 opfattelser	 ikke	 er	 den	 endelige	 og	 eneste	 sandhed	 om	 området,	 men	 at	

konklusionen	formentlig	ville	være	anderledes,	hvis	det	var	fem	andre	respondenter,	der	var	

inddraget	 i	 afhandlingen	i	 stedet.	Således	er	 analysen	baseret	på	en	konstrueret	 virkelighed	

hos	respondenterne,	hvorfor	det	social-konstruktivistiske	paradigme	er	anvendt.	

	 

Ontologi	betyder	bogstaveligt	talt	”læren	om	det	værende”,	og	kort	fortalt	refererer	begrebet	

til	spørgsmålet	om,	hvordan	vi	opfatter	verdens	beskaffenhed	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010,	s.	

14).	Ontologi	drejer	 sig	med	andre	ord	om,	hvordan	vi	anskuer	den	del	af	verden,	vi	gør	 til	

vores	genstandsfelt	(ibid.).		

I	dette	tilfælde	er	afhandlingens	genstandsfelt,	Carlsberg	Byens	brand.	Ontologi	i	det	social	ko

nstruktivistiske	perspektiv	argumenterer	for	at:	 ”Reality	is	 independent,	 but	 is	 constituted	 by	

the	 realization	 that	 it	 has	 a	 subject:	 Facts	 only	 happen	 when	 people	 collectively	 determine	

them”	(Rasbord,	 2013,	 s.	 352).	Netop	 dette	 perspektiv	 stemmer	 overens	med	 Boisens	 et	 al.	

(2011)	argument	om,	at	steder	kun	kan	eksistere,	hvis	der	er	 folk,	der	 identificerer	sig	med	

dem	og	anerkender	dem	som	steder,	hvilket	betyder,	at	steder	er	social	konstrueret	baseret	

på	baggrund	af	en	række	afgrænsninger	(jf.	teoriafsnittet).			

Epistemologi	er	 betegnelsen	 for	 erkendelsesteori,	 som	 handler	 om	 vores	muligheder	 for	 at	

tilvejebringe	viden	om	dette	 genstandsfelt	 (Justesen	&	Mik-Meyer,	 2010,	 s.	 14).	Det	 handler	

med	andre	ord	om,	hvordan	viden	er	mulig	og	hvilken	status	den	viden,	vi	opnår,	har,	samt	om	

vores	 egen	 subjektivitet	 og	 kontekst	 spiller	 en	 rolle	 i	 erkendelsesprocessen,	 og	 i	 givet	 fald	

hvilken	rolle	(Ibid.).	

Epistemologi	i	social	konstruktivisme	refererer	til	en	opfattelse	af:	 ”That	scientific	 theories	

content	 solely	 or	 mainly	 are	 conditioned	 by	 the	 social	 factors	 surrounding	 the	 research	

process”	(Rasbord,	2013,	s.	352).	Således	–	ifølge	dette	perspektiv	-	vil	den	viden,	vi	anskaffer	

altid	være	socialt	konstrueret	baseret	på	baggrund	af	den	sociale	konstruktion	af	viden,	der	

eksempelvis	 forekommer	 i	 interviewprocessen	 mellem	 interviewer	 og	 respondent.	Dette	

gælder	 i	 ligeså	 høj	 grad	 den	 viden,	 vi	 har	 anskaffet	 gennem	sekundær	 data	såsom	

mediedækningen	 af	 Carlsberg	 Byen.	 Vores	 subjektivitet	 og	 kontekst	 spiller	 uundgåeligt	 en	

rolle,	når	vi	opnår	en	bestemt	viden,	eksempelvis	ud	fra	et	interview.	Således	kan	viden	aldrig	

anses	 for	 at	 være	 entydig	 og	 fuldkommen,	 men	 kun	 som	 en	 konstruktion	 og	 forståelse	 af	

forskellige	 fortolkninger	 og	 betydninger.	 Anvendelsen	 af	 dette	 perspektiv	 i	 afhandlingen	
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betyder	 således,	 at	 vores	 analyser	 og	 konklusioner	 skal	 ses	 som	 social	 konstrueret	 og	 blot	

som	ét	resultat	ud	af	flere	mulige.	 

Således	 vil	 den	 viden,	 vi	 opnår,	 være	 baseret	 på	 de	 valg	 vi	 har	 foretaget	 angående	

problemformulering,	 dataindsamling,	 den	 anvendte	 litteratur/teori	 samt	 de	metoder	 vi	 har	

benyttet.	 Vores	 konklusioner	 vil	 derfor	 være	 påvirket	 af	 vores	 personlige	 perspektiver,	

præferencer	og	kultur.	

	

4.0.2	-	Metodiske	overvejelser 

I	 nedenstående	 metodeafsnit	 beskrives	afhandlingens	 metodebrug	 samt	 diskuteres	

grundlaget	 for	 de	 valgte	 metoder.	 De	 valgte	 metoder	 er	 med	 til	 at	 danne	 grundlaget	 for	

indsamling	af	data	og	udformningen	af	de	værktøjer,	der	bruges	 til	dataindsamling.	Således	

har	 vores	overvejelser	 angående	metodevalget	 været	med	udgangspunkt	 i,	 at	metoden	 skal	

underbygge	 og	 bidrage	 til	 at	 belyse	 afhandlingens	 overordnede	 formål	 og	 det	 problem,	 vi	

ønsker	 at	 undersøge.	 Ligeledes	 skal	 metodevalget	 og	 de	 dertilhørende	 redskaber	 gøre	 det	

muligt	at	indsamle	den	relevante	data.		 

Med	i	vores	overvejelser	havde	vi	således	den	kendsgerning,	at	metodevalget	også	afhænger	

af,	hvordan	 det	 er	 muligt	 at	 skaffe	 data	 omkring	 emnet,	 formål	 med	 undersøgelsen,	 samt	

hvilken	teori,	der	arbejdes	med	(Andersen,	2008).		 

For	 at	 kunne	 besvare	 afhandlingens	 problem	 på	 bedst	 mulig	 måde,	 er	 flere	 forskellige	

metoder	anvendt.	Afhandlingens	metode	er	derfor	bygget	op	omkring	et	triangulering	princip,	

som	 skal	 være	med	 til	 at	 sikre,	 at	 analysen	 bliver	 vurderet	 fra	 flere	 sider	 og	 derved	 skabe	

evidens	 (Tracy,	 2013,	 s.	 236).	 Brugen	 af	 triangulering	 skal	 være	 med	 til	 at	 sikre	 en	 mere	

robust	 opgave,	 som	 skal	 være	 med	 til	 at	 nedbryde	 eventuelle	 bias	 og	 manglende	 validitet	

(Ibid.	 s.	 236).	 Det	 betyder,	 at	 opgaven	 har	 fokus	både	i	 1)	det	 internt	 kommunikeret	 hos	

Carlsberg	 Byen	 samt	 relevante	 nyhedsartikler,	 som	 bliver	 holdt	 op	 imod	2)	de	 udvalgte	

teorier,	 for	til	 sidst	at	kunne	 sammenligne	med	3)	de	 kvalitative	 resultater	 fra	 interviewene.	

Således	 benyttes	 tre	 uafhængige	 kilder	 i	 analysen	 til	 at	 besvare	 afhandlingens	

problemstilling.	Dog	 skal	 det	 nævnes,	 at	 de	 tre	 uafhængige	 kilder	 ikke	 vægtes	 lige	 højt	 i	

analysen.	Eksempelvis	anvendes	mediedækningen	af	Carlsberg	Byen	primært	i	 indledningen	

og	 i	motivationen	 for	 afhandlingen,	 da	 artiklerne	 er	 med	 til	 at	pointere,	 at	 der	 er	 en	 reel	
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udfordring	for	Carlsberg	Byen	P/S,	som	er	fundamentet	for	resten	af	afhandlingen.	Hvorimod	

de	udvalgte	teorier	og	den	indsamlede	data	vil	blive	anvendt	gennem	hele	analysen.		 

Andersen	 (2008)	 præsenterer	 to	 metoder	 til	 at	 producere	 viden	 om	 samfundet,	

organisationer	eller	menneskelig	adfærd;	Deduktion	og	Induktion.	Deduktive	slutninger	er,	når	

der	 –	 med	 udgangspunkt	 i	 generelle	 principper	 -	 drages	 slutninger	 om	 enkelte	 hændelser	

(Ibid.:	 31).	 Her	 samler	 forskeren	 viden	 fra	 tidligere	 skrevet	 litteratur	 og	 udleder	 herefter	

hypoteser	 på	 baggrund	 af	 litteraturen.	 Således	 er	 det	 udelukkende	 allerede	 udarbejdet	

litteratur	og	teori,	der	danner	grundlaget	for	udarbejdelsen	af	hypoteser.		 

Det	modsatte	sker	i	den	induktive	metode,	hvor	forskeren	først	indsamler	empirisk	data	og	på	

baggrund	af	disse	data,	udvikler	nye	teorier	(Andersen,	2008,	s.	31).	Ved	brug	af	den	induktive	

metode,	 tager	 man	 således	 udgangspunkt	 i	 empirien	 for	 at	 slutte	 sig	 til	 generel	 viden	 om	

teorien	 (Ibid.:	 31).	 I	 indeværende	 afhandling	 ville	 brug	 af	 den	 induktive	 metode	 således	

betyde,	at	vi	skulle	lave	en	empirisk	undersøgelse	af	Carlsberg	Byen	og	primært	på	baggrund	

af	 denne	 undersøgelse	 slutte	 os	 til	 generel	 viden	 og	 evt.	 udarbejde	 ny	 teori.	

Denne	fremgangsmåde	er	eksplorativ,	da	der	på	basis	af	relativt	få	personers	oplysninger	om	

præferencer	 og	 holdninger	 til	 specifikke	forhold	(i	 dette	 tilfælde	 deres	 associationer	 til	

Carlsberg	 Byens	place	brand),	 bruges	 til	 at	 kunne	 sige	 noget	 generelt	 om	 dette	 emne	

(Andersen,	2008,	s.	21).	 

Endelig	præsenterer	Brymann	og	Bell	(2011)	den	iterative	metode,	hvor	undersøgeren	skifter	

mellem	den	deduktive	og	 induktive	metode.	Det	betyder	således,	at	man	varierer	mellem	at	

lade	det	være	teorien	eller	empirien,	der	er	basis	for	undersøgelsens	resultater.	 

I	 indeværende	afhandling	benyttes	den	 iterative	metode,	da	vi	 først	benytter	den	deduktive	

metode	til	at	finde	relevant	litteratur	i	henhold	til	vores	problemformulering.	Efterfølgende	i	

analysen	benytter	vi	os	af	den	induktive	metode,	da	vi	skiftevis	arbejder	med	vores	primære	

og	 sekundær	 dataindsamling.	 Valget	 af	 denne	 metode	 betyder	 således,	 at	 vi	 diskuterer	

afhandlingens	hypoteser	på	baggrund	af	henholdsvis	litteraturen	og	empiriindsamlingen.	På	

følgende	måde,	er	vi	bevidste	om,	at	vores	hypoteser	ikke	nødvendigvis	er	rigtige/sande,	men	

formålet	 er	 i	 højere	 grad,	 at	 opnå	 et	 brugbart	 resultat	 i	 henhold	 til	 afhandlingens	

problemstilling	og	dermed	være	i	stand	til	at	diskutere	hypoteserne	ved	brug	af	den	iterative	

metode.	
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4.0.3	-	Casestudie 

Afhandlingens	 problemformulering	 lægger	 op	 til	 en	 undersøgelse	

af	respondenternes	opfattelse	 og	 associationer	 til	 Carlsberg	 Byens	 brand.	 Denne	 analyse	

foretages	 med	 henblik	 på	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 diskutere,	hvordan	 Carlsberg	 Byen	 kan	

forbedre	 stedets	brand	og	dermed	 tiltrække	og	 fastholde	borgere.	For	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	

diskutere	og	analysere	dette,	har	vi	valgt	at	 anvende	casestudie	 som	metode	 i	 indeværende	

afhandling.		 

Yin	(2004)	argumenterer	for,	at	fordelen	ved	casestudie	som	metode	er,	at	den	giver	mulighed	

for	 dybdegående	 at	 undersøge	 en	 specifik	 case	 i	 en	 aktuel	 kontekst	 (s.	 1).	 For	 at	 besvare	

afhandlingens	 problemformulering	 kræver	 det	 netop	 en	 dyb	 forståelse	

af	respondenternes	associationer	til	 området	samt	de	 bagvedliggende	faktorer	til	 disse	

associationer.	 Ifølge	 Yin	 (2009)	 er	 casestudier	 meget	 anvendt	 inden	 for	 alle	 former	 for	

socialvidenskabelige	 undersøgelser,	 der	 omfatter	 traditionelle	 discipliner	 som	 psykologi,	

sociologi,	 politologi,	 antropologi,	 historie	 og	økonomi	 –	 herunder	 de	 tilhørende	

praksisområder:	byplanlægning,	offentlig	administration,	uddannelse	m.m	(Andersen,	2008,	s.	

109).	Da	 denne	 afhandling	 netop	omhandler	byplanlægning	 med	 fokus	på	 at	 skabe	 et	

attraktivt	place	brand	 for	 et	 specifikt	 område	 (Carlsberg	 Byen),	 er	casestudiet	valgt	 til	 at	

dække	 afhandlingens	 formål.	Der	 er	 bred	 konsensus	 om,	 at	 borgerne	 er	 den	 vigtigste	

stakeholder	 i	 et	place	branding	 perspektiv,	 fordi	 de	 spiller	 en	 så	 stor	 rolle	 i	 etableringen	

af	place	brandet,	 og	 er	 dermed	 afgørende	 for	 om	 stedet	 opfattes	 som	 attraktivt	 eller	 ej	

(Zenker	&	Erfgen,	2014;	Braun,	2008,	Boisen	et	al.,	2011).	

Vores	 analyse	af	borgernes	 opfattelse	er	baseret	på	respondenter,	 der	 alle	 indgår	

i	denne	kategori.	Begrundelserne	og	overvejelserne	bag	valg	af	respondenter	vil	blive	uddybet	

senere	 i	 metodeafsnittet.	En	 del	 af	 vores	 motivation	 for	 afhandlingen	 er	at	 undersøge	

betydningen	af	respondenternes	opfattelse	af	et	sted,	og	hvordan	man	som	organisation	kan	

etablere	initiativer,	der	kan	præge	disse	opfattelser	i	en	positiv	retning.	For	at	kunne	nå	frem	

til	viden	om	 dette,	 kræver	 denne	 analyse	 således	en	 aktuel	 case	med	 en	 specifik	 gruppe	 af	

borgere.	 Ydermere	 nævner	 Yin	 (2009),	 at	 forskeren	 kan	 opnå	 dybdegående	 viden	 og	 fakta	

omkring	 casen	 og	 at	 teoridrevet	 analyser	 er	 fordelagtige	 i	 sådanne	 situationer	 (s.	

229).	Jf.	teoriafsnittet	kan	 det	ses,	 at	vi	anvender	en	teoridrevet	analyse,	da	 vi	udleder	

en	række	hypoteser	på	 baggrund	 af	forskellige	 teorier,	 hvorefter	vi	undersøger	 dem	på	 de	

udvalgte	respondenter	gennem	kvalitativ	metode.		 
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Undersøgelsesenheden	er	altså	kun	én	organisation,	nemlig	Carlsberg	Byen,	og	derfor	er	der	

tale	 om	 et	 single	 casestudie.		 Andersen	 (2013)	 inddrager	 Yin’s	 (2009)	 definition	 af	

casestudier,	som	er:	 

"Et	 casestudie	 er	 en	 empirisk	 undersøgelse,	 som	 belyser	 et	 samtidigt	

fænomen	 inden	 for	 det	 virkelige	 livs	 rammer,	 hvor	 grænserne	 mellem	

fænomenet	og	den	sammenhæng,	hvori	det	 indgår,	 ikke	er	 indlysende,	og	

hvor	der	er	mulighed	for	at	anvende	flere	informationskilder	til	belysning	

af	fænomenet”,	(Andersen,	2013,	s.	109).	 

Ifølge	Yin	(2009)	er	et	typisk	formål,	der	kan	begrunde	et	single	casestudie,	at	casen	er	unik.	

Ved	 en	 unik	 case	 forstås,	 at	 den	 repræsenterer	 en	 ny	 kombination	 af	 mere	 eller	 mindre	

kendte	forhold,	som	ikke	før	har	været	gjort	til	genstand	for	nøjere	studie	(Andersen,	2008,	s.	

110).	 Casestudiet	 i	 afhandlingen	 har	 til	 formål	 at	 undersøge	respondenternes	opfattelse	 af	

Carlsberg	 Byens	place	brand	og	 analysere	Carlsberg	 Byens	initiativer	 i	 henhold	

til	place	branding.	 Således	 er	 casen	 unik,	 da	 specifikke	 forhold	gør	 sig	 gældende	 i	 denne	

case,	da	 det	 må	 antages	 at	 andre	 forhold	 ville	 gøre	 sig	 gældende	 i	andre	eksempler	på	

byudvikling.	Men	som	kendetegnet	ved	en	unik	case,	sker	det	under	kendte	forhold	i	henhold	

til	branding	af	byudvikling.	 

Casestudie	som	metode	er	ofte	kritiseret	for	ikke	at	være	i	stand	til	at	generalisere,	at	være	for	

subjektiv,	 og	 at	 resultatet	 ikke	 er	 validt	 (Flyvbjerg,	 2006,	 s.	 222).	

Flyvbjerg	(2006)	argumenterer	dog	 for,	 at	 viden	 fra	 casestudie	 er	 uundværlige	

ift.	menneskelig	læreren	ved	at	nævne:	”It	is	only	because	of	experience	with	cases	that	one	can	

move	 from	being	 a	 beginner	 to	being	 an	 expert”	(Ibid.:	 222).	Således	 er	 casestudiet	 en	 vigtig	

metode	til	at	tilegne	sig	ny,	vigtig	viden,	som	giver	indsigt	i	en	specifik	case	og	dermed	giver	

værdi	 i	 form	 af	 ny	 viden.	Ud	 fra	 vores	 øvrige	 metodevalg	-	 og	 som	 tidligere	 nævnt	 -,	 har	

afhandlingens	 analyser	 og	 konklusioner	 ikke	til	formål	 at	 generalisere,	 men	 i	 højere	

grad	vurdere,	 hvordan	Carlsberg	 Byen	 kan	 skabe	 et	 attraktivt	place	brand	i	 henhold	 til	 en	

specifik	gruppe	respondenter.			

Yin	 (2004)	 argumenterer	 for,	 at	der	 er	 en	 række	komplikationer	ved	dataindsamlingen	 i	 et	

casestudie	(s.5).	Som	undersøger	af	et	specifikt	casestudie	kræver	det,	at	man	er	i	stand	til	at	

fokusere	 på	 casens	 væsentlige	 problemstillinger	 ift.	 afhandlingens	 problemformulering	

(ibid.).	 Derudover	 kræver	 metoden	 tålmodighed	 og	 dedikation	 for	 at	 indsamle	 data	 på	
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retmæssig	 vis	 samtidig	med,	 at	man	 skal	 være	 i	 stand	 til	 –	 så	 vidt	muligt	 –	 at	 skjule	 egne	

forventninger	 og	 forforståelse	 (Yin,	 2004,	 s.	 5).	 Komplikationerne	 ved	 at	 skjule	 vores	 egne	

tanker	 og	 forventninger	 er	 ligeledes	 diskuteret	 i	 afsnittet	 om	 afhandlingens	 primære	

videnskabsteoretiske	 perspektiv,	social	 konstruktivisme.	Anvendelsen	 af	 dette	 perspektiv	 i	

casestudiet	 betyder	 således,	 at	 vores	 analyser	 og	 konklusioner	 ikke	 kan	 undgås	 at	 ses	 som	

social	konstrueret	og	blot	som	ét	resultat	ud	af	flere	mulige.	 

Således	 vil	 den	 viden,	 vi	 opnår	 i	 casestudiet,	 være	 baseret	 på	 de	 valg,	 vi	 har	 foretaget	

angående	 problemformulering,	 interviewguide,	 den	 anvendte	 litteratur/teori	 samt	 de	

metoder,	vi	har	benyttet.		

	

4.0.4	-	Valg	af	case 

Som	 nævnt	 i	 afhandlingens	 indledning	 og	 motivation	 er	 der	 en	 række	udfordringer	og	

konflikter	 ved	 etableringen	 af	 Carlsberg	 Byen.	 Flyvbjerg	 (2006)	 pointerer,	 at	 en	 case	 bør	

udvælges	på	baggrund	af	graden	af	validitet	fremfor,	hvor	repræsentativ	den	er	for	at	være	i	

stand	til	opnå	ny	viden	(s.	229).	Den	typiske	eller	gennemsnitlige	case	er	oftest	ikke	den	mest	

informationsfyldte,	hvorimod	en	atypisk	eller	ekstrem	case	ofte	bidrager	med	mere	viden	og	

information,	fordi	flere	aktører	samt	flere	mekanismer	er	i	spil	i	den	specifikke	situation,	der	

undersøges	 (Ibid.)	 Det	 er	 ofte	 vigtigst	 at	 undersøge	 og	 dermed	 forstå	 de	 dybereliggende	

årsager	i	specifikke/ekstreme	problemstillinger	fremfor	at	beskrive	generelle	symptomer	i	en	

gennemsnitlig	 case	 (Flyvbjerg,	 2006,	 s.	 229).	 Derfor	 er	 afhandlingens	 case	 en	 ekstrem	 case,	

som	Flyvbjerg	(2006)	definerer	således:	 

”Extreme	cases	 can	 be	 used	 to	 obtain	 information	 on	 unusual	 cases,	 which	 can	 be	 especially	

problematic	or	especially	good	in	a	more	closely	defined	sense”	(s.	230).	 

Afhandlingens	 problemformulering	 fokuserer	 på	 at	 opnå	 en	 dybere	 forståelse	

af	respondenternes	forståelse	 af	 et	place	brand.	 Derfor	 vil	 det	 undersøges,	 hvordan	 brandet	

kan	forbedres	ved	at	inddrage	de	selvsamme	personer	i	udviklingen	af	place	brandet,	hvorfor	

en	ekstrem	 case	er	 fordelagtig.	 Carlsberg	 Byen	 kan	 ses	 som	 en	 ekstrem	 case,	 da	 det	 er	 et	

særtilfælde	og	atypisk,	 at	 så	 stort	 et	 eksisterende	område	 i	midten	af	København	går	 fra	 at	

være	et	privatejet	erhvervsområde	til	at	skulle	blive	en	helt	ny	bydel,	som	skal	inkludere	og	

huse	mange	forskellige	interessenter.	Disse	forhold	og	især	de	mange	interessenter,	og	derfor	
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også	modstridende	behov	og	krav,	var	en	af	de	væsentligste	årsager	til,	at	afhandlingens	case	

blev	Carlsberg	Byen.	

	

4.1	-	Primær	data	

Den	 primær	 data	 bruges	 i	 denne	 afhandling	 til	 at	 forstå	 og	 fortolke	 ny	 viden	 gennem	 en	

kvalitativ	undersøgelsesmetode.	Den	kvalitative	undersøgelsesmetode	bygger	på	en	forståelse	

af	 udefrakommende	 verden	 for	 at	 kunne	 beskrive	 sociale	 fænomener	 ”indefra”	 på	 flere	

forskellige	 måder	 (Kvale,	 2011,	 s.	 5).	 Den	 kvalitative	 metode	 er	 samtidig	 udvalgt	 i	

overensstemmelse	 med	 det	 videnskabsteoretiske	 perspektiv,	 socialkonstruktivisme,	 som	

danner	grundlag	for	afhandlingen.	Hertil	er	den	primær	dataindsamling	fokuseret	på	at	skulle	

være	 i	 stand	 til	 at	 tilegne	 sig	 viden	 gennem	de	 sociale	 konstruktioner,	 som	opstår	 gennem	

samtale	med	enkeltpersonerne.	 

Den	kvalitative	dataindsamling	skal	være	med	til	at	analysere	afhandlingens	problemstilling,	

som	netop	bygger	på	at	forstå	respondenternes	opfattelse	og	den	dertilhørende	kompleksitet,	

som	opleves	i	udviklingen	af	Carlsberg	Byen.	Det	er	tidligere	i	afhandlingen	blevet	beskrevet,	

hvordan	 denne	 kompleksitet	 kan	 være	 svær	 at	 nedbryde,	 da	 der	 findes	mange	 grupper	 af	

stakeholdere,	 hvis	 behov	 skal	 imødekommes.	 Denne	 metode	 skal	 være	 med	 til	 at	 forstå	

vigtigheden	af	respondenternes	udsagn	og	være	med	til	at	undersøge	problemstillingen.	Ved	

denne	undersøgelsesmetode	er	målet	at	kunne	bruge	empiriindsamlingen	til	videre	analyse	af	

afhandlingen.	 Dermed	 skal	 resultaterne	 danne	 grundlag	 for	 en	diskussion	af	 de	 opstillede	

hypoteser.		 

For	 at	 kunne	 forstå	 denne	 kompleksitet	 bruges	 den	 kvalitative	 metode	 til	 at	 åbne	 op	 for	

muligheden	 for	 interaktion	 med	 de	 indblandede.	 Det	 er	 gennem	 interaktionen	 med	

mennesker,	 at	 vi	 kan	være	 i	 stand	 til	 at	modtage	ny	viden	omkring	emnet,	 og	 i	 højere	grad	

være	i	stand	til	at	forstå	deres	opfattelse	(Kvale,	2011,	s.	6).	 Målet	er	ikke	at	finde	frem	til,	om	

der	 er	 en	 generel	 tilfredshed	 eller	 utilfredshed,	 men	 i	 stedet	 at	 forstå	de	 bagvedliggende	

faktorer	 for	 respondenternes	 opfattelse	 af	 Carlsberg	 Byens	 place	 brand.	Sådanne	

undersøgelser	 er	vanskelige	at	kvantificere,	 da	 konkrete	 opfattelser	 af	 et	 specifikt	

brand	varierer	markant	fra	person	til	person.	Vi	anerkender	dog,	at	ved	brug	af	en	kvantitativ	

metode,	ville	vi	have	været	i	bedre	stand	til	at	sammenligne	afhandlingens	findings	for	netop	

at	 kunne	vurdere,	 hvorvidt	der	 er	 en	generel	 tilfreds	 eller	utilfredshed.	Denne	metode	ville	
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dog	 ikke	 stemme	 overens	med	 resten	 af	metodevalget,	 hvor	 især	 det	 videnskabsteoretiske	

perspektiv	er	modstridende	denne	opfattelse.	Derfor	anvendes	en	kvalitativ	metode.	 

Der	er	mange	måder,	hvorpå	den	kvalitative	undersøgelsesmetode	kan	praktiseres,	hvor	der	

i	denne	afhandling	anvendes	interviews.	

	

4.1.1	-	Interviews 

Ved	 indeværende	 afhandling	 er	 der	 udført	 både	 enkeltmands	 –og	eliteinterview.	 De	 to	

interview	 typer	er	 valgt	ud	 fra	 en	 overbevisning	 om,	at	netop	 disse	typer	vil	 understøtte	

afhandlingens	problemstillingen.	Disse	typer	er	især	fordelagtige,	da	det	er	respondenternes	

holdninger	til	Carlsberg	Byen,	der	vil	blive	undersøgt	samtidig	med,	at	det	er	blevet	besluttet	

at	inddrage	en	repræsentant	fra	Carlsberg	Byen.	Denne	inddragelse	vil	blive	uddybet	i	næste	

afsnit.	 

Det	 anerkendes	 samtidig,	 at	 anvendelsen	 af	 et	 fokusgruppeinterview	 kunne	 bidrage	 til	

afhandlingen.	Her	ville	man	stedet	have	samlet	en	større	gruppe	af	relevante	personer	(Kvale,	

2011,	s.	 72).	 Denne	 type	 interviews	 ville	 potentielt	 kunne	 være	med	 til	 at	 åbne	 op	 for	 den	

lukkethed	og	manglende	 impulsivitet,	 som	man	ofte	kan	opleve	ved	enkeltmandsinterviews	

(Ibid.).	Dog	kan	det	være	vanskeligt	at	skelne	mellem	de	enkelte	personers	holdninger,	og	der	

vil	være	en	risiko	for	at	gruppen	skaber	en	fælles	virkelighed,	som	vil	være	stærkt	påvirket	af	

deres	 med-respondenter	 (Kvale,	 2011,	s.	 72).	 Dertil	 ligger	 præmissen	 om,	 at	 denne	 type	

interview	ofte	kan	være	svær	at	anvende,	hvis	man	i	sit	undersøgelsesfelt	ønsker	at	komme	

yderligere	i	dybden	med	enkelte	spørgsmål	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010,	s.	79).	 

De	interviews,	som	 er	 blevet	 udført	 ved	 denne	 afhandling,	 har	 alle	 været	semi-struktureret,	

hvilket	 er	 valgt,	 da	 formålet	 er	 at	 undersøge	 et	 bestemt	 fænomen.	 Målet	 med	 interviewet	

er	derfor,	 at	 der	 skal	 skabes	 en	 beskrivelse	 af	 et	 allerede	 defineret	 problem.	 Det	

semistrukturerede	 interview	er	defineret	 ved,	 at	der	bliver	arbejdet	med	en	 interviewguide,	

hvor	 der	 bliver	 opstillet	 en	 række	 hovedspørgsmål,	 som	 skal	 danne	 grundlag	 for	 samtalen	

(Justesen	 &	Mik-Meyer,	 2010).	  Da	 interviewene	 er	semi-strukturerede,	 har	 det	medført,	 at	

der	har	været	et	 forberedende	arbejde	forud	for	samtalen	(Kvale,	2011,	s.	8).	 Intervieweren	

sætter	således	en	retning	for	samtalens	ønskede	forløb.	Denne	retning	kan	dog,	hvilket	også	

kommer	 til	 at	 fremgå,	ændres	 løbende	 som	 samtalen	 skrider	 frem	 i	 de	 enkelte	 interviews.	

Samtaler	mellem	mennesker,	vil	ofte	have	en	grad	af	impulsivitet,	hvorfor	det	ikke	på	forhånd	
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kan	bestemmes,	hvad	der	præcist	skal	snakkes	om.	Netop	denne	impulsivitet	er	med	til	give	

resultatet	værdi,	da	det	kan	åbne	op	for	den	eftertragtede	nye	viden.	Det	semistrukturerede	

interview	er	samtidig	valgt	ud	fra,	at	afhandlingen	benytter	sig	af	en	iterativ	metode,	som	skal	

være	med	til	stimulere	ny	viden	gennem	en	række	personers	refleksioner	omkring	et	konkret	

emne	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010,	s.	55).		

Det	 semistrukturerede	 interview	 kommer	 tilmed	 til	 udtryk	 i,	 at	 det	 er	 blevet	 besluttet	 at	

basere	afhandlingen	på	en	 række	hypoteser,	 som	danner	grundlag	 for	undersøgelsen.	Disse	

hypoteser	 spiller	 en	 afgørende	 rolle	 i	 udformningen	 af	 spørgsmålene,	 da	 de	 kommer	 til	 at	

danne	grundlag	for	hele	samtalen.	 

Denne	 type	 metode,	 er	 samtidig	 valgt	 ud	 fra	 et	 teorivalg	 om	 brand	concept	map.	Her	 er	

formålet	igen,	at	der	skal	tilegnes	ny	viden	gennem	de	adspurgte	respondenter,	hvorfor	det	er	

optimalt	 med	 et	semi-struktureret	 interview,	 da	 det	 er	 nogle	 bestemte	 områder,	 som	 det	

ønskes	 at	 få	 svar	 på.	 I	 udformningen	 af	 brand	concepts	maps,	 vil	 det	 være	 vigtigt	 med	

uddybende	spørgsmål	for	at	kunne	forstå	og	analysere	svarene.	 

Til	 sidst	 er	 de	 kvalitative	 interviews	 med	 til	 at	 understøtte	 den	 valgte	 teori	 inden	

for	place	branding.	Det	fremgår	ved	denne	teori,	hvordan	det	er	borgerne	i	og	omkring	stedet,	

som	i	høj	grad	er	med	til	at	præge	et	sted.	Derfor	kræver	det	en	forståelse	af	deres	behov	og	

ønsker,	hvorfor	det	vurderes	at	en	kvalitativ	samtale	med	netop	denne	gruppe,	vil	være	med	

til	at	give	afhandlingen	et	stærkere	grundlag.	

	

4.1.2	-	Elite	Interview 

Som	 det	 fremgår	 i	 overstående	 afsnit	 er	 der	 udover	 en	 række	enkeltmandsinterviews	også	

blevet	foretaget	et	enkelt	eliteinterview.	Et	eliteinterview	består	af	en	samtale	med	en	person,	

der	er	leder	eller	ekspert	indenfor	et	bestemt	område	(Kvale,	2011,	s.	70).		 

Ved	 denne	 type	 af	interviews	 vil	 det	ofte	 være	 muligt	 at	 stille	 kritiske	 spørgsmål	

og	derved	bede	respondenten	om	at	forholde	sig	til	en	række	udsagn	(Ibid.).	Dette	interview	

er	 anvendt	 for	 at	 belyse,	 hvordan	 Carlsberg	 Byen	 P/S	 forholder	 sig	 til	 respondenternes	

udtaleser.	Selvom	 vi	på	 dette	 tidspunkt	 har	 lagt	 os	 fast	 på,	 at	 det	 er	 respondenternes	 egen	

opfattelse,	der	 er	det	essentielle,	 så	vurderes	 det	 stadig	at	 give	 værdi	 til	opgaven,	da	det	

samtidig	vil	 være	muligt	 at	 spørge	ind	til	 den	 fremadrettet	strategi	for	 bedre	 at	kunne	forstå	

de	bagvedliggende	tanker	og	beslutninger	fra	Carlsberg	Byen.			
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Magtforholdet	ved	denne	 type	 interview	ses	 ofte	som	asymmetrisk,	 hvorfor	intervieweren	

ikke	udelukkende	kan	være	styrende,	som	det	ses	ved	andre	typer	af	interviews	(Kvale,	2011,	

s.	70).	Det	har	derfor	været	vigtigt	for	os	at	forberede	os	bedst	muligt	til	dette	interview,	hvor	

det	 især	 har	handlet	 om	 at	vise	et	stort	 kendskab	 til	 projektet,	 Carlsberg	Byen,	 så	

respondenten	ikke	mistede	interesse	og	vurderede	det	som	spild	af	tid. 
 

4.1.3	-	Interview	Guide 

I	indeværende	afhandling	er	der	i	alt	foretaget	seks	interviews,	som	danner	grundlag	for	den	

empiriske	undersøgelse	i	dette	studie.	Samtlige	interviews	er	foretaget	på	dansk,	hvorfor	det	

har	været	muligt	at	bruge	respondenternes	citater	direkte	gennem	hele	afhandlingen.	 
 

Som	 tidligere	 beskrevet,	 er	 der	 blevet	 foretaget	 en	 række	 enkeltmandsinterviews	 samt	 et	

eliteinterview.	 De	 to	 typer	 af	 interviews,	 har	 medført,	 at	 det	i	 forberedelse	 af	 interview	

guiden,	har	været	nødsaget	at	ændre	på	strukturen.	 

I	henhold	til	strukturen	af	de	gennemførte	enkeltmandsinterviews,	har	alle	fulgt	den	samme	

struktur,	selvom	tematiseringen	har	været	skiftende	fra	respondent	til	respondent,	afhængig	

af	 stakeholder	 type.	Som	 en	 indledende	 opgave	 i	 starten	 af	 alle	enkeltmandsinterviews	 er	

respondenterne	 blevet	 bedt	 om	 at	 udvælge	 en	 række	 associationer	 til	 udformning	 af	

et	brand	concept	map.	Denne	øvelse	 er	 blevet	 udført	 som	 det	 første,	 efter	 de	 kort	 har	

præsenteret	 dem	 selv	 med	 navn,	 alder	 og	 erhverv.	Metoden	 til	 udførelsen	 af	

disse	brand	concept	maps	 er	 forklaret	 i	 det	 følgende	 afsnit.	 Der	 har	 været	 afsat	 ca.	 10	

minutter	til	denne	øvelse,	hvorefter	interviewet	fortsatte	til	anden	del.	Den	anden	del	åbnede	

op	 for	 en	dialog,	 hvor	vi	 som	 interviewere	havde	noteret	 en	 række	 spørgsmål	 inden	 for	de	

forskellige	teoretiske	tematikker,	som	der	gerne	skulle	berøres.	Til	denne	del	var	der	afsat	ca.	

20	minutter.			

Interview	 guiden	 er	 teoretisk	 funderet	 og	 bygget	 op	 omkring	 afhandlingens	

problemstilling.	De	 forskellige	teoretiske	temaer,	 som	 der	 er	 blevet	 lagt	 vægt	 på	 i	

enkeltmandsinterviewsene,	 har	primært	 været;	 deres	 rolle	 som	 stakeholder,	

beboerinddragelse	 og	co-creation.	Disse	 temaer	 er	 samtidig	 afhandlingens	 teoretiske	

fundament,	hvorfor	det	har	været	vigtigt	at	afsætte	god	tid	til	at	komme	gennem	dem.	Da	de	

enkelte	respondenter	ikke	har	haft	lige	meget	relevans	for	hvert	tema,	har	der	været	temaer,	

som	 har	 været	 nedprioriteret	 i	 denne	 sammenhæng	 i	 de	 enkelte	 interviews.	 Det	 ses	
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eksempelsvis	med	de	studerende	og	temaet,	co-creation,	hvor	det	er	begrænset,	hvad	der	har	

været	foretaget	af	co-creation	tiltag.	 

		 

Derudover	er	der	blevet	foretaget	et	eliteinterview	med	en	repræsentant	fra	Carlsberg	Byen.	

Da	denne	person	skiller	sig	ud	fra	de	øvrige	respondenter,	grundet	hans	forhold	til	Carlsberg	

Byen,	blev	det	besluttet	at	ændre	på	strukturen	 i	 interviewet.	Det	var	 især	den	første	del	af	

interviewet,	som	blev	ændret,	da	der	ikke	blev	udarbejdet	et	brand	concept	map,	men	i	stedet	

bedt	 om	 en	 gennemgang	 af	 projektet	 og	 de	 mange	 overvejelser	 bag.	 Denne	 ændring	 er	

foretaget,	 da	 afhandlingen	ønsker	 at	 undersøge	 respondenterne,	 tilhørende	målgruppen,	 og	

ikke	medarbejdernes	opfattelse	af	place	brandet.	 

Efter	 denne	 gennemgang	 blev	 del	 to	 af	 interviewet	 brugt	 på,	 at	 få	 vedkommende	 til	 at	

forholde	 sig	 til	 de	 mange	 udsagn,	 som	 var	 blevet	 samlet	 sammen	 fra	

enkeltmandsinterviewsene.	 På	 den	 måde	 blev	 der	 stillet	 flere	 kritiske	 spørgsmål,	 som	

samtidig	 skulle	være	med	 til	 at	give	et	mere	nuanceret	billede	af	 resultaterne,	da	Carlsberg	

Byen	herved,	har	haft	mulighed	for	at	forsvare	deres	beslutninger	i	projektet.		 

Som	afslutning	på	alle	foretagende	interviews	har	respondenterne	haft	mulighed	for	at	tilføje	

kommentarer	eller	yderligere	tilføjelser	omkring	Carlsberg	Byen,	som	vi	ikke	var	kommet	ind	

på	i	interviewet.	

	

De	forskellige	interviewguides	tilpassede	den	enkelte	respondent	kan	se	i	bilag	1-4.	Inddeling	

er	 som	 følger:	 Bilag	 1)	 Naboer,	 Bilag	 2)	 Studerende,	 Bilag	 3)	 Boligløber	 og	 Bilag	 4)	

repræsentant	for	Carlsberg	Byen.		

	

4.1.4	-	Metodisk	udarbejdelse	af	Brand	Concept	Maps 

Som	nævnt	ovenfor,	vil	første	del	af	analysen	fokusere	på	målgruppens	opfattelse	af	Carlsberg	

Byen	som	et	brand.	Formålet	er	således	at	kortlægge	respondenternes	opfattelse	af	områdets	

brand,	 hvilket	 vil	 blive	 gjort	 ved	 brug	 af	 teorien	 fra	The	 Advanced	

Brand	Concept	map	(Schnittka	et	 al.	 2012;	John	et	 al.	 2006;	Zenker	&	 Braun,	 2016).	 Det	 er	

relevant	 at	 fastlægge,	 at	 hensigten	med	 denne	 analyse	 ikke	 er	 at	måle	 og	 dermed	 endeligt	

vurdér	 Carlsberg	 Byens	 brand	 på	 baggrund	 af	 målgruppens	 associationer.	 Derimod	 er	

hensigten	at	 identificere	respondenternes	associationer	til	Carlsberg	Byen,	og	hvordan	disse	
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associationer	er	forbundet.	Således	skal	disse	brand	concept	maps	ikke	ses	som	et	endegyldigt	

billede	 af	 Carlsberg	Byens	 brand,	men	 blot	 som	 en	 identificering	 og	 analyse	 af	 de	 udvalgte	

respondenters	associationer.	Disse	overvejelser	gør	sig	gældende	 i	 indeværende	afhandling,	

da	det	primære	videnskabsteoretiske	paradigme	er	socialkonstruktivisme,	hvilket	betyder,	at	

det	 er	 sproget	 og	 måden,	 respondenterne	 taler	 om	 Carlsberg	 Byen,	 der	 konstruerer	

virkeligheden. 

	 

Ovenstående	overvejelser	understøtter	Zenker	og	Brauns	 (2011)	model	The	Concept	of	Place	

Brand	Perception	(jf.	figur	4),	som	netop	argumenterer	for,	at	det	er	målgruppens	opfattelse	af	

stedet,	der	afgør	stedets	brand	og	dermed	identitet.	De	underliggende	faktorer,	der	er	årsagen	

til	 den	 enkelte	 respondents	 associationer,	 vil	 ligeledes	 blive	 analyseret	 og	

fremgå	eksplicit	i	bilag	5-9.		 

	 

For	 at	 skabe	 en	 forståelse	 for	 selve	 processen	 ved	 indsamlingen	 af	 respondenternes	

associationer	 til	 Carlsberg	 Byen,	 vil	 følgende	 afsnit	 redegøre	 for	 fremgangsmåden,	 og	

eventuelle	komplikationer	ved	denne	proces	vil	blive	diskuteret.					 

	 

Første	 fase	 er	 udvælgelsesprocessen,	 hvor	 25	 brand	 associationer	 til	 Carlsberg	 Byen	 er	

udvalgt	 ud	 fra	sekundær	data.	De	 25	 brand	 associationer	 er	 udvalgt	 på	 baggrund	Carlsberg	

Byens	egen	kommunikation	og	på	baggrund	af	kritiske	artikler.	Således	er	der	både	positive	

og	 negative	 associationer	 i	 henhold	 til	 Carlsberg	 Byen.	 Denne	 fremgangsmåde	 er	 baseret	

på	Zenker	og	Beckmanns	(2013)	 teori	om	brand	concept	maps.	Udvælgelsen	af	associationer	

kunne	 dog	 også	 være	 foretaget	 med	 udgangspunkt	 i	John	 et	 al.	 (2006)	 artikel	 om	

brand	concept	maps,	hvor	udvælgelsen	af	associationerne	bliver	foretaget	på	baggrund	af	en	

omfattende	 undersøgelse,	 hvor	 respondenterne	 i	 målgrupperne	 skal	 tilkendegive	 deres	

associationer	 på	 baggrund	 af	 åbne	 interviewspørgsmål	 angående	 et	 specifikt	 brand	 (s.	

552).		Ved	denne	metode,	ville	vi	formentlig	indsamle	en	lang	række	forskellige	associationer,	

som	hver	enkel	respondent	skulle	tage	stilling	til	i	næste	fase,	hvor	respondenterne	hver	især	

skal	udvælge	deres	associationer	på	baggrund	af	alle	de	indsamlede	associationer.	 

Det	er	dog	relevant	at	nævne,	at	der	skal	tages	visse	forbehold	til	disse	brand	concept	maps,	

da	det	er	os,	der	har	udvalgt	25	associationer,	og	dermed	kan	det	antages,	at	vi	er	med	til	at	

forme	eller	præge	denne	proces.	De	25	udvalgte	associationer	kan	ses	i	bilag	10.		 
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I	 anden	 fase	 af	 udarbejdelsen	 af	 brand	concept	maps,	 skal	 respondenterne	 placere	 de	

associationer,	 de	 hver	 især	 forbinder	 med	 Carlsberg	 Byen.	 De	 skal	 altså	 kortlægge	 deres	

tanker	vedr.	place	brandet.	For	så	vidt	muligt	at	undgå	påvirkning	af	associationerne,	har	vi	

valgt	at	foretage	udarbejdelsen	af	brand	concept	maps	i	starten	af	interviewene.	 

Efter	valg	af	associationer	blev	respondenterne	bedt	om	at	tilkendegive,	om	det	er	en	positiv	

eller	negativ	association.	Dette	blev	gjort	ved	at	notere	et	plus	eller	minus	ud	fra	hver	enkel	

association,	som	var	blevet	valgt	(se	bilag	5-9).	Efterfølgende	fik	respondenterne	mulighed	for	

at	 uddybe	deres	 valg	 af	 associationer.	De	 underliggende	 faktorer	 til	 hver	 association	 skulle	

italesættes	 for	at	 få	en	dybere	 forståelse	af	deres	associationer	til	Carlsberg	Byens	brand,	og	

dermed	sikre,	at	vi	forstår	associationerne	på	rette	vis.		 

	 

John	 et	 al,	(2006)	argumenterer,	for	 at	 associationer,	 der	 kræver	 en	 mere	 dybdegående	

forståelse,	 er	mindre	 tilbøjelige	 til	 at	 fremtræde	 ved	 brug	 af	 denne	 teknik	 (s.	 552).	 Denne	

ulempe	har	vi	forsøgt	at	minimere	ved	at	tillade	respondenterne	at	knytte	kommentarerer	til	

deres	associationer	 løbende	 i	udarbejdelsen	af	deres	brand	concept	maps.		På	den	måde	har	

de	 mulighed	 for	 at	 forklare	 deres	 valg	 gennem	 processen.	 Derudover	 pointerer	John	 et	 al.	

(2006),	 at	 de	 individuelle	brand	concept	maps	er	 valide	 grundet	 den	 relativt	 åbne	 metode,	

hvor	respondenterne	har	god	mulighed	for	at	præge	og	udarbejde	et	personlig	map.	 

Efterfølgende	vil	de	associationer,	der	er	gennemgående	i	flere	forskellige	brand	concept	map,	

blive	 fremhævet.	Dette	gøres	 for	at	 identificere	hvilke	af	respondenternes	associationer,	der	

oftest	 sættes	 i	 forbindelse	 med	 Carlsberg	 Byen	 som	 brand.	 Det	 er	 ligeledes	 disse	

associationer,	der	i	høj	grad	vil	blive	anvendt	i	den	videre	analyse.	Dog	skal	det	nævnes,	at	når	

vi	som	interviewere	går	 ind	og	vurderer	hvilke	associationer,	der	skal	 fremhæves,	er	der	en	

mulighed	for,	at	vi	påvirker	udformningen	yderligere.		 

	 

4.1.5	-	Respondenter	og	miljø 

I	 nedenstående	 afsnit	 vil	 udvælgelsen	 af	 respondenter	 til	 de	 forskellige	 interviews	 blive	

gennemgået.	

I	 udvælgelsesprocessen	 af	 de	 forskellige	 respondenter	 blev	 der	 sat	 fokus	 på	 at	 finde	

kvalificerede	 repræsentanter	 fra	 de	 forskellige	grupper;	 studerende,	 nye	 beboere	 og	

eksisterende	beboere	samt	en	repræsentant	fra	Carlsberg	Byen.	Det	var	her	vigtigt	for	os,	at	vi	
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kunne	 være	 i	 stand	 til	 at	 finde	personer,	 som	havde	 været	i	 direkte	 kontakt	med	Carlsberg	

Byen,	da	vi	derved	kunne	antage,	at	de	havde	dannet	en	holdning	til	projektet.		 

		 

Først	og	fremmest	blev	de	eksisterende	beboere	udvalgt	ud	fra	deres	engagement	i	Carlsberg	

Byens	 projekt,	 hvilket	 fremgik	 via	Humlebyens	hjemmeside.	 Det	 kunne	 ses,	 at	 de	 begge	

gennem	deres	rolle	i	bestyrelsen	havde	været	indblandet.	Dette	gav	os	et	billede	af	en	gruppe,	

som	 havde	 været	 i	 tæt	 dialog	 med	 Carlsberg	 Byen,	 og	 derfor	 kunne	 bidrage	 stort	 til	

afhandlingens	undersøgelse.	 

		 

Interviewene	med	de	to	studerende	kom	i	stand	efter	en	personlig	kontakt	til	Mie	Jensen,	som	

hjalp	med	 at	 sætte	 den	 sidste	 kontakt	 op	med	 hendes	medstuderende.	Det	 viste	 sig	 i	 dette	

tilfælde	 at	 være	 svært	 at	 finde	 studerende,	 hvis	 engagement	 var	 på	 samme	niveau,	 som	de	

andre	 grupper.	 Men	 da	 dette	 ikke	 kunne	 lade	 sig	 gøre,	 blev	 det	 stadig	 vurderet,	 at	 det	 vil	

kunne	give	værdi	med	disse	to	 interviews,	da	deres	tilstedeværelse,	som	nogle	af	de	første	 i	

Carlsberg	Byen,	er	interessant.		 

		 

Yderligere	kom	aftalen	med	den	nye	beboer	i	stand	efter	et	familiemedlem,	havde	kendskab	til	

en	 kammerat,	 som	 netop	 havde	 købt	 bolig	 i	 Carlsberg	 Byen.	 Der	 ligger	 derfor	 ikke	 noget	

personlig	 forhold	 til	denne	person,	hvorfor	vi	 vurderede,	 at	han	ville	være	en	valid	kilde	at	

bruge.	Det	var	ikke	muligt	at	vurdere	hans	involvering	og	engagement	i	Carlsberg	Byen	inden	

selve	 interviewet,	men	 det	 blev	 antaget,	 at	 der	måtte	 have	 været	 en	 kontakt	 grundet	 hans	

boligkøb	Carlsberg	Byen.	Denne	antagelse	viste	sig	senere	at	være	rigtig,	da	han	havde	flere	

interessante	 holdninger	 til	 projektet.	En	 af	 hovedpointerne	 med	 interviewet,	 var	 samtidig,	

at	vi	havde	en	antagelse	om,	 at	vedkommende	ville	 være	mere	 positivt	stemt	 overfor	

projektet,	 end	hvad	 vi	 antog	 fra	 de	 andre	 respondenter.	 Denne	 kompleksitet	 var	 vi	

interesserede	i	at	undersøge.		 

		 

Det	sidste	interview	i	form	af	et	elite	interview	med	Per	Sander,	blev	valgt	ud	fra	hans	rolle	i	

Carlsberg	Byen.	Som	salgschef	for	projektet	havde	vi	en	formodning	om,	at	han	ville	være	en	

relevant	person	at	snakke	med	i	forhold	til	den	tematik,	vi	havde	sat	vores	interview	guide	op	

efter.	Vi	 havde	 inden	 dette	 interview	 sendt	 en	 længere	 henvendelse,	 hvor	

vi	forklarede,	hvad	samtalen	 ville	omhandle,	og	hvordan	 vi	 havde	 forestillet	 os	



	 55	

hans	rolle.	Da	han	 virkede	positiv	 overfor	henvendelsen	og	samtidig	 gjorde	 det	 klart,	 at	 han	

sagtens	kunne	snakke	med	omkring	emnerne,	valgte	vi	at	arrangere	et	møde.		 

		 

Alle	personer	blev	kontaktet	over	mail,	hvor	afhandlingens	fokus	blev	præsenteret.	Herefter	

bedte	 vi	 den	 enkelte	 respondent,	 om	 selv	 at	 vælge	 en	 lokation,	 hvor	 vi	 kunne	 mødes	 og	

foretage	interviewet.	Hermed	ville	vi	sikre	os,	at	de	kunne	vælge	en	omgivelse,	hvor	de	ville	

være	 trygge.	Dette	var	samtidig	vigtigt,	da	 vi	 ville	 sikre	 os,	at	 der	 er	 et	 godt	 forhold	mellem	

intervieweren	 og	 personen,	 der	 bliver	 interviewet.	 Det	 er	 afgørende,	 at	 intervieweren	 er	 i	

stand	til	at	sætte	et	miljø	op,	hvor	den	adspurgte	 føler	sig	 til	rette,	og	dermed	har	 lyst	 til	at	

dele	ud	af	 sin	 viden	 (Kvale,	 2011.	 s.	 8).	Hvis	 ikke	dette	 lykkes	 vil	 det	potentielt	 kunne	give	

lukket	 svar,	 som	 afviger	 fra	 sandheden	 og	 dermed	 ikke	 kan	 betegnes	 som	 en	 valid	

undersøgelse.	Interviewene	blev	foretaget	i	både	privaten,	arbejdspladsen	og	caféer.			 

		 

Alle	 interviews	 blev	 optaget	 på	 lyd	 og	 er	 vedlagt	 på	USB	tilhørende	 afhandlingen.	Der	

refereres	løbende	i	analysen	til	de	forskellige	interviews,	hvor	respondentens	efternavn	samt	

præcise	minuttal	 vil	 fremgå	 som	 kildehenvisning.	 Dertil	 er	 hver	 enkel	respondents	

associationer	fra	deres	udarbejdede	brand	concept	map	vedlagt	i	bilag	5-9	med	direkte	citater	

derfra.	

	

Respondenterne	ses	alle	præsenteret	i	nedenstående	skema:	

	

Navn	 Alder	 Tilhørsforhold	 Profession	

Per	Sander	 46	år	 Ansat	 Salgschef	

Jens	Lauritsen	 42	år		 Nabo	 Selvstændig	

Ellen	Thrane	 72	år	 Nabo		 Pensionist	

Mie	Jensen	 22	år	 Campus	Carlsberg	 Studerende	

Mathilde	Brokmann	 22	år		 Campus	Carlsberg	 Studerende	

Jacob	Hedegaard	 30	år		 Boligkøber	 Konsulent	
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4.2	-	Sekundær	data 

I	 afhandlingen	 vil	 den	 sekundær	 dataindsamling	 bestå	 af	 forskellige	 typer	 af	 data,	hvorfor	

de	vil	præge	undersøgelsen	på	forskellig	vis.	Den	sekundær	data	består	af	den	type	data,	som	

er	indsamlet	af	andre	og	dermed	også	fortolket	af	andre	(Andersen,	2013,	s.	144).	Derfor	har	

denne	 undersøgelsesmetode	 været	 brugbar	 i	 den	 indledende	 fase	 af	 afhandlingen.	 Det	

betyder,	 at	 der	 i	 vores	 problemerkendelsesproces	 har	 været	 søgt	 på	 forskellige	 sekundær	

datakilder,	for	at	komme	tættere	på	et	undersøgelsesfelt	(Ibid.	s.	137).	Dette	har	været	af	både	

kvalitativ	og	kvantitativ	karakter.	 

Den	sekundær	dataindsamling	har	blandt	andet	været	afgørende	i	teoriafsnittet,	hvor	det	har	

været	en	nødvendighed	at	undersøge	teorierne	med	videnskabelige	artikler	samt	 lærebøger	

for	at	kunne	tilpasse	dem	til	afhandlingen.	Her	er	hovedforfatterne	af	teorierne	anvendt	for	at	

sikre,	at	teorierne	ikke	bliver	anvendt	til	fri	fortolkning.	 

Dertil	 har	 det	 været	 nødvendigt	 at	 undersøge	 emnet	 omkring	 Carlsberg	 Byen	 gennem	

nyhedsartikler	 og	 tv-udsendelser,	 som	 igen	 har	 været	 med	 til	 at	 skabe	 et	 grundlag	 for	

opgaven	og	den	motivation,	som	ligger	til	grund	for	udarbejdelsen.	Den	kritiske	medieomtale	

pointerer	 vigtigheden	 i	 at	 skabe	 et	 attraktivt	 place	 brand	 og	 understøtter	 dermed	

afhandlingens	problemfelt.		

	 	



	 	

Kapitel	5	
Analyse	
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Kapitel	5	–	Analyse	

	

For	at	skabe	en	forståelse	af,	hvordan	Carlsberg	Byen	P/S	kan	skabe	et	attraktivt	place	brand,	

vil	 de	 ovenstående	 metodiske	 overvejelser	 og	 de	 udvalgte	 teorier	 fra	 teoriafsnittet	 blive	

anvendt	på	følgende	måde	i	analysen: 

I	første	del	af	analysen	præsenteres	de	top-associationerne,	som	enten	er	gennemgående	i	alle	

eller	 størstedelen	 af	 de	 forskellige	 brand	concept	maps.	 Disse	 associationer	 og	

respondenternes	uddybende	forklaringer	vil	blive	anvendt	gennem	resten	af	analysen.		 

Efterfølgende	vil	det	blive	analyseret,	hvordan	respondenterne	opfatter	Carlsberg	Byen	P/S’	

branding	 og	 promovering	 af	 området.	 Dette	 gøres	 for	at	få	 en	forståelse	 for,	 om	der	er	

uoverensstemmelse	 mellem	Carlsberg	 Byen	 P/S	og	respondenterne	i	 henhold	 til	 områdets	

udvikling	og	brandingen	heraf.		 

For	 at	 skabe	 et	 attraktivt	 område	 for	 borgerne	 (tilflytterne,	 naboerne	 og	 de	 studerende)	

kræver	 det	 en	 god	 relation	 til	 hver	 enkel	 stakeholdergruppe	(jf.	 teoriafsnit).	 Ved	 hjælp	 af	

stakeholderteorien	vil	det	derfor	blive	analyseret,	hvordan	Carlsberg	Byen	hidtil	har	forholdt	

sig	 til	 de	 forskellige	 grupper	 af	 stakeholdere,	og	 hvordan	 de	 enkelte	 grupper	påvirker	

Carlsberg	Byen.		 

Endeligt	 vil	 det	 blive	 analyseret,	 hvordan	 Carlsberg	 Byen	 har	 inddraget	 målgruppen	 i	

udviklingen	 af	 området.	Her	 vil	 der	 blive	 foretaget	 en	 analyse	 af	 beboerinddragelse	 samt	

decideret	co-creation	tiltag.	Denne	 analyse	 af	 co-creation	 foretages	 for	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	

diskutere,	hvordan	organisationen	kan	benytte	co-creation	tiltag	til	at	skabe	et	positivt	brand	

for	området	og	dermed	tiltrække	og	fastholde	borgere.	 

	 

Hele	analysen	vil	danne	grundlag	for	den	videre	diskussion,	hvor	afhandlingens	hypoteser	vil	

blive	 diskuteret	 for	 at	 vurdere,	 hvad	 Carlsberg	 Byen	 kan	 gøre	 for	 at	 skabe	 et	

attraktivt	place	brand.			
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Analysens	opbygning	er	illustreret	ved	figur	6	nedenfor.		

	

 

Figur	6:	Analysens	opbygning	

	

5.1	-	Brand	Concept	Maps				

I	 nedenstående	 afsnit	 ses	 en	 præsentation	 af	 de	 associationer,	 som	 er	 gennemgående	 i	 de	

enkeltes	 BCM’s.	 De	 uddybende	 kommentarer	 til	 hver	 enkelt	 association	 vil	 blive	 anvendt	

løbende	 i	 den	 videre	 analyse.	 Se	bilag	 5-9	 for	 et	samlet	 overblik	 over	 de	enkelte	

brand	concept	maps	og	de	bagvedliggende	faktorer	for	hver	enkelt	association.	 

Som	 det	 kan	 ses	 i	 respondenternes	 forskellige	 brand	concept	maps	(jf.	bilag	 5-9),	 er	 der	 en	

række	associationer,	der	går	igen	hos	flere	af	dem.	Disse	associationer	vil	blive	fremhævet,	da	

det	 er	dem,	 der	 i	 høj	 grad	 vil	 blive	 fokuseret	 på	 i	 den	 videre	 analyse.	 Fire	 ud	 af	 fem	

respondenter	fra	Carlsberg	Byens	målgruppe	fremhæver	kulturliv	som	en	vigtig	association	til	

området.	 Ligeledes	 er	 der	 fire,	 der	 fremhæver	god	 beliggenhed	som	 én	 af	 deres	 top	

associationer.	 Derudover	 er	 associationerne	eksklusive/dyre	 boliger	og	historisk	

arkitektur	begge	fremhævet	i	tre	forskellige	brand	concept	maps.	At	historisk	arkitektur	er	en	

af	de	mest	fremtrædende	associationer	vidner	om,	at	dette	er	et	fremtrædende	element,	som	

Carlsberg	Byen	med	fordel	kan	inddrage.		
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På	trods	af	at	respondenterne	repræsenterer	forskellige	segmenter	i	målgruppen,	kan	det	ses,	

at	 Carlsberg	 Byen	 som	 brand	 har	 en	 række	 af	 de	 samme	 associationer	 på	 tværs	 af	

disse	segmenter.	 Det	 skal	 dog	 nævnes,	 at	 associationerne	 varierer	mellem	 at	 være	 positive	

eller	negative,	som	det	kan	ses	i	bilag	5-9.		 

Selvom	 de	 ovennævnte	 fire	 associationer	 er	 fremhævet,	 er	 det	 vigtig	 at	 pointere,	 at	 de	

resterende	associationer	ikke	skal	negligeres,	da	de	stadig	er	top-associationerne	hos	dele	af	

målgruppen.	Derfor	vil	der	senere	 i	analysen	blive	 foretaget	en	stakeholderanalyse,	hvor	de	

forskellige	 interessenters	 indflydelse	 og	 relevans	netop	kommer	 til	 udtryk.	Dette	 skal	 være	

med	 til	 at	 pointere	 vigtigheden	 af	 de	 forskellige	 associationer	 for	 at	 kunne	 forstå,	 hvad	

Carlsberg	Byen	med	fordel	kan	fokusere	på.		 

Derfor	 vil	 de	 gennemgående	 associationer	 samt	 andre	 udtalelser	 fra	 respondenterne	 blive	

anvendt	i	den	videre	analyse.		 

I	 det	 kommende	 afsnit	 vil	 det	 blive	 analyseret,	 hvordan	 Carlsberg	 Byen	 opfattes	 som	 et	

reelt	sted,	og	dermed	danne	 grundlag	 for	at	analysere	 og	diskutere	place	brand	 i	 forbindelse	

med	Carlsberg	Byen.	De	gennemgående	associationer	er	illustreret	ved	figur	7:	

	

	
Figur	7:	Gennemgående	associationer	

Carlsberg	
Byen	

Kulturliv

God	
Beliggenhed

Eksklusive/dyre	
boliger

Historisk	
Arkitektur
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5.2	-	Opfattes	Carlsberg	Byen	som	et	reelt	sted? 

For	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 forstå	 og	 analysere	 respondenternes	 associationer	 ift.	 Carlsberg	

Byen,	 kræver	 det,	 at	 respondenterne	 netop	 anerkender	 Carlsberg	 Byen	 som	 et	 afgrænset	

sted.		 

Steder	kan	–	som	nævnt	i	 litteraturafsnittet	-	kun	eksistere,	hvis	der	er	folk	der	identificerer	

sig	 med	 dem	 og	 anerkender	 dem	 som steder.	 Det	 betyder,	 at	 steder	 er	 social	 konstrueret	

baseret	 på	 en	 række	 afgrænsninger,	 som	 adskiller	 stedet	 fra	 andre	 områder	 (Boisen	 et	 al.,	

2011,	 s.	 137).	 Med	 afgrænsninger	 forstås,	 at	 det	 er	 tydeligt	 at	 se,	 hvor	 Carlsberg	 Byens	

område	eksisterer.	Boisen	et	al.	(2011)	argumenterer	ligeledes	for,	at	det	bliver	vanskeligere	

og	mere	komplekst	at	skabe	en	tydelig	identitet	for	et	sted,	fordi	der	hele	tiden	bliver	udviklet	

nye	 steder	 og	 områder	 i	 byer.	Dette	 udsagn	kan	 relateres	 til	 Københavns	byudvikling,	 hvor	

mange	relativt	nye	 områder	som	 eksempelvis	 Sydhavn,	 Ørestaden,	 Nordhavn	 og	 Carlsberg	

Byen	etableres,	og	hvor	de	enkelte	områder	ønsker	en	særpræget	identitet,	der	adskiller	sig	

fra	 de	 andre.	 Det	 er	med	 andre	 ord	 ikke	 tilstrækkeligt	 blot	 at	 være	 et	 nyetableret	 område	

for	at	differentiere	sig,	hvilket	stiller	krav	til	organisationen	bag	byudviklingen.	I	dette	øjemed	

udtaler	Per	Sander	følgende:	 

”Vi	(red.:	organisationen)	er	hjulpet	rigtig	godt	på	vej	af	Carlsbergs	brand	

og	 det	 faktum,	 at	 det	 allerede	 er	 et	 decideret	 område	 med	 særpræget	

arkitektur	og	kulturarv”	(06:30)	 

Denne	 opfattelse	 stemmer	 ligeledes	 overnes	 med	 Boisen	 et	 al.	 (2011)	 teori,	 hvori	 det	

pointeres,	 at	 det	 er	 vanskeligere	 at	 skabe	 en	 identitet	 for	 helt	 nyopførte	 områder	 fremfor	

allerede	eksisterende	og	eventuelle	historiske	områder	(s.	137).	 

Således	vurderer	Per	Sander,	som	er	salgschef	i	organisationen,	at	Carlsberg	Byen	P/S	har	en	

fordel	 i	 forbindelse	 med	identitetsskabelsen	 af	 området.	Men	for	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	

analysere	og	diskutere	place	branding	i	henhold	til	Carlsberg	Byen	i	den	videre	analyse,	er	det	

relevant	at	analysere,	hvorvidt	modtageren	identificerer	og	anerkender	området	som	et	reelt	

sted.	 

	 

I	 ovenstående	 udarbejdelse	 af	 hvert	 enkelt	 brand	concept	map,	ses	 det	 tydeligt,	 at	 de	

adspurgte	respondenter	i	høj	grad	anerkender	Carlsberg	Byen	som	et	sted.	Jacob	Hedegaard	

kan	citeres	for	at	pointere	dette:		 
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”Dét,	 jeg	synes,	der	var	sjovt	ved	tanken	om	at	 flytte	ud	 i	Carlsberg	Byen,	

det	var,	at	der	skal	startes	en	ejerforening	og	en	grundejerforening.	Altså	

det	at	være	med	 til	at	 skabe	et	 sted	helt	 fra	bunden,	det	er	 sjovt	at	være	

med	til,	synes	jeg.	Jeg	har	også	en	forventning	om	at	stille	op	som	kandidat	

til	den	ejerforening,	 fordi	 jeg	godt	kan	 lide	 tanken	om,	at	man	har	været	

med	til	at	grundlægge	Carlsberg	Byen”	(Hedegaard,	11:20).		 

Således	viser	dette,	at	Hedegaard	allerede	anerkender	området	som	et	specifikt	sted,	selvom	

området	først	er	bygget	helt	færdigt	om	8-10	år.		 

Som	Boison	et.	 al	 (2011)	 argumenterer	 for,	 kan	 et	 specifikt	 sted	 godt	 bestå	 af	 en	 række	

forskellige	steder	inden	for	det	afgrænsede	område	(se	figur	3).	Per	Sander	fastslår	netop,	at	

Carlsberg	Byen	 ikke	 kun	 kan	 ses	 som	ét	 sted,	men	 i	 højere	 grad	 som	et	 sted,	 der	 består	 af	

forskellige	steder/områder:		 

”Visit	Carlsberg,	 som	er	et	eksisterende	bryggeri,	barområde	og	museum,	

kan	 ses	 som	 et	 område	 for	 sig	 selv	 i	 Carlsberg	 Byen.	 Ligeledes	 området	

omkring	UCC	med	en	række	forskellige	caféer,	butikker	og	restauranter	er	

ligeledes	 et	 særpræget	område.	 I	 et	 andet	 område	 skal	 der	 etableres	 et	

hotel,	 hvor	 der	 bliver	 et	 spa-	 og	 wellness	 område.	 Ligeledes	 bliver	 Carl	

Jacobsens	 gamle	 have	 også	 åbnet	for	 offentligheden,	 så	 området	 kan	

benyttes	af	udefrakommende	gæster”	(Sander,	4:00).		 

Dette	vidner	således	om,	at	Carlsberg	Byen	opfattes	som	et	sted	og	som	et	place	brand,	men	

hvis	man	zoomer	ind	på	stedet,	kan	det	ses,	at	stedet	består	af	en	række	forskellige	områder,	

der	 er	med	 til	 at	 forme	 området	 som	 helhed.	Denne	 opfattelse	 af	et	 afgrænset	 område	som	

Carlsberg	 Byen	består	af	i	 form	 af	forskellige	mindre	 områder,	 indikerer	 at	 hver	

enkel	respondents	 opfattelse	 af	området	afhænger	 af	personens	egen	 forståelse,	

tilhørsforhold,	 sociale	 kontekst	 og	 andre	 forhold.	 Disse	 er	med	 til	 at	 definere	 Carlsberg	

Byen	som	 et	 reelt	 sted.	 Eksempelvis	kan	 det	 ses,	 at	 den	 studerende	 på	 UCC	 har	 en	 anden	

opfattelse	 af	 stedet	end	 boligkøberen,	 hvilket	 kan	 være	 grundet	 deres	 forskellige	

tilhørsforhold	 til	 Carlsberg	Byen	 (jf.	 Bilag	 5-9).	Denne	 refleksion	 foretages	 ud	 fra	 det	

socialkonstruktivistiske	paradigme,	som	netop	påpeger,	at	et	specifikt	forhold	eller	opfattelse	
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er	baseret	på	en	 lang	række	forhold	såsom	kultur,	konteksten	og	andre	eksterne	 forhold	(jf.	

metodeafsnit).	 

Ud	fra	de	ovenstående	citater	samt	de	listede	associationer,	som	respondenterne	fremlagde	i	

forhenværende	 afsnit,	 fremstår	 det	 klart,	 at	 Carlsberg	 Byen	 anerkendes	 som	 et	 sted	 af	

målgruppen	 og	 at	 stedet	 også	 består	 af	 en	 række	 andre	 steder/områder	 med	 forskellige	

muligheder.	 Det	 at	 respondenterne	 anerkender	 Carlsberg	 Byen	 som	 et	 selvstændigt	 sted,	

giver	 mulighed	 for	 at	 analysere	 Carlsberg	 Byen	 som	 et	 samlet	place	brand	 videre	 i	

afhandlingen.	 

I	 det	 kommende	 afsnit	 vil	 der	 med	 udgangspunkt	 i	 teorien	 bag	place	branding	

(herunder	corporate	branding)	 blive	 analyseret,	 hvordan	 organisationen	 forsøger	 at	 brande	

området	 som	 helhed	 samt	 analysere,	 hvordan	respondenterne	opfatter	 dette.	 Det	 er	 i	

særdeleshed	respondenternes	opfattelse,	der	vil	blive	analyseret,	da	afhandlingens	formål	er	

at	 forstå	deres	opfattelse	 af	 Carlsberg	 Byen	 som	 brand	 for	 derefter	 at	 analysere,	 hvordan	

Carlsberg	Byen	kan	være	i	stand	til	at	skabe	et	attraktivt	place	brand.	

	

5.3	-	Carlsberg	Byen	som	et	corporate	brand	

Som	det	fremgår	af	kommentarerne	til	de	enkelte	associationer,	har	respondenterne	en	række	

forventninger	 eller	 krav	til,	hvordan	organisationen	 bag	 Carlsberg	 Byen	 med	 fordel	 kan	

indrette	 området	 med	 forskellige	 tilbud	 og	 muligheder,	 så	 området	 imødekommer	 netop	

deres	behov	(Jf.	bilag	5-9).	Som	nævnt	i	teoriafsnittet	argumenterer	Zenker	og	Braun	(2010)	

for,	at	det	overordnede	mål	for	marketing	og	branding	er,	at	imødekomme	brugernes	behov	

og	 ønsker,	 og	 definerer	et	 brand	på	følgende	måde:	 ”a	 set	 of	 positive,	 neutral	 or	 negative	

associations	in	the	minds	of	the	consumers”.	Det	er	altså	målgruppen,	der	afgør	brandets	værdi.	

Da	Carlsberg	Byen	både	forsøger	at	tiltrække	mange	forskellige	målgrupper	samtidig	med,	at	

området	består	af	 en	lang	 række	 forskellige	 tilbud	og	muligheder,	kan	det	argumenteres,	 at	

branding	 af	 hele	 området	 består	 af	 en	 lang	 række	 aktører.	For	 at	 skabe	 et	

stærkt	corporate	brand,	 pointerer	Hatch	og	 Schultz	 (2003,	 s.	1047)	netop	 vigtigheden	 af	 at	

skabe	 overensstemmelse	 mellem	 de	 forskellige	 aktører,	 herunder	den	strategiske	

vision,	organisationens	 kultur	 og	målgruppens	 opfattelse	 af	

organisationen	(læs:	i	dette	tilfælde,	området).	
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Per	Sander	fra	Carlsberg	Byen	P/S	nævner,	at	de	forsøger	at	etablere	Carlsberg	Byen	som	et	

fælles	brand	for	både	bolig,	erhverv	og	de	mange	andre	aktiviteter	i	området	(Sander,	7:00).	I	

forlængelse	af	dette,	nævner	han	ligeledes:		

”Grunden	 til	 at	 vi	 har	 mulighed	 for	 at	 skabe	 et	 stærkt	 brand	 er,	 at	

Carlsberg	Byen	P/S	ejer	hele	området,	hvilket	betyder,	at	dele	af	området	

ikke	ejes	af	andre	med	forskellige	visioner	eller	idéer.	Dermed	kan	vi	opføre	

området	med	én	strategi,	der	er	gennemgående	i	hele	processen”	(Sander,	

7:30).		

Således	vidner	dette	 om,	 at	 Carlsberg	 Byen	 forsøger	 at	 skabe	 ét	 brand,	hvor	alle	 dele	 og	

aktiviteter	 i	 området	er	 opført	 ud	 fra	samme	 vision.	 Men	 som	 tidligere	 nævnt,	 er	 det	 ikke	

organisationens	strategi,	der	afgør	stedets	brand.	Det	er	derimod	målgruppens	opfattelse,	der	

er	 altafgørende.	 Eksempelvis	 er	 der	 en	 uoverensstemmelse	 med	 dele	 af	 organisationens	

strategi	 og	 målgruppens	 opfattelse	 af	 selvsamme.	 Sander	 udtaler:		 ”Vi	vil	 gerne	 have	

alternative,	 kreative	erhverv	herude,	men	det	udelukker	 ikke	en	Louis	Vouiton	forretning,	 eller	

noget	andet.	Men	vi	vil	gerne	have	det	kreative	miljø”	(3:40).	For	at	skabe	en	fælles	forståelse	

for	 denne	 udtalelse,	antages	det,	at	Per	 Sander	ikke	opfatter	 Louis	Vouiton	som	

kreativt	eller	alternativt,	 hvorfor	han	polariserer	denne	 virksomhed	 med	 netop	 det	

alternative	og	kreative	erhverv.	Dette	er	dog	ikke	ensbetydende	med,	at	denne	sondring	gør	

sig	 gældende	 hos	 andre	 folk.	 Eksempelvis	 er	 det	 ikke	 nødvendigvis	 respondenternes	

opfattelse,	 hvorfor	det	 er	muligt,	 at	 de	kan	opfatte	det	 som	kreativt	 og	 alternativt,	 hvis	der	

blev	placeret	en	Louis	Vouiton	butik	i	Carlsberg	Byen.		 

Baseret	på	organisationens	strategiske	 vision	om	at	 være	 et	 område	 for	 alle	 og	Per	 Sanders	

udtalelser	om,	at	de	bestræber	sig	på	at	inkludere	mange	forskellige	stakeholdere,	indikerer,	

at	 der	 er	 en	 overensstemmelse	mellem	organisationens	 kultur	 (de	 interne	 værdier)	 og	den	

bagvedliggende	strategi	for	 hele	 projektet.	 Dog	 skal	 det	 nævnes,	 at	

udtalelser	fra	organisationens	medarbejdere	og	umiddelbare	 overbevisninger,	der	 stemmer	

overens	med	den	strategiske	vision,	 ikke	er	ensbetydende	 med,	at	 måden	de	 ansatte	agerer	

på,	er	i	forlængelse	af	netop	disse	opfattelser	af	kulturen	(Hatch	&	Schultz,	2001,	s.	1048).	Per	

Sanders	 udtalelser	 om,	 at	 organisationen	forsøger	 at	 henvende	 sig	 til	 en	 målgruppe,	 der	

inkluderer	alle,	er	med	andre	ord	ikke	en	garanti	for,	at	det	også	er	de	værdier	der	kommer	til	

udtryk	i	det	daglige	arbejde	og	dermed	organisationens	kultur.	Derfor	vil	det	kræve	en	større	
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undersøgelse	 og	 analyse	 af	 organisationens	 kultur	 for	 at	 kunne	 afdække	 sammenhængen	

mellem	den	 strategiske	 vision	og	kulturen.	Afhandlingens	 videnskabsteoretiske	 metode,	

socialkonstruktivisme,	medfører	 ligeledes,	 at	vi	 ikke	er	 i	 stand	 til	 endeligt	at	konkludere,	 at	

der	er	sammenhæng	mellem	vision	og	kultur,	men	blot	vurdere,	at	det	er	den	opfattelse,	Per	

Sander	 har.	 Denne	 opfattelse	 ville	 eventuelt	 variere,	 hvis	 vi	 havde	 interviewet	 en	 anden	

person	fra	organisationen.		 

Da	denne	 afhandling	 i	 højere	 grad	 har	 til	 formål	 at	 analysere	respondenternes	opfattelse	 af	

Carlsberg	Byens	brand,	vil	der	i	større	grad	blive	fokuseret	på	respondenternes	opfattelse	af	

organisationens	image	i	forhold	til	organisationens	kultur	og	vision.	

	

5.3.1	-	Sammenhæng	mellem	image	overfor	den	strategiske	vision	og	kultur?	

Ifølge	Hatch	og	 Schultz	 (2003)	 har	 organisationens	 vision	 stor	 betydning	

i	corporate	branding,	 fordi	det	kræver	at	 ledelsen	reflekterer	over,	hvad	organisationen	står	

for,	 og	hvad	den	bestræber	 sig	på	 at	blive	 i	 fremtiden	 (s.	 1051).	Det	udtrykkes	 ligeledes,	 at	

visionen	ikke	udelukkende	bør	defineres	ud	fra	en	ønsket	positionering	eller	et	ønsket	image,	

men	 i	 højere	 grad	 ud	 fra	organisationens	kerneværdier	og	 organisationens	 kulturarv	 (s.	

1051).		 

Visionen	 om	at	 Carlsberg	 Byen	 ønsker	 at	 skabe	 et	 brand	 og	 område,	 der	 dækker	 over	 det	

kreative	 miljø,	 deles	umiddelbart	ikke	 af	 alle	 respondenterne.	 Jens	 Lauritsen	 (boligejer	

i	Humleby)	udtaler:		 

”Da	de	kreative	tiltag	som	f.eks.	klatreskoven	blev	 fjernet,	 spredte	der	sig	

en	 skepsis	 om,	 hvor	 de	 kreative	 tiltag	 skulle	 finde	 plads.	 Opfattelsen	 af	

udviklingen	gik	mere	på,	at	der	ikke	kunne/ønskes	at	finde	plads	til	andet	

end	det,	der	handler	om	boliger,	erhverv	og	andet,	der	skaber	økonomisk	

profit	på	kort	sigt”	(21:20).			 

Lauritsens	udtalelse	 indikerer	 således,	 at	 han	 umiddelbart	 ikke	 har	 samme	 opfattelse	 af	

Carlsberg	Byens	 vision	 som	organisationen	 selv,	 hvorfor	 der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	der	 i	

dette	tilfælde	er	en	uoverensstemmelse	mellem	image	og	vision.	 

Ligeledes	 nævner	 Per	 Sander,	 at	 organisationen	 er	 meget	 opmærksom	 på	 at	 bevare	

kulturarven	og	den	arkitektoniske	stil,	 som	der	blev	bygget	 i,	da	den	gamle	del	af	Carlsberg	
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området	 blev	 opført	 (Per	 Sander,	6:35).	 Det	 skal	 ligeledes	 være	 med	 til	 at	 skabe	 et	

sammenhængende	brand	for	hele	området.		 

Ellen	Thrane	(boligejer	 i	Humleby)	deler	dog	 ikke	samme	opfattelse	angående	bevarelsen	af	

kulturarven	fra	det	gamle	Carlsberg.	Hun	udtaler:		 

”Den	 gamle	 brygger,	 Jacobsen,	 havde	 den	 vision	 at	 overskuddet	 i	

virksomheden	skulle	bruges	på	kultur	rundt	omkring	i	området	og	i	resten	

af	København.	Men	det	 er	 som	om,	at	de	nye	bygherrer	 i	 Carlsberg	Byen	

ikke	deler	samme	opfattelse.	De	tænker	mere	på	profit.”	(Thrane,	13:50).		 

Ovenstående	 udtalelse	 indikerer,	 at	 Thrane	 har	 en	 opfattelse	 af,	 at	 profitoptimering	 og	

bevarelse	 af	 kulturarv	 ikke	 er	sammenhængende,	men	derimod	er	to	

modstridende	forhold.	Som	 det	 ses,	 har	 Per	 Sander	 en	helt	 anden	opfattelse,	 da	 han	 netop	

argumenterer	 for,	 at	 de	 bevarer	kulturarven,	 bl.a.	ved	 at	 bygge	 nye	boliger	med	 respekt	 for	

den	 gamle	 arkitektoniske	 stil	 i	 området.	 Ud	 fra	det	 social-konstruktivistiske	paradigme	er	

begge	 opfattelser	 sande,	 da	 det	 er	 den	 enkelte	 person,	 der	 afgør	 værdien	 af	 et	

specifikt	genstandsfelt	(jf.	metodeafsnit).	Dog	er	det	relevant	-	set	fra	organisationens	side	–	at	

forstå	modtagernes	opfattelse.	Mie	 Jensen	 (Studerende	 i	 Carlsberg	 Byen)	 kan	 heller	 ikke	

fornemme	 sammenhængen	 mellem	 det	 gamle	 Carlsberg	 og	 Carlsberg	 Byen,	 som	 hun	

pointerer	i	dette	citat:		

”Det	virker	som	om,	at	de	gamle	bygninger	bidrager	med	mere	til	den	nye	

bebyggelse	end	at	de	nye	bygninger	bidrager	til	det	gamle	(Jensen,	7:56).	

Som	 det	 fremgår	af	 citaterne	 stiller	 Thrane	 og	 Jensen	 sig	 kritisk	 overfor	 Carlsberg	 Byens	

udvikling,	 da	 de	ikke	opfatter	en	 umiddelbar	 sammenhæng	mellem	 det	 gamle	 Carlsberg	 og	

den	 nye	 vision	 for	 Carlsberg	 Byen.	 Dette	 er	 ifølge	 Per	 Sander	 ellers	 et	 vigtigt	 element	 i	

Carlsberg	Byens	vision,	hvorfor	det	kan	vurderes	at	de	adspurgte	respondenters	forståelse	af	

Carlsberg	Byens	image	ikke	afspejler	organisationens	vision.	 

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 udtalelser,	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 der	 ikke	 er	 et	 solidt	

samspil	 mellem	 respondenternes	forståelse	 af	 Carlsberg	 Byens	 image	 og	 den	 vision,	

organisationen	 bag	 Carlsberg	 Byen	 italesætter.	 Det	 viser,	 at	 der	 i	 dette	 tilfælde	 er	 en	

uoverensstemmelse	mellem	 de	 to	 variabler.	Helt	 konkret	 kan	 det	betyde,	 at	 organisationen	

har	en	klar	overbevisning	om,	at	visionen	bliver	udført	gennem	opførelse	af	området,	men	at	
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folket,	 der	 er	 tiltænkt	 til	 at	 anvende	 området	 (i	 dette	 tilfælde	 respondenterne),	 har	 en	

modstridende	 opfattelse.	 Konsekvenserne	 ved	 kritiske	 stakeholdere	 vil	 blive	 analyseret	

yderligere	i	afsnittet	om	områdets	stakeholdere.		 

Dog	skal	det	nævnes,	at	Jacob	Hedegaard	(Boligejer	i	Carlsberg	Byen)	har	et	helt	andet	syn	på	

udviklingen	end	de	ovennævnte	respondenter.	Han	udtaler:		 

”Der	er	tænkt	en	klar	strategi	 for	hele	området,	hvilket	 jeg	godt	kan	lide.	

Det	 betyder	 nemlig,	 at	 der	 ikke	 er	 forskellige	 bygherrer	 med	 forskellige	

strategier,	 der	 bygger	 i	 området	 men	 at	 det	 nye	 område	 kommer	 til	 at	

fremstå	som	en	helhed	med	fælles	strategi”	(Hedegaard,	14:25).		 

Dette	citat	er	således	i	overensstemmelse	med	Per	Sanders	udtalelser	vedr.	en	fælles	strategi	

for	 hele	 området.	De	 modstridende	 forståelser	 og	 opfattelser	hos	 respondenterne	 viser,	 at	

disse	 forhold	 til	 organisationens	 vision	 varierer	 markant	 fra	 respondent	 til	 respondent,	

hvilket	betyder	 at	resultatet	 af	analysen	ligeledes	 kunne	 være	 anderledes,	 hvis	 andre	

respondenter	var	udvalgt.		 

Ovenstående	afsnit	viser,	at	de	forskellige	opfattelser	kan	opfattes	som	social	konstrueret.	Det	

kan	 eksempelvis	 antages,	 at	 Hedegaard,	 der	 har	 købt	 en	 lejlighed	 i	 Carlsberg	

Byen,	er	indstillet	 på	 at	 være	 positiv	 overfor	 projektet.	 Hvorimod	 respondenterne	

fra	Humleby	er	 mere	 skeptiske,	 da	 det	 ikke	 er	 selvvalgt,	at	 området	 skal	 udvikles	og	

stadig	uvist,	hvad	 det	 kommer	 til	 at	 betyde	 for	 deres	 område.	 Det	 er	 med	 andre	 ord	 den	

enkelte	 respondents	 sociale	 kontekst	 og	 andre	 eksterne	 faktorer,	 der	 er	 med	 til	 at	 forme	

netop	denne	opfattelse.			

Hatch	og	Schultz	(2003)	underbygger	ligeledes	dette	ved	at	pointere,	at	stakeholdere	bruger	

forskellige	 informationskilder	 –	 og	 ikke	 kun	 organisationens	 udsagn	 –	 til	 at	 danne	 sig	 en	

opfattelse	 af	 et	 specifikt	 brand	 (s.	 1051).	 Disse	 informationskilder	kan	 eksempelvis	 være	

mediedækningen,	word-of-mouth	i	ens	omgangskreds	eller	politiske	ståsted,	der	er	med	til	at	

forme	ens	forhold	til	Carlsberg	Byens	udvikling.	Disse	informationskilder	er	vanskelige	for	en	

organisation	at	håndtere.	Men	organisationer	 skal	dog	 ikke	ses	 som	passive	 formidlere,	der	

ikke	 kan	 påvirke	 stakeholderne.	 Den	 direkte	 kontakt	 med	 medarbejderne	 og	 øvrige	

stakeholdere,	giver	netop	organisationen	mulighed	 for	at	påvirke	opfattelsen	–	eksempelvis	

gennem	 informationsmøder,	 service	 eller	 inddragelse	 af	 stakeholdere	 (Hatch	and	 Schultz,	
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2003,	 s.	 1051).	 Dette	 aspekt	 vil	 blive	 yderligere	 analyseret	 i	afsnittet	 om	 Carlsberg	 Byens	

håndtering	af	stakeholdere.		 

Som	 det	 fremgår	 af	 ovenstående	 analyse,	 er	 der	 mange	 faktorer	 der	 kan	 spille	 ind	 i	

respondenternes	opfattelse	Carlsberg	Byens	image	i	henhold	til	visionen	og	kulturen,	hvorfor	

det	ikke	kan	konkluderes,	at	der	er	en	generel	uoverensstemmelse	mellem	visionen,	kulturen	

og	image.	Dog	kan	det	ses,	at	størstedelen	af	de	adspurgte	respondenter	har	en	opfattelse,	der	

ikke	stemmer	overens	med	organisationens	vision	og	kultur.		 

Der	opstår	 en	kompleksitet	 ved	at	brande	en	 lang	 række	 individuelle	 steder	og	 tilbud,	 som	

tilsammen	er	med	til	at	danne	Carlsberg	Byen,	til	en	lang	række	stakeholdere	med	forskellige	

opfattelser.	 Derfor	 er	 det	 relevant	 at	 analysere	 Carlsberg	 Byens	 initiativer	

indenfor	place	branding,	ved	at	inddrage	dele	af	corporate	branding	teorien.	 

Ligesom	 brands,	 skal	 steder	 opfylde	 funktionelle,	 symbolske	 og	 følelsesmæssige	 krav	 og	

egenskaberne,	 der	 bidrager	 til	 dette,	skal	 orkestreres	 i	 stedets	 ellers	 byens	 unikke	 tilbud	

(Ashworth	&	Voogd,	 1990).	Ifølge	Zenker	og	 Brauns	 model	 "The	concept	of	place	brand	

perception"	 (figur	 4)	har	 områdets	 fysiske	 omgivelser	 en	 klar	 indvirkning	 på	 målgruppens	

opfattelse	 af	 det	 specifikke	place	brand.	 Derfor	 vil	 det	 kommende	 afsnit	

analysere	respondenternes	opfattelse	af	Carlsberg	Byens	nye	fysiske	omgivelser.	Dette	gøres	

for	 at	 komme	 nærmere	 en	 forståelse	af	de	 bagvedliggende	 faktorer,	 der	 er	 med	 til	 at	

forme	respondenternes	opfattelse	af	Carlsberg	Byens	place	brand.		
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5.4	-	De	fysiske	omgivelsers	påvirkning		
Figur	4:	The	concept	of	place	brand	perception 

 

Kilde:	Zenker	&	Braun	(2010).	 

	

Som	 det	 fremgår	 af	 afhandlingens	 gennemgående	teori	model,	The	 concept	 of	 place	 brand	

perception,	er	områdets	fysiske	omgivelser,	place	physics,	den	primære	kommunikation,	der	i	

høj	grad	påvirker	de	personer,	der	benytter	området	(jf.	 teoriafsnit).	Som	tidligere	redegjort	

for,	refererer	 begrebet	 place	physics	til	 stedets	 arkitektur,	produkter/services og	hvordan	

disse	 bliver	 brugt,	 altså	 adfærden	 i	 området	 (Kavaratzis,	 2004).	 Stedets	

omgivelser	vil	således	have	en	indvirkning	på	den	enkelte	stakeholders	opfattelse	af	Carlsberg	

Byen.	 For	 at	 få	 en	 dybere	 forståelse	 af	 dette,	 vil	 det	 i	 nedenstående	 afsnit	 blive	 analyseret,	

hvordan	de	 adspurgte	respondenter	opfatter	områdets	 omgivelser,	 og	 hvilken	betydning	 de	

har	for	stedet	og	Carlsberg	Byen	som	brand.		 

Da	 Per	 Sander	 blev	 spurgt	om	hvilket	 slags	miljø,	 organisationen	 ønsker	at	skabe	i	 den	 nye	

bydel	gennem	de	fysiske	omgivelser,	svarede	han:			 

”Det	 alternative	 og	 kreative	miljø	-	 det	 er	 også	 sådan	 noget	 vi	 gerne	 vil	

have	herude,	men	kunstnere	kan	være	svære	at	 leje	ud	til,	da	de	 ikke	har	

særlig	mange	penge”	(Sander,	2:50).		 

Jens	 Lauritsen,	 boligejer	 i	Humleby,	 forventer	 dog	 ikke,	 at	 de	 nyopførte	 bygninger	 og	

områdets	 muligheder	 er	 med	 til	 at	 skabe	 et	 kreativt	 miljø.	 Det	 er	 bl.a.	

arkitekturen,	som	Lauritsen	påpeger,	som	en	udfordring	ift.	til	at	skabe	liv	i	et	kreativt	miljø.	

Han	udtaler:		 
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”Kan	man	skabe	et	interessant	miljø	med	plads	til	skæve	eksistenser	og	til	

de	skæve	ting	i	et	område,	hvor	man	parkerer	sin	bil	 i	kælderen	og	tager	

elevatoren	op	til	26.	Etage?”	(Lauritsen,	4:36).		 

Her	 refererer	 Lauritsen	 til	 de	 otte	 højhuse,	 der	 skal	 bygges	 i	 området.	Det	 er	 tydeligt,	 at	

respondenten	har	en	negativ	opfattelse	af	højhusene	i	området	ved	at	påpege	konsekvenserne	

for	bylivet	ved	at	opføre	sådanne	bygninger.		Hvis	dette	bliver	tilfældet	–	at	folk	ikke	kommer	

til	 at	 bidrage	 til	 bylivet	grundet	 bygningernes	 indretning	 –	 er	 det	 et	 eksempel	 på,	 hvordan	

områdets	bebyggelse	kan	påvirke	et	område.	Det	skal	dog	nævnes,	at	Lauritsen	i	forvejen	er	

stærkt	 skuffet	 og	 bekymret	 over	 det,	 der	 bliver	 bygget	 -	 især	 højhusene	 er	 en	 katastrofe,	

mener	 han	 (Jens	 Lauritsen,	4:15).	Ovenstående	 er	 et	 eksempel	 på,	 at	 Lauritsen	 tillægger	

højhuse	en	negativ	værdi	i	henhold	til	at	skabe	et	attraktivt	og	skævt	byliv.	Igen	er	det	vigtig	at	

have	in	mente,	at	han	udtaler	sig	på	baggrund	af	sin	egen	opfattelse,	 som	han	naturligvis	ser	

som	den	sande.	Det	kan	antages,	at	han	har	tilegnet	sig	denne	mening,	da	han	bor	i	et	område	

(Humleby),	 hvor	 husene	 består	 af	 to-plans	 huse	 med	 egen	 have	 og	 generelt	 et	 område,	

hvor	man	 har	 et	 tæt	 fællesskab	 med	 beboerne	 i	 området.	 Derfor	kan	 udviklingen	 i	

Carlsberg	Byen	 og	 de	 omtalte	 højhuse	 ses	 som	 en	 modsætning	 til	 det,	 han	 mener,	 er	 den	

rigtige	måde	at	skabe	et	godt	byliv	på.					

Bekymringen	 fra	 Jens	 Lauritsen	 kommer	 ikke	 uden	 grund.	 Et	 eksempel	 på	 et	

byudviklingsprojekt,	 som	 har	 mødt	 kritik,	 er	 projektet	 i	 Ørestaden.	 Ørestaden	 har	 efter	

opførelsen	mødt	kritik,	efter	det	ikke	er	lykkedes	dem	at	skabe	det	ønskede	byliv	i	området.	

Planerne	har	ellers	været	tilstede	med	mange	grønne	områder	og	flot	arkitektur,	som	det	også	

fremstår	ved	Carlsberg	Byen.	Arkitekt	Jan	Gehl	påpeger	her,	at	de	mange	etagemeter	har	gjort	

det	meget	koldt	og	skyggefuldt7.	Disse	faktorer,	er	efter	hans	vurdering,	i	høj	grad	med	til	at	

mindske	bylivet	i	området,	hvilket	er	samme	bekymring	som	Jens	Lauritsen	har	i	dag.	Som	det	

fremgik	 i	analysen	 af	Carlsberg	 Byens	 corporate	 brand,	 er	 Jens	 Lauritsen	

generelt	kritisk	overfor	en	række	af	de	tiltag,	Carlsberg	Byen	igangsætter.	Denne	forståelse	af	

hans	grundlæggende	holdning	er	værd	at	have	in	mente,	når	hans	forhold	til	områdets	fysiske	

omgivelser	 bliver	 analyseret.	 På	 baggrund	 af	dette	kan	 det	antages,	 at	 Lauritzen	 har	

konstrueret	 et	 delvist	 kritisk	 syn	 på	 udviklingen	på	 baggrund	 af	

																																																								
7	Jan	Gehl	-	https://www.information.dk/indland/2016/07/svaert-ved-pege-paa-vellykket-
ny-bydel-koebenhavn	
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tidligere	udskældte	byudviklingsprojekter	i	byen,	kritisk	mediedækning	eller	lignende.	Da	det	

kun	er	ét	 af	de	 planlagte	otte	højhuse,	 der	 er	 opført	samt	 at	 bydelen	 endnu	 ikke	 er	

færdigudviklet,	er	det	derfor	vanskeligt	at	vurdere,	 hvordan	bylivet	 kommer	 til	 at	

blive.	Derfor	er	det	 relevant	at	forstå,	 at	Lauritsens	opfattelse	af	dette	igen	er	en	konstrueret	

virkelighed,	 der	passer	 ind	i	 hans	syn	på	 projektet.	Dermed	skal	det	 ikke	 fremlægges	 som	 et	

faktum.	Dog	fortæller	 det,	 at	 det	 er	en	kritisk	opfattelse	 flere	 af	 respondenterne	 har,	

hvilket	er	yderst	relevant	i	for	hold	afhandlingens	formål.			

Sander	 pointerer	 flere	 gange	 at	 Carlsberg	Byen	 også	 kommer	 til	 at	 bestå	 af	 25	 nye	 grønne	

pladser	 for	 at	 skabe	 byrum	med	 natur	 og	 dermed	 forsøge	 at	 gøre	 bydelen	mere	 grøn	 (Per	

Sander,	 6:10).		 Ellen	 Thrane	 påtaler	 ligeledes	 vigtigheden	 i,	 at	 der	 bliver	 etableret	 grønne	

områder,	 så	 det	 giver	 området	 pusterum	og	mulighed	 for	 at	 nyde	 naturen.	Hun	har	 en	 klar	

holdning	 til	 den	 strategi,	 som	 Carlsberg	 Byen	 har	 for	 de	 grønne	 områder	 og	 åbne	

pladser.		Hun	udtaler:		 

”Jeg	 synes,	 det	 er	 en	 stor	 fejl,	 at	 de	(red.:	 organisationen)	har	 fjernet	

klatreskoven.	 Det	 var	 gamle,	 flotte	 træer.	 Det	 hele	 behøver	 ikke	 være	 så	

friseret	og	mondænt	–	der	må	gerne	være	lidt	grønt	og	vildt.	Jeg	er	faktisk	

en	 smule	 bekymret	 for	 hvor	 mange	 grønne	 områder,	 der	

forsvinder”	(Thrane,	6:27).			

I	modsætning	 til	Thrane,	har	Hedegaard	en	anden	opfattelse,	når	det	handler	om	Carlsberg	

Byen	og	de	åbner	pladser.	Han	udtaler:		 

”Jeg	synes,	man	har	været	rigtig	god	til	at	 lægge	små	parker	ind,	og	man	

bevarer	samtidig	Jacobsens	Have.	Det	er	fedt,	at	man	ligesom	har	lagt	op	

til,	 at	 der	 skal	være	 små	 områder,	 hvor	 man	 har	 mulighed	 for	 at	 have	

noget	rekreativt	af	forskellig	art”	(1:52).		 

Det	var	sågar	én	af	hans	top	associationer,	da	han	skulle	udarbejde	sit	brand	concept	map	(Se	

bilag	7).	Det	viser	derfor,	at	der	blandt	respondenterne	er	et	ønske	om,	at	der	skal	være	dele	

af	området,	hvor	fokus	i	højere	grad	ligger	på	åbne	byrum	og	grøn	natur.	I	dette	tilfælde	kan	

det	ses,	at	der	er	forskellige	opfattelser	blandt	respondenterne	om,	hvorvidt	den	nuværende	

plan	 for	 stedets	 områder	 og	 pladser	er	tilstrækkelig	 i	 forhold	 til	 den	 enkelte	

respondents	behov	og	ønsker.		 
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Ovenstående	analyse	skaber	dermed	en	forståelse	af	respondenternes	behov	og	ønsker	om,	at	

Carlsberg	 Byen	 består	 af	 fysiske	 omgivelser,	 der	 giver	mulighed	 for	 kreativitet,	 bevægelse,	

afslapning	samt	at	få	glæde	af	naturen.	Dette	er	naturligvis	en	relevant	observation	i	henhold	

til	at	skulle	udvikle	et	attraktivt	område	og	dermed	et	attraktivt	place	brand.			 

	 

Derudover	stiller	Thrane	sig	også	kritisk	overfor	beslutningen	om	at	rive	Tap1	ned,	som	var	

en	af	de	bygninger	i	området,	der	husede	kulturelle	begivenheder.	Hun	uddyber:		 

”Det	 er	 vigtigt	 –	 i	 min	 optik	 –	 at	 der	 bliver	 ved	med	 at	 være	 kulturelle	

muligheder,	som	der	eksempelvis	har	været	med	koncerter	i	Tap1	tidligere.	

Fordi	 selvom	 det	 larmer	 lidt,	 så	 synes	 jeg,	 at	 det	 er	 rart,	 der	 sker	 lidt,	 i	

stedet	for	at	området	er	dødt”	(15:05).	 

Således	er	Thrane	kritisk	overfor	organisationens	vision	ved	at	lukke	sådan	et	kulturelt	tilbud.	

Dette	 er	 ligeledes	 blevet	 uddybet	 i	 Thranes	 BCM	(Se	 bilag	 6).	For	 at	 forstå	

det	dybereliggende	grundlag	for	 denne	 kritik,	 kan	det	 antages,	at	 Thrane	 –	 i	mange	 år	 -	 har	

boet	lige	overfor	Tap1,	hvorfor	hun	opfatter	denne	bygning	som	en	del	af	hendes	nærområde	

og	derfor	er	skeptisk	overfor	nedrivningen.	Thranes	kritik	kan	relateres	til	Kavaratzis’	(2004)	

begreber	Byens	 og	 Stedets	 Adfærd,	 som	 indebærer	 den	 overordnede	 vision	 for	 stedet,	

strategien	 eller	 det	 økonomiske	 incitament	 set	 fra	 stedets	 ansvarlige	 perspektiv,	men	med	

henblik	på	at	 levere	 til	 stedets	stakeholdere	(s.	42).	Det	er	netop	den	adfærd	 i	området,	det	

medfølger	at	rive	kulturelle	bygninger,	som	Thrane	er	bekymret	for.		 

Som	nævnt	tidligere	nævner	Per	Sander,	at	de	gerne	vil	have	et	kreativt	miljø,	men	at	de	er	

vanskelige	at	 leje	ud	 til	 grundet	manglende	midler	 til	 at	betale	husleje.	De	 to	modstridende	

opfattelser	 påpeger	 igen,	 at	 det	 er	 den	individuelles	kontekst,	 der	 er	 afgørende	 for	 ens	

opfattelse	 af	udviklingen.	 Per	 Sander	 er	 salgschef,	 hvorfor	 hans	 tilhørsforhold	 til	 Carlsberg	

Byen	er	at	sælge	og	udleje	boliger	samt	erhvervslokaler	til	en	pris,	hvor	organisationen	opnår	

størst	mulig	profit.	 Thrane	 har	 naturligvis	 et	 helt	 andet	 tilhørsforhold,	 da	 hun	 er	 nabo	 til	

området	 og	 derfor	mere	 interesseret	 i	 selve	miljøet	 og	 det	 byliv,	 der	 kommer	 til	 at	 være	 i	

området.	 

Det	kan	ses,	at	 organisationen	giver	 udtryk	 for,	 at	 de	gerne	 vil	 have	kreative	 og	 kulturelle	

lejere	 ind,	men	 at	 det	 økonomiske	 incitament	 gennem	 husleje	 vægter	 højere.	 Det	 er	 netop	

dette	Thrane	kritiserer,	når	hun	udtaler:		 
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”Efter	 finanskrisen	 og	dermed	genoptagelsen	af	 udviklingen	af	 Carlsberg	

Byen,	har	jeg	en	opfattelse	af,	at	pengene	er	kommet	til	at	betyde	mere	og	

mere	jo	længere	projektet	har	stået	på”	(4:15).	 

Således	udtrykker	Thrane	sin	bekymring	for,	at	det	økonomiske	incitament	vægter	højere	end	

det	 kulturelle,	 og	 at	 det	 vil	 gå	 udover	 byens	 omgivelser	 og	 dermed	 påvirke	 bylivet.	Ud	 fra	

Thranes	holdning,	 er	 der	 en	umiddelbar	uoverensstemmelse	mellem	organisationens	 vision	

og	 stedets	 image	 (respondentens	 opfattelse),	 hvorfor	 der	igen	kan	 relateres	 til	Hatch	&	

Schultz	 (2001)	 teori	 om	corporate	branding,	 som	 netop	 pointerer	 vigtigheden	 af	

overensstemmelse	mellem	disse	variabler	for	at	skabe	et	stærkt	brand.		 

	 

Således	viser	ovenstående	analyse,	at	der	er	dele	af	respondenterne,	der	er	skeptiske	overfor	

den	nye	bydels	fysiske	omgivelser,	hvorimod	Hedegaard	(boligejer)	er	positiv	og	glæder	sig	til	

at	 tage	stedets	muligheder	 i	brug.	Dog	skal	det	nævnes,	at	analysen	 ikke	kan	betragtes	som	

endegyldig,	da	stedet	langt	fra	er	færdigudviklet,	og	dermed	er	det	vanskeligt	at	analysere	de	

kommende	fysiske	omgivelsers	 indvirkning	på	bylivet.	Dog	giver	analysen	et	klart	billede	af	

respondenternes	 nuværende	 opfattelse	 af	 de	 fysiske	 omgivelser,	 hvilket	 er	 en	 væsentlig	

faktor	i	udarbejdelsen	af	et	place	brand.	

	

5.4.1	-	Høje	boligpriser	påvirker	områdets	adfærd 

Per	Sander,	salgschef	for	boliger	og	udlejning	af	erhvervslokaler	i	området,	svarer	følgende	på	

spørgsmålet	om,	hvem	Carlsberg	Byen	forsøger	at	tiltrække:	”Vores	målgruppe	er	utrolig	bred	

–	 vi	 vil	 gerne	 ramme	 så	 bredt	 som	 muligt,	 og	 vi	 vil	 gerne	 ramme	 forskelligheden”	 (17:10).	

Organisationen	 tilstræber	 således	 at	 tiltrække	 en	 målgruppe,	 der	 består	 af	 en	 høj	 grad	 af	

mangfoldighed	 og	 diversitet.	 Men	 som	 nævnt	 i	 de	 kritiske	 avisartikler,	 der	 inddrages	

i	indledningen	til	denne	afhandling,	er	det	umiddelbart	langt	fra	alle,	der	har	de	økonomiske	

midler	 til	 at	bosætte	 sig	eller	drive	 forretning	i	området	grundet	prisen	på	husleje.	 Som	det	

kan	ses	i	samtlige	af	individuelle	BCM’s,	er	associationen	dyre/eksklusive	boliger	er	ligeledes	

fremhævet	blandt	respondenternes	top-5	associationer.		 

	 

For	 at	 forstå	hvad	 de	 relativt	 høje	 kvadratmeterpriser	 kommer	 til	 at	 betyde	 for	 områdets	

klientel	og	dermed	også	byliv,	spurgte	vi	Per	Sander	om,	hvad	han	tænker,	når	han	hører	at	
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samtlige	 respondenter	opfatter	Carlsberg	Byen	 som	et	 sted	 for	de	velhavende	grundet	høje	

boligpriser	(jf.	Bilag	5-9).	Dertil	svarede	han	følgende:	”Hvad	er	dyrt,	og	hvad	er	ikke	dyrt?	Vi	er	

ikke	dyrere	end	så	meget	andet,	men	det	københavnske	boligmarked	er	dyrt”	(17:20).		 

For	 at	 få	 et	 objektivt	 perspektiv	 på	 boligpriserne,	 har	 vi	 valgt	 at	 sammenligne	

kvadratmeterpriserne	 i	 Carlsberg	 Byen8	 med	 den	 gennemsnitlige	 kvadratmeterpris9	 i	

København	i	2016.	Se	sammenligning	i	nedenstående	skema:	

	

Størrelse	på	lejlighed	 Gns.	M2	pris	København	 Gns.	 M2	 pris	 Carlsberg	

Byen	

	 Kr.	43.968	 	

1. Værelses	 	 Kr.	61900	

2. Værelses	 	 Kr.	83.800	

Kilde:	carlsbergbyen.dk	&	boliga.dk		

	

Som	det	fremgår	af	skemaet,	har	det	ikke	været	muligt	at	finde	tal	på	den	gennemsnitslige	m2	i	

København	 inden	 for	 lejlighedsstørrelserne.	 Men	 det	 fremgår	 dog	 stadig,	 at	 en	 1-værelses	

lejlighed	i	Carlsberg	Byen	ligger	over	den	gennemsnitslige	m2	pris	i	København.,	

	

I	 samarbejde	 med	 den	 uafhængige	 boligside	 Boliga.dk	 har	 Berlingske	 undersøgt	

kvadratmeterpriserne	 i	 Københavns	 nye	 bydele,	 herunder	 Carlsberg	Byen,	 og	 tendensen	 er	

klar:	 Udbudspriserne	 ligger	 væsentligt	 over	 gennemsnittet	 for	 nybyggerier	 i	 resten	 af	

hovedstadskommunen10.	

”For	lejligheder	i	prisklassen	3,5	til	4,0	millioner	kroner	skal	der	realistisk	

set	en	indkomst	på	omkring	to	gange	500.000	kroner	om	året	til,	hvis	man	

ikke	 har	 betydelig	 opsparing	 med	 i	 forvejen.	 Koster	 lejligheden	 fem	

millioner,	 er	 det	 nærmere	 to	 gange	 750.000	 kroner”,	 udtaler	 Lars	

Olsen,	privatøkonom	i	Danske	Bank,	til	Berlingske.	

																																																								
8	Bolig	i	Carlsberg	Byen	-	http://www.carlsbergbyen.dk/byen/bo-i-byen			
9	Boliga	-	http://www.boliga.dk/kvadratmeter-priser-kommuner.html 	
10	Berlingske	-	http://www.business.dk/bolig/nye-bydele-presser-middelklassen-ud-og-goer-
koebenhavn-eksklusiv		
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Denne	udtalelse	vidner	om,	at	det	ingenlunde	er	alle,	der	har	mulighed	for	at	bosætte	sig	i	den	

nye	bydel,	hvilket	organisationen	bag	Carlsberg	Byen	ellers	havde	til	hensigt.	 		

Ovenstående	 skema	og	udtalelse	er	 blot	 inddraget	 for	 at	 give	 en	 indikation	 på,	 hvorfor	

samtlige	respondenter	opfatter	Carlsberg	Byen	som	et	område	med	dyre/eksklusive	boliger.		 

Denne	direkte	sammenligning	af	kvadratmeterprisen	i	Carlsberg	Byen	og	den	gennemsnitlige	

kvadratmeterpris	 i	 København	 skal	 dog	 ikke	 bruges	 til	 at	fastslå,	 at	 Carlsberg	 Byen	 er	 et	

relativt	 dyrt	 område	 at	 bosætte	 sig	 i	sammenlignet	 med	 resten	 af	København.	 Da	

afhandlingens	 videnskabsteoretiske	 paradigme	 er	 socialkonstruktivisme,	 er	 det	 opfattelsen	

hos	 den	 enkelte	 respondent,	 der	 afgør,	 om	 området	 er	 billigt	 eller	dyrt	 at	 bosætte	 sig	 i.	

Den	objektive	 sammenligning	 er	 dog	inddraget	i	 afhandlingen	 for	 at	 sætte	 respondenternes	

opfattelse	i	et	andet	lys	og	dermed	være	i	stand	til	yderligere	at	forstå	denne	association	hos	

den	 enkelte	 respondent.	Ud	 fra	det	 socialkonstruktivistiske	paradigme	betyder	det	ligeledes,	

at	respondenternes	opfattelse	af	boligpriserne	er	en	konstruktion	og	 forståelse	af	 forskellige	

fortolkninger	og	betydninger,	der	gør,	at	de	opfatter	boligerne	i	området	som	dyrere.	Men	da	

det	bl.a.	 er	 disse	 konstruktioner	 og	 opfattelser	 af	 boligpriserne,	 der	 afgør	place	brandet	

(Zenker	og	 Braun,	 2011),	 er	 det	 relevant	 at	 analysere	de	 bagvedliggende	 forhold	 til	

respondenternes	ovenstående	opfattelse.  

Jens	Lauritsen,	bestyrelsesformand	i	Humleby,	udtaler:	 

"Det	er	en	konstatering,	at	når	vi	ser	bort	fra	de	600	almene	boliger,	så	er	

det	 langt	 overvejende	 dyre/eksklusive	 boliger,	 der	 bliver	 bygget,	 og	 det	

giver	–	med	kombination	af	de	kommende	højhuse	–	en	vis	bekymring	for,	

om	man	kan	 skabe	 et	 interessant	 byliv.	Det	 er	 fint	 nok,	 at	 der	 skal	 være	

eksklusive	boliger,	man	kan	bare	frygte,	at	det	er	på	bekostning	af	et	godt	

byliv.	Derfor	er	denne	association	negativ	i	min	optik.”	(07:45).		 

Brokmann,	 studerende	 på	 UCC,	 deler	 umiddelbart	 samme	 bekymring	 og	 udtaler:	 ”Når	 jeg	

hører	navnet	Carlsberg	Byen,	tænker	jeg	umiddelbart,	at	det	er	et	sted	for	alle.	Men	når	man	så	

ser	 boligpriserne,	 kan	 man	 godt	 blive	 lidt	 i	 tvivl”	(3:55).	Her	 kan	 det	 antages,	 at	 Brokmann	

tillægger	 boligpriserne	 denne	 værdi,	 fordi	 hun	 opfatter	 genstandsfeltet	 set	 ud	 fra	 en	

studerendes	perspektiv,	 som	umiddelbart	 ikke	har	 råd	 til	 at	 købe	en	 studiebolig	 i	 området,	

hvorfor	hun	vurderer,	at	det	er	dyrt.			
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Således	kan	det	ses,	at	respondenterne	opfatter	boligpriserne	som	høje,	og	at	de	er	skeptiske	

overfor	dette,	da	de	vurderer,	at	det	vil	have	en	negativ	indvirkning	på	bylivet,	og	at	det	kun	er	

den	mere	økonomisk	stærke	samfundsklasse,	der	har	mulighed	for	at	købe	bolig	i	området.			

Ellen	Thrane	kommer	her	med	sit	bud	på,	hvad	de	høje	boligpriser	kommer	til	at	betyde:	 

”De	høje	priser	betyder,	at	det	ikke	bliver	for	alle,	og	at	det	bliver	et	kvarter	

lig	 med	 Gentofte	 eller	 Frederiksberg.	 Hvis	 man	 kun	tænker	profit,	 er	 det	

godt	 at	 tiltrække	 en	 købestærk	 målgruppe.	 Men	 jeg	 har	 det	 sådan	 at	

byområder	bliver	rarest	at	være	 i,	hvis	der	er	plads	til	mange	 forskellige.	

Det	 er	 en	af	grundene	 til,	 at	 jeg	bor	på	Vesterbro,	hvor	der	 er	 et	miks	af	

unge,	gamle,	indvandrere	og	børn.	Det	synes	jeg	er	en	af	fordel,	og	her	kan	

jeg	da	godt	blive	lidt	nervøs	for	den	udvikling	og	de	priser,	som	Carlsberg	

Byen	sælger	boliger	til”	(4:47).		 

Ovenstående	 citater	vidner	om,	 at	 respondenterne	 er	 skeptiske	 overfor	 den	 udvikling,	

området	 oplever	 i	 form	 af	 de	nyopførte	fysiske	 omgivelser	 og	 i	 særdeleshed	 boligprisernes	

indvirkning	på	Carlsberg	Byens	byliv.		 

Jacob	Hedegaard,	boligejer	i	Carlsberg	Byen,	deler	opfattelsen,	af	at	boligpriserne	er	høje,	men	

han	opfatter	det	ikke	som	en	negativ	faktor,	tværtimod.	Han	udtaler:	 

”Man	ville	være	mindre	tilbøjelig	til	at	købe	derude,	hvis	70%	af	det	skulle	

være	 til	 alment	 boligbyggeri”	 (16.20),	 og	 fortsætter:	”Man	 er	 ikke	 i	 tvivl	

om,	at	de	høje	kvadratmeterpriser	er	med	til	at	skabe	et	trygt	område	med	

rolige	omgivelser”	(16:40).	 

Det	kan	 forstås,	at	Hedegaard	 tillægger	boligpriserne	en	værdi,	der	betyder,	at	han	 får	 flere	

naboer,	der	minder	om	ham	selv	baseret	på	indkomst	og	evt.	også	uddannelse	og	profession,	

hvorfor	han	føler	sig	mere	tryg	i	sådan	et	område.		 

Således	er	Jacob	Hedegaard	positivt	stemt	overfor	de	forholdsvist	høje	boligpriser,	da	det	er	

med	 til	 at	 skabe	 en	 homogen	 gruppe	 af	mennesker	 i	 området,	 hvilket	 er	 fordelagtigt	 ifølge	

Hedegaard,	som	udtaler:		 
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”Jeg	har	 ikke	 indtryk	af,	at	 det	 bliver	 et	 område	 for	alle.	Derimod	er	den	

gængse	opfattelse	at	det	bliver	et	område	med	folk,	der	har	styr	på	tingene	

og	der	er	ro	på”	(17.20).	 

I	modsætning	til	de	andre	respondenter,	mener	Hedegaard	således,	at	det	er	godt	for	området,	

at	 det	 kun	 er	 dele	 af	 befolkningen,	 der	 har	mulighed	 for	 at	 bosætte	 sig	 i	 området	 grundet	

boligpriserne.		

Ovenstående	analyse	viser	dog	et	klart	billede	af	organisationens	opfattelse	af,	at	området	og	

boligerne	er	for	alle,	 ikke	bliver	delt	med	de	adspurgte	respondenter.		Derudover	udtrykker	

respondenterne	en	række	bekymringer	 for	områdets	 fysiske	omgivelser,	og	hvordan	de	evt.	

kommer	til	at	påvirke	bylivet	i	området.	Respondenternes	overvejelser	om,	at	høje	boligpriser	

vil	resultere	i	 et	 område,	 der	 kun	 består	 af	 folk,	 der	 har	 en	 stærk	 økonomisk	ballast.	 Dette	

strider	 således	mod	organisationens	vision	om,	 at	 området	 skal	 være	 for	 alle.	Denne	 faktor	

spiller	 umiddelbart	 en	 væsentlig	 rolle	 i	 at	 udvikle	 et	 attraktivt	 område	for	 organisationens	

målgruppe	og	dermed	tiltrække	og	fastholde	borgere.			

Udover	 den	 primære	 kommunikation,	 som	 er	place	physics,	 spiller	 den	 sekundær	

kommunikation,	det	kommunikerede	place	brand,	 ligeledes	en	væsentlig	rolle	 i	etableringen	

af	 et	place	brand	 (Zenker	&	 Braun,	 2011).	 Derfor	 vil	 der	 i	 det	 kommende	 afsnit	

blive	analyseret,	hvordan	respondenterne	opfatter	kommunikationen	omhandlende	Carlsberg	

Byen,	og	dermed	hvordan	den	påvirker	forståelsen	af	områdets	place	brand. 
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5.5	-	Målgruppens	opfattelse	af	det	kommunikerede	place	brand	

	
Figur	4:	The	concept	of	place	brand	perception 

	

	Kilde:	Zenker	&	Braun	(2010).	 
 

Kavaratzis	(2004)	 bruger	 betegnelsen,	 sekundær	 kommunikation,	 for	 den	 intentionelle	 og	

officielle	 kommunikation,	 som	 kommer	 fra	 organisationen	 eller	 virksomheden	 selv	 (s.	 68).	

Den	sekundær	kommunikation	afdækker	typisk	de	formelle	og	kendte	marketing	praksisser	

som	 reklame,	 public	 relations,	 grafisk	 design,	 brugen	 af	 logoer	 osv.	 (Ibid.	 s.	 68).	Zenker	og	

Braun	(2011)	argumenterer,	at	denne	sekundær	kommunikation	kan	have	en	indflydelse	på	

målgruppens	 opfattelse	 af	place	brandet.	 I	 nedenstående	 afsnit	 vil	 det	 blive	 analyseret,	

hvorvidt	 Carlsberg	 Byens	 intentionelle	 kommunikation	 har	 en	 positiv	 eller	 negativ	

indvirkning	på	respondenternes	opfattelse	af	området.		 

Organisationen	bag	 Carlsberg	 Byen	kan	 med	 fordel	 være	 præcise	i	 deres	 definition	 af	

essensen	 af	 deres	 brand,	 herunder	 formålet,	 positioneringen	 og	 brandets	 værdier	 (Govers,	

2015,	 s.	 76)	for	 dermed	 at	 være	 bedre	 i	 stand	 til	 at	 kommunikere	det	 ønskede	 budskab	til	

modtageren.	Dog	skal	det	pointeres,	at	det	altid	er	modtageren,	der	afgør	kommunikationens	

værdi	(jf.	teoriafsnit).	 

Som	tidligere	nævnt	i	afhandlingen,	har	Carlsberg	Byen	således	en	vision	om	at	være	en	bydel	

for	alle.	Dette	fremgår	også	af	deres	3,5	minutters	lange	reklamefilm	om	Carlsberg	Byen,	som	

hedder:	”Mere	København	til	København”11.	I	filmen	vises	der	klip	af	forskellige	mennesker	fra	

																																																								
11	Mere	København	til	København	-	https://www.youtube.com/watch?v=KGZNg46ZBI0	
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forskellige	 sociale	 klasser,	 folk	 med	 forskellige	 hudfarver,	 familier,	 singler,	 folk	 med	 vidt	

forskellige	 jobs,	 og	 folk	 med	 forskellige	 interesser	 såsom	 karriere,	skateboarding	eller	

familieliv.	 Inddragelsen	af	alle	disse	 forskelligheder	har	 til	 formål	at	vise,	at	Carlsberg	Byen	

er/bliver	et	sted,	der	inkluderer	alle	slags	mennesker.		 

Som	tidligere	nævnt	pointerer	Per	Sander	ligeledes	følgende:		 

”Organisationens	 målgruppe	 er	 utrolig	 bred	 –	 Vi	 vil	 gerne	 have	 meget	

forskellighed	i	vores	beboersammensætning,	og	det	inkluderer	alle	fra	høj	

til	 lav.	 Selvfølgelig	 har	 vi	 et	 antal	 rigtig	 dyre	 boliger,	 som	 kun	 er	

tilgængelige	 for	 de	 få,	men	 jeg	 vil	 sige,	 at	 80-90%	 af	 boligerne	 vil	 være	

tilgængelig	for	alle	danskerne,	og	alle	kan	være	med”	(18.20).		 

Ovenstående	 vision	 og	 citat	 viser	 tydeligt,	 at	 organisationen	 forsøger	 at	 kommunikere,	at	

bydelen	er	for	alle.		 

For	 at	 konkretisere	 og	 begrænse	 denne	 analyse,	 har	 vi	 valgt	 udelukkende	 at	 fokusere	 på	

Carlsberg	Byens	slogans:	”Mere	København	til	København”	og	”En	bydel	for	alle”.	Disse	slogans	

er	udvalgt,	da	de	er	gennemgående	i	Carlsberg	Byens	kommunikation.		 

Mie	Jensen,	studerende	ved	UCC,	pointerer,	at	hun	bestemt	 ikke	er	enig	 i,	at	Carlsberg	Byen	

bliver	en	bydel	for	alle.	Hun	udtaler:	 

”Grundet	 de	 høje	 boligpriser,	 tror	 jeg	 ikke,	 at	 der	 kommer	 til	 at	 være	

samme	 byliv	 i	 Carlsberg	 Byen	 som	 på	 andre	 dele	 af	 Vesterbro	 eller	

Frederiksberg,	 hvor	 klientellet	 er	 blandet,	 hvorimod	 her	(red.:	 Carlsberg	

Byen)	bliver	det	primært	de	rige	og	ældre,	der	kommer	til	at	opholde	sig.	

På	 den	 måde	 bliver	 det	 heller	 ikke	 betragtet	 som	 en	 del	 af	 København,	

fordi	København	skal	rumme	alle,	synes	jeg	(6.05).		 

Som	det	videre	kan	ses	 i	både	Ellen	Thranes	og	Jens	Lauritsens	BCM’s,	deler	de	nogenlunde	

samme	opfattelse	som	Mie	Jensen.	De	har	ligeledes	den	opfattelse,	at	Carlsberg	Byen	bliver	et	

område	for	folk	med	høj	indkomst,	og	dermed	ikke	for	alle.		 

Jacob	 Hedegaard,	 boligkøber	 i	 Carlsberg	 Byen,	stiller	 sig	 direkte	 uforstående	 overfor	

kommunikationen	og	sloganet:	”En	bydel	for	alle”.	Han	udtaler:		 
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”De	 påstår,	 at	 det	 er	 boliger	 for	 alle,	 og	 det	 er	 en	 lidt	 underlig	måde	 at	

sælge	det	på.	Det	virker	som	en	lidt	falsk	præmis,	som	alle	kan	se	igennem.	

Jeg	ved	ikke,	hvem	det	er,	de	prøver	at	snyde.	Jeg	har	ikke	indtryk	af,	at	det	

bliver	et	område	for	alle.	Derimod	er	den	gængse	opfattelse,	at	det	bliver	et	

område	med	folk,	der	har	styr	på	tingene	og	der	er	ro	på	osv.	(17.10).			 

Respondenterne	udtrykker	således	tydeligt,	at	de	ikke	deler	opfattelsen	med	organisationen,	

som	 forsøger	 at	 kommunikere,	 at	 byen	 er	for	 alle	og	 at	 der	 kommer	mere	København	 til	

København.	 Der	 ses	 en	 uoverensstemmelse	mellem	 respondenternes	 opfattelse	 af	 stedet	 og	

den	 måde	 organisationen	 forsøger	 at	 markedsføre	 det	 på.	 Disse	 påstande	 var	 samtidig	

gennemgående	 i	 det	 ovenstående	 afsnit	 i	 analysen	 omkring	 place	 physics.	 Her	 blev	 det	

antaget,	 at	 flere	 af	 respondenternes	 holdninger	 omkring	 høje	 boligpriser	 og	 den	 generelle	

kritiske	 vinkel	 fra	 mediernes	 side,	 kan	 have	 haft	 en	 indvirkning	 på	 deres	 nuværende	

opfattelse.	 I	 dette	 tilfælde	 vil	 det	 være	 mange	 af	 de	 samme	 antagelser,	 som	 vil	 gøre	 sig	

gældende,	 da	 samme	 opfattelse	 kan	 have	 haft	 en	 indvirkning	 på,	 at	 respondenterne	 ikke	

køber	præmissen	om,	at	Carlsberg	Byen	er	for	alle.		

	 

Som	 det	 blev	 fremhævet	 i	 litteraturafsnittet	 under	 afsnittet	Place	 Brand	Perception,	vil	en	

ensartet	 kommunikation	 til	 alle	 slags	 interessenter	 i	 målgruppen	 med	 stor	 sandsynlighed	

fejle.	 Hvis	 det	 skal	 lykkes,	 kræver	 det	 et	godt	kendskab	 til	 grupperne	 og	 deres	 forskellige	

præferencer.	 Derfor	kan	det,	jf.	teorien,	ofte	være	en	fordel	at	have	flere	typer	af	sub-brands	

inden	for	det	overordnede	brand.	Dette	vil	være	med	til	at	åbne	op	for	muligheden	for	mere	

målgruppeorienteret	 kommunikation,	 som	 tilgodeser	 den	 enkeltes	 behov	 og	 nedbryder	

eventuelle	 misforståelser	 omkring	place	brandet.	 Da	 Per	 Sander	 blev	 spurgt,	 hvordan	

kommunikationsafdelingen	 organisatorisk	 er	 opdelt,	 svarede	 han	 følgende:	“Vores	

kommunikationsafdeling	 er	 samlet.	 Vi	 har	 en	 kommunikations-	 og	 marketingschef	 med	 ca.	 3	

hjælpere,	 som	 samlet	 kommunikerer	 ud	 til	 hele	 vores	 målgruppe”	(30:00).	 Denne	

organisatoriske	 struktur	 er	 valgt	 på	 trods	 af	 at	 organisationen	 ønsker	 at	 kommunikere	

omkring	 mange	 forskellige	 produkter	 ud	 til	 en	 bred	 målgruppe.	 Dette	 blev	 ligeledes	

analyseret	i	afsnittet	omkring	Carlsberg	Byen	og	corporate	branding.	 

Konsekvensen	 af	 det	 vil	 blive	 diskuteret	 yderligere	 senere	 i	 afhandlingen	 under	 vores	

gennemgang	af	afhandlingens	hypoteser.	
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I	den	foregående	analyse	er	det	via	Zenker	&	Brauns	(2010)	model	The	concept	of	place	brand	

perception	 (figur	 4),	 blive	 analyseret,	 hvordan	 respondenterne	 opfatter	 den	 primære	

og	sekundære	kommunikation	i	henhold	til	Carlsberg	Byens	place	brand.	

	

Afhandling	vil	i	det	kommende	afsnit	foretage	en	analyse	af	stakeholderne.	Dette	gøres	for	at	

vurdere	deres	forhold	til	Carlsberg	Byen,	og	hvordan	de	bliver	inddraget	fra	organisationens	

side.		

	

5.6	-	Stakeholderteorien 

Som	det	fremgår	i	teoriafsnittet:	“A	stakeholder	is	any	group	or	 individual	who	can	affect	or	 is	

affected	by	the	achievements	of	the	organizations	purpose	and	objectives"	(Freeman,	1984).	 

Denne	definition	er	afgørende	for	forståelsen	af	stakeholdere	i	afhandlingen.	Som	definitionen	

indikerer,	vil	man	ofte	se	en	gruppe	af	stakeholdere	ved,	at	de	hver	især	har	deres	personlige	

opfattelse	af	en	given	situation.		 

	 

I	 ovenstående	 afsnit	 har	 analysens	 formål	 været	 at	 fremhæve	 de	mange	opfattelser,	 der	 er	

blandt	de	forskellige	typer	af	stakeholdere,	når	der	bliver	spurgt	ind	til	deres	associationer	til	

Carlsberg	 Byen.	 Følgende	 afsnit	 vil	 derfor	 yderligere	 analysere,	 hvordan	 disse	 forskellige	

typer	 af	 stakeholdere	 har	 en	 indvirkning	 på	 Carlsberg	 Byens	place	brand.	 Således	 vil	de	

enkelte	 respondenter	 blive	 kategoriseret	 med	 henblik	 på	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 diskutere,	

hvordan	organisationen	med	fordel	kan	forholde	sig	til	en	given	stakeholdergruppe.	 

Analysen	skal	være	med	til	at	give	en	klarhed	omkring	den	komplekse	situation,	der	opstår	

ved	 forskellige	 behov	 og	 ønsker	 i	 et	 byudviklingsprojekt.	 Denne	 klarhed	 skal	 fra	 Carlsberg	

Byens	side	samtidig	være	med	til	at	give	et	billede	af,	hvordan	disse	grupper	med	fordel	kan	

håndteres	ud	fra	et	ledelsesmæssigt	synspunkt.		 

Som	det	fremgår	tidligere	i	afhandlingen	er	der	lavet	en	naturlig	og	gennemgående	opdeling	

af	stakeholder	grupperne.	Inddelingen	består	her	af	tre	forskellige	typer:	naboer,	nye	beboere	

og	studerende.	 
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I	 den	 følgende	 stakeholderanalyse	 vil	 grupperne	 i	 første	 omgang	 blive	 analyseret	

enkeltvis.	Selvom	respondenterne	bliver	analyseret	enkeltvis	og	 tilhører	hver	sin	gruppe,	er	

de	stadig	en	del	af	Carlsberg	Byens	samlede	målgruppe.		

	

5.6.1	-	Naboerne 

Naboerne	skal	i	dette	tilfælde	forstås	som	alle	de	omkringliggende	beboere,	som	grænser	op	

til	 Carlsberg	 Byen.	 Denne	 gruppe	 vil	 ud	 fra	 Clarksons	 (1995)	 sondring	 mellem	 direkte	 og	

indirekte	 stakeholdere	 blive	 set	 som	 en	 indirekte	 stakeholder	 gruppe.	 Gruppen	 er	 ikke	

økonomisk	forbundet	med	Carlsberg	Byens	drift,	men	har	i	stor	grad	en	indflydelse	og	effekt	

samtidig	med,	at	de	i	høj	grad	bliver	påvirket	af	projektet.	En	effekt	der	kan	jævnføres	til	place	

branding	 teorien,	hvor	 deres	 daglige	 gang	 i	 Carlsberg	Byen	vil	have	 en	indvirkning	

på	opfattelsen	af	place	brandet.			

		 

Gennem	 samtale	med	 naboerne	 fremgår	 det,	 at	 de	 føler	 sig	 påvirket	 af	 projektet.	 Begge	 de	

adspurgte	 i	 denne	 gruppe	 er	 aktive	 i	Humlebys	bestyrelse,	 hvor	 de	 siden	 projektets	

begyndelse	har	diskuteret	 emnet,	 og	hvordan	de	vil	 kunne	præge	det	bedst	muligt.	Det	kan	

diskuteres,	hvorvidt	disse	er	repræsentative	for	alle	naboerne,	da	de	begge	er	aktive	omkring	

projektet	 i	 Carlsberg	 Byen.	 De	 omkringliggende	 naboer,	 vil	 derfor	 også	 blive	 inddraget	

senere	i	analysen.		

Deres	interesse	opstår	primært	ud	fra	en	bekymring,	hvorvidt	der	bliver	taget	hensyn	til	det	

eksisterende	 område,	 hvor	 disse	 personer	 har	 deres	 daglige	 gang.	 De	 stærke	 holdninger	

kommer	-	som	også	set	i	tidligere	afsnit	omkring	BCM	-	tydeligt	til	udtryk,	når	respondenterne	

bliver	 bedt	 om	 at	 forholde	 sig	 til	 noget	 konkret	 ved	 projektet.	 Disse	 holdninger	 kommer	

blandt	andet	til	udtryk	i	et	spørgsmål	vedrørende	den	nye	bebyggelse.	Her	udtaler	Lauritsen	

følgende:		

”Stærkt	 skuffet	 over	 det,	 der	 bliver	 bygget	 –	 især	 højhusene	 er	 en	

katastrofe	 og	 ligner	 nogle	 fedladne	cigarkasser,	 hvilket	 jeg	 synes	 er	

trist!”	(Lauritsen,	4:40).	

Thrane	deler	ligeledes	denne	holdning,	hvor	hun	udtaler:		

	”Det	nye	er	grimt.	Det	er	en	klods,	punktum!”	(Thrane,	3:30).	
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Tilmed	gør	Jens	Lauritsen	det	klart,	at	han	er	bekymret	for	de	ambitioner,	som	der	ligger	for	

de	 kommende	 år	 (Lauritsen,	 3:48).	 Dette	vidner	 om	 en	 stærk	 og	 klar	 holdning,	 som	 er	

gennemgående	i	de	gennemførte	interviews.		 

		 

Savage	(1991)	præsenterer	fire	forskellige	typer	af	stakeholdere,	som	defineres	ud	fra	deres	

samarbejdsvillighed	og	potentielle	trussel.	Naboerne	som	en	samlet	stakeholdergruppe	vil	her	

vurderes	 til	 at	 være	 en	 supporter	 gruppe.	 De	 indgår	 i	 en	 supportergruppe,	 fordi	 de:	 1)	 er	

villige	 til	 samarbejde	 og	 2)	 at	 de	 udgør	 en	 lav	 trussel.	 Den	 lave	 trussel	 fremstår,	 da	 deres	

indvirkning	 ikke	kan	 siges	 at	have	direkte	 indflydelse	på,	 om	Carlsberg	Byen	får	 solgt	deres	

boliger	 eller	 ej	(Savage,	 1991	 s.	 65).	Ifølge	 Savages	(1991)	teori	 er	 begrebet	 supporter	 en	

erkendelse	af,	at	denne	type	stakeholder	også	støtter	organisationens	mål	og	handlinger.	Som	

det	fremstår	ovenfor,	er	dette	ikke	altid	tilfældet,	da	naboerne	stiller	spørgsmålstegn	ved	flere	

af	 projekterne	 i	 Carlsberg	 Byen.	 Men	 vurderet	 ud	 fra	 de	 to	 parametre	 i	 form	

af	samarbejdsvillighed	og	potentielle	trussel,	vil	de	stadig	være	en	del	af	denne	gruppe.			

Denne	 gruppe	 vurderes	 til	 at	 besidde	 en	 stor	 samarbejdsvillighed	 grundet	 deres	 store	

engagement	i	projektet.	I	samtalen	med	Jens	Lauritsen	fremgår	det	tydeligt,	at	han	lægger	en	

stor	 indsats	 i	 at	 deltage	 og	 engagere	 sig	 mest	 muligt	 i	 projektet.	 Han	 har	 været	 en	 del	

projektet	 siden	 2007,	 hvor	 han	 sammen	 med	 en	 gruppe	 fra	Humleby	deltog	 i	 en	

arkitektkonkurrence	 omkring	 Carlsberg	 Byen	 ved	 navnet	 ”Vores	 By”	 (Lauritsen,	 09:27).	

Konkurrencen	 var	 åben,	 hvorfor	 alle,	 der	 havde	 lyst,	 kunne	 komme	 med	 forslag	 til	

bebyggelsen	i	området.	Han	stiller	i	denne	sammenhæng	en	række	interessante	påstande	op,	

hvor	 han	 i	 følgende	 udsagn	 argumenterer	 for	 deres	 (læs.	Humleby	beboernes)	 evne	 til	 at	

bidrage:			

”Humleby	er	kendetegnet	ved	at	være	et	kvarter	med	mennesker	med	gode	

stillinger	og	lang	uddannelse	inden	for	kreative	fag	og	relativt	velformidlet	

samt	overskudsagtige”	(Lauritsen,	10:10),	og	han	uddyber	videre,	”vi	har	

derfor	 både	 kompetencen	 og	 de	 kommunikationsmæssige	 evner	 samt	

energien	til	at	engagere	os	i	det”	(Lauritsen,	10:48).		 

Som	 det	 fremgår	 af	 citaterne,	 er	 der	 en	 forholdsvis	 stor	 lyst	 til	 at	 præge	 udviklingen	 af	

Carlsberg	Byen.	Men	det	kan	samtidig	være	med	til	at	give	et	billede	af	en	yderst	engageret	

stakeholdergruppe,	 som	 potentielt	 kunne	 udgøre	 en	 større	 trussel	 end	 vurderet.	 Men	 hvis	
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man	skal	forholde	sig	til	naboerne,	som	en	større	gruppe	end	blot	dem,	der	bor	i	Humleby,	så	

kan	det	vise	sig	at	være	et	andet	billede.	Hertil	kommenterer	Jens	Lauritsen:		 

”Vi	er	dybest	set	de	eneste	rundt	om	Carlsberg	Byen,	der	har	engageret	sig	

i	det.	De	andre	boligblokke	har	haft	nogle	kommentarer	 indimellem,	men	

ikke	arbejdet	ihærdigt	med	det	(10:54)”.			 

Der	opstår	derfor	et	billede	af,	at	det	ikke	er	alle	naboerne,	som	har	det	samme	engagement	i	

projektet,	 hvilket	 også	 vil	 betyde	 at	 truslen	 derfor	 vurderes	 til	 at	 være	 lav.	Kigger	man	

på,	hvorfor	 der	 er	 dette	skæve	 forhold	i	 naboernes	 engagement,	 er	 det	 interessant	 at	 se	

nærmere	på	overstående	citat	fra	Jens	Lauritsen.	Han	vurderer	her,	at	beboerne	i	Humleby	er	

kendetegnet	 ved,	 at	 de	 blandt	 andet	 har	 kompetencerne	 til	 at	involvere	 sig.	 Ser	man	

derudover	på	 deres	 boligsituation	 i	forhold	til	de	 omkringliggende	 naboerne,	 ser	 man	 en	

anderledes	 type	 boliger.	Humlebyen	er	 den	 gamle	 bydel	i	 København	med	 en	 lang	 historie,	

som	er	yderst	eftertragtet	 at	 komme	 til	at	 bo	i.	Det	 kan	 derfor	 antages,	 at	 beboerne	

i	Humleby	føler,	 at	 de	har	mere	på	 spil	i	forhold	 til	 bevaringen	 af	 den	 gamle	 charmerende	

stil,	som	modsat	boligblokken	på	den	 anden	side	 af	 vejen	ikke	på	 samme	måde	 føler.	Igen	 er	

det	den	 enkelte	 persons	 holdning,	der	afgør,	 hvorvidt	 noget	 er	charmerende	 og	hvilken	 stil,	

man	bedst	 kan	lide.	Men	ud	 fra	 Lauritsens	citat,	er	 der	 flere	 indikationer	 på,	 at	 man	

i	Humleby	har	en	fælles	forståelse	for,	at	det	man	har	i	Humleby,	er	noget	unikt.	 

		 

Som	tidligere	nævnt	har	naboerne	ikke	en	direkte	økonomisk	påvirkning	på	Carlsberg	Byen,	

da	de	ikke	er	årsag	til	om	boligerne	bliver	solgt	eller	ej.	Deres	rolle	er	i	stedet	mere	funderet	i	

det	social-økonomiske	perspektiv.	Her	kendetegner	deres	rolle	 i	højere	grad,	hvordan	de	er	

med	til	at	forme	Carlsberg	Byens	place	brand	samt	bylivet	i	området.		

	 

I	takt	med	denne	identificering	og	bekræftelse	af	naboernes	legitimitet	i	forhold	til	Carlsberg	

Byen,	er	det	interessant	at	se,	hvordan	gruppen	bliver	involveret.	Savage	(1991)	vurderer,	at	

den	bedste	måde	at	håndtere	denne	”supporter”	gruppe,	er	ved	at	involvere	dem	i	processen	

(s.	 65).	 I	 hvor	 høj	 grad	 denne	 type	 stakeholdere	 føler	 sig	 involveret	 i	 projektet,	 vil	 blive	

analyseret	yderligere	i	et	senere	afsnit	omkring	co-creation.		 
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5.6.2	-	Nye	Beboere			

Gennem	samtale	med	en	repræsentant	 fra	 stakeholder	gruppen	 ”nye	beboere”,	vil	det	være	

muligt	 at	 analysere	 på	 vedkommendes	 forhold	 Carlsberg	 Byen.	 Som	 det	 er	 redegjort	 for	

tidligere	 i	 opgaven,	 dækkes	 følgende	 analyse	 over	 en	 samtale	 med	 boligkøber,	 Jacob	

Hedegaard.	 

		 

Jacob	Hedegaard	er,	modsat	naboerne,	tilhørende	en	mere	direkte	stakeholdergruppe.	Dette	

vurderes	ud	fra	Clarksons	(1995)	definition	på	en	direkte	stakeholder,	hvor	den	økonomiske	

relation	mellem	stakeholder	og	organisation	er	afgørende.	Denne	type	stakeholder	er	derfor	

vigtig	 for	Carlsberg	Byen,	da	det	er	dem,	der	bidrager	med	størst	økonomisk	værdi	gennem	

deres	boligkøb	(Clarkson,	1995,	s.	105).	Derudover	er	der	præmissen	om,	at	det	er	denne	type	

stakeholder,	 som	kommer	 til	 at	have	sin	daglige	gang	 i	området,	der	er	den	vigtigste.	Dog	 -	

som	 Clarkson	 (1995)	 påpeger	 -,	 er	 det	 ikke	 kun	 den	 økonomiske	 forbindelse	 mellem	

stakeholder	 og	 organisation,	 der	 er	 afgørende,	men	 i	 lige	 så	 høj	 grad	 det	 socioøkonomiske	

aspekt	i	henhold	til	at	skabe	et	attraktivt	place	brand	(Zenker	&	Braun,	2010).			

		 

Den	 direkte	 forbindelse	 og	 det	 dynamiske	 samspil,	 som	 der	 er	 vigtigt	 i	 denne	 forbindelse,	

kommer	samtidig	til	udtryk	i	samtalen	med	denne	type	stakeholder.	Jacob	Hedegaard	udtaler	

her:	 ”Jeg	 glæder	 mig	 til	 det	 –	 mit	 liv	 handler	 nu	 om,	 at	 det	 skal	 fortsætte	 i	 Carlsberg	

Byen”	(Hedegaard,	 23:20).	Dette	 viser,	 at	 han	 ikke	blot	 er	 økonomisk	 involveret	 i	 projektet,	

men	at	det	kan	antages,	at	han	samtidig	er	villig	til	bidrage	til	det	socioøkonomiske	aspekt.		 

Ud	fra	Savages	(1991)	inddeling	af	stakeholder	typer	vurderes	det,	at	han	tilhører	en	såkaldt	

”mixed	blessing”.	 Kendetegnet	 ved	 denne	 type	 er,	 at	 der	 eksisterer	 både	 en	 høj	

samarbejdsvillighed	 samt	 en	 høj	 trussel	 mod	organisationen,	 hvilket	 vil	 blive	 uddybet	

nedenfor.		 

		

Samarbejdsvilligheden	 og	 det	 dertilhørende	 potentiale	 kommer	 især	 til	 udtryk	 gennem	 de	

mange	ønsker	om	at	blive	inddraget	i	højere	grad.	Hedegaard	udtaler	her:		

”Jeg	 har	 meget	 interesse	 i	 at	 deltage	 i	 eventuelle	 inddragelsesmøder	 og	

bidrage	til	området”	(Hedegaard,	10:30)	samt,	”jeg	vil	gerne	engagere	mig	
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i	 området,	 og	 har	 også	 en	 forventning	 om	 at	 stille	 op	 til	 at	 komme	 i	

grundejerforeningen”	(11:45).			

Disse	udsagn	er	med	til	at	give	et	billede	af	en	stakeholder,	som	ønsker	at	deltage	i	projektet,	

og	som	formentlig	kommer	til	at	blive	et	stort	aktivt	for	området.	Derfor	opstår	der	også	visse	

bekymringer	set	 fra	Carlsberg	Byens	perspektiv,	 fordi	 interessenten	giver	udtryk	for,	at	han	

ikke	føler,	at	han	er	blevet	inddraget	nok	og	har	modtaget	nok	information.	Dette	pointeres	i	

følgende	udsagn.	

”Jeg	har	fået	én	mail	på	den	halvanden	måned,	jeg	har	været	en	del	af	det	

her”	(Hedegaard,	 10:25).	 Hertil	 tilføjer	 han,	”der	 er	 dog	 en	 lang	 række	

ubekendte,	der	kan	gøre,	at	det	går	fra	fedt	til	super	fedt.	Og	her	synes	jeg,	

at	det	er	oplagt	at	trække	på	den	ressource,	der	er	hos	alle	os	boligkøbere,	

der	har	lagt	en	stor	sum	penge	derude”	(13:25).		 

Ifølge	 teorien	 vil	 denne	 type	 stakeholder	 med	 tiden	 bevæge	 sig	 mod	 enten	

en	støttende	eller	en	ikke-støttende	stakeholder	 gruppe.	 Dette	afgøres	af,	 hvor	 høj	 grad	

gruppen	er	tilfredse	eller	utilfredse	med	organisationen. 

Ifølge	Savage	 (1991)	er	det	 fordelagtigt	 at	 samarbejde	med	denne	 type	 stakeholder.	 I	 dette	

tilfælde	 vil	 det	 dog	 vurderes,	 at	 Hedegaard	 ikke	 føler,	 at	 organisationen	 er	 villige	 til	 at	

samarbejde.	 Hvis	 denne	 tendens	 fortsætter,	 vil	 der	 være	 en	 overhængende	 risiko	 for,	 at	

personer	 inden	 for	 denne	 stakeholder	 type	 vil	 ændre	 syn	 på	 Carlsberg	 Byen	 og	 potentielt	

arbejde	 imod	projektet.	Men	da	Hedegaard	stadig	må	vurderes	 til	at	være	ny	 i	projektet,	da	

han	 først	 for	 nyligt	 har	 underskrevet	 kontrakt,	 vurderes	 risikoen	 som	 lav.	 Den	 store	

efterspørgsel	 for	mere	 inddragelse,	 vil	 blive	 behandlet	 i	 et	 efterfølgende	 afsnit	 omkring	co-

creation.	

	

5.6.2	-	Studerende 

Den	tredje	og	sidste	stakeholder	gruppe,	som	der	bliver	behandlet	ved	denne	afhandling,	er	

de	studerende.	De	studerende	er	som	den	første	gruppe	blevet	placeret	i	Carlsberg	Byen,	efter	

10.000	studerende	fra	Professionshøjskolen	UCC	flyttede	ind	på	Campus	Carlsberg	(Carlsberg	
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Byen,	u.d.).	I	2018	kommer	der	yderligere	900	elever,	når	Danmarks	første	Europaskole	åbner	

i	Carlsberg	Byen12.	 

		 

De	 studerende	 vil	 i	 denne	 sammenhæng	 komme	 til	 at	 spille	 en	 rolle	 i	 udformningen	 af	

Carlsberg	 Byens	place	brand,	 hvorfor	 det	 er	 relevant	 at	 inddrage	 dem	 i	 denne	 analyse.	

Grunden	 til,	 at	 de	 netop	 kommer	 til	 at	 spille	 en	 rolle	 i	 denne	 sammenhæng,	 er	 primært	

gennem	 deres	 tilstedeværelse	 i	 bylivet.	 Som	 det	 ses	 i	 nogle	 af	 de	 udarbejdede	 BCM’s,	 er	

associationen	studieby	fremhævet	 som	 en	 af	 top	 associationerne.	 Derfor	 anser	 de	 andre	

respondenter	dem	som	en	vigtig	aktør	i	området.	 

	 

De	 studerende	 som	 stakeholder	 typer	 adskiller	 sig	 fra	 boligkøberne,	 da	 de	 ikke	 har	 nogen	

direkte	økonomisk	betydning	for	Carlsberg	Byen	og	dens	drift.		Her	fremstår	de	i	stedet	som	

en	indirekte	stakeholder	i	kraft	af	deres	indirekte	indflydelse	på	området.		

For	 at	 kunne	 forstå	 de	 studerendes	 indflydelse	 på	 området,	 er	 det	 vigtigt	 at	 nævne,	 at	

Carlsberg	 Byen	 ikke	 har	 direkte	 indflydelse	 på,	 hvordan	 de	 studerende	 trives	 på	 studiet.	

Campus	 Carlsberg	 er	 en	 selvstændig	 organisation,	 som	 derfor	 også	 har	 suverænitet	 til	 at	

afgøre,	hvordan	forholdene	på	skolen	skal	være.		 

Dermed	ikke	sagt,	at	Carlsberg	Byen	som	organisation	er	uden	ansvar,	da	de	netop	er	med	til	

at	sikre,	at	det	er	et	attraktivt	område,	hvor	de	studerende	vil	finde	sig	tilpas	og	bruge	deres	

aktive	timer	uden	for	studietiden.	 

		 

Denne	sondring	mellem	ansvarsområder	er	værd	at	have	in	mente,	da	der	gennem	de	udførte	

interviews	med	de	studerende	tegnede	sig	et	billede	af,	at	der	var	flere	ting	omkring	studiet,	

som	 var	 frustrerende.	 Disse	 elementer	 er	 ikke	medregnet	 i	 denne	 afhandling,	 da	 de	 ligger	

uden	 for	 Carlsberg	 Byens	 ansvarsområde.	 Modsat	 opstod	 der	 også	 en	 fælles	 forvirring	

omkring,	 hvad	 Carlsberg	Byen	 består	 af	 som	område,	 hvilket	 blandt	 andet	 kom	 til	 udtryk	 i	

disse	udsagn:		 

”Hvad	 er	 hele	 idéen	 omkring	 det	 hele?	 Lige	 nu	 er	 det	 bare	 et	 stort	

byggerod,	 og	 jeg	 aner	 ikke,	 hvad	 der	 kommer	 til	 at	 ske”	(Brokmann,	

16:20),		 

																																																								
12	Europaskole	-	http://www.carlsbergbyen.dk/erhverv/europaskolen		
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”Vi	 er	 bare	 blevet	 placeret,	 der	 har	 ikke	 rigtig	 været	 noget	

information	(Jensen,	08:20).	 

Disse	 udsagn	 gør	 blandt	 andet,	 at	 de	 studerende	 som	 en	 stakeholder	 gruppe	 tilhører	 den	

”marginale”	 gruppe.	 Den	marginale	 gruppe	 er	 kendetegnet	 ved	 at	 udgøre	 en	 lav	 trussel	 og	

samtidig	have	en	lav	lyst	til	at	samarbejde	med	organisationen	(Savage,	1991,	s.	66).		 

Den	 lave	 lyst	 til	 at	 samarbejde	 med	 Carlsberg	 Byen	 kommer	 primært	 ud	 fra,	 at	

respondenterne	 ikke	 har	 brugt	 tid	 på	 at	 orientere	 sig	 om	 projektet.	 Den	 store	 forvirring	

omkring	projektet	vurderes	også	at	opstå,	da	de	studerende	ikke	aktivt	har	gjort	en	indsats	i	

at	 sætte	 sig	 ind	 i	 tingene.	 Dette	 fremgår	 blandt	 andet	 i	 samtale	med	Mie	 Jensen,	 hvor	 hun	

udtaler	følgende,	da	der	blev	spurgt	ind	til	hende	og	hendes	studievenners	interesse	omkring	

Carlsberg	 Byen	 og	 området:	”	 Nej,	 ikke	 rigtig,	 der	 er	 heller	 ikke	 så	 meget	 interesse	 for	 det”,	

samt:	 ”det	er	et	 sted	vi	går	 i	 skole,	og	det	er	det”	(Jensen,	14:10).	Disse	udtalelser	vidner	om	

manglende	interesse	for	Carlsberg	Byen,	hvorfor	det	kan	vurderes,	at	det	kan	være	svært	at	

aktivere	dem.	Det	vil	antages,	at	det	vil	være	en	udfordring	at	kræve	en	større	interesse	fra	de	

studerende,	da	det	er	studiet,	der	primært	optager	dem	i	øjeblikket.	Dertil	vurderes	det,	at	de	

studerende	ikke	på	samme	måde	er	økonomisk	påvirket,	som	man	ser	hos	naboerne	og	de	nye	

beboere,	hvilket	kan	forklare	deres	manglende	interesse.			

	

Modsat	bliver	der	alligevel	givet	udtryk	for,	når	der	bliver	spurgt	direkte,	at	der	er	en	lyst	til	at	

blive	mere	inkluderet:	 

”Det	er	klart,	at	jeg	ville	have	en	interesse	i	at	deltage	i	projekter	omkring	

udformningen”	(Brokmann,	 17:00).	 Samt:	 ”ja,	 det	 kunne	 da	 godt	

være”	(Jensen,	10:30).		 

I	forhold	til	stakeholderteorien	ved	vi,	at	samspillet	mellem	stakeholderne	og	organisationen	

opererer	i	et	dynamisk	samspil,	hvorfor	det	vurderes,	at	der	kan	være	et	uudnyttet	potentiale	

hos	de	studerende.		 

Vil	det	lykkedes	at	involvere	dem	i	højere	grad,	kan	det	derimod	resultere	i,	at	de	studerende	

udvikler	sig	til	en	supporter	gruppe.	En	supporter	gruppe	vil,	modsat	den	marginale	gruppe,	

være	med	til	at	skabe	et	mere	attraktivt	og	levende	område.	
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5.6.3	-	Håndtering	af	stakeholdere 

Efter	 en	 analyse	 af	 de	 tre	 stakeholder	 grupper:	 naboer,	 ny	 beboere	 og	 studerende,	 er	 det	 i	

henhold	til	teorien	interessant	at	se	nærmere	på,	hvordan	Carlsberg	Byen	vil	være	i	stand	til	

at	håndtere	disse	med	henblik	på	at	skabe	et	attraktive	place	brand.	 Ifølge	teorien	er	der	en	

risiko	ved	at	prioritere	én	stakeholder	gruppe	fremfor	en	anden	(Freeman,	1984).	

For	 at	 kunne	 analysere	 denne	 problemstilling	 er	 der	 i	 indeværende	 afhandling	 blevet	

foretaget	et	interview	med	repræsentant	fra	organisationen,	Per	Sander,	salgschef	for	boliger	i	

Carlsberg	 Byen.	 Netop	 dette	 interview	 er	 med	 til	 at	 besvare,	 hvordan	 organisationen	

forholder	 sig	 strategisk	 til	 de	 forskellige	 stakeholdere	 og	 dertilhørende	 roller,	 og	 hvordan	

organisationen	konkret	arbejder	med	at	aktivere	dem.		 

”Det	hele	er	samlet.	Vi	har	en	kommunikations	-og	en	marketingchef	med	

ca.	tre	hjælpere	under	sig”	(Sander,	30:00).	 

Dette	udsagn	kommer	på	baggrund	af	spørgsmålet,	hvorvidt	Carlsberg	Byen	som	organisation	

har	lavet	specifikke	afdelinger,	der	har	til	ansvar	at	håndtere	en	bestemt	type	stakeholder.	Da	

dette	ikke	er	tilfældet,	og	man	i	stedet	vælger	at	anvende	én	samlet	kommunikation,	er	der	en	

risiko	 for,	 at	 man	 kommer	 til	 at	 nedprioritere	 visse	 grupper.	 Jf.	 teoriafsnittet	 består	 place	

branding	 af	 en	 lang	 række	 stakeholdere	 med	 forskellige	 behov,	 hvorfor	 én	 samlet	

kommunikation	kan	være	vanskelig	at	målrette	til	disse.	 

Denne	påstand	bliver	blandet	andet	underbygget,	når	man	ser	på	den	kommunikation,	 som	

der	 bliver	 udøvet	 hos	 Carlsberg	 Byen.	 I	 forhold	 til	 naboerne,	 har	 der	 været	 afholdt	 en	 del	

møder:	”Vi	laver	rigtig	mange	bymøder	med	vores	naboer,	hvor	vi	informerer	omkring,	hvor	vi	er	

henne,	 hvor	 langt	 vi	 er	 osv.”	(Sander,	 15:00).	 En	 påstand,	 som	 bliver	 bakket	 op	 af	

Thrane:	”Carlsberg	Byen	er	flinke	til	at	gøre	opmærksom	på,	hvad	de	har	lavet,	og	de	har	prøvet	

at	få	et	samarbejde	op	at	køre	med	os	naboer”	(19:10).			 

		 

I	forhold	til	den	direkte	stakeholder	type:	nye	beboere,	er	de	som	beskrevet	mindre	begejstret	

for	kommunikationen.	Dette	udtrykker	Hedegaard	ved	følgende	citat:	”Det	er	relativt	kort	tid,	

jeg	har	været	en	del	af	processen,	men	umiddelbart	er	jeg	en	smule	overrasket,	til	den	skuffende	

side,	over	hvor	lidt	jeg	egentlig	bliver	inddraget”	(9:50).	Hedegaard	giver	her	udtryk	for,	at	han	

havde	forventet	at	modtage	mere	information.	Jf.	overstående	stakeholder	analyse	viser	det,	
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at	 Hedegaard	 er	 motiveret	 og	 begejstret	 for	 sit	 boligkøb,	 hvorfor	 han	 ønsker	 og	 forventer	

mere	information.	 

Denne	holdning	 fra	en	vigtig	direkte	stakeholdertype,	er	yderst	 interessant	at	undersøge	og	

være	opmærksom	på	under	udviklingen	af	Carlsberg	Byen.	Da	det	er	blevet	vurderet,	at	denne	

type	 stadig	 befinder	 sig	 i	mixed-blessing	gruppe	 (Jf.	 stakeholderanalyse),	 vil	 det	 på	

nuværende	 tidspunkt	 ikke	 have	 den	 store	 betydning.	 Carlsberg	 Byen	 kan	med	 fordel	 være	

opmærksom	på	dette	samt	være	bevidste	om,	at	der	hele	tiden	kan	og	vil	opstå	små	og	store	

udfordringer,	 som	 der	 skal	 håndteres	 (Jf.	 stakeholderanalyse).	 Stakeholderne	 udvikler	 hele	

tiden	deres	interesseforhold	i	forhold	til	organisationen,	hvorfor	ingen	må	ignoreres.		 

		 

En	 stakeholder	 gruppe,	 som	 til	 en	 vis	 grad	 føler	 sig	 ignoreret,	 eller	 i	 hvert	 fald	 en	 smule	

overset,	er	de	studerende.	Selvom	der	i	samtale	med	de	to	studerende	ikke	direkte	blev	givet	

udtryk	 for	dette,	 så	var	der	en	klar	opfattelse	af,	at	de	 ikke	vidste	meget	omkring,	hvad	der	

skete,	og	hvad	der	kommer	til	at	ske	 i	Carlsberg	Byen.	Ud	 fra	disse	observationer,	og	det	at	

universitet	UCC	er	en	selvstændig	organisation,	vurderes	det,	at	Carlsberg	Byen	bevidst	har	

fravalgt	 at	 prioritere	 denne	 type	 stakeholdere.	 Det	 kan	 antages,	 at	 denne	 nedprioritering	

denne	 stakeholder	 gruppe	 er	 foretaget	 på	 baggrund	 af	 enten	 manglende	 ressourcer	 eller	

prioritering	af	ressourcer.	Ligeledes	fremstår	denne	type,	som	en	indirekte	stakeholder,	som	

ikke	har	et	større	engagement	i	projektet.	Det	kan	antages,	at	Carlsberg	Byen	i	højere	grad	har	

valgt	 at	 fokusere	 på	 stakholdere	 med	 et	 større	 engagement.	 Ifølge	 stakeholderteorien	 er	

denne	 teori	 fordelagtig,	 da	 stakeholdere	 med	 et	 større	 engagement	 vil	 have	 en	 større	

indflydelse	på	projektet.	 

		 

Det	vurderes,	 at	det	kan	give	en	 række	udfordringer,	da	Carlsberg	Byen	 ikke	 fokuserer	 lige	

meget	på	de	enkelte	stakeholder	grupper,	og	at	man	forsøger	at	forme	kommunikationen,	så	

den	rammer	alle.	Ud	fra	denne	analyse,	kan	man	se,	at	det	kun	er	én	gruppe:	naboerne,	som	

føler	sig	velinformeret.		

	

I	henhold	til	organisationens	kommunikation,	som	skal	sikre,	at	interessenterne	bliver	holdt	

opdateret,	 udtaler	 Per	 Sander	 følgende:	 ”Sociale	 medier	 og	 nyhedsbreve	 er	 måden,	 vi	

kommunikerer	på”,	”	vi	har	10.000	følgere	på	vores	nyhedsbrev”	(24:40).	Der	tegner	sig	her	et	

billede	af,	at	man	som	interessent	skal	tage	et	aktivt	valg	for	at	modtage	information.	Du	skal	



	 91	

altså	 som	 ny	 beboer	 eller	 studerende	 i	 Carlsberg	 Byen	 selv	 ind	 og	 like	 eller	 skrive	 dig	 på	

modtagerlisten	til	et	nyhedsbrev,	hvis	du	løbende	vil	opdateres.		 

I	 dette	 tilfælde	 kan	 det	 ses,	 at	 de	 studerende	 ikke	 har	 taget	 et	 aktivt	 valg	 om	 modtage	

information	fra	Carlsberg	Byen.		

	

5.6.4	-	Opsummering	på	stakeholderteorien	

I	 det	 ovenstående	 afsnit	 er	 der	 blevet	 analyseret	 på	 de	 tre	 stakeholder	 grupper:	 naboer,	

nye	beboere	og	studerende.	Alle	tre	stakeholder	grupper	er	interessante	at	analysere,	da	de	er	

nogle	af	de	primære	grupper,	som	skal	være	med	til	at	udforme	Carlsberg	Byens	place	brand.	

Hvis	 ikke	det	 lykkedes	at	holde	disse	grupper	 tilfredse,	kan	det	potentielt	skade	brandet	og	

områdets	tiltrækningskraft.	 

		 

De	tre	grupper	er	hver	især	med	til	at	sætte	deres	præg	på	området,	og	det	står	klart,	at	der	er	

stor	forskel	på	deres	tilhørsforhold	til	Carlsberg	Byen.		 

Gennem	en	analyse	af	Savages	(1991)	inddeling	af	stakeholder	typer	blev	dette	underbygget.	

Naboerne,	som	en	indirekte	stakeholder,	besidder	en	stor	lyst	og	dermed	et	potentiale	for	et	

samarbejde.	Dertil	bliver	det	vurderet,	at	de	besidder	en	 lav	 trussel	overfor	organisationen.	

Den	lave	trussel	er	tilmed	gældende	hos	den	anden	indirekte	stakeholder	type,	de	studerende,	

som	dog	vurderes	til	at	besidde	en	lav	lyst	til	at	samarbejde	på	nuværende	tidspunkt.	 

Endeligt	bliver	det	 analyseret,	 at	den	direkte	 stakeholder	gruppe,	nye	beboere,	besidder	en	

stor	 lyst	 til	 samarbejde,	men	 også	 en	 trussel	 overfor	 organisationen.	 Dette	 opstår	 primært	

i	forbindelse	med	den	store	økonomiske	afhængighed	samt	deres	indflydelse	på	skabelsen	af	

place	brandet.			 

Hvordan	 disse	stakeholder	 grupper	bliver	 behandlet	 fra	 Carlsberg	 Byens	 side,	 er	 vidt	

forskelligt,	og	der	er	flere	tegn	på,	at	nogle	grupper	får	mere	opmærksomhed	end	andre.	For	

at	kunne	skabe	en	bedre	fornemmelse	af,	hvad	det	betyder	at	involvere	disse	forskellige	typer	

af	 stakeholdere,	 vil	 indeværende	 afhandling	 fortsat	 analysere	 brugen	 af	co-creation	i	 det	

kommende	afsnit.	
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5.7	-	Co-creation 

Der	har	gennem	afhandlingen	været	et	stort	fokus	på	involvering	af	stakeholdere,	og	hvorvidt	

de	 forskellige	 typer	 af	 stakeholdere	 føler	 sig	 inkluderet.	 I	 forlængelse	 af	 dette	 vil	 det	

kommende	afsnit	analysere,	hvad	der	sker	med	bestemte	typer	af	stakeholdere,	når	de	bliver	

involveret	i	højere	grad,	end	blot	at	agere	som	modtager	af	information.		

		 

Det	 er	 tidligere	 blevet	 nævnt,	 at	 hvis	 det	 lykkedes	 at	 inkludere	 beboerne	 og	 andre	 vigtige	

stakeholdere	 i	 selve	place	brandet,	 øger	 det	 chancerne	 for,	 at	 det	 bliver	 en	 succes	

(Kavaratzis,	2012,	s.	8).	Dette	udsagn	er	med	til	at	underbygge	forståelsen	af,	at	place	brandet	

vil	blive	skabt	i	et	dynamisk	sammenspil	med	de	netop	analyserede	stakeholdere.		 

		 

Som	det	 fremgår	 af	 analysen	af	respondenterne	 fra	de	tre	stakeholder	 grupper,	 er	 der	 store	

udsving	i,	hvordan	de	føler	sig	inddraget	i	hele	projektet.	Denne	problemstilling	var	derfor	et	

stort	 tema	 i	 de	 udarbejdede	 interviews,	 da	 det	 gennem	 samtale	 med	 respondenterne	 blev	

tydeliggjort,	hvordan	de	selv	kunne	forestille	sig	at	blive	inddraget.	Der	er	derfor	blevet	stillet	

direkte	 spørgsmål	 om	 deres	 holdning	 til,	 hvordan	 og	 hvor	 meget	 de	 føler,	 de	 er	 blevet	

involveret.	 Dertil	 er	 respondenterne	 blevet	 bedt	 om	 at	 forholde	 sig	 til,	 hvordan	 de	 evt.	

ønskede	det	 gjort	 anderledes	 (se	 interviewguide,	 bilag	1).	 På	den	måde	 er	det	 forsøgt	 at	 få	

respondenterne	 til	 at	 reflektere	over,	hvad	der	kunne	være	blevet	gjort,	hvis	 tingene	 skulle	

have	været	gjort	bedre	(såfremt	de	mener	det). 

		 

Som	nævnt	tidligere,	vil	det	ud	fra	teorien	være	vigtigt	at	oprette	en	klar	struktur	for,	hvordan	

man	er	med	til	at	sikre,	at	 inddragelsen	af	beboerne	sker	på	den	bedst	mulige	måde.	Her	er	

første	step	at	forsøge	at	komme	frem	til	en	fælles	vision	(Zenker	&	Erfgen,	2014,	s.	228).	Dette	

kræver,	at	man	får	et	indgående	kendskab	til	de	forskellige	stakeholders	interesser,	men	også	

at	man	vil	være	i	stand	til	at	eksekvere	på	nogle	af	de	interesseforhold,	som	der	kommer	til	

udtryk	 hos	 stakeholderne.	Skabelsen	 af	 en	 fælles	 vision	 er	 tidligere	 blevet	 udfordret	 i	

analysen	omkring	corporate	branding.	Det	fremgår,	at	det	har	været	vanskeligt	for	Carlsberg	

Byen	at	være	overbevisende	i	sin	kommunikation	af	visionen.		 

Dertil	 problematikken,	at	 det	kan	 være	 en	 udfordring	fra	 organisationens	 side,	 at	 det	ikke	

altid	er	muligt	at	varetage	de	mange	forskellige	interesseforhold.	 
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Netop	dette	kom	til	udtryk	flere	gange	i	interviewene	med	respondenterne.	Ser	man	først	på	

interviewene	med	naboerne,	bliver	der	 flere	gange	nævnt,	at	de	føler,	at	organisationen	bag	

Carlsberg	Byen	lytter:	 

”Virker	til,	at	de	har	prøvet	at	få	et	samarbejde	–	de	har	lyttet	og	noget	af	

det	har	de	taget	med	–	”de	hører	efter,	hvad	det	er,	der	betyder	noget	for	

os”	(Thrane,	19:15).		 

Den	 sidste	 del	 tyder	 på,	 at	man	 fra	 Carlsberg	 Byens	 side	 har	 forsøgt	 at	 forstå,	 hvad	 der	 er	

vigtigt	for	denne	type	stakeholder.	Dette	kommer	senere	til	udtryk	i	et	konkret	initiativ,	hvor	

man	fra	Carlsberg	Byens	side	har	inddraget	naboerne:		 

”I	de	direkte	grænseflader	mellem	Carlsberg	Byen	og	Humleby,	har	vi	haft	

en	fin	dialog,	som	har	fungeret	som	det	skal”	(Lauritsen,	23:50).		 

Dette	udsagn	og	 initiativ	bakker	naboen	Thrane	samtidig	op	omkring,	når	hun	 fortæller	om	

konkrete	 initiativer.	 Thrane	 har	 især	 været	 tilfreds	 med	 inddragelsen	 i	 etableringen	 af	

overgangen	fra	Humleby	til	Carlsberg	Byen	(Thrane,	19:20).		Denne	inddragelse	omhandlede,	

at	man	skulle	 finde	en	 løsning	på,	hvordan	overgangen	 fra	Humleby	(hvor	naboerne	bor)	 til	

Carlsberg	Byen	skulle	se	ud	og	fungere.	Her	har	man	som	nabo	blandt	andet	haft	mulighed	for	

at	komme	med	indspark	til,	hvordan	hegnet	og	belysningen	skulle	se	ud.	Her	uddyber	Thrane	

blandt	andet	begejstring	for,	at	de	vil	 få	en	 lav	belysning,	som	ikke	 lyser	op	på	husene,	men	

som	giver	er	visuelt	godt	udtryk	(Thrane,	20:00).		 

Dette	kan	virke	til	at	være	en	relativt	lille	ting,	men	da	begge	naboer,	uafhængigt	af	hinanden,	

fremviser	 det	 som	 et	 positivt	 eksempel,	vidner	det	 om,	 hvordan	co-creation	tiltag	kan	 være	

med	til	at	skabe	en	positiv	stemning	omkring	projektet.	 

		 

Denne	 inddragelse	 af	 beboere	 vil	 kun	 have	 den	 maksimale	 effekt,	 hvis	 beboerne	 føler	 sig	

inddraget	og	respekteret	(Braun,	2013,	s.	21).	Derfor	ser	man	også	den	positive	reaktion	på	

netop	dette	projekt,	da	Carlsberg	Byen	har	henvendt	sig	direkte	og	spurgt	naboerne	til	råds	og	

inddraget	 dem	 i	 processen.	 Havde	 de	 derimod	 henvendt	 sig	 og	 endt	med	 at	 lave	 en	 anden	

løsning,	vil	det	formentlig	have	haft	den	præcis	modsatte	effekt.		 

Ovenstående	eksempel	på	vellykket	inddragelsen	skal	dog	ses	som	et	enkeltstående	tilfælde,	

hvor	naboerne	har	følt	sig	inddraget.	Den	gængse	opfattelse	er	derimod,	at	selvom	Carlsberg	
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Byen	 forsøger	 at	 skabe	 en	 dialog,	 så	 bliver	 der	 ikke	 altid	 lyttet.	 Dette	 kommer	 til	 udtryk	 i	

følgende	citater:		

		 

”Vi	 har	 flyttet	 en	 promille	 i	 forhold	 til,	 hvad	 vi	 kunne	 have	 ønsket	 os”	(Lauritsen,	 24:00),	

samt:	”Mange	synes,	det	er	som	at	slå	en	i	dyne”	(Thrane,	39:50).	Disse	udsagn	kommer	som	et	

direkte	svar	til,	hvor	meget	de	som	naboer	føler,	de	har	været	inddraget.		 

Det	giver	derfor	et	billede	af,	at	der	har	været	en	række	gode	intentioner	fra	Carlsberg	Byen	i	

forhold	til	inddragelse	af	naboerne,	men	at	der	ikke	er	blevet	fulgt	op	på	dem.	Dette	kan	være	

problematisk,	da	denne	gruppe	i	høj	grad	skal	være	med	til	at	sikre,	at	Carlsberg	Byen	bliver	

et	attraktivt	sted	at	være.	 

Det	fremgår	dog	samtidig	i	samtalen	med	Thrane,	at	der	også	er	en	vis	forståelse	for,	at	man	

ikke	altid	bare	kan	inddrage	stakeholdere.	Mange	af	de	tiltag,	som	der	bliver	udført	kræver	en	

teknisk	forståelse.	Dette	kan	blandt	andet	ses	gennem	placeringen	af	de	forskellige	områder	

og	bygninger,	 som	netop	er	 foretaget	på	baggrund	af	 tekniske	årsager.	At	det	bygger	på	en	

teknisk	baggrund	gør,	at	beslutningerne	ofte	skal	tages	af	fagfolk	(Thrane,	38:00).		 

		 

Men	på	trods	af	et	krav	om	teknisk	 forståelse,	vil	det	dog	 ikke	betyde,	at	borgerne	 ikke	kan	

inddrages	 i	 processen.	 På	 trods	 af	 erkendelsen	 af	 tekniske	 færdigheder,	 opfatter	

respondenterne,	at	de	kan	inddrages	i	projekter,	som	kræver	færre	tekniske	færdigheder.	Her	

udtrykker	 Lauritsen	 blandt	 andet	 sin	 utilfredshed	 ved	 manglende	 inddragelse,	 hvor	 han	

udtrykker	at:	”Det	har	været	symbolske	ting”	(26:00).	Jf.	teoriafsnittet	kan	dette	resultere	i	at	

gruppen	 af	 naturlige	 årsager	mister	 interesse	 i	 at	 samarbejde,	 hvilket	 potentielt	 kan	 skade	

Carlsberg	Byens	place	brand.	Lauritsen	kommer	med	et	eksempel	på,	hvordan	han	ønsker	at	

blive	inddraget,	da	han	udtaler:	 

Det	 man	 kunne	 drømme	 om	 er,	 at	 der	 sættes	 ressourcer	 af	 til	 de	

interessenter,	 som	 ikke	nødvendigvis	er	direkte	 involveret.	Vi	kunne	være	

med	 i	 nogle	 idéudviklinger,	 så	 man	 ikke	 bare	 bliver	 præsenteret	 for	 en	

plan"	(26:15).	 

Den	samme	forståelse	af,	at	naboerne	føler,	de	er	blevet	inddraget	for	sent	og	dermed	ikke	har	

haft	mulighed	for	at	påvirke	projektet,	bliver	underbygget	af	Thrane:	”Skulle	man	have	været	

inddraget,	skulle	det	have	været	på	et	tidligere	stadie”	(40:00).		 
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Disse	 udsagn	 giver	 et	 indtryk	 af,	 at	 Carlsberg	 Byen	 ikke	 i	 særlig	 stor	 grad	 har	 tænkt	co-

creation	som	 en	 mulighed	 i	 udviklingen	 af	 området.	 Her	 ser	 man,	 at	 de	 ikke	 er	 blevet	

inddraget	 i	udformningen	af	de	 forskellige	branding	 faser,	hvilket	er	en	af	kriterierne	 for	at	

kalde	det	co-creation	(Payne,	2008,	s.	379).	Som	overstående	analyse	viser,	er	der	en	vis	grad	

af	interaktion	med	naboerne.	Dog	består	denne	interaktion	ofte	af	en	monolog,	hvor	naboerne	

bliver	 præsenteret	 for	 udviklingen	 og	 den	 fremadrettede	plan.	 De	 bliver	 dermed	 ikke	

inddraget	i	særlig	høj	grad.		

	

5.7.1	-	Nye	beboere	

Det	blev	i	samtalen	med	en	af	de	nye	beboere	hurtigt	gjort	klart,	at	han	var	en	anelse	skuffet	

over,	hvor	lav	grad	han	var	blevet	involveret	efter	køb	af	bolig	i	Carlsberg	Byen.	Dette	kommer	

til	udtryk	i	følgende	citat:		

”Der	er	dog	en	lang	række	ubekendte,	der	kan	gøre,	at	det	går	fra	fedt	til	

super	 fedt!	 Og	 her	 synes	 jeg,	 at	 det	 vil	 være	 oplagt	 at	 trække	 på	 den	

ressource,	 der	 er	 hos	 alle	 boligkøbere,	 der	 har	 lagt	 en	 stor	 sum	 penge	

derude.	Alle	os,	der	er	på	vej	ud	i	området	vil	hellere	end	gerne	bidrage	og	

svare	på	evt.	spørgeskema	vedrørende	området”	(Hedegaard,	13:25)	 

Braun	(2013)	formulerer	i	definitionen	af	stakeholdernes	roller,	at	rollen	som	indbygger	ofte	

bliver	 nedprioriteret	 (s.	 21).	 Dette	 argument	 går	 imod	 den	 generelle	 opfattelse	 af,	 at	

indbyggerne	i	høj	grad	er	med	til	at	skabe	place	brandet.	Braun	(2013)	argumenterer	her,	at	

en	af	hovedårsagerne	til,	at	de	ikke	bliver	inddraget	i	højere	grad,	er	et	spørgsmål	om	tid	(s.	

21).	 Her	 skal	 tid	 forstås	 som	 den	 langvarige	 proces,	 det	 kræver,	 at	 opbygge	 området	 i	

samarbejde	med	indbyggerne.	Kigger	man	mod	andre	byudviklingsprojekter	som	Ørestaden,	

Nordhavn	osv.,	så	bygger	diskussionen	ofte	på,	at	det	vil	komme	til	at	tage	lang	tid	før,	at	man	

vil	se	det	fungere	som	en	decideret	bydel	med	byliv.	Videre	i	Brauns	(2013)	teori,	diskuteres	

det,	 hvorvidt	 en	 top-down	metode	 fra	 organisationens	 side	 vil	 kunne	 fungere	 i	

en	place	branding	sammenhæng,	eller	om	det	i	højere	grad	gør	sig	gældende	i	erhvervslivet	(s.	

21).	 Denne	 diskussion	 er	 relevant	 i	 denne	 sammenhæng,	 da	 beboerne	 op	 til	 flere	 gange	

nævner,	 at	 de	 ikke	 føler	 sig	 inddraget	 i	 samme	 grad,	 som	 de	 ønsker.	 At	 Carlsberg	 Byen	
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anvender	ovennævnte	top-down	metode,	kan	derfor	være	årsagen	til,	at	Hedegaard	udtrykker	

skuffelse	ved	manglende	inddragelse.			

Dog	 kan	 top-down	metoden	 være	 fordelagtig	 for	 organisationen,	 da	 den	 kræver	 lang	 færre	

ressourcer	samt	resultere	i	en	kortere	proces. Dette	kommer	til	udtryk,	fordi	færre	personers	

holdninger	 skal	 tilgodeses.	Samtidig	 er	 der	 et	 økonomisk	 incitament,	 da	 Carlsberg	 Byen	 vil	

skulle	afsætte	færre	ressourcer	og	derved	spare	penge.		

Ovenstående	analyse	viser,	at	forskellige	forhold	spiller	ind,	hvorfor	strategien	med	fordel	kan	

fastlægges	 ud	 fra	 en	 balancegang	 mellem	 henholdsvis	 co-creation	 tiltag	 og	 top-down	

metoden.			 

		 

Dette	er	også	et	argument,	som	fremkommer	i	interview	med	Per	Sander	fra	Carlsberg	Byen,	

som	udtaler:	”De	nye	indbyggere	køber	projektet,	og	har	derfor	ikke	medbestemmelse”	(Sander,	

38:20).	 Derudover	 gør	 han	 det	 samtidig	 klart,	 i	 spørgsmålet	 omkring	 beboernes	

medbestemmelse	 til	konkrete	 initiativer	 i	Carlsberg	Byen,	at	det	 ikke	er	noget	de	benytter	 i	

særlig	stor	grad.	Her	udtaler	han	meget	afvisende:	”Nej,	sådan	kan	vi	desværre	 ikke	vælge	og	

vrage”	(Sander,	 34:50).	Her	 henviser	 Sander	 til,	 at	 beboerne	 ikke	 kan	 få	medbestemmelse	 i	

konkrete	tiltag,	som	eksempelvis	hvilke	dagligvarebutikker,	der	skal	ligge	i	området.	 

		 

Ud	fra	disse	udsagn,	kan	det	vurderes,	at	der	hersker	en	vis	grad	af	modstridende	interesser.	

På	 den	 ene	 side	 står	 beboerne	 med	 en	 stor	 lyst	 til	 at	 blive	 inddraget,	hvorimod	Carlsberg	

Byen	står	 på	 den	 anden	 side	 med	 en	 begrænset	 lyst	og	 eventuelt	 manglede	ressourcer.	

Dette	kan	 være	 nogle	af	 årsagerne	 til,	 at	 Carlsberg	 Byen	 netop	 vælger	 at	 nedprioriterer	

inddragelsen	af	de	nye	beboere.	 

		 

Hvorvidt	dette	har	en	afgørende	effekt	på	udformningen	af	place	brandet,	er	svært	at	vurdere	

på	 nuværende	 tidspunkt,	 og	 det	 er	 tilmed	noget,	 som	 først	 rigtig	 kan	 afgøres	 senere	 i	

udviklingen	af	området.	

	

5.7.2	-	Brand	Ambassadører 

Når	det	bliver	nævnt,	at	indbyggerne	som	en	konkret	rolle	ofte	bliver	nedprioriteret	eller	blot	

glemt	i	place	branding	sammenhænge,	hvilket	også	ses	hos	Carlsberg	Byen,	kan	det	medføre,	
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at	de	kommer	til	at	gå	glip	af	en	række	positive	aspekter.	I	Brauns	(2013)	arbejde	med	roller,	

argumenterer	han	 for,	at	organisationen	kan	overveje	at	 inddrage	brand	ambassadører.	Der	

findes	i	denne	sammenhæng	forskellige	typer,	hvor	det	er	interessant	at	se	på,	hvordan	nogle	

af	de	analyserede	stakeholdere	netop	kan	indtage	denne	rolle.	 

”Jeg	skal	gå	og	vente	på	det	her	indtil	juni	2018	–	der	er	ikke	noget	bedre	

end	at	fortælle	ens	venner,	hvor	fedt	det	her	bliver,	ved	at	blive	fodret	med	

nye	 informationer	 og	 hele	 tiden	 blive	 bekræftet	 i,	 at	 det	 var	 den	 rigtige	

beslutning”	(Hedegaard,	10:45).	 

Det	er	ikke	overraskende	at	høre,	at	Hedegaard	som	en	stakeholder,	der	netop	har	købt	bolig	i	

Carlsberg	Byen,	glæder	sig	til	at	komme	ud	og	bo	der.	Det	er	mere	interessant	at	høre,	hvor	

stor	en	 lyst	der	egentlig	 ligger	hos	denne	type	stakeholder,	og	modsat,	hvor	 lidt	de	hidtil	er	

blevet	inddraget	i	projektet. 

”Jeg	 synes,	 det	 kunne	 være	 sjovt	 at	 deltage	 i	 workshops	 og	 andre	

arrangementer,	 hvor	 vi	 borgere	 kunne	 komme	med	 bidrag”	(Hedegaard,	

11:30).		 

Ambassadørerne	kommer	dog	ikke	af	sig	selv,	og	det	faktum,	at	Hedegaard	netop	har	købt	en	

bolig	i	Carlsberg	Byen	og	derfor	er	positivt	stemt	overfor	hele	projektet,	er	ikke	nok.	Skal	det	

lykkedes	at	bygge	relationer	op	med	disse	ambassadører,	så	kræver	det	en	større	inddragelse	

af	dem	i	flere	faser	(Braun	2013,	s.	21).	Den	større	inddragelse	skal	sikre,	at	der	er	en	tydelig	

overensstemmelse	med	Carlsberg	Byens	værdier	og	beboernes	værdier.	Hvis	disse	stemmer	

overens,	vil	sandsynligheden	for	en	positiv	omtale	være	betydeligt	større.		 

		 

Men	at	tendensen	er	en	anden,	når	det	handler	om	inddragelse	af	de	nye	beboere,	kan	vise	sig	

at	 have	 en	 negativ	 indvirkning.	 Teorien	 foreslår,	 at	 der	 skal	 være	 et	 større	 fokus	 på	co-

creation.		 

Præmissen	for	co-creation	er	blevet	analyseret	i	de	ovenstående	afsnit,	hvor	det	her	står	klart,	

at	det	indebærer	mere	end	blot	at	modtage	information. 
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”Vi	 er	 allesammen	 i	 tvivl	 om,	 hvad	 der	 kommer	 til	 at	 udfylde	 de	 tomme	

rum.	 Alle	 går	 og	 snakker	 om	 det,	 men	 folk	 ved	 det	 ikke	 –	 det	 er	 meget	

rygtebasis”	(Hedegaard,	16:00).	 

Når	 der	 her	 bliver	 nævnt	 de	 tomme	 rum,	 så	 er	 det	 en	 reference	 til	 de	 mange	 områder	 i	

Carlsberg	Byen,	hvor	det	endnu	ikke	100	%	er	blevet	fastlagt,	hvad	der	skal	komme	til	at	ligge.	

Alternativerne	er	caféer,	boldbaner,	grønne	områder	osv.		 

At	der	hersker	en	 tvivl	om,	hvad	det	præcis	er,	der	kommer	 til	at	 ske	 i	de	 tomme	områder,	

behøver	 ikke	 nødvendigvis	 at	 være	 negativt.	 Men	 når	 man	 ser	 på	 det	 ud	 fra	 et	co-

creation	perspektiv,	 vil	 det	 vurderes,	 at	 det	 vil	 være	 oplagt	 at	 gøre	 brug	 af	 en	 større	

inddragelse	af	stakeholderne	for	at	få	en	forståelse	af,	hvad	stedets	kommende	interessenter	

ønsker	i	disse	områder.	 

		 

Det	 er	 tydeligt,	 at	 der	 vil	 være	 en	 god	opbakningen	 fra	 flere	 af	 stakeholderne	 til	 at	 komme	

med	 forslag	 i	 sådan	 en	 debat.	 Som	 det	 tidligere	 fremgik	 i	 stakeholder	 analysen	 blev	 det	

vurderet	 at	 både	de	nye	beboere	og	naboerne	besidder	 en	høj	 grad	 af	 samarbejdsvillighed,	

hvorfor	det	antages,	at	de	ville	bidrage	i	denne	debat.		 

Co-creation	i	 dette	 format	handler	dog	 ikke	kun	om,	hvem	der	 får	mest	 indflydelse,	 og	hvis	

tiltag	 der	 ender	 med	 at	 blive	 implementeret.	 Det	 altafgørende	 aspekt	 er,	 at	 de	 forskellige	

grupper	 føler,	at	de	har	haft	mulighed	 for	at	ytre	deres	mening,	og	at	der	er	blevet	 lyttet	 til	

dem.	Dette	aspekt	mangler	i	høj	grad	i	den	nuværende	situation.		 

		 

Dertil	skal	det	igen	nævnes,	at	Per	Sander	fra	Carlsberg	Byen	har	sagt,	at	de	ikke	kan	vælge	og	

vrage	på	den	måde	i	forhold	til	konkrete	initiativer.	Igen	handler	det	ikke	altid	om,	hvad	der	

bliver	iværksat	af	konkrete	initiativer,	men	følelsen	og	opfattelsen	af,	at	der	er	blevet	lyttet.		 

		 

Skal	det	derfor	lykkes	Carlsberg	Byen	at	”uddanne”	disse	såkaldte	ambassadører,	kræver	det	

en	større	inddragelse	i	form	af	co-creation.	Dette	kan	være	med	til	at	nedbryde	en	række	af	de	

tvivlsspørgsmål,	som	der	tydeligvis	hersker	på	nuværende	tidspunkt.	At	der	er	denne	tvivl	på	

nuværende	tidspunkt,	kan	være	med	til	at	bremse	udviklingen	af	place	brandet.	Det	står	klart,	

at	 brandet	 bliver	 skabt	 i	 et	 dynamisk	samspil	med	 stakeholderne,	 hvorfor	 det	 er	 vigtigt	 at	

have	 stakeholderne	 på	 niveau	 med	 Carlsberg	 Byen	 og	 deres	 visioner.	 At	 dette	 ikke	
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udelukkende	er	tilfældet,	vil	betyde	at	det	dynamiske	samspil	først	for	alvor	opstår	den	dag,	

hvor	de	ny	beboere	flytter	ind.	I	princippet	ligger	der	en	oplagt	mulighed	for	at	processen	kan	

gå	 i	 gang	 i	 et	 meget	 tidligere	 stadie,	 ved	 at	 inddrage	 dem	 i	 disse	co-creation	tiltag.	 På	 den	

måde	vil	der	være	en	tydelig	opfattelse	og	holdning	til	place	brandet.	

	

5.7.2	-	Hvor	meget	skal	der	inddrages?	

Under	 samtale	 med	Jacob	Hedegaard,	 opstår	 der	et	 interessant	 udsagn	 om	 balancegangen	

mellem	inddragelse	af	beboerne	og	top-down	strategi:		 

”Men	 jeg	kan	også	godt	 lide,	at	der	er	nogen,	som	har	tiltænkt	én	samlet	

plan,	så	man	undgår	et	stålhelvede	i	den	ene	ende	og	noget	helt	andet	i	den	

anden,	 men	 at	 det	 er	 et	 samlet	 projekt.	 Det	 er	 noget,	 der	 har	 tiltalt	

mig”	(Hedegaard,	14:25).	 

I	 dette	udsagn	bliver	diskussionen	om,	hvor	meget	Carlsberg	Byen	 skal	 bestemme,	 og	hvor	

meget	stakeholderne	skal	inddrages	sat	på	spidsen.	Som	nævnt	flere	gange	er	der	et	ønske	fra	

flere	af	respondenterne	om	at	komme	med	bidrag	til	projektet.	Men	det	handler	også	om	at	

skabe	et	område	med	en	klar	strategi,	som	understøtter	Carlsberg	Byens	vision.	Det	er	derfor	

en	 balancegang,	 når	 der	 bliver	 diskuteret	 beboerinddragelse,	 da	 det	 skal	 eksekveres	 på	 en	

måde,	hvor	alle	parter	er	tilfredse	med	resultatet.		 

		 

Denne	balancegang	kan	være	 svær	at	 vurdere,	da	det	 varierer	 fra	hvilken	 type	 stakeholder,	

der	er	tale	om.	Denne	problemstilling	bringer	os	tilbage	til	hele	håndteringen	af	de	forskellige	

stakeholdere,	 som	 fremgik	 i	 stakeholderanalysen.	 Det	 blev	 her	 analyseret,	 hvordan	 de	

forskellige	typer	af	stakeholdere	blev	prioriteret	forskelligt,	og	at	ikke	var	en	klar	opdeling	i	

håndteringen	 af	 disse.	 Det	 blev	 slået	 fast,	 at	 det	 kan	 være	 problematisk	 at	 prioritere	 de	

forskellige	stakeholdere,	hvilket	bliver	fremstillet	ved	denne	analyse	af	co-creation	tiltag.		 

		 

Som	afsnittet	lægger	vægt	på,	peger	meget	af	stakeholderteorien	på,	hvordan	det	kan	være	en	

mindre	 fordelagtig	 strategi	 at	 have	 fokus	 på	 enkelte	 grupper	 og	 elementer.	 Ud	 fra	

gennemgangen	 af	 de	 tre	stakeholder	 grupper,	 fremstår	 en	 ujævn	 fordeling	 i	 graden	 af	

inddragelse	af	de	forskellige	grupper.	Ser	man	nærmere	på,	hvordan	organisationen	har	valgt	

at	prioritere	forbrugerne	fremfor	de	tilbudte	produkter,	går	dette	hånd	i	hånd	med	forholdet	
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til	 stakeholderne.	 Vargo	&	Lusch	 (2004)	 teori	 om	 produkt	 –og	 forbrugerorientering	 er	

tidligere	 præsenteret	 i	 teoriafsnittet.	 I	 denne	 teorigennemgang	 er	 argumentationen,	 at	 der	

over	de	seneste	år	er	sket	et	paradigmeskifte	inden	for	branding	og	marketing,	da	det	i	dag	i	

højere	grad	handler	om	at	være	forbrugerorienteret		fremfor	produktorienteret	(s.	4).	 

I	dette	øjemed	har	Per	Sander	 fra	Carlsberg	Byen	tidligere	nævnt:	 ”De	nye	 indbyggere	køber	

projektet,	og	har	derfor	ikke	medbestemmelse”	(Sander,	38:20).	Dette	udsagn	peger	på,	at	man	

fra	 Carlsberg	 Byens	 side	 har	 et	mere	 produktorienteret	 synspunkt	 (goods-dominant-logic).	

Forbrugerne/stakeholderne	kommer	i	dette	tilfælde	til	at	fremstå	som	passive	forbrugere	af	

et	tilbudt	produkt	(Vargo	og	Lusch,	2004).	Denne	tilgang	er	modstridende	i	forhold	til	denne	

generelle	opfattelse	af,	at	et	place	brand	bliver	skabt	i	et	dynamisk	samspil	med	stakeholderne	

(Zenker	&	Braun,	2010).		 

Ud	fra	denne	analyse	og	samtale	med	de	respektive	respondenter,	fremstår	det	tydeligt,	at	det	

service-dominant	logic	ikke	er	et	perspektiv,	som	bliver	anvendt	i	særlig	grad.	Selvom	der	er	

blevet	 brugt	 ressourcer	 på	 at	 holde	 informationsmøder	 (især	 til	 naboerne)	 og	 andre	 små	

initiativer,	så	giver	naboerne	udtryk	for,	at	der	ikke	er	blevet	lyttet	væsentligt	til	deres	behov	

og	ønsker.	Den	 forbrugerorienteret	 tilgang	skulle	nemlig	være	med	 til	 at	 sikre,	 at	Carlsberg	

Byen	skabte	det	nye	byområde	i	overensstemmelse	med	de	berørte	stakeholdere.	

	

Overstående	 analyse	 af	co-creation	havde	 til	 hensigt	 at	 analysere,	 hvordan	 de	 tiltag,	 som	

Carlsberg	 Byen	 har	 iværksat,	er	 blevet	 modtaget	 af	 de	 forskellige	 typer	 af	 stakeholdere.	

Ligeledes	 har	 analysen	 pointeret	 en	 række	 problemstillinger,	 som	 der	 er	 opstået,	 ved	 at	

Carlsberg	Byen	 ikke	har	 inddraget	 sine	 stakeholdere	 i	 særlig	 grad.	 Yderligere	diskussion	 af	

disse	problemstillinger	vil	blive	foretaget	i	hypotese	fem	og	seks.	 

	

	 	



	
	
	
	
	 	

Kapitel	6	
Diskussion	
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Kapitel	6	–	Diskussion	af	hypoteser	

	

På	 baggrund	 af	 afhandlingens	 analyse	 med	 udgangspunkt	 i	 henholdsvis	 place	 branding,	

stakeholderanalyse	 og	 co-creation	 vil	 vi	 nu	 være	 i	 stand	 til	 at	 diskutere	 afhandlingens	

hypoteser.	Dette	vil	blive	foretaget	i	det	kommende	afsnit.		
 

Hypotese	1:	En	klar	sammenhæng	mellem	områdets	vision,	kultur	og	image	vil	være	med	til	

at	styrke	et	place	brand	som	helhed.	 

	

Det	 at	 skabe	 et	 stærkt,	 omfattende	 brand	 kræver	 et	 solidt	 samspil	mellem	 organisationens	

vision,	 kultur	 og	 image	 (Hatch	&	 Schultz,	 2001).	 Ifølge	 denne	 teori	 er	 det	 således	 ikke	

tilstrækkeligt,	 at	 der	 overensstemmelse	 mellem	 vision	 og	 kultur	 internt	 i	 organisationens,	

hvis	målgruppens	opfattelse	af	organisationens	 image	 ikke	stemmer	overens	med	de	øvrige	

værdier.		 

En	fælles	brandingstrategi	for	et	område	med	mange	tilbud	og	sub-produkter	er	en	kompleks	

og	 uhåndgribelig	 proces	 (Simoes	&	Dibb,	 2001).	 Dette	 gør	 sig	 i	 høj	 grad	 gældende	 i	

byudvikling,	 hvor	 der	 udover	 det	 at	 brande	 området,	 også	 følger	 en	 høj	 grad	 af	 social	

ansvarlighed	med.	Det	skyldes,	at	en	udvikling	i	en	eksisterende	by	skal	tilgodese	borgerene	i	

hele	processen. 

Som	det	fremgik	af	interviewet	med	Per	Sander,	salgschef	i	Carlsberg	Byen,	anså	han	det	som	

en	væsentlig	fordel	at	Carlsberg	Byen	P/S	ejer	hele	området,	da	de	dermed	har	mulighed	for	

at	fastlægge	en	klar	strategi.	Det	er	tydeligt,	at	der	er	en	klar	strategi	for	opførelsen	af	de	nye	

boliger	i	henhold	til	kvalitet,	udseende,	arkitektur,	pris	og	hvornår	de	forskellige	ejendomme	

skal	være	klar	til	indflytning.	Dog	var	der	en	række	tvivlsspørgsmål	til	strategien	for	områdets	

øvrige	 tilbud	 og	 aktiviteter.	 Per	 Sander	 bekendtgjorde,	 at	 der	 var	 store	 dele	 af	 områdets	

grønne	 områder	 og	 erhvervslokaler,	 der	 endnu	 ikke	 var	 etableret	 en	 klar	 strategi	 for.	 Han	

nævnte	også,	at	organisationen	gerne	så,	at	mindre,	kreative	virksomheder	skulle	etablere	sig	

i	 området,	 men	at	 de	er	vanskelige	 at	 leje	 ud	 til,	 da	 de	 som	 regel	 ikke	 har	mulighed	 for	 at	

betale	den	husleje,	det	ville	kræve	at	drive	forretning	i	området.	Derefter	udtalte	han,	at	Louis	

Vuitton	–	som	han	opfattede	som	diametral	modsætning	til	de	små	kreative	erhverv	-	vil	være	

en	attraktiv	lejer	at	få	til	området	 
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Analysen	 af	 respondenternes	opfattelse	 af	 Carlsberg	 Byens	 image	 viste,	 at	der	 var	

uoverensstemmelse	 mellem	 respondenternes	 opfattelse	 Carlsberg	 Byens	 image	 og	

organisationens	vision.	 

I	 de	 forskellige	interviews	 udtrykker	 respondenterne,	 at	de	 opfatter	Carlsberg	 Byen	som	 et	

område	 for	 de	 velhavende	 og	 ikke	 et	 område	 for	 kreative	 erhverv,	 den	 almene	 borger	 og	

studerende,	som	Carlsberg	Byen	ellers	forsøger	at	brande	sig	på	(Thrane,	Jensen,	Hedegaard,	

Lauritsen).	 Det	 skyldes	 eksempelvis,	 at	 der	 er	 uvished	hos	 respondentern,	hvorvidt	

organisationen	 vil	eksekvere	den	vision,	 der	 bliver	 kommunikeret.	 Eksempelvis	sår	

respondenter	 tvivl	om,	 hvorvidt	kulturtilbud	bliver	nedprioriteret	til	 fordel	 for	 flere	

boliger,	eller	om	 Carlsberg	 Byen	 reelt	 set	 bestræber	 sig	 på	 at	 inkludere	 alle,	eller	 om	

de	fokuserer	mere	på	folk	med	stor	økonomisk	kapital	(jf.	bilag	6+7,	Thrane	og	Hedegaard).		 

Det	 er	 løbende	 blevet	 pointeret,	 at	 det	 er	 målgruppen,	 der	 afgør	 brandets	 reelle	 værdi	

(Zenker	&	Braun,	2010),	men	ifølge	corporate	branding	teorien	øges	chancerne	for	at	skabe	et	

attraktivt	brand,	hvis	der	er	overensstemmelse	mellem	vision,	kultur	og	image,	hvilket	er	en	

yderst	kompleks	proces.			 

Med	 udgangspunkt	 i	coporate	branding	 teorien	og	den	 indsamlede	 empiri,	 kan	 det	 således	

ses,	 at	 Carlsberg	 Byen	 ikke	 har	 været	 i	 stand	 til	 skabe	 et	place	brand,	 hvor	 der	

er	bred	overensstemmelse	mellem	organisationens	og	målgruppens	opfattelse	af	området.			 

Dog	 kan	 det	 diskuteres,	 om	 det	 reelt	 er	 muligt	i	 praksis	 at	 skabe	 et	 fuldkommen	

sammenhængende	 corporate	brand	for	 et	 område	 og	 en	 organisation	 som	

Carlsberg	Byen.	Der	 er	ingen	tvivl	om,	 at	en	 sammenhæng	mellem	Hatch	og	Schultz'	 tre	

variabler	ville	skabe	et	 stærkt	place	brand,	 men	 som	 det	 fremgår	 af	 analysen	 og	 den	

øvrige	place	branding	 teori,	 er	 det	 en	 vanskelig	 og	 kompleks	 proces	 grundet	 de	 mange	

forhold	og	stakeholdere.	Det	 kan	 antages,	 at	 hvis	 vi	 havde	 udvalgt	 andre	 respondenter	 til	

afhandlingens	interviews,	ville	analysen	have	set	anderledes	ud,	fordi	de	eventuelt	ville	have	

forskellige	opfattelser	sammenlignet	med	afhandlingens	nuværende	respondenter.	

Derfor	 kan	 det	 diskuteres,	 om	Carlsberg	 Byen	 bliver	 nødt	 til	 at	 acceptere	 en	 vis	 grad	 af	

forskellige	 opfattelser	blandt	 organisationens	 mange	 stakeholdere.	 Disse	 forskellige	

opfattelser	kan	i	sidste	ende	være	en	fordel	for	organisationen,	såfremt	at	opfattelserne	ikke	

er	 negative.	Men	derimod,	 at	 den	 enkelte	 stakeholder	 har	 en	positiv	 opfattelse	 af	Carlsberg	

Byen	 set	 ud	fra	 sine	 egne	behov	 og	krav,	 hvorimod	 andre	 stakeholder	 grupper	opfatter	

området	på	anden	positiv	vis,	på	grund	af	deres	krav	og	behov	til	området.	
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Ud	fra	afhandlingens	analyse	og	findings	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	Carlsberg	Berg	P/S	bør	

bestræbe	sig	på	at	skabe	ét	sammenhængende	corporate	brand,	eller	om	et	place	brand	med	

fleksible	opfattelser	kan	være	en	fordel.		 

	 

Ifølge	Zenker	og	Braun	(2011)	er	det	målgruppens	opfattelse	af	områdets	fysiske	omgivelser	

og	den	 intentionelle	kommunikation	 fra	organisation,	der	afgør,	om	de	 identificerer	sig	med	

området,	 og	 om	de	 finder	det	 attraktivt.	 Så	 for	 at	 få	 en	dybere	 forståelse	 af,	 hvorfor	der	 er	

uoverensstemmelse	 mellem	 målgruppens	 opfattelse	 af	 Carlsberg	 Byen	 og	 organisations	

opfattelse	 af	 selvsamme,	 vil	 de	 fysiske	 omgivelsers	 påvirkning	 blive	 diskuteret	 i	 det	

kommende	afsnit	med	udgangspunkt	i	følgende	hypotese:		 
	 
Hypotese	2:	Den	primære	 kommunikation	 i	 form	af	 de	 fysiske	 omgivelser	 i	 et	 kulturelt	 og	

kreativt	område	har	en	effekt	på	borgernes	opfattelse	af	det	specifikke	place	brand:	 

	 

Som	tidligere	nævnt	 refererer	begrebet	place	physics	til	 stedets	 fysiske	omgivelser	 i	 form	af	

arkitektur,	 produkter/services	og	adfærden	 i	 området	 (Kavaratzis,	 2004).	 Områdets	 place	

physics	er	således	med	til	at	afgøre,	hvordan	stedet	bliver	anvendt,	hvordan	borgerne	agerer	i	

området	og	dermed	i	sidste	ende	med	til	at	forme	målgruppens	opfattelse	af	stedet.		 

Respondenternes	BCM’s	(jf.	 bilag	 5-9)	 indikerede,	 at	områdets	bygninger	og	 især	 den	

historiske	 arkitektur	 er	 en	 af	 topassociationerne.	 Dette	vidner	om,	 at	 netop	 de	 fysiske	

omgivelser	 spiller	en	 stor	 rolle	 i	målgruppens	opfattelse	af	 stedet.	Per	Sander	 fra	Carlsberg	

Byen	P/S	fokuserede	ligeledes	på	mulighederne	og	det	positive	ved	at	udvikle	en	ny	bydel	i	et	

historisk	 område,	 der	 ikke	 har	 været	 offentligt	 tilgængeligt	 førhen.	 	 Evans	 (2015)	

argumenterer	 for,	 at	 der	 er	 en	 stigende	 tendens	 til	 at	 eksisterende	 byområder	

bliver	renoveret	 og	 re-brandet	 i	 takt	 med,	 at	 byer	 vokser	 grundet	 urbaniseringen.	Det	 er	

netop	denne	udvikling,	Carlsberg	Byen	P/S,	er	ved	at	foretage	i	Carlsberg	området.		 

Men	 som	Zenker	og	 Braun	 (2011)	 pointerer,	er	 det	 målgruppens	 opfattelse,	 der	 er	

altafgørende	 i	udviklingen	og	brandingen	af	området.		Med	udgangspunkt	 i	denne	forståelse,	

empiriindsamlingen	og	analysen	kan	det	ses,	at	respondenterne	har	forskellige	holdninger	til	

stedets	place	physics.	 

Der	 er	 dog	 en	 generel	 utilfredshed	blandt	 store	 dele	 af	 respondenterne	 i	 forhold	 til	

udviklingen	 af	 områdets	 bygninger	 og	 kulturelle	 tilbud	 (Jensen,	 Lauritsen,	 Thrane,	
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Brokmann).	De	underbygger	de	negative	udsagn	ved	 at	 nævne,	 at	 den	nye	 arkitektur	-	især	

højhusene	-	ikke	 passer	 ind	 i,	 hvad	 respondenterne	 opfatter	 som	 Carlsberg	 Byens	 og	

Københavns	værdier	 samt	at	mange	kulturelle	 tilbud	 lukkes	 til	 fordel	 for	etablering	af	 flere	

boliger.	Som	nævnt	i	indledningen	og	analysen,	er	det	ligeledes	disse	faktorer,	der	fokuseres	

på	i	de	kritiske	avisartikler	omhandlende	Carlsberg	Byens	udvikling.	Boligkøber,	Hedegaard,	

ser	dog	anderledes	på	det,	og	er	positiv	overfor	udviklingen	af	områdets	fysiske	omgivelser.		 

Per	Sander	opfatter	det	som	en	unik	mulighed	og	fordel	at	udvikle	et	historisk	område	med	en	

særpræget	arkitektur,	som	organisationen	forsøger	at	videreføre	i	de	nyopførte	bygninger.	På	

trods	 af	 dette,	 viser	 analysen,	 at	 respondenterne	ikke	 føler,	 at	 denne	 vision	 hverken	 er	

tilstrækkelig	eller,	at	den	bliver	eksekveret.	Det	kan	derfor	diskuteres,	om	det	at	udvikle	nye	

byområder	 i	 sådanne	 områder,	 er	 en	 reel	 fordel,	 som	 både	 teorien	 (Evans,	 2015)	 og	 Per	

Sander	påpeger.	Det	kan	antages,	at	mange	stakeholdere	har	et	bestemt	forhold	til	området,	

og	 derfor	 også	 en	 række	 forventninger	 og	 krav,	 der	 helst	 skal	 indfries	 for,	 at	 den	 enkelte	

stakeholder	 får	 en	 positiv	 opfattelse	 af	 området	 som	 helhed.	 Det	 kan	 derfor	 diskuteres,	

om	opfattelsen	af,	at	det	er	en	ubetinget	fordel	at	udvikle	et	historisk	og	kulturelt	område	gør	

sig	 gældende.	Områdets	 placering	 i	 sig	 selv	 -	Vesterbro	 -	spiller	 tydeligvis	 også	 en	 rolle	 hos	

respondenterne,	da	de	udtrykker,	at	udviklingen	for	Carlsberg	Byen	bør	stemme	overens	med	

Vesterbros	øvrige	fysiske	omgivelser	og	 byliv.	Dette	påpeger	yderligere	kompleksitet	ved	

at	opføre	 et	nyt	kvarter	i	 et	allerede	eksisterende	byliv.	Hvis	byudviklingen	blev	 foretaget	 et	

sted	uden	eksisterende	by	eller	byliv,	kan	det	antages,	at	borgerne	ikke	ville	have	de	samme	

forhold	eller	krav	til	området,	fordi	der	ikke	eksisterede	noget	i	forvejen.		

Det	at	stakeholdere	stiller	krav	til	byudviklingen	skal	dog	ikke	ses	som	en	ubetinget	ulempe.	

Det	kan	argumenteres,	at	når	stakeholderne	tager	stilling	 til	projektet,	viser	de	 interesse	og	

engagement,	 som	 vidner	 om,	 at	 området	 er	 attraktivt.	 Det	 kan	 derfor	 antages,	 at	

byudviklingsprojekter	i	attraktive	områder	oplever	større	kompleksitet.		

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 diskussion	anerkendes	hypotesen,	 da	 områdets	 fysiske	

omgivelser	 har	 en	 tydelig	 indvirkning	 på	 respondenternes	opfattelse	 af	 Carlsberg	 Byen	

som	place	brand.	Der	stilles	dog	spørgsmålstegn	ved	forståelsen	af	 fordele	ved	at	etablere	et	

nyt	kvarter	i	kulturelle	og	kreative	områder.		 

Det	 er	ligeledes	interessant	 at	 diskutere,	 hvordan	 boligpriserne	 –	 som	 også	indgår	 under	

kategorien	place	physics	-	 som	 en	 enkeltstående	 faktor,	 kan	 være	 med	 til	 at	 påvirke	
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målgruppens	 syn	 på	 området	 som	 helhed.	 Dette	 ses	 både	 i	 de	 kritiske	 avisartikler,	og	

respondenternes	 bekymring	 for	 de	 høje	 boligpriser	 og	 konsekvenserne	heraf	i	 forhold	 til	

manglende	 diversitet	 i	 området,	 fordi	 de	 mener,	 at	 boligpriserne	er	 med	 til	 at	 ekskludere	

store	dele	af	befolkningen.		 

	 

Der	 kan	 derfor	 argumenteres	 for,	 at	 Carlsberg	 Byen	ikke	 har	 været	 i	 stand	 til	 at	

tilfredsstille	respondenternes	ønsker	 og	 behov	 gennem	 områdets	place	physics.	 Det	 er	 dog	

relevant	at	nævne,	at	der	går	en	årrække,	før	hele	området	er	færdigt	og	klart	til	at	blive	taget	

i	 brug,	 hvorfor	 det	 er	 vanskeligt	 at	 konkludere	 endeligt	på	 områdets	place	physics.	 Men	

målgruppens	hidtil	opfattelse	af	området	skal	dog	ikke	negligeres,	da	det	naturligvis	kommer	

til	at	påvirke	opfattelsen	af	projektets	videre	forløb	i	projektet.	

Som	 nævnt	 spiller	 den	 sekundær	 kommunikation	 ligeledes	 en	 væsentlig	 rolle	 i	

respondenternes	 opfattelse	 af	 områdets	 place	 brand,	 hvorfor	 følgende	 hypotese	 vil	 blive	

diskuteret:	 
	 
Hypotese	 3:	Den	 sekundær	kommunikation	påvirker	modtageren	 og	 er	med	 til	 at	 tillægge	

det	specifikke	place	brand	en	bestemt	værdi.		

	 

Som	 nævnt	 i	 teoriafsnittet	 argumenterer	Zenker	og	 Braun	 (2010)	 for,	 at	 den	

sekundær	kommunikation	i	form	af	organisationens	egen	kommunikation	samt	den	eksterne	

kommunikation	 (mediedækning	og	anden	omtale)	har	en	indvirkning	 på	 målgruppens	

opfattelse	 af	et	 specifikt	place	brand.	I	 denne	 gennemgang	 af	 ovenstående	 hypotese	 vil	 det	

blive	 diskuteret,	hvad	 der	 er	 årsagen	 til	respondenternes	opfattelse	 af	 den	 sekundær	

kommunikation,	 og	 hvorfor	 det	 er	 vanskeligt	 for	 organisationen	 at	 håndtere	 denne	

kommunikation.		 

Som	det	fremgik	af	analysen,	udtrykte	samtlige	respondenter,	at	de	ikke	er	enig	i	præmissen	

for	 Carlsberg	 Byens	 slogan:	 "En	 bydel	 for	 alle"	og	 flere	 af	 dem	pointerede,	 at	udviklingen	

af	Carlsberg	Byen	og	dertilhørende	værdier	ikke	stemmer	overens	med	resten	af	København,	

hvorfor	 det	 kan	 argumenteres,	 at	 de	 er	 uenige	 i	 Carlsberg	 Byens	 andet	 slogan:	 "Mere	

København	til	København".		 

Selvom	place	branding	teorien	ofte	relateres	til	den	traditionelle	branding/marketing	praksis,	

følger	 der	 en	 række	ansvarsområder	 og	 krav	med,	 når	 byer	 skal	 udvikles	 og	 brandes.	



	 107	

Det	er	naturligt,	at	Carlsberg	 Byen	P/S'	 kommunikation	er	 påvirket	 af	kommunal	politiske	

forhold,	 hvorfor	disse	 er	 med	 til	 at	 forme	kommunikationen	 og	 budskaberne.	

Hvorimod	traditionelle	 virksomheder	 og	 brands	 ikke	 har	 eksterne	 krav,	 som	 de	

skal	opfylde	i	kommunikationen.	Dette	 stemmer	 ligeledes	 overens	 med	 Zenker	 og	 Braun’s	

(2010,	 s.	 3)	 påstand	 om,	 at:	Place	 branding	 is	 a	subject	of	 organisation(s)	 and	 policy-

making	procedures.	Det	 antages,	 at	 Københavns	 Kommune	 ikke	 ville	 give	 tilladelse	 til	 en	

kommunikation,	 der	 var	 modstridende	 med	 Københavns	overordnede	 brand	 og	værdier.	

Derfor	 skal	 Carlsberg	 Byen	 opfylde	 en	 række	 krav	 til	 kommunikationen	 udover	

forventningerne	og	kravene	fra	målgruppen	og	de	øvrige	borgere.			

Hedegaard	fortalte	(jf.	analysen),	at	han	ikke	køber	præmissen	for	Carlsberg	Byens	slogan	"En	

bydel	for	alle".	Han	forstår	ikke,	hvorfor	organisationen	forsøger	at	sælge	dette	budskab,	når	

det	 er	 tydeligt	 -	 i	 hans	optik	 -	 at	dette	 ikke	er	 tilfældet.	Han	udtaler	 sågar,	 at	han	 ikke	ville	

have	 købt	 bolig	i	 området,	 hvis	 det	 var	 for	 alle,	 og	 hvis	 området	 bestod	 af	 80	

%	almene	boliger.	Når	 denne	 opfattelse	 gør	 sig	 gældende	 hos	samtlige	 af	

afhandlingens	respondenter,	er	det	relevant	at	diskutere	og	forholde	sig	til,	hvorfor	Carlsberg	

Byen	alligevel	anvender	denne	sekundær	kommunikation.		 

Som	 nævnt,	 følger	 der	 en	 række	 krav	 og	 forventninger	 med,	 når	 et	 nyt	 område	 midt	 i	

København	 skal	 udvikles	 –	 krav	 fra	 kommunen,	 borgere	 og	investorer.	 Derfor	

er	organisationens	 kommunikation	præget	 af	 disse	 omstændigheder.	 Derudover	 kan	 det	

antages,	 at	 endnu	 flere	 stakeholdere	 ville	 have	 udtrykt	 sin	 utilfredshed	 overfor	Carlsberg	

Byen,	 hvis	 organisationen	 kommunikerede	 et	 budskab,	 der	 stemte	 overens	 med	

respondenternes	 opfattelse,	 eksempelvis:	 "En	 bydel	 for	 de	 velhavende".	 Dette	 slogan	 ville	

sandsynligvis	 have	 skabt	 en	 shitstorm	 fra	 Carlsberg	 Byens	 stakeholdere,	 fordi	 det	 på	

ingen	måde	stemmer	overens	med	Københavns	værdier	ifølge	afhandlingens	respondenter.		 

Som	 nævnt,	 indebærer	 den	 sekundær	 kommunikation	 også	 mediedækningen	 af	 et	

specifikt	place	brand.	 Som	 det	 kan	 læses	 i	 de	 artikler,	 der	 er	 inddraget	 i	 afhandlingens	

indledning	 omhandlende	Carlsberg	Byens	 udvikling,	 er	 der	 en	 kritik	 af	 visionen	 og	 idéerne	

bag	opførelsen	af	det	nye	kvarter.	Det	er	vanskeligt	at	vurdere	endeligt,	om	respondenterne	er	

påvirket	af	den	sekundær	kommunikation	i	form	af	kritisk	medieomtale.	Dog	antages	det,	at	

respondenterne	uundgåeligt	bliver	påvirket,	når	medierne	har	et	kritisk	syn	på	udviklingen.				 

Således	 viser	 afhandlingens	analyse	 og	 ovenstående	 diskussion,	 at	 den	 sekundær	

kommunikation	i	 form	 af	 organisationens	 kommunikerede	place	brand	 ikke	 formår	 at	
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overbevise	 respondenterne,	 da	 de	 har	 en	 markant	 anden	 opfattelse.	 Dog	 vurderes	 det,	 at	

mediedækningen	 og	 den	 omtale	 Carlsberg	Byen	 har	 fået,	 spiller	 en	 rolle	 i	 respondenternes	

opfattelse	af	Carlsberg	Byen	place	brand.		 

Dermed	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved	effekten	af	Carlsberg	Byens	officielle	place	brands	

kommunikation,	hvorimod	mediedækningen	virker	til	at	have	en	større	gennemslagskraft	hos	

respondenterne.	 Derfor	 er	 det	 umiddelbart	 kun	 dele	 af	 den	sekundær	 kommunikation,	 der	

har	en	reel	påvirkning	af	respondenternes	opfattelse	af	Carlsberg	Byen	place	brand.			

	

Overstående	 gennemgang	 af	 hypotese	 1-3	 har	 haft	 til	 formål	 at	 diskutere	 respondenternes	

opfattelse,	 hvorfor	 det	 vil	 være	 relevant	 videre	 at	 diskutere	 deres	 inddragelse.	 Følgende	

hypotese	er	derfor	formuleret:	 
	 
	 
Hypotese	4:	En	 strategisk	 stakeholder	 involvering	 skal	 ses	 som	et	mål	 i	 sig	 selv,	 da	det	 vil	

have	en	langsigtet	effekt	på	place	brandet.	 

		 

Da	det	 står	 klart,	 at	 et	place	brand	bliver	 skabt	gennem	et	dynamisk	 samspil	med	borgerne,	

giver	 det	 anledning	 til	 at	 skabe	 en	 større	 forståelse	 for	 den	 enkelte	 stakeholder	 gruppe.	

Håndteringen	af	 stakeholdere	handler	 i	 første	omgang	om	at	være	 i	 stand	 til	 at	 identificere	

vigtige	 stakeholdere,	 deres	 interesser	 og	 evne	 til	 at	 have	 indflydelse	 på	 Carlsberg	 Byens	

overordnet	mål,	samt	at	forstå	deres	interesser	over	tid	(Ford,	2011,	s.	696).	Identificeringen	

af	væsentlige	stakeholdere	 i	 forhold	til	deres	 legitimitet	 til	place	brandet,	Carlsberg	Byen,	er	

blevet	 vurderet	 på	 baggrund	 af	 afhandlingens	 interviews,	 hvor	 de	 enkelte	 gruppers	

associationer	og	kommentarer	til	projektet	er	belyst.	 
 

I	 forhold	 til	 inddragelsesproblematikken	 er	 der	en	 gennemgående	 forståelse	 blandt	 de	 tre	

stakeholder	grupper:	studerende,	naboer	og	nye	beboere,	at	de	ikke	er	blevet	involveret	i	den	

høj	grad,	som	de	har	kunne	ønske	(Hedegaard,	Lauritzen,	Thrane,	Jensen,	Brokmann). 
 

At	 der	 er	en	gennemgående	utilfredshedshed	 med	 den	 lave	 grad	 af	 involvering,	 er	 dog	

ikke	ensbetydende	med,	at	de	 er	 blevet	 involveret	 ens,	 hvilket	 også	 fremgår	af	

stakeholderanalysen.	Dette	åbner	 op	 for	diskussionen	 om	 den	strategiske	 stakeholder	

involvering,	 da	det	 netop	viser,	at	Carlsberg	 Byen	 har	 valgt	 at	 prioritere	 disse	 stakeholdere	



	 109	

forskelligt.	Der	er	altså	taget	strategiske	valg,	hvor	det	især	er	de	eksisterende	naboer,	som	er	

blevet	prioriteret,	mens	de	andre	grupper	er	blevet	involveret	i	mindre	eller	ingen	grad.		

Som	 den	 generelle	 place	 branding	 teori	 beskriver,	 er	 det	 fordelagtigt	 at	 inddrage	

stakeholderne	i	udarbejdelse	af	place	brandet.	Samtidig	argumenterer	place	branding	teorien	

for,	at	det	er	komplekst,	da	en	lang	række	forskellige	stakeholder	grupper	er	involveret.	Det	

kan	derfor	diskuteres,	hvorvidt	det	er	muligt	rent	praktisk,	at	sikre	at	alle	disse	grupper	bliver	

involveret	 samt	 at	 opnå	 et	 fordelagtigt	 resultat.	 I	 praksis	 vil	 det	 kræve	 mange	

inddragelsesmøder	af	de	 forskellige	 stakeholder	grupper,	hvilket	 er	både	omkostningstungt	

og	ressourcekrævende.	Denne	opfattelse	kan	dog	diskuteres	ud	fra	stakeholderteorien,	hvor	

det	anerkendes	at	visse	grupper	er	mere	fordelagtige	at	fokusere	på	frem	for	andre.	Dette	kan	

forklare,	 hvorfor	 organisationen	 har	 valgt	 at	 fokusere	 på	 de	 eksisterende	 naboer	 gennem	

inddragelsesmøder.	Dét,	der	afgør	graden	af	involvering,	vil	således	være	en	overvejelse	af	tid	

og	ressourcer	holdt	op	mod	det	samlede	udbytte.		

	

Derved	ses	det,	at	organisationen	har	en	opfattelse	af,	at	en	større	inddragelse	ikke	ville	være	

investeringen	værd.	Der	blev	i	stedet	givet	udtryk	for,	at	organisationen	havde	svært	ved	at	se,	

hvad	det	fordelagtige	ville	være	ved	mere	inddragelse	af	de	enkelte	stakeholder	grupper.			

	

I	 henhold	 til	 place	 branding	 teorien,	 kan	 det	 være	 problematisk	at	prioritere	 sine	

stakeholdere	forskelligt.	Derfor	vil	det	være	relevant	for	organisationen	at	have	ovenstående	

overvejelser	med	i	de	strategiske	overvejelser.			
 

Dette	 sker	 samtidig	 ud	 fra	den	tidligere	 nævnte	 påstand	 fra	Clarkson	(1995)	om,	 at	

stakeholdernes	interesse	udvikler	sig	i	fortiden,	nutiden	og	fremtiden	(s.	106).	Denne	påstand	

underbygger	her,	at	den	strategiske	stakeholder	involvering	vil	kunne	præge	place	brandet	på	

sigt.	 En	udfordring	 Carlsberg	 Byen	 står	 overfor	 på	 nuværende	 tidspunkt,	 hvilket	 giver	

anledning	til	at	diskutere	næste	hypotese.		
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Hypotese	5:	Et	produkt-domineret	perspektiv	 kan	 ses	 som	 en	 ulempe	 i	 udarbejdelsen	 af	 et	

place	brand.	

 

I	 denne	 hypotese	 vil	 det	 diskuteres,	 hvilke	 overvejelser	 der	 ligger	 bag	 Carlsberg	 Byens	

produkt	domineret	perspektiv,	som	fremgik	af	analysen.			

Herved	fremstår	borgerne	passive,	hvilket	blandt	andet	 fremstår	 i	opfattelsen	hos	naboerne,	

som	er	vigtige	stakeholdere	(Lauritsen,	Thrane).	 
 

Denne	 strategi	 er	 modstridende	 et	 service	domineret	 perspektiv,	 hvor	det	 i	 højere	 grad	 er	

kundernes	behov	og	ønsker,	 som	skal	 forsøges	at	 imødekomme	(Vargo	&	Lusch,	2004).	Her	

opstår	 der	 en	 uoverensstemmelse	mellem	 den	 teoretiske	 anbefaling	 og	 den	 praktiske	

udførelse.	Det	skal	dog	pointeres,	at	Carlsberg	Byen	ikke	fuldkommen	udelukker	inddragelse	

af	deres	stakeholdere,	men	at	de	holder	det	på	et	begrænset	niveau.	 
 

Årsagen	 til	 beslutningen	 om	 et	 produktorienteret	 fokus	 kan	 antages	 at	 være	 taget	 på	

baggrund	af,	at	udarbejdelsen,	af	et	område	som	Carlsberg	Byen	kræver	en	lang	række	fagfolk	

og	eksperter.	Dette	indebærer	at	ingeniører,	arkitekter	og	andre	fagfolk,	har	udarbejdet,	hvad	

de	mener,	er	den	optimale	plan	for	Carlsberg	Byen.	Planen	må	formodes	at	have	til	hensigt	at	

imødekomme	borgernes	forventninger	samtidig	med,	at	tekniske	krav	indfries.	Således	er	det	

ikke	kun	en	overvejelse	om	tid	og	økonomi	(jf.	hypotese	4)	ved	inddragelse	af	stakeholdere,	

men	ligeledes	en	erkendelse	af	at	visse	beslutninger	kræver	ekspertviden.	 
 

På	 trods	 af	 dette,	 er	det	 vanskeligt	 –	 selv	 for	 eksperter	 –	 at	 kende	 til	 stakeholdernes	 reelle	

behov.	 Derfor	 kan	 det	 diskuteres,	 hvorvidt	 Carlsberg	 Byen	 løber	 en	 risiko	 ved	 ikke	 at	

henvende	sig	til	borgerne	og	inddrage	dem	i	større	grad.	Service	dominant	logic	handler	netop	

om	udvekslingen	af	 færdigheder,	 informationer	 og	 viden,	 der	 sker	 i	 samspillet	 mellem	

borgerne	og	Carlsberg	Byen	(Vargo	&	Lusch,	2004).	Her	kunne	man	forestille	sig,	at	Carlsberg	

Byen	 vil	 have	 en	 formodning	 om,	 hvilke	 handlemuligheder,	 typer	 af	 restauranter	 og	

lignende	aktiviteter	 der	 vil	 være	 blandt	 borgernes	 foretrukne,	 og	 derved	 bidrage	 til	

place	brandet.	 Som	 tidligere	 beskrevet,	 vil	 de	 enkeltes	 holdninger	 og	ønsker	 variere	 fra	

person	til	person,	hvorfor	det	kan	være	vanskeligt	at	vurdere	dette.	Dette	udelukker	dog	ikke,	

at	man	kan	være	i	stand	til	at	indsamle	en	mere	generel	viden	om	borgernes	ønsker,	som	vil	

kunne	 understøtte	 de	beslutninger,	 som	 vil	 blive	 taget	 i	 projektet.	 Det	 erkendes	 dog	 at	
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strategien	ikke	vil	kunne	imødekomme	alle	interessenters	behov.	Men	der	kan	argumenteres	

for,	 at	 en	 vis	 grad	 af	 inddragelse	 af	 borgernes	 ønsker	 vil	 styrke	 opbakningen	 til	

organisationen.	Signalværdien	af	dette	kunne	forebygge	en	eventuel	kritik	og	opfattelsen	af,	at	

Carlsberg	Byen	ikke	kun	er	en	organisation,	hvis	primære	interesse	blot	er	at	tjene	penge.			

	

Som	det	ses	i	analysen,	giver	respondenterne	udtryk	for	en	forståelse	for,	at	de	ikke	kan	blive	

inddraget	 i	alle	aspekter	af	projektet.	Dog	føler	de,	at	de	kan	de	bidrage	med	værdi,	når	der	

skal	tages	beslutninger	om	mindre	og	konkrete	tiltag.			
 

Teorien	 bag	 service	 dominant	 logic	 pointerer,	 at	 det	 er	 fordelagtigt,	 at	 produktet	 bliver	

udarbejdet	 i	 samarbejde	 med	 forbrugeren.	 Dog	 viser	 ovenstående	 diskussion	 at	 større	

byudviklingsprojekter	såsom	Carlsberg	Byen,	ikke	kan	etableres	udelukkende	på	baggrund	af	

stakeholders	øsnker.	Derfor	anerkendes	det,	at	Carlsberg	Byen	med	fordel	ikke	udelukkende	

anvender	et	service	domineret	perspektiv.	Dog	vurderes	det,	at	dette	perspektiv	med	fordel	

kan	 anvendes	 i	 dele	 af	 processen,	 da	det	 vil	 bidrage	 til	 respondenternes	opfattelse	 af	 place	

brandet.		

	

Da	det	ses,	at	respondenterne	har	motivation	til	at	deltage	i	udarbejdelse	af	Carlsberg	Byen,	

vil	nedenstående	hypotese	diskutere	mulighederne	 for	 co-creation	 tiltag.	Dette	gøres	ud	 fra	

følgende	hypotese:	 
 

	 
Hypotese	6:	Et	større	fokus	på	co-creation	tiltag	vil	have	en	positiv	effekt	på	et	place	brand	 

	 

De	to	foregående	hypoteser	har	diskuteret	inddragelsen	af	de	repræsenterede	stakeholdere. 

Denne	hypotese	 vil	 i	 større	 grad	 diskutere,	 hvad	der	 sker	med	place	brandet,	 når	 det	 bliver	

besluttet	 at	 inddrage	borgerne	 i	 konkrete	co-creation	tiltag.	 Inddragelsen	 af	co-

creation	betyder,	 at	 borgerne	 aktivt	 bliver	 involveret	 og	 deltager	 i	 interaktion	 samt	

udformningen	af	 forskellige	branding	faser	(Payne	 et	 al.,	 2008,	 s.	 379).	 Co-creation	tiltagene	

adskiller	 sig	fra	 den	 før	diskuterede	 inddragelse	 ved,	 at	 borgerne	aktivt	 deltager	 og	 ikke	

blot	bliver	lyttet	til.	 

Det	er	tidligere	i	afhandlingen	blevet	beskrevet	og	analyseret,	hvordan	et	konkret	co-creation	

til	overgangen	 mellem	 Carlsberg	 Byen	 og	Humlebyen	 har	 haft	en	positiv	indvirkning	 på	 de	
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involverede	 naboer	 (jf.	 co-creation).	Dette	 er	et	eksempel	 på,	 hvordan	involvering	af	 en	

gruppe	stakeholdere	kan	skabe	en	positiv	word-of-mouth	omhandlende	place	brandet.	Dette	

sker	 gennem	 et	 større	 tilhørsforhold,	 som	 vil	 blive	 reflekteret	 i	 borgernes	 interaktion	med	

udefrakommende	stakeholdere	gennem	en	positiv	kommunikation	(Braun	et	al.,	2010).			 

	 

Det	 er	 flere	 steder	 i	afhandlingen	 blevet	nævnt,	at	de	 forskellige	holdninger	 fra	

respondenterne,	må	antages	at	være	påvirket	af,	hvad	de	har	læst	og	hørt	fra	medier	og	deres	

omgangskreds.	Dette	 underbygger	vigtigheden	 i	 at	 forsøge	 at	 skabe	 tilfredse	 stakeholdere,	

da	deres	stemme	spiller	en	vigtig	rolle	i	udformningen	af	place	brandet.		 

Der	 blev	 i	analysen	 om	co-creation	nævnt	 muligheden	 for	 inddragelse	 af	

brand	ambassadører	til	 området.	 Her	fremstår	 det,	 at	respondenten	Jacob	 Hedegaard	

potentielt	 ville	 kunne	 fremstå,	som	 en	ideel	ambassadør	 for	 Carlsberg	 Byen.	Men	når	

ambassadører	bliver	 nævnt	 i	 denne	 sammenhæng,	 vil	 det	 samtidig	 være	 interessant	 at	

forholde	sig	til,	hvad	der	vil	ske,	hvis	ikke	han	overbevises.	Teorien	nævner	i	dette	tilfælde,	at	

positive	 ambassadører	 har	 potentiale	til	 at	 blive	 nogle	 af	 de	mest	 værdifulde	

for	place	brandet.	 Hvorimod	utilfredse	 stakeholdere	med	 større	 sikkerhed	 vil	 være	 kritiske	

overfor	place	brandet	(Braun	et	al.,	2013,	s.	23).	Teorien	påpeger,	at	vi	som	mennesker	har	en	

tendens	 til	 i	 højere	 grad	at	 tale	 om	de	 ting,	 som	vi	 er	utilfredse	med	 fremfor	 at	 tale	 om	de	

positive	ting.	

	

På	baggrund	af	den	kritiske	omtale	i	medierne	om	projektet	i	Carlsberg	Byen	og	den	manglede	

inddragelse	af	vigtige	stakeholdere,	kan	det	antages,	at	Carlsberg	Byen	med	fordel	kan	have	et	

større	 fokus	 på	co-creation	tiltag.	Dette	 bliver	 samtidig	 vurderet,	 da	 det	 udførte	co-

creation	tiltag	har	haft	en	yderst	positiv	 indvirkning	på	respondenternes	holdninger.	Derfor	

kan	 det	 antages,	 at	 flere	 lignende	 tiltag	 og	 initiativer	 kan	 styrke	place	brandet	 gennem	 en	

positiv	kommunikation	fra	vigtige	stakeholdere.	

Eksempelvis	nævnes	det	tidligere	i	analysen,	at	Hedegaard	befinder	sig	i	stakeholder	gruppen,	

”mixed	blessing”.	Dette	indikerer,	at	han	over	tid	enten	vil	blive	en	støttende	eller	en	kritisk	

stakeholder	 afhængig	 af	 organisations	 håndtering.	 På	 baggrund	 af	 ovenstående	 diskussion	

vurderes	 det,	 at	 enkelte	 co-creation	 tiltag	 vil	 have	 en	 positiv	 indflydelse	 på	 respondentens	

opfattelse	af	projektet.	Disse	 tiltag	kan	således	resultere	 i,	 at	Hedegaard	bliver	en	støttende	

stakeholder	og	i	sidste	ende	eventuelt	en	brand	ambassadør.		



	 	

Kapitel	7	
Konklusion	
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Kapitel	7	–	Konklusion	på	afhandlingen	

	
Afhandlingen	 har	 haft	 til	 formål	 at	 undersøge,	 hvordan	 de	 udvalgte	 respondenter	 opfatter	

Carlsberg	Byens	place	brand,	 samt	 hvordan	organisationen	med	 fordel	 kan	 inddrage	 disse	

respondenter	i	udviklingen	af	området	med	henblik	på	at	skabe	et	attraktivt	place	brand.	

Dette	 blev	analyseret	og	diskuteret	ved	 brug	 af	 kvalitative	 enkeltmandsinterviews,	

som	blev	udarbejdet	på	baggrund	af	afhandlingens	 seks	 hypoteser.	 Disse	 hypoteser	 blev	

defineret	 ud	 fra	 en	 omfattende	 gennemgang	 af	 teorier	 omhandlende	place	branding,	

stakeholderhåndtering	og	co-creation.	 På	 baggrund	 af	ovenstående	 metode,	afhandlingens	

analyse	og	diskussion	kan	vi	konkludere	følgende:	 

Place	 branding	 anses	 for	 at	 være	 en	kompleks	 proces	 grundet	 de	 mange	stakeholdere,	

der	inddrages	 og	 påvirkes	 af	 processen.	 Kompleksiteten	 fremgår	 tydeligt	 i	 analysen	 ved	

respondenternes	 top-associationer	 i	 deres	 individuelle	brand	concept	maps.	 Her	 ses	 det,	

at	der	er	mange	 forskellige	 associationer,	 der	definerer	 Carlsberg	 Byens	 brand,	 afhængig	af	

respondenten.	De	forskellige	brand	concept	maps	indikerer,	at	der	er	forskellige	opfattelser	af	

områdets	place	brand.	Til	trods	 for	 at	 der	 er	 mange	forskellige	associationer,	 har	 alle,	 eller	

størstedelen	 af	 de	adspurgte	respondenter	 -	 uafhængigt	 af	 hinanden	 -	brugt	 følgende	

associationer	til	at	beskrive	Carlsberg	Byens	brand:	kulturliv,	god	beliggenhed,	eksklusive/dyre	

boliger	og	historisk	arkitektur.	Det	varierede,	om	den	enkelte	association	var	af	positiv	 eller	

negativ	karakter.		 

Ved	 brug	 af	Hatch	og	Schultz's	(2001)	teori	 om	corporate	branding	 kan	 det	 videre	

konkluderes,	 at	 der	 især	 er	 uoverensstemmelse	 mellem	 organisationens	 vision	 og	

respondenternes	opfattelse	af	Carlsberg	Byens	 image.	På	baggrund	af	 interviewene	står	det	

klart,	 at	 respondenterne	 ikke	 opfatter	 sammenhæng	mellem	 Carlsberg	 Byens	 vision,	 og	 de	

tiltag	 der	 bliver	 udført.	I	 afhandlingen	 bliver	 der	 argumenteret,	 at	 opfattelsen	 af	

et	place	brand	 er	 afhængig	 af	 målgruppens	forståelse	af	 områdets	 fysiske	 omgivelser	 samt	

kommunikationen	af	det	specifikke	place	brand.			 

Af	 modstridende	 forhold	 til	 organisationens	 vision	 nævner	 respondenterne	 netop	

områdets	fysiske	 omgivelser	 i	 form	 af	arkitekturen	 (højhusene),	 nedlægningen	 af	 kulturelle	

bygninger	 og	 tilbud,	 samt	 boligpriserne.	 Dermed	 indfrier	 områdets	 fysiske	 omgivelser	 ikke	
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respondenternes	 forventninger	 og	 krav.	 Det	 kan	 hermed	 konkluderes,	 at	 de	 fysiske	

omgivelser	har	en	overvejende	negativ	indvirkning	på	place	brandet.		

Derudover	kan	det	konkluderes,	at	samtlige	respondenter	er	uenige	 i	præmissen	 i	Carlsberg	

Byens	 slogans:	"En	 bydel	 for	 alle",	og	"Mere	 København	 til	 København".	De	 opfatter	 området	

som	 et	 velhaverkvarter,	 der	skiller	sig	 ud	 fra	 resten	 af	 København	 med	 en	 særpræget	

arkitektur	og	kun	henvendt	til	et	købestærkt	segment.	Boligkøber,	Hedegaard,	opfattede	dog	

ikke	dette	som	negativt,	da	han	værdsætter	at	flytte	ind	i	et	homogent	område	med	folk,	der	

minder	om	ham	selv.		 

Som	både	corporate	branding	teorien	og	place	branding	teorien	pointerer,	er	det	altafgørende	

for	et	stærkt	brand	at	have	et	sammenhængende	brand,	hvori	den	enkelte	stakeholder	føler,	

at	personens	behov	og	krav	er	opfyldt.		 

Ifølge	analysen	og	respondenternes	opfattelser,	er	der	plads	til	forbedringer	og	nye	initiativer	

for	 at	 udvikle	 et	 attraktivt	place	brand.	 Derfor	 er	 teorier	 fra	 stakeholderhåndtering	 og	co-

creation	inddraget	 i	 denne	afhandling	 for	 at	 analysere,	 hvordan	organisationen	 med	 fordel	

kan	håndtere	den	enkelte	stakeholdergruppe.		

Det	 kan	 konkluderes,	 at	Carlsberg	Byen	prioriterer	de	forskellige	stakeholder	 grupper	

(studerende,	beboere	 og	 naboer)	 forskelligt,	 hvilket	 er	 i	 tråd	 med	 teorien	 fra	

stakeholderhåndtering.	Det	fremgår	henholdsvis	af:	1)	de	studerende	bliver	ikke	inddraget	i	

processen,	2)	beboerne	får	løbende	informationer,	men	ikke	inddraget,	og	3)	naboerne	har	i	

højere	 grad	 modtaget	 information	 og	 haft	 mulighed	 for	 at	 sætte	 deres	 præg	 på	 enkelte	

områder	i	Carlsberg	Byen.	På	trods	af	denne	strategi,	er	der	en	generel	utilfredshed	blandt	alle	

tre	 stakeholder	 grupper,	 da	 de	 føler,	 at	 de	 gennem	 deres	 tilhørsforhold	 til	 området,	 har	

legitimitet	til	at	blive	inddraget	yderligere.			

Da	stakeholdernes	forhold	og	roller	kan	ændre	sig	over	tid	og	dermed	få	uventet	indflydelse	

på	områdets	place	brand,	blev	det	analyseret	og	diskuteret,	hvorvidt	Carlsberg	Byen	P/S	kan	

inddrage	 relevante	 stakeholdere	 gennem	co-creation	tiltag	og	dermed	 give	 en	 følelse	 af	

medejerskab	og	større	tilhørsforhold.	 

Derfor	kan	det	konkluderes,	at	et	større	fokus	på	co-creation	tiltag	kan	være	med	til	at	skabe	

et	attraktivt	place	brand,	og	dermed	være	i	stand	til	at	tiltrække	og	fastholde	borgere.		

	

	 	



	

Kapitel	8	
Perspektivering	
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Kapitel	8	–	Metodisk	refleksion	og	videre	forskning	

	

8.1	-	Metodisk	Refleksion 

Vores	metodiske	ståsted	i	afhandlingen	har	medført	en	række	begrænsninger.	Vi	har	således	

været	opmærksomme	på,	hvad	vi	 har	kunne	undersøge	 og	 dermed	 også,	 hvad	 vi	 ikke	 har	

været	i	stand	til	at	undersøge.	 

Afhandlingen	 tager	 således	 udgangspunkt	 i	det	 social-konstruktivistiske	 paradigme,	

som	gennemgående	har	præget	afhandlingens	findings.		 

Hvis	 formålet	 med	 afhandlingen	 var	 at	 bidrage	 med	 generel	 viden	 om	 emnet,	 ville	 et	

positivistisk	perspektiv	være	fordelagtigt	at	anvende.	Gennem	et	positivistisk	perspektiv	ville	

afhandlingen	 forsøge	 at	 opnå	 én	 sandhed	 gennem	 målbare	 resultater.	 Dette	 kunne	

eksempelvis	 foretages	gennem	en	anden	metodisk	 tilgang	til	empiriindsamlingen	ved	brand	

concept	maps.	For	at	konkludere	én	sandhed,	ville	metoden	kræve	et	større	antal	besvarelser	

fra	respondenter	gennem	kvantitative	metoder.	Denne	metode	ville	dog	medføre,	at	vi	ikke	er	

i	 stand	 til	 at	 forstå	 og	 analysere	 de	 bagvedliggende	 holdninger	 til	 de	 udarbejdede	 brand	

concept	maps.	Derimod	kan	metoden	anvendes	til	at	skabe	en	overodnet	forståelse	for	hvilke	

associationer,	 der	 blev	 nævnt	 hyppigst	 af	 respondenterne	 til	 at	 beskrive	 Carlsberg	 Byens	

place	brand.	Derudover	ville	det	kunne	konkluderes,	hvorvidt	opfattelsen	af	Carlsberg	Byen	er	

overvejende	positiv	eller	negativ.	Disse	resultater	ville	kunne	anvendes	 til	at	måle,	hvorvidt	

Carlsberg	 Byens	 place	 brand	 er	 attraktivt	 eller	 ej.	 Dette	 resultat	 ville	 efterfølgende	 kunne	

anvendes	 til	 at	 vurdere	 graden	 af	 attraktivitet	 i	 forhold	 til	 andre	 lignende	 place	 brands,	

såfremt	samme	undersøgelse	var	foretaget	på	disse	place	brands.			

	

I	 forhold	til	de	gennemførte	interviews	i	afhandlingen	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	et	større	

antal	respondenter	ville	kunne	styrke	afhandlingen	yderligere.	Det	blev	blandt	andet	besluttet	

kun	at	inddrage	ét	enkelt	interview	fra	stakeholder	gruppen,	nye	beboere.	Det	anerkendes	her,	

at	 flere	 interviews	med	repræsentanter	 fra	denne	gruppe	vil	kunne	resultere	 i	nye	 findings.	

Disse	 findings	 vil	 kunne	 være	 blevet	 anvendt	 til	 at	 give	 flere	 aspekter	 til	 analysen,	 hvor	

kompleksiteten	 ved	 at	 skabe	 et	 attraktivt	 place	 brand	 ville	 blive	 tydeliggjort.	 Til	 trods	 for	

dette,	vurderes	de	gennemførte	interviews	at	være	repræsentative,	da	afhandlingen	har	fokus	

på	de	enkelte	respondenters	udsagn	og	ikke	en	generel	forståelse.			
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8.2	-	Videre	Forskning	

I	 nedenstående	 afsnit	 vil	 yderligere	 relevante	fokusområder,	 som	ikke	 er	 inddraget	 i	

afhandlingen,	 blive	 præsenteret.	 Dette	 gøres	 for	 at	 skabe	 en	 forståelse	 for	hvilke	 andre	

aspekter,	der	kunne	bidrage	til	en	større	forståelse	af	afhandlingens	problemfelt.	Afsnittet	vil	

ligeledes	inkludere	refleksioner	om	relevante	områder	i	henhold	til	videre	forskning.		 

	

Afhandlingen	anvender	et	single	casestudie,	hvorfor	der	udelukkende	fokuseres	på	denne	ene	

case	 (Carlsberg	Byen).	Forskningen	bidrager	med	 forståelse	af,	 hvordan	Carlsberg	Byen	kan	

skabe	 et	 attraktivt	place	brand.	Afgrænsningen	medfører	dog,	 at	 det	er	 vanskeligt	 at	bidrage	

med	generel	 viden	 om	 udfordringer	og	 muligheder	 ved	 at	 skabe	 et	 attraktivt	place	brand.	I	

henhold	 til	 videre	 forskning	 ville	 det	være	interessant	 at	inddrage	 yderligere	 en	 case	 for	 at	

være	 i	stand	til	at	sammenligne.	For	at	kunne	sammenligne	to	cases,	ville	det	dog	kræve	en	

anden	 metode	 end	 den,	 der	 er	 anvendt	 i	 afhandlingen	 (jf.	 metodisk	 refleksion).		 En	

undersøgelse	af	 to	uafhængige	byudviklingsprojekter	og	deres	udfordringer	ved	at	 skabe	et	

attraktivt	place	brand	 ville	 give	 større	 mulighed	 for	 at	 bidrage	 med	 viden	 om	generelle	

tendenser	og	udfordringer	indenfor	området.		 

	 

Derudover	 kombinerer	 afhandlingen	 to	 forskellige	 teoretiske	 skoler,	place	branding	 og	

stakeholderteori.	På	 baggrund	 af	 analysen	 og	 diskussionen	 af	 hypoteser	 blev	 det	

argumenteret,	at	inddragelse	af	stakeholdere	i	dele	af	processen,	formentlig	vil	resultere	i	et	

mere	attraktivt	place	brand.	Således	blev	det	vurderet,	at	Carlsberg	Byen	P/S	med	fordel	kan	

overveje	co-creation	tiltag.	For	at	kunne	analysere	og	diskutere,	hvordan	organisationen	kan	

udleve	 en	 strategi	med	mere	 fokus	på	 inddragelse	og	co-creation,	 ville	det	 kræve	en	videre	

undersøgelse	af	Carlsberg	Byen	P/S’	organisation.	Denne	videre	forskning	ville	kunne	bidrage	

med	viden	om,	hvordan	organisationsstruktur	samt	organisationskultur	kan	spille	en	 rolle	 i	

henhold	til	place	branding	og	stakeholderteori.	I	afhandlingens	diskussion	fokuseres	der	bl.a.	

på	 balancegangen	 mellem	 udbyttet	 ved	co-creation	tiltag	 og	 omkostninger	 i	 form	 af	 tid	 og	

ressourcer,	der	er	 forbundet	med	denne	strategi.	En	undersøgelse	af	organisationsstruktur	 i	

henhold	til	place	branding,	vil	dermed	bidrage	med	større	indsigt	i	de	interne	udfordringer	i	

en	organisation.		 

Endelig	 ville	 en	 større	 intern	 undersøgelse	 af	 organisationen	 bag	 et	 byudviklingsprojekt	

kunne	 analysere	 og	 diskutere,	 hvordan	 en	 organisation	 med	 fordel	 kan	 håndtere	
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kommunikationen	 og	 relationen	 til	 eksterne	 medier.	 I	 denne	 afhandling	 kan	 det	 ses,	 at	

eksterne	 medier	 spiller	 en	 væsentlig	 rolle	 i	 henhold	 til	 påvirkning	 af	 respondenternes	

opfattelse	af	Carlsberg	Byen.	Dette	indikerer,	at	en	videre	undersøgelse	af	kommunikation-	og	

PR-håndtering	i	henhold	til	place	branding,	vil	være	relevant	ved	udviklingen	af	et	attraktivt	

place	 brand.	 Denne	 undersøgelse	 ville	 ligeledes	 kræve	 et	 større	 fokus	 på	 organisations-

strukturen	i	Carlsberg	Byen.	 
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Bilag	1	–	Interviewguide	til	naboer	

	

Respondenter:	Ellen	Thrane	&	Jens	Lauritsen	

	

Indledning	
	
Kan	du	starte	med	at	sige	lidt	omkring	dig	selv?		
	

• Navn	
• Alder		
• Titel	

	
	
BCM:	
Reference:	Schnittka	et	al.	(2012),	John	et	al.	(2006),	Zenker	&	Beckmann	(2013)	

• Valg	af	associationer	

• Uddybning	af	associationerne	-	hvorfor	er	det	netop	dem,	der	definerer	Carlsberg	Byen	

• Er	de	positive	eller	negative?	

	

	
Rolle	–	Stakeholderteori	
Reference:	Savage	(1991),	Clarkson	(1995).	

	

I	dette	tema	ønsker	vi	at	komme	nærmere	ind	på,	hvordan	respondenten	som	stakeholder,	har	

været	involveret	i	og	omkring	projektet.	Hvad	er	respondentens	rolle.	

	

• Som	bestyrelsesmedlem	i	Humleby,	kunne	vi	forestille	os,	at	du	har	en	rolle	i	hele	

projektet	i	og	omkring	Carlsberg	Byen.	Kan	du	forklare	nærmere,	hvordan	du	

involverer	dig	i	projektet		

• Vi	kan	se,	at	I	har	holdt	informationsmøder	i	Humleby	om	projektet.	Hvordan	er	

stemning	til	disse?	Hvad	er	de	primære	punkter	på	dagsordenen?	Er	der	en	positiv	

eller	negativ	stemning?			
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• Hvordan	har	du	selv	brugt	Carlsberg	Byen	inden	bebyggelsen	begyndte?	-	Mener	du,	at	

det	kommer	til	at	ændre	sig?			

	

Indflydelse	
Reference: Stubbs	&	Warnaby	(2015),	Braun	et	al.	(2010),	Zenker	&	Erfgen	(2014)	 
	

I	dette	afsnit	ønsker	vi	at	komme	nærmere	de	co-creation	tiltag,	som	vi	ud	fra	vores	teori,	har	en	

hypotese	om,	er	et	vigtigt	element.		

	

• Hvordan	er	I	som	indbyggere	blevet	inddraget	i	projektet?	Har	der	været	nogle	

informationsmøder	eller	lignende	fra	Carlsberg	Byen?	

• Hvordan	bliver	I	holdt	opdateret?	

• Har	I	i	Humleby	haft	mulighed	for	at	komme	med	indspark	til	projektet?	

• Er	der	en	generel	holdning	til,	at	der	bliver	lyttet	til	jer?	-	hvor	tæt	er	jeres	

kommunikation?	

	

Engagement	
Reference:	Zenker	&	Braun	(2010),	Kavaratzis	(2004),	Braun	et	al.	(2010),	

I	dette	afsnit	handler	det	om	at	kunne	være	i	stand	til	at	forstå,	hvordan	personen	kunne	være	

have	interesse	i	et	større	engagement.		

	

• Hvis	du	havde	større	indflydelse	på	projektet,	hvad	ville	du	så	have	gjort	anderledes?		

• Er	der	nogle	ting,	som	du	følger	mangler	fra	organisationens	side?	

• Er	der	nogle	ting,	som	du	følger	mangler	ved	projektet	-	flere	grønne	områder	eller	

lignende?		

• Hvordan	er	dit	forhold	til	de	nye	bygninger	ud	fra	udseende?	

• Hvordan	kunne	du	godt	tænke	dig	at	blive	involveret	mere	i	projektet?	

• Ville	du	være	interesseret	i	at	deltage	i	et	frivilligt	projekt	i	Carlsberg	Byen,	hvor	du	

kunne	være	med	til	at	have	medbestemmelse	om	de	aktiviteter,	som	skal	opstilles?	
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Bilag	2	–	Interviewguide	til	studerende	

	
Respondenter:	Mie	Jensen	&	Mathilde	Brokmann	
 
	
Indledning	
	
Kan	du	starte	med	at	sige	lidt	omkring	dig	selv?		
	

• Navn	
• Alder		
• Titel	

	
	
BCM:	
Reference:	Schnittka	et	al.	(2012),	John	et	al.	(2006),	Zenker	&	Beckmann	(2013)	

• Valg	af	associationer	

• Uddybning	af	associationerne	-	hvorfor	er	det	netop	dem,	der	definerer	Carlsberg	Byen	

• Er	de	positive	eller	negative?	

	

Rolle	-	Stakeholder	involvering	
Reference:	Savage	(1991),	Clarkson	(1995).	

	
I	dette	tema,	ønsker	vi	at	komme	nærmere	ind	på,	hvordan	personen	som	en	stakeholder	har	
været	involveret	i	og	omkring	projektet.	Hvad	er	personens	rolle.	
	

• I	er	netop	blevet	overflyttet	til	nye	lokaler	i	Carlsberg	Byen,	hvordan	har	starten	
været?	

	
• Hvad	er	dit	overordnet	indtryk	af	det	nye	universitet	og	omgivelser?		

	
• Har	du	været	bekendt	med	Carlsberg	Byen	før	I	rykkede	herud?	Hvis	ja,	hvordan	har	

du	benyttet	det?	
	

	
Indflydelse	
Reference: Stubbs	&	Warnaby	(2015),	Braun	et	al.	(2010),	Zenker	&	Erfgen	(2014)	 
	
I	dette	afsnit	ønsker	vi	at	komme	nærmere	de	co-creation	tiltag,	som	vi	ud	fra	vores	teori,	har	en	
hypotese	om	er	et	vigtigt	element.		
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• Efter	overflyttelsen	har	i	da	fået	ekstra	information	omkring	det	nye	område,	som	i	er	
kommet	til?	-	Har	der	været	nogle	informationsmøder?	

	
• Har	I	haft	mulighed	for	at	komme	med	input	til	projektet?	

	
• Kan	du	sige	noget	om,	hvordan	stemningen	generelt	er	blandt	dine	studiekammerater	i	

forhold	til	nu	at	skulle	gå	i	skole	i	Carlsberg	Byen?		
	
	
Engagement	
Reference:	Zenker	&	Braun	(2010),	Kavaratzis	(2004),	Braun	et	al.	(2010),	

	
I	dette	afsnit	handler	det	om	at	kunne	være	i	stand	til	at	forstå,	hvordan	personen	kunne	være	
have	interesse	i	et	større	engagement.		
	

• Har	du	tænkt	over,	om	der	er	nogle	ting,	som	du	savner	ved	området	-	grønne	områder	
eller	lignende?	

	
• Tror	du,	at	du	aktivt	vil	komme	til	at	bruge	Carlsberg	Byen,	når	det	hele	står	færdigt	-	

også	uden	for	studietiden?	-	hvis	ikke,	hvad	skulle	der	så	til?	
	

• Kunne	du	have	lyst	til	at	deltage	i	et	frivilligt	projekt,	hvor	du	havde	mulighed	for	at	
komme	med	inputs	og	tiltag	til	projektet.  
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Bilag	3	–	Interviewguide	til	ny	beboer	

	
Respondent:	Jacob	Hedegaard	
	
	
Indledning	
	
Kan	du	starte	med	at	sige	lidt	omkring	dig	selv?		
	

• Navn	
• Alder		
• Titel	
• Hvilken	størrelse	lejlighed	har	I	købt,	og	hvad	var	prisen?	
• Hvornår	flytter	I	ind?	

	
	
BCM:	
Reference:	Schnittka	et	al.	(2012),	John	et	al.	(2006),	Zenker	&	Beckmann	(2013)	

• Valg	af	associationer	

• Uddybning	af	associationerne	-	hvorfor	er	det	netop	dem,	der	definerer	Carlsberg	Byen	

• Er	de	positive	eller	negative?	

	
	
Rolle	-	Stakeholder	involvering	
Reference:	Savage	(1991),	Clarkson	(1995).	

	
I	dette	tema,	ønsker	vi	at	komme	nærmere	ind	på,	hvordan	personen	som	en	stakeholder	har	
været	involveret	i	og	omkring	projektet.	Hvad	er	personens	rolle.	
	

• Du	har	for	nyligt	investeret	i	bolig	i	Carlsberg	Byen.	Kan	du	sætte	et	par	ord	omkring	
dine	overvejelser	af	købet?	

	
• Hvad	var	de	afgørende	faktorer	for,	at	det	blev	Carlsberg	Byen	-	frem	for	andre	

områder	i	og	omkring	København?	
	

• Har	du	været	bekendt	og	måske	benyttet	området	inden	du	købte	bolig?	
	

• Hvilke	kommentarer	møder	I,	når	I	fortæller,	at	I	har	købt	bolig	i	netop	det	område?	W-
O-M.		
	

• Hvor	hørte	du	omkring	Carlsberg	Byen?	-	Kender	du	andre	der	har	købt.		
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Engagement	
Reference:	Braun	et	al.	(2010),	Zenker	&	Erfgen	(2014)		

	

I	dette	afsnit	ønsker	vi	at	komme	nærmere	de	co-creation	tiltag,	som	vi	ud	fra	vores	teori,	har	en	
hypotese	om	er	et	vigtigt	element.		
	

• Hvordan	er	involveringsgraden	før/efter	I	har	købt	bolig	-	bliver	I	involveret,	spurgt	til	
råds	eller	bliver	inviteret	til	informationsmøder?	

	
• Er	der	noget,	du	mener	mangler	/	kommer	til	at	mangle	i	området?		

		
• Kunne	du	være	interesseret	i	at	deltage	mere	i	opbygningen	omkring	Carlsberg	Byen?	-	

workshops	osv.		
	
	
	
Området:	
Reference:	Zenker	&	Braun	(2010),	Kavaratzis	(2004)	
	

• Carlsberg	Byens	slogan	-	en	bydel	for	alle…	Hvad	tror	I,	at	de	forholdsvist	høje	priser	
på	boliger	kommer	til	at	betyde	for	området?	-	altså	dét,	at	det	er	et	relativt	snævert	
segment,	der	har	mulighed	for	at	købe	sådan	en	bolig.			

	
• Hvad	er	din	holdning	til	de	nye	bygninger,	som	er	ved	at	blive	opført.	Hvordan	

passer	de	ind	i	den	generelle	stil?	(de	historiske	bygninger)		
	

• Hvorfor	er	Carlsberg	Byen	valgt	frem	for	andre	områder?		
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Bilag	4	–	Interviewguide	til	repræsentant	fra	Carlsberg	Byen	
	

Respondent:	Per	Sander	
	
	
Indledning	
	
Kan	du	starte	med	at	sige	lidt	omkring	dig	selv?		
	

• Navn	
• Alder		
• Titel	

	
	
Introduktion	
	

• Kan	du	ikke	starte	med	at	give	en	kort	gennemgang	af	planen	for	udviklingen	af	
boligområdet	i	Carlsberg	Byen?		

	

Stakeholder	associationer	(Sander	bedes	forholde	sig	til	disse)	
	

• God	beliggenhed	+	
• Studieby	+	
• Historisk	arkitektur	-		
• En	bydel	for	de	velhavende	-	
• Eksklusive/dyre	boliger	
• Visionær	byudvikling	+/-	
• Kulturliv	+/-	
• Grønne	områder	+		

	

Salg	af	ejendomme	/	Kommunikationen	
Reference:	Zenker	&	Braun	(2010),	Savage	(1991	

	
• Hvilken	målgruppe	anses	for	at	være	den	vigtigste?	Eksempelvis	boligejerne,	

erhvervsdrivende,	daglige	gæster	eller	turister.		
	

• “En	bydel	for	alle”	-	Hvordan	sørger	I	for	at	dækkes	“alles”	behov?		
	

• Hvor	kommunikeres	der?	
	

• Hvordan	kommunikeres	der	til	de	forskellige	målgrupper	-	er	der	specifikke	afdelinger,	
der	har	ansvaret	for	enkelte	målgrupper.	
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• Hvem	er	de	typiske	købere?	Alder,	indkomst	og	lignende.		

	
• Hvem	skal	være	med	til	at	skabe	bylivet?	-	dem	der	arbejder	fra	8-19?	

	
• Hvilke	typer	af	erhverv	sigter	I	efter?		

	
• Hvad	ser	du	som	de	vigtigste	parametre	for	at	skabe	en	succesfuld	byudvikling?		

	
	

	
Co	Creation	tiltag	
Reference:	Braun	et	al.	(2010),	Zenker	&	Erfgen	(2014)		

	
• Hvilke	konkrete	co-creation	tiltag	har	Carlsberg	Byen	som	organisation	igangsat,	og	

hvordan	var	tilbagemeldingen/engagementet?		
	

• Hvad	er	processen	efter	en	køber	har	købt	en	bolig	i	Carlsberg	Byen?	-	hvordan	foregår	
kommunikationen?		
	

• Er	der	nogle	konkrete	eksempler	på,	hvordan	I	har	lyttet	til	de	nuværende	eller	
kommende	beboere	og	tilpasset	området	derefter?		

	

Ledelse	af	stakeholdere:	
Reference:	Savage	(1991)	&	Clarkson	(1995).	

	
• Medier	

	
• Erhverv	og	virksomheder	

	
• Naboer,	studerende,	beboere	
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Bilag	5	–	Jens	Lauritsen	
	

Bor	 i	Humleby	(nabo	 til	 Carlsberg	 byen),	 han	 sidder	 i	Humlebys	bestyrelse	 og	 har	 arbejdet	

med	Carlsberg	projektet	siden	2007	som	repræsentant	for	Humleby	og	arbejder	i	en	start-up.	 

	

Brand	concept	map:	

	

	
Uddybende	kommentarer	til	hver	enkel	association	–	Jens	Lauritsen:		

	

Association	 Kommentar	 Tid	

	
	
	
	
	
	
Historisk	arkitektur	(-): 
 

Denne	 association	 handler	 om	 at	 Carlsberg	 Byen	 er	

født	med	Carlsberg	Byens	historiske	bygninger,	og	de	

er	absolut	fantastiske.	Det	er	virkelig	en	sølvske	for	et	

område	 at	 blive	 født	 med	 sådanne	 bygninger.	 Til	

gengæld	 er	 jeg	 stærkt	 skuffet	 over	det,	 der	 er	 blevet	

bygget	 indtil	 videre,	 og	 på	 nogen	 områder	 jeg	 er	

bekymret	 for	 de	 ambitioner,	 der	 ligger	 til	 at	 blive	

 

 

 

 

3:20 - 

5:15 
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eksekveret	de	kommende	år.	I	særdeleshed	bekymret	

for	de	otte	højhuse,	der	skal	bygges.	Hvis	de	kommer	

til	 at	 ligne	 det	 højhus,	 der	 er	 bygget,	 så	 er	 det	 en	

katastrofe	 i	 min	 optik.	 Så	 derfor	 er	 den	 nuværende	

historiske	arkitektur	et	plus,	men	udviklingen	og	den	

nye	 arkitektur	 er	 et	 minus,	 derfor	 får	 denne	

association	et	minus.	Dette	skal	også	ses	i	lyset	af	den	

vision,	 som	Entasis	(red.:	 arkitektfirmaet)	 vandt	

arkitektkonkurrencen	 med	 i	 2008,	 som	 pegede	 på	

pladser	 og	 slanke	 tårne	 inspireret	 af	 Italien,	 hvor	 de	

Carlsberg	 byens	 tårne	 ikke	 er	 slanke	 tårne	 men	

fedladende	cigarkasser.	Det	synes	jeg	er	trist,	og	det	er	

trist	 i	 lyset	 af,	 at	 man	 har	 et	 kommercielt	 bryggeri,	

som	 i	 gamle	 dage	 valgte	 at	 gøre	mere	 end	de	 burde.	

De	kunne	have	valgt	bare	at	bygge	nogle	kasser,	men	

de	valgte	 rent	 faktisk	at	bygge	bygninger,	der	har	en	

arkitektonisk	 værdi,	 og	 der	 synes	 jeg,	 det	 er	 utrolig	

trist	 at	 Carlsberg	 Byen	med	 pensionskasserne	 i	 som	

ejere	 i	 høj	 grad	 tænker	 i	 profit	 over	

bevaringsværdighed	 

	
	
	
	
	
	
	
God	beliggenhed	(+) 

 

Der	er	 i	min	optik	 ikke	et	område	i	København	–	 lige	

bortset	fra	hvis	man	gerne	vil	kigge	på	vand	–	der	har	

større	 attraktionsværdi,	 og	 det	 er	 fantastisk.	 Som	

nabo	er	 jeg	glad	 for,	at	Carlsberg	Byen	bliver	bygget.	

Vi	har	i	mange	år	kigget	ud	på	en	gammel	vaskehal	og	

en	gammel,	slidt	idrætshal.	Nu	kommer	vil	til	at	kunne	

kigge	på	noget,	der	godt	kunne	gå	hen	og	blive	okay	at	

kigge	på.	Deraf	er	denne	association	positiv	og	 får	et	

plus.	 

	
	
	
	
	
	
	
5:30	–	
6:10 
 

	
	
	
	

	

Det	 er	 positivt,	 at	 Carlsberg	 Byen	 får	 de	 her	 studier,	
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Studieby	(+) 
 

heriblandt	 UCC	 og	 Europaskolen,	 og	 det	 er	 et	 helt	

klart	 plus	 at	 have	 den	 gruppe	 i	 området.	 Når	 jeg	 nu	

vælger	studieby	her,	 er	 det	 bl.a.	 præget	 af,	 at	 det	 er	

det	første,	der	er	blevet	bygget,	og	dette	vil	formentlig	

ændre	 sig	 efterhånden	 som	 mere	 og	 mere	 bliver	

bygget	 og	 dermed	 vil	 billede	 måske	 ændre	 sig	 lidt.	

Men	positivt	med	studieliv	i	Carlsberg	Byen. 

	

	

6:15	-	
6:50	 

 

	
	
	
	
	
	
	

Boligområde	(+) 
 

Der	 kommer	 til	 bo	 ca.	 8.000-9.000	 personer	 i	

Carlsberg	 Byen,	 og	 derfor	 skal	 der	 være	 en	 masse	

boliger,	og	der	er	områder	på	grunden,	der	primært	er	

til	boliger,	og	som	derfor	kommer	til	at	være	fredelige	

områder	 op	 mod	 os	 (Red.:	Humlebyen).	 En	 positiv	

relation	 mellem	 boligområde	 og	studieby	er,	 at	 man	

fra	Københavns	Kommunes	side	har	fået	gennemført,	

at	 der	 skal	 etableres	 600	 almene	 boliger,	 som	 skal	

huse	studerende	og	’almindelige’	mennesker	er	meget	

positivt.	 

	
	
	
	
	
	
	
6:55	-	
07:45 
 

	
	
	
	
	
	
	

Eksklusive/dyre	
boliger	(-) 

 

Det	 er	 en	 konstatering,	 at	 når	 vi	 ser	 bort	 fra	 de	 600	

almene	 boliger,	 så	 er	 det	 langt	 overvejende	

dyre/eksklusive	 boliger,	 der	 bliver	 bygget,	 og	 det	

giver	–	med	kombination	af	de	kommende	højhuse	–	

en	 vis	 bekymring	 for,	 om	 man	 kan	 skabe	 et	

interessant	 byliv.	 Er	 der	 plads	 til	 de	

skæve	eksistenser,	 til	 de	 skæve	 ting	 på	 et	 område,	

hvor	 folk	 parkerer	 deres	 bil	 i	 kælderen	 og	 tager	

elevatoren	 direkte	 op	 til	 lejligheden?	 Er	 det	 en	 god	

måde	at	bygge	et	byliv	på?	Det	er	fint	nok,	at	der	skal	

være	eksklusive	boliger,	man	kan	bare	frygte,	at	det	er	

på	 bekostning	 af	 et	 godt	 byliv.	 Derfor	 er	 denne	

association	negativ	i	min	optik. 

	
	
	
	
	
	
	
7:45	-	
08:40 
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Bilag	6	–	Ellen	Thrane	
	
Har	boet	i	Humleby	(nabo	til	Carlsberg	Byen)	siden	2002	og	er	pensioneret. 

	

Brand	concept	map:	

	

	
	

	
Uddybende	kommentarer	til	hver	enkel	association:		
	
	
Association Kommentar Tid 

	 

	 

	 

		Visionær	
byudvikling	(-/+)	 

	

Den	oprindelig	plan	var	fantastik	visionær,	og	én	af	de	

ting,	 de	 lagde	 vægt	 på	 var,	 at	 der	 skulle	 være	 liv	 i	

gadeplan.	Altså	noget	med	at	der	 skal	 være	butikker,	

der	 skal	 være	 pladser	 uden	 den	 store	 trafik,	 så	 der	

kommer	 opholdssteder	 rundt	 omkring.	 Efter	

finanskrisen	 og	 genoptagelsen	 af	 udviklingen	 af	

Carlsberg	Byen,	har	jeg	en	opfattelse	af,	at	pengene	er	

	 

	 

	 

4:15	–	
4:45		 

	



	 136	

kommet	 til	 at	 betyde	 mere	 og	 mere	 jo	 længere	

projektet	 har	 stået	 på.	 Ligeledes	 har	 der	 været	

markeret	 fra	 starten,	 at	 der	 skulle	 være	 et	 vis	 antal	

grønne	 områder,	 og	 flere	 af	 dem	 er	 ”pludselig”	

forsvundet.	Så	derfor	er	min	opfattelse	at	det	startede	

med	 at	 være	 en	 positiv,	 visionær	 byudviklingsplan,	

men	at	vi	rykker	og	længere	over	mod	noget	negativt	

jo	længere	projektet	skrider	fremad.	Derfor	får	denne	

association	både	et	plus	og	et	minus.		

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Eksklusive/dyre	
boliger	(-) 

	

Desværre	ser	det	ud	til,	at	de	boligerne	bliver	dyre.	Jeg	

ved	godt,	at	Københavns	Kommune	har	fået	igennem,	

at	 der	 skal	 være	 et	 antal	 almene	 boliger,	 og	 jeg	 ved	

også	 godt,	 at	 der	 er	 studieboliger	 ved	 UCC.	 Men	 de	

fleste	af	boligerne	bliver	dyre.	Jeg	har	hørt,	at	det	har	

lidt	problemer	med	at	sælge	alle	lejlighederne	i	Bohrs	

tårn,	men	 når	 de	 koster	 15	 –	 16	mio.	 kr.,	 forstår	 jeg	

godt	deres	udfordringer	–	det	 er	 rigtig	mange	penge.	

Det	betyder,	at	det	ikke	bliver	for	alle,	og	at	det	bliver	

et	 kvarter	 lig	med	 Gentofte	 eller	 Frederiksberg.	 Hvis	

man	 kun	 tænker	 profit,	 er	 det	 godt	 at	 tiltrække	 en	

købestærk	 målgruppe.	 Men	 jeg	 har	 det	 sådan	 at	

byområder	bliver	rarest	at	være	i,	hvis	der	er	plads	til	

mange	 forskellige.	Det	 er	 en	 af	 grunden	 til	 at	 jeg	bor	

på	 Vesterbro,	 hvor	 der	 er	 et	 miks	 af	 unge,	 gamle,	

indvandrere	og	børn.	Det	synes	jeg	er	en	af	fordel,	og	

her	kan	jeg	da	godt	blive	lidt	nervøs	for	den	udvikling	

og	 de	 priser,	 som	 Carlsberg	 Byen	 sælger	 boliger	 til.	

Denne	association	er	hermed	negativ,	men	det	er	kun	

fordi,	 at	 det	 stort	 set	 udelukkende	 er	 dyre	 boliger.	

Hvis	der	havde	været	en	blanding,	havde	mine	tanker	

formentlig	været	anderledes	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	4:47	–	
5:55 
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En	bydel	for	de	
velhavende	(-)	 

	

Grundet	de	dyre	boliger,	kan	det	meget	nemt	blive	en	

bydel	for	de	velhavende,	fordi	det	helt	afgjort	dem,	der	

bliver	flest	af	i	området.	 

	
	
5:58	–	
6:05	 
	

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Kulturliv	(-/+) 

	

Jacobsen	 (Red.:	 Den	 tidligere	 brygger)	 havde	

den	intention,	 at	 det	 man	 har	 i	 overskud,	 skal	 man	

bruge	 til	 at	 have	 kultur	 rundt	 omkring	 i	 København.	

Enten	ved	at	købe	kultur/kunst	eller	støtte	kulturelle	

initiativer.	Men	de	nye	bygherrer	her	i	Carlsberg	Byen	

deler	ikke	samme	vision.	 

Derudover	 er	 jeg	 meget	 optaget	 af	 det	 historiske	 og	

den	kulturarv,	og	jeg	ved,	at	organisationen	i	Carlsberg	

Byen	 altid	 bliver	 spurgt	 ind	 til	 kulturlivet	 i	 den	 nye	

bydel,	 fordi	 det	 har	 altid	 været	 forbundet	 med	

Carlsberg.	Min	 opfattelse	 er	 desværre,	 at	 de	 snakker	

meget	 udenom,	 når	 snakken	 falder	 på	 kultur	 –	 de	

lover		i	hvert	fald	ikke	noget.	Der	er	dog	stadig	håb	for,	

at	 kulturlivet	 bliver	 bevaret,	 så	 derfor	 er	 min	

association	en	blanding	mellem	positiv	og	negativ.	Det	

er	vigtigt	–	i	min	optik	–	at	der	bliver	ved	med	at	være	

kulturelle	muligheder	som	der	eksempelvis	har	været	

med	 koncerter	 i	 Tap1	 tidligere.	 Fordi	 selvom	 det	

larmer	 lidt,	 så	synes	 jeg,	at	det	er	 rart,	der	sker	 lidt	 i	

stedet	for	at	området	er	dødt.		 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

15:05	–
17:20	 

	

	 

	 

God	beliggenhed	(+)	 

	

Beliggenheden	er	god	–	det	er	 jo	en	del	af	Vesterbro,	

som	er	en	bydel	 jeg	godt	kan	lide.	God	infrastruktur	i	

form	af	station	og	nemt	at	komme	til,	både	med	bus	og	

bil.	Så	mht.	beliggenheden	er	der	gode	forudsætninger	

for,	at	skabe	en	populær	bydel. 

	 

	

17:13	–	
18:00)		
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Bilag	7	–	Jacob	Hedegaard	
	

Boligkøber	i	Carlsberg	Byen,	30	år	gammel,	og	arbejder	som	konsulent	i	Deloitte.		 

	

Brand	concept	map:	

	

	
	

Uddybende	kommentarer	til	hver	enkel	association:	 

	

Association	 Kommentar Tid 
	 

	 

	 

	Historisk	arkitektur	(+)	 

	

Noget	 af	 det,	 der	 er	 allermest	 tiltalende	 ved	

Carlsberg	Byen	er,	at	man	føler,	man	flytter	ind	i	

noget	helt	nybygget,	men	man	føler	ikke,	at	man	

flytter	ind	i	et	nybygget	område.	Man	flytter	ind	i	

noget,	hvor	man	føler,	at	det	har	noget	kultur	og	

historie	 med	 sig.	 Ved	 at	 Carlsberg	 Byen	 –	 i	

modsætning	 til	mange	 andre	 nyopførte	 bydele	 i	

		 

	 

	 

0:58	-	
1:50 
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København	 –	 har	 bevaret	 bygninger	 som	 det	

gamle	 fyrtårn,	 porten	 med	 elefanterne	 og	 en	

masse	 andre	 ting,	 har	 det	 gjort,	 at	 området	 er	

meget	 interessant	 og	 fuld	 af	 sjæl.	 Så	 det	 er	 et	

stort	plus,	synes	jeg.	 

	 

	 

Grønne	områder	(+)	 

	

Jeg	 synes,	man	 har	 været	 rigtig	 god	 til	 at	 lægge	

små	 parker	 ind,	 og	 man	 bevarer	 samtidig	

Jacobsens	Have.	Det	 er	 fedt,	 at	man	 ligesom	har	

lagt	 op	 til,	 at	 der	 skal	 være	 små	 områder,	 hvor	

man	har	mulighed	for	at	have	noget	rekreativt	af	

forskellig	art. 

		

 

1:52	–	
2:17 

	

	 

	 

	 

	 

	 

Kulturliv	(+)	 

	

Det	virker	til,	at	der	bliver	gjort	en	indsats	for,	at	

der	skal	være	forskellige	kulturelle	tilbud	såsom	

kulturelle	 foreninger,	 Europaskolen	 kommer	 til	

at	 lægge	derude,	 og	 forskellige	 spisesteder,	 som	

jeg	 har	 indtryk	 af	 bliver	 ganske	 fornuftigt.	 Altså	

at	 der	 sådan	 generelt	 kommer	 til	 at	 være	 nogle	

caféer	og	noget	byliv.	Forskellige	ting,	der	gør,	at	

der	 rent	faktisk	 kommer	 til	 at	 være	 noget	 liv	 i	

byen.	 Især	 er	 det	 positivt	 at	 man	 fra	

organisationens	side	har	gjort	meget	for	at	tænke	

denne	del	ind	i	den	overordnede	plan.	Det	at	man	

ikke	kun	har	tænkt	på	at	bygge	lejligheder,	og	så	

forvente	at	resten	af	bylivet	sker	af	sig	selv,	er	jeg	

meget	positiv	overfor. 

	 

	 

	 

	 

	 

2:18	–
	3:00 

	

	 

	 

	 

God	beliggenhed	(+)	 

	

Beliggenhed	et	vigtigt	parameter,	fordi	jeg	gerne	

vil	 bo	 tæt	 på	 byen	 og	 tæt	 på	 hvor	 det	 sker.	 Jeg	

synes,	det	har	været	 lidt	 svært	at	 finde	et	 sted	 i	

København,	hvor	der	er	relativt	roligt,	men	hvor	

man	 hurtigt	 kan	 komme	 derhen,	 hvor	 der	 sker	

noget.	 Her	 har	 Carlsberg	 Byen	 en	 rigtig	 god	

	 

	 

	

3:08	–	
3:30	 
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beliggenhed	 og	 mine	 ønsker	 er	 opfyldt	 med	

denne	beliggenhed.	 

	

	 

	 

	 

Flotte	bygninger	(+)	 

	

Min	personlige	smag	for	arkitektur	er	mere	til	de	

bygninger,	 der	 bliver	 opført	 i	 Carlsberg	 Byen	 i	

forhold	 til	 de	 glas-	 og	 stålbygninger,	 man	 ser	

blive	 opført	 i	 mange	 andre	 steder.	 Ligeledes	 er	

det	 fedt,	 at	 de	 nye	 bygninger	 respekterer	 den	

gamle	arkitektoniske	stil	i	Carlsberg	Byen.	Det	at	

man	 genbruger	 en	 del	 af	murstene	fra	 de	 gamle	

bygninger,	synes	jeg	også	er	super	fedt. 

	 

	 

	 

3:48	–	
4:25 
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Bilag	8	–	Mie	Jensen	
	

22	år	gammel.	Studerer	4.	semester	på	læreruddannelsen	på	UCC	i	Carlsberg	Byen.	Hun	skal	

studere	yderligere	to	år	på	UCC.		

	

Brand	concept	map:	

	

 
	

Uddybende	kommentarer	til	hver	enkel	association:	 

	

Association	 Kommentar Tid 
	 

	 

Kulturliv	(+) 

Denne	 association	 er	 positiv,	 fordi	 der	 er	 mange	

gamle,	 flotte	 bygninger,	 hvor	 der	 er	mulighed	 for	

at	kigge	på	mange	flotte	historiske	ting.	Derudover	

er	 der	 mulighed	 for	 at	 komme	 ind	 i	 bryggeriet,	

hvor	 man	 kan	 få	 fortalt	 hele	 historien	 bag	

Carlsberg	og	området	generelt.	 

	 

	 

2:05	–	
2:20 
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Flotte	bygninger	 

	

Carlsberg	 Byen	 består	 af	mange	 flotte	 bygninger.	

Især	 når	 man	 kommer	 cyklende	 gennem	 porten	

med	elefanterne	og	fortsætter	ned	ad	alléen,	er	der	

mange	flotte	bygninger	at	kigge	på.	I	forhold	til	de	

nye	 bygninger,	 der	 bliver	 bygget,	 er	 jeg	 ikke	 helt	

klar	 over,	 om	 arkitekturen	 og	 stillen	 stemmer	

overens	med	den	 gamle	 stil	 –	 jeg	 har	 faktisk	 kun	

set	 billeder	 indefra	 de	 nye	 bygninger.	 Men	

selvfølgelig	har	jeg	set	det	høje	tårn,	der	er	blevet	

bygget	(red.:	Bohrs	Tårn).		Her	synes	jeg	i	høj	grad,	

at	de	gamle	bygninger	giver	noget	godt	til	det	nye,	

men	 de	 nye	 bygninger	 bidrager	 ikke	 med	 ligeså	

meget	 til	 de	 gamle	 bygninger.	 Det	 er	 godt,	 at	 de	

bevarer	 nogle	 af	 de	 gamle	 bygninger,	 så	 det	 hele	

ikke	er	nyt.	Så	det	er	både	negativt	og	positivt	med	

de	 nye,	 dyre	 boliger.	 Det	 er	 altså	 de	 gamle	

bygninger,	 jeg	tænker	på,	når	 jeg	tænker	på	flotte	

bygninger.	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3:04	–	
4:25 

	

	 

	 

	 

Historisk	arkitektur	(+)	 

	

Denne	association	er	i	forlængelse	af	den	tidligere	

association	 med	 de	 gamle,	 flotte	 bygninger.	

Min	tanke	er,	at	når	man	befærder	sig	 i	Carlsberg	

området,	 føler	 man,	 at	 man	 er	 i	 et	 historisk	

område,	 da	 dele	 af	 de	 gamle	 bygninger	 netop	 er	

bevaret	 og	 vedligeholdt.	 Det	 er	 også	 en	 af	

grundene	til,	at	det	er	et	interessant	område	at	gå	i	

skole	i.	 

	 

	 

	 

4:46	–	
4:57 

	

	 

	Eksklusive/dyre	boliger 

(-)	 

Jeg	kan	godt	 forstå,	at	det	er	et	attraktivt	område	

at	bo	i,	men	i	forhold	til	at	de	har	gjort	så	meget	ud	

af,	 at	 det	 også	 skal	 være	 en	studieby,	 hvor	 der	

kommer	 rigtig	 mange	 uddannelser	 og	 rigtig	

	 

	 

5:05	–	
6:30	 
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	 mange	studerende,	så	synes	jeg,	det	er	lidt	forkert,	

at	 en	et-værelses	studiebolig	 koster	 ”det	 hvide	ud	

af	øjnene”.	Så	jeg	synes,	det	er	lidt	negativt,	at	der	

ikke	bliver	opført	studieboliger,	der	rent	faktisk	er	

til	at	betale.	Området	kommer	til	at	bære	præg	af,	

at	det	bliver	eksklusivt,	og	derfor	–	tror	jeg	ikke	–	

at	 der	 kommer	 til	 at	 være	 det	 mest	 spændende	

byliv,	 som	 man	 ellers	 ser	 på	 Vesterbro	 eller	

Frederiksberg.	 Her	 kommer	 det	 nok	 mere	 til	 at	

være	de	 rige	eller	de	ældre,	der	har	mulighed	 for	

at	bosætte	sig	her.	Hvis	dette	sker,	så	føler	jeg	ikke,	

at	 visionen	 er	 i	 forlængelse	 af	 resten	 af	

København,	som	netop	har	styrken	at	rumme	alle. 

	

	 

	 

	 

Studieby	(+)	 

	

Jeg	synes,	det	er	godt,	at	Carlsberg	Byen	inkluderer	

studerende	 ved	 at	 etablere	 skoler	 i	 bydelen.	 Det	

gør,	 at	 der	 kommer	 meget	 liv	 i	området.	 Det	 gør	

også,	 at	der	 allerede	 fra	 starten	har	været	mange	

mennesker	herude,	og	dermed	har	der	også	været	

gang	 i	 den	 fra	 starten.	 Det	 ville	 dog	 være	 endnu	

federe,	hvis	vi	også	havde	mulighed	for	at	bo	her,	

økonomisk	set. 

	 

	 

	 

6:45	–	
7:20 
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Bilag	9	–	Mathilde	Brokmann	
	

22	år	gammel,	læser	på	2.	år	af	læreruddannelsen	på	UCC	i	Carlsberg	Byen.	 

	

Brand	concept	map:	

	

	
	

Uddybende	kommentarer	til	hver	enkel	association:	 

	

Association	 Kommentar	 Tid	 
	 

God	beliggenhed	(+)	 

	

Det	er	en	virkelig	centralbeliggenhed.	Det	er	tæt	

på	byen,	og	der	er	en	god	station.	Ligeledes	er	det	

både	 bil-	 og	 cykelvenligt,	 da	 der	 er	parkerings-

kælder	til	begge	dele. 

	 

7:30	–	
7:45	 

	

	 Jeg	 synes,	 det	 er	 godt	 at	 området	 både	 tilbyder	 	 
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Erhvervsområde	(+)	 

	

studier,	 mulighed	 for	 at	 spise	 på	 caféer,	

shoppemuligheder,	 indkøbsmuligheder	 samt	 at	

have	 kontor	 her.	 Altså	 mange	 forskellige	 typer	

erhverv,	hvilket	jeg	godt	kan	lide.	Det	virker	til,	at	

organisationen	 har	 intentioner	 om,	 at	 der	 skal	

komme	 en	masse	 erhverv	 i	 området	 –	 der	 er	 jo	

allerede	en	del	butikker	allerede.	Jeg	tror,	de	har	

gode	planer	om,	hvad	det	skal	blive	til. 

	 

	 

	 

1:00	–	
1:20 

	

	 

	 

	 

	 

Studieby	(-)	 

	

Når	 vi	 (red.:	 UCC)	 bliver	 slået	 sammen	 med	

Metropol,	 kommer	 der	 til	 at	 være	 rigtig	 mange	

studerende	herude,	 og	derfor	 er	det	 også	noget,	

der	 kommer	 til	 at	 præge	 området	 (1:35	 –	

1:50).	Men	 det	 er	 en	 negativ	 association	 på	

baggrund	af	måden,	vi	 er	blevet	 introduceret	og	

inddraget	 i	det	nye	område.	Men	tanken	bag	det	

at	 have	 studier	 i	 området	 er	 en	 god	 idé.	

Eksekveringen	har	bare	ikke	været	vellykket. 

	 

	 

	 

	 

12:38	–	
13:40 

	

	 

	 

Cykelvenlig	(+)	 

	

Det	er	et	cykelvenligt	område.	Udover	cykelstier	

er	 der	 også	 en	 stor	 parkeringskælder	 til	 cykler	

under	skolen,	så	det	virker	helt	klart	som	om,	at	

det	 er	 noget	 organisationen	 har	 haft	 med	 i	

overvejelserne.	

	 

	 

3:00	–	
3:15 

	

	 

	 

	 

	Kulturliv	(+/-)	 

	

Jeg	 synes,	 der	 er	 en	 del	 ting,	man	 kan	 deltage	 i	

rundt	 omkring	 i	 området.	 De	 gør	 meget	 for	 at	

samle	 folk.	Men	det	er	måske	mere	selve	skolen	

(red.:	UCC),	 der	har	 taget	 initiativ	 til	 disse	 tiltag	

fremfor	 organisationen	 bag	 Carlsberg	 Byen.	 Jeg	

synes	dog,	at	Carlsberg	Byen	som	organisationen	

ikke	 har	 været	 særlig	 gode	 til	 at	 promovere	 sig	

selv	 på	 de	 kulturelle	 tilbud	 i	 området.	 Der	 har	

ikke	 været	 meget	 kommunikation	 omkring	

	 

	 

	 

8:10	–	
9:20 
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mulighederne	i	området,	men	i	højere	grad	har	vi	

bare	 fået	en	bygning	uden	større	 inddragelse.	Vi	

har	f.eks.	ikke	fået	en	introduktion	til	området,	så	

vi	vidste,	hvad	der	lå	og	hvilke	muligheder,	der	er	

i	 området.	 Ligeledes	 er	 det	 uvist	 hvilke	 slags	

butikker	 der	 kommer,	 så	 vi	 ved	 faktisk	 ikke	

særlig	 meget	 om	 hver	 der	 sker	 udenfor	 vores	

”boble”	her	på	skolen. 

	 

	 

	En	bydel	for	de	
velhavende	(-)	 

	

Det	er	nogle	dyre	 lejligheder,	der	bliver	bygget	 i	

området,	 så	 det	 er	 ikke	 ligefrem	 billigt.	 Det	

kommer	 til	 at	 minde	 lidt	 om	 Østerbro	 eller	

Frederiksberg	 ift.	 at	 det	 er	 fint,	 pænt	 og	 dyre	

lejligheder.	Når	man	kigger	rundt,	kan	man	se,	at	

det	er	rene	linjer	og	klassiske	bygninger.	 

	 

	 

2:20-	
2:35 

	

	 

En	bydel	for	alle	(+/-) 

	

Når	 jeg	 høre	 navnet	 Carlsberg	 Byen,	 tænker	 jeg	

umiddelbart,	 at	 det	 er	 et	 sted	 for	 alle.	 Men	 når	

man	så	ser	boligpriserne,	kan	man	godt	blive	lidt	

i	tvivl. 

	 

3:55	-	
4:10 

	
	 	



	 147	

Bilag	10	–	25	udvalgte	associationer	
	

- Grønne	områder	

- Shopping	muligheder	

- Cykelvenlig	

- Legepladser	

- Byliv	

- Børnevenlig	

- Kulturliv	

- Historisk	arkitektur	

- Boligområde	

- Eksklusive/dyre	boliger	

- En	bydel	for	alle	

- En	bydel	for	de	velhavende	

- Flotte	bygninger	

- Erhvervsområde	

- Studieby	

- Borgerinddragelse	

- Bæredygtighed	

- Innovation	

- Visionær	byudvikling	

- Mondænt	område	

- Skævt	område	

- God	beliggenhed	

- Rolige	omgivelser	

- Trygt	område	

- Offentlige	transportmuligheder	


