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Abstract 

The focus of this thesis is on a small part of the industrial port in the town Esbjerg called the dock 

harbour. The port of Esbjerg has historically always been used for industrial purposes, and there 

has been a natural distance and division between the city and the port. It has been a political goal 

to make a closer connection between the port and the city.  

In the progress of making a closer connection between the two, the dock harbour went from being 

a part of the industrial port to being a part of the city centre in 2004. During the same period of 

time, a private developer started developing the dock harbour and made plans of building offices, 

hotels, restaurants and shops. These plans were made in accordance to the City. It was then 

decided that housing could not be placed on the dock harbour due to industrial activities and 

manufacturing on the dock harbour.  

Within the last two years quite a lot has happened in Esbjerg and on the dock harbour, and there 

are no longer any industrial manufacturing on this area of the port. In the end of 2014 the City of 

Esbjerg presented a new 5 year strategy focusing on increasing the number of citizens with 5,000 

people before 2020. The solution: attractive housing in the city centre. It was not explicitly 

communicated that housing on the dock harbour was out of the question.  

Six months after the strategy was presented by the City of Esbjerg, the private developer 

presented an immense property project with housing on the dock harbour. This project does not 

have political support but is gaining still more support from the citizens.  

The purpose of this thesis is to examine and analyse how the discussion about the dock harbours 

future has been affected by the city’s overall goals. I will examine if there are any dominating 

patterns in the discussion about the dock harbour and clarify some of the discussions dilemmas 

which I hope will generate new knowledge that can contribute to a better understanding of the 

discussion in general.  
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1. Indledning 

Idéen til dette speciale opstod, da jeg begyndte at interessere mig for byudvikling i havneområder 

generelt. Ud fra de samtaler jeg på det tidspunkt havde haft, lød det på mig som om, at 

industrihavne oftest var imod boligbyggeri på havneområder, hvilket jeg overordnet set godt 

kunne forstå. Jeg er løbende stødt på Esbjerg Havn, hvor folk har fortalt om den udvikling der sker 

på havnen og hvor spændende boligprojektet er. Jeg begyndte på det tidspunkt at undersøge 

udviklingen på Esbjerg Havn på egen hånd, og fandt således ud af, at der ikke er opbakning til 

boligprojektet fra politisk side.  

Specialet tager afsæt i, at jeg undrede mig over, at de fleste jeg havde talt med, åbenlyst gik ud fra 

at der skal opføres boliger på Dokken, når der i realiteten ikke er opbakning til projektet og det 

rent lokalplanmæssigt ikke p.t. kan lade sig gøre. Specialet har således til formål at belyse kampen 

om, hvorvidt der skal være boliger på Dokken eller ej 

Der er således nogle der kommunikerer, at der gerne må bygges boliger på Dokken, på trods af, at 

de ikke må.  

Ud af Esbjerg Havns + 4.500.000 m2 udgør Dokken 38.000 m2, svarende til lige knap fem 

fodboldbaner, og er markeret med en gul cirkel nedenfor. Dokken er ikke længere en del af 

Esbjerg Havn, men blev i 2004 gjort til en del af bymidten, for at integrere havnen i byen. Det var 

også i 2004, at der forekom en lokalplanmæssig ændring således at der på Dokken måtte opføres 

butikker, kontorer og hoteller. 
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Esbjerg Havn har gennem årtier været kendt som en af Danmarks bedste erhvervshavne, og har 

sin oprindelse i fiskeindustrien. Fiskeindustrien satte tidligt sit spor på byens udvikling og nutidige 

image, og havnen blev byens primære arbejdsplads. På trods af at fiskeindustrien ikke eksisterer 

den dag i dag, er havnen fortsat den primære arbejdsplads i Esbjerg, som nu er førende inden for 

bl.a. off-shore aktiviteter.  (Kulturstyrelsen, 2007).   

Esbjerg Kommune forsøger i disse år at skabe en naturlig sammenhæng mellem by og havn, og har 

i Kommuneplanen gjort Dokken til en del af bymidten og udlagt området til centerområde, som 

vist på kortet nedenfor.  

  

Kilde: (Esbjerg Byråd, 2014, s. 6 og 38) 
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En kommuneplan er en del af det danske planhierarki, og skal sætte de overordnede rammer for 

kommunens udvikling. Det er i den, at lokale interessenter kan læse de politiske mål for 

kommunens udvikling, som igennem denne konkretiseres. En lokalplan udarbejdes for at 

fastlægge bestemmelser for specifikke områder, ejendomme og bebyggelse.  

 

(Esbjerg Byråd, 2014, s. 6) 

Esbjerg Kommunes Kommuneplan s. 48 beskriver centerstruktur og bymidte således:  

Bymidter udlægges som arealer til butikker, liberalt erhverv, mindre fremstillings- og 

servicevirksomheder, hoteller, restaurationer, boliger, offentlige institutioner og 

lignende centralt i Esbjerg, Ribe og Bramming. (Esbjerg Byråd, 2014, s. 48) 

Altså må der ifølge kommuneplanen gerne opføres boliger på Dokken, men i lokalplanen for 

Dokken på side 6-7 står der at: 

Dokken omfatter udviklingen af et regionalt center- og erhvervsområde med 

lokaliteter for handel, liberale erhverv, hotel-, restaurations-, kontor- og 

kongresfaciliteter samt udstillingsvirksomhed. Den mest markante bygning er en 33 

etagers bygning placeret ved indsejlingen til Dokhavnsbassinet… Der må ikke 

etableres boliger i området. (Esbjerg Kommune, 2004) 

Lokalplanen for Dokken er gældende for områdets udvikling og der må således ikke opføres 

boliger på området.  
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Esbjerg Kommune udgav i slutningen af 2015 ”Vision 2020” og ”Vækststrategi 2020”, som bl.a. 

nævner at der skal skabes større sammenhæng mellem by og havn, at der skal bygges attraktive 

boliger i bymidten, at byen skal have større national og international gennemslagskraft og 

befolkningstallet skal stige fra 115.446 til 120.000 frem mod 2020. I disse officielle dokumenter 

nævner Esbjerg Kommune ikke, at der ikke må opføres boliger på Dokken.  (Esbjerg Kommune, 

2014) 

De, der ønsker at opføre boliger på Dokken, er Pedersen Gruppen, som er en lokal developer i det 

vestjydske, og som skal udvikle alle Dokkens 38.000 m2. Pedersen Gruppen havde inviteret til et 

åbent-hus-arrangement den 20. marts 2016, hvor de præsenterede Dokken Towers. Dokken 

Towers er et højhus, som ifølge dem selv er af international karakter og kommer til at bestå af 

boliger, hotel og kontor.  

Dette var dog ikke første gang, at Pedersen Gruppen præsenterede Dokken Towers. Allerede i juni 

2015, et halvt år efter Esbjerg Kommune offentliggjorde ”Vision 2020” og ”Vækststrategi 2020”, 

præsenterede Pedersen Gruppen en ny helhedsplan for Dokken, hvor boligprojektet er 

præsenteret. Helhedsplanen bliver fulgt op af lokale og nationale nyhedsmedier, deriblandt 

Dagens Byggeri, som skriver: 

Dokken Towers på Esbjerg Havn af C. F. Møller er blevet præsenteret. Projektet 
rummer i alt knap 40.000 m2 og sikrer byens adgang og kontakt til havnen og vandet, 
både fysisk og visuelt. (Dagens Byggeri, 2015) 

 
Esbjerg Kommune er ikke citeret i nyheden, og der refereres ikke til nogen officielle dokumenter, 

som peger på, at der ikke må bygges boliger på Dokken.  

 

Den 1. november 2015 oprettes Facebooksiden ”Er det NU Esbjerg” og den 25. november 2015 

oprettes Facebooksiden ”Esbjerg støtter Dokken”. Facebooksiderne er oprettet af esbjergensere, 

som gennem Facebook har skabt debat om Dokkens fremtid, hvoraf størstedelen af 

kommentarerne om Dokkens boligprojekt er positive.  
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1.1 Centrale interessenter, begivenheder og dokumenter 
Nedenfor præsenterer jeg overordnet de interessenter, som er af central betydning i debatten om 

hvorvidt der skal eller ikke skal opføres boliger på Dokken. Under hver interessent præsenterer jeg 

de tekster og begivenheder, jeg bruger i mine analyser og konklusioner, og som således er af 

central betydning for specialet. Efterfølgende præsenterer jeg hhv. Esbjerg Havn og Pedersen 

Gruppen. Grunden til at jeg ikke præsenterer Esbjerg Kommune og befolkningen, er fordi, at jeg 

antager at man som læser ikke har behov for en yderligere introduktion til disse interessenter.  

 

  

Esbjerg 
Kommune 

•(2004) vedtager 
ny lokalplan for 
Dokken og 
udlægger området 
til centerområde. 

•(2013) 
Kommuneplan 
2014-2016 
vedtages.  

•(Oktober 2014) 
Vision 2020 og 
Vækststrategi 
2020 vedtages og 
publiceres 

Esbjerg Havn 

•(2000) Esbjerg 
Havn overgår fra 
statsejet til 
kommunalt ejet.  
(Børsen, 1999) 

•(2014) Det sidste 
havnerelaterede 
produktion lukker 
på Dokken. 
(Pedersen Group, 
2015) 

Pedersen 
Group 

•(Juni 2015) 
Dokken 
Helhedsplan 2015 
publiceres 

•(2015)  "Dokken 
Towers" 
publiceres 

Esbjerg by/ 
befolkning 

•(November 2015) 
Facebookgruppen 
"Er det NU  
Esbjerg" oprettes 

•(November 2015) 
Facebookgruppen 
"Esbjerg støtter 
Dokken" oprettes 
(1.125 synes godt 
om siden) 
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Esbjerg Havn 

Esbjerg Havn er kommunalt ejet og er en af Danmarks største erhvervshavne. Havnen arbejder pt. 

på at udvide med 250.000 m2 for at imødekomme den efterspørgsel der er efter havneplads. (DR, 

2016) Idet Esbjerg Havn er kommunalt ejet sidder byens borgmester, Johnny Søtrup (V) som 

næstformand i havnens bestyrelse.  

(Esbjerg Havn) 

 

Pedersen Gruppen 

Pedersen Gruppen er en lokal developervirksomhed, som har udviklet erhvervsbyggerier i det 

vestjydske siden 1988. Virksomheden bryster sig af at udvikle ejendomme med respekt for 

området og det omkringliggende miljø. 

Pedersen Gruppens ejendomsportefølje udgør ca. 30.000 etagemeter og 125.000 m2 erhvervsjord. 

(Pedersen Group, 2016)  

 

1.2 Dokken 

Pedersen Gruppen har planer om at opføre landets højeste byggeri, Dokken Towers, på 125 meter 

og 38 etager. Det er efterhånden en 13 år gammel idé, som der er blevet arbejdet hårdt på at 

gennemføre. Den oprindelige tanke med byggeriet var, at det enten skulle huse kontorer eller 

hotel, men grundet ændringer på Dokken går Pedersen Gruppen nu efter at bygge boliger i 

Dokken Towers. Boligprojektet har ikke opbakning fra byens nuværende borgmester, Johnny 

Søtrup (V), og Esbjerg Havns direktør, Ole Ingrisch, da det potentielt kan betyde negativ vækst for 

erhvervshavnen. (Johansen, 2015)  
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1.3 Problemformulering 
Hvordan er diskussionen om et boligprojekt på Dokken opstået? 

 Hvem er interessenterne og hvilken rolle har de i diskussionen om boliger på Dokken?  

 Hvilke modstridende interesser findes der mellem debattens interessenter?  

 Hvad er konsekvensen af diskussionen om hvorvidt der skal være boliger på Dokken?  

 

 

1.4 Formål 
Formålet med afhandlingen er at undersøge og analysere hvordan diskussionen om Esbjerg Bys 

generelle udvikling påvirker diskussionen om og opfattelsen af Dokkens fremtid.  

Jeg vil undersøge om der er nogle dominerende mønstre i diskussionen om Dokken, samt 

undersøge hvordan interessenternes holdninger til et potentielt boligprojekt bliver påvirket af 

disse mønstre.  

I specialet vil jeg belyse nogle af de vinkler, som kan have betydning for interessenternes holdning 

til emnet, hvilket jeg håber, vil generere ny viden, som kan bidrage til en bredere forståelse for 

hele debatten.  
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1.5 Dokumentoversigt 
I det følgende vil jeg udspecificere hvilke tekster jeg bruger til hvilke analyser. Flere af teksterne 

har samme forfatter, hvorfor jeg efter hver reference i specialet vil sætte tekstens titel ind efter 

referencen.  

Følgende tekster bruges i kapitel 4 i analysen af sagens interessenter og som afdækker den 

sociale praksis:  

 Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 af Esbjerg Havn. (2013). 

 Opfølgning på midtvejsevaluering af Vækststrategi 2015 Esbjerg Kommune. (2014). 

 Esbjerg Kommuneplan af Esbjerg Byråd. (2014).   

 Esbjerg Havn udvider: Har brug for 250.000 nye kvadratmeter, udgivet af DR. (30. Marts 

2016). 

 Vision 2020. Esbjerg: Esbjerg Kommune. (2014). 

 Vækststrategi 2020. (2014). Esbjerg Kommune  

 Helhedsplan 2015 af Pedersen Gruppen. (2015). 

 Facebook: Er det NU Esbjerg? (21. Oktober 2015). www.facebook.dk. Hentede april 2016 

fra https://www.facebook.com/events/968935183162699/?active_tab=posts: 

https://www.facebook.com/events/968935183162699/?active_tab=posts 

 

Følgende tekster bruges i kapital 5 i den kritiske diskursanalyse:  

 Byplan-sag endte i debat om Dokken Towers. JydskeVestkysten. (2015).  

 Opfølgning på midtvejsevaluering af Vækststrategi 2015. Esbjerg: Esbjerg Kommune. 

(2014). 

 Esbjerg Kommuneplan af Esbjerg Byråd. (2014).   

 Vision 2020. Esbjerg: Esbjerg Kommune. (2014). 

 Vækststrategi 2020. (2014). Esbjerg Kommune  

 Danmarks højeste hus i Esbjerg – måske. Ingeniøren. (2015) 

 Helhedsplan 2015 af Pedersen Gruppen. (2015). 
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2. Teori 

Min tilgang til undersøgelsen af den generelle nuværende situation om hvorvidt der skal være 

boliger på Dokken eller ej, tager i første del afsæt i en interessentanalyse. Interessentanalysen skal 

være med til at besvare problemformuleringens underspørgsmål og således belyse hvilke roller de 

enkelte interessenter har og deres interesse for at der skal/ikke skal være boliger på Dokken, samt 

undersøge evt. modstridende interesser. Interessentanalysen skal også være med til at definere 

hvilken magt hver interessent i realiteten har i forhold til at træffe en beslutning om Dokkens 

fremtid.  

 

Efterfølgende jeg tager jeg Faircloughs kritiske diskursanalyse i brug. (Fairclough, 2003) 

Diskursanalysen skal definere eventuelle mønstre mellem kommunikationen og interessenterne, 

men det er ikke min hensigt at nå frem til nogen endegyldige svar om hvad der er den faktiske 

sandhed. Derimod er jeg interesseret i at belyse de fænomener, som er med til at præge den 

nuværende debat om Dokkens fremtid. Jeg er således interesseret i at anvise mulige 

sammenhænge og mønstre mellem interessenternes diskursive praksis, for på den måde at se 

hvordan diskussionen og dens interessenter præges i deres holdning til boliger på Dokken. Idet jeg 

undersøger hvordan sociale konstellationer i dette tilfælde er med til at præge hinanden, tillægger 

jeg adfærden og sproget nogle funktioner og dermed en egenskab. I specialet knytter jeg den 

sociale virkelighed med fysiske fænomener og anvender således en socialkonstruktivistisk tilgang. 
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2.1 Stakeholderbegrebet og analysen 

 

Stakeholderbegrebet 

I det følgende gennemgår jeg stakeholderbegrebet og de teorier, som er forbundet med dette.  

Henry 207 s. 159 udtaler, at interessenter er  

… those individuals or groups which affect or are affected by the achievement of an 

organizations objectives” (Henry, 2007)  

Altså er interessenter dem, som bliver påvirket af de beslutninger, som bliver truffet i en 

organisation. Dog har interessenter også mulighed for at påvirke organisationens beslutninger i 

kraft af de krav gruppen fremstiller. 

I det stakeholder er et engelsk begreb, vil jeg i dette speciale bruge det oversatte ord interessent i 

forbindelse med analysen.  

Der skelnes mellem tre forskellige typer af teori inden for interessentanalyser hhv. normativ, 

deskriptiv og instrumental. (Miles, 2006, s. 2) Den normative tilgang er en type regelsæt, som ud 

fra interessentanalysen konkluderer hvordan ledere eller interessenter skal agere i en specifik 

kontekst. Den deskriptive tilgang fokuserer på hvordan ledere og interessenter agerer inden for en 

bestemt kontekst, mens den instrumentale teori fokuserer på at maksimere interessenternes eller 

ledelsens profit. (Miles, 2006) 

I dette speciale tager jeg udgangspunkt i den deskriptive teori, for netop at beskrive og belyse 

hvordan interessenterne agerer inden for samme kontekst. 
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Interessentanalysen 

Interessentanalyser bruges bl.a. til at identificere interessentgrupper og undersøge hvordan de 

agerer inden for en specifik kontekst, samt hvilken betydning det har for organisationen. Analysen 

kategoriserer interessentgrupperne og definerer således hvilken betydning de kan have for 

projektet og hvordan projektet vil påvirke dem. Resultaterne af en sådan analyse kan være med til 

at definere hvordan kommunikation mod enkelte interessentgrupper skal målrettes for at 

optimere sine resultater. (Henry, 2007) 

Typisk vil man allerede i opstartsfasen af et projekt udarbejde en interessentanalyse, men det kan 

også være relevant at gøre det løbende, for at følge udviklingen af interessentgruppernes 

interesse, indvirkning og attitude til projektet. (Henry, 2007) I dette tilfælde er det aktuelt at lave 

en interessantanalyse, for at konkludere konsekvensen af debattens mønstre. 

 

2.2 Diskursteori 
I dette speciale inddrager jeg den kritiske diskursanalyse for at undersøge om der er et mønster i 

debatten om byudviklingen på Dokken i Esbjerg.  

 

Filosoffen Foucault lagde grundstenen for diskursanalyse, og han mente bl.a. at: 

  It is in discourse that power and knowledge are joined together 

  (Howarth, 2000, s. 67) 

Hvilket med årene ikke er blevet mindre sandt. Ved at veje sine ord ganske forsigtigt kan en 

afsender vende sine budskaber til sin egen fordel, hvilket gør diskurs og diskursanalyse fortsat 

mere dominerende inden for akademiske discipliner. Som med andre komplekse og anfægtede 

koncepter i samfundsvidenskaben er meningen, området og anvendelsen af diskurs forskellig 

afhængig af i hvilket teoretisk system det er forankret. En afsender kan også gøre brug af en anden 

afsenders diskursive praksis og dermed overtage noget af en andens autoritet. (Fairclough, 2003) 
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2.2.1 Fairclough og kritisk diskursanalyse 

Til dette speciale vil jeg bruge Faircloughs kritiske diskursanalyse. Fairclough relaterer i høj grad til 

Foucaults grundlæggende tanker i forbindelse med den kritiske diskursanalyse. I modsætning til 

Foucault, hvis tilgang til diskursanalyse er meget kompleks, er Faircloughs tilgang til diskursanalyse 

meget praktisk.  

 

Inden jeg bevæger mig videre for at gennemgå Faircloughs kritiske diskursanalyse, vil jeg bruge et 

øjeblik på at beskrive hvad en diskurs egentlig er. Jørgensen og Phillips 1999 definerer på side 9 

diskurs som … en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på. (Phillips, 

1999, s. 9) Diskursanalyse går således ind og observerer og undersøger en umiddelbar selvfølgelig 

viden ud fra et kritisk synspunkt.  

 

Den kritiske diskursanalyse tager sit udspring i lingvistikken, og tager udgangspunkt i at tekst og 

sprog spiller en afgørende rolle i hvilken magtposition afsenderen har.  (Fairclough, 2003) 

Jørgensen og Phillips 1999 s. 75-76 forklarer formålet med diskurs som at afsløre den diskursive 

praksis’ rolle i opretholdelsen af den sociale verden og herunder sociale relationer, der indebærer 

ulige magtforhold. (Phillips, 1999, s. 75-76)  

Det er gennem dette speciale særligt relevant at belyse hvordan nogle interessenter bruger den 

diskursive praksis til netop at skabe ulige magtforhold. Det er således diskursanalysen, som er med 

til at konstituere magten. I specialet går jeg således ind og afdækker hvilke magtforhold der er 

indblandet i diskussionen omkring boliger på Dokken og belyser diskussionens sociale praksisser 

og strukturer ved at afdække mønstreret i den diskursive praksis.  

 

Den tredimensionelle model fokuserer på hhv. tekst, diskursiv praksis og social praksis, som ifølge 

Fairclough eksisterer i komplekse relationer mellem sociale forandringer og konkrete tekster. Det 

er relationen mellem tekst og den sociale praksis, som konstituerer den diskursive praksis. Dog 

analyserer man den diskursive praksis i forlængelse af tekstanalysen.  Den sociale praksis 

kategoriseres som tekstniveauet, hvor sociale relationer skabes, vedligeholdes og ændres. Det er i 

den sociale praksis, at man belyser sammenhængen mellem de respektive interessenters 

diskursive praksis. (Fairclough, 2003) 
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Tekst: Tekst har en bred definition og der kan både være tale om skrift og tale. Selve tekstanalysen 

skal ses i relation til den diskursive praksis og koncentrerer sig om de formelle teksttræk i teksten 

herunder sproget og sammenhængen mellem teksterne. (Phillips, 1999, s. 80-82) Tekstanalysen 

foretages i kapitel 5. 

 

Diskursiv praksis: Den diskursive praksis relaterer til produktionen, distributionen og fortolkningen 

af tekst. Der lægges i høj grad vægt på genre, tekstens struktur og tekstens diskursive orden. Det 

er også gennem den diskursive praksis, at teksten medieres videre til den sociale praksis (Phillips, 

1999, s. 80-82) Analysen af den diskursive praksis foretages i kapitel 5.  

 

Social praksis: den sociale praksis relaterer til det, som Fairclough kalder det non-diskursive, og 

sætter tekstanalysen i relation til hvordan virkeligheden skabes via den diskursive praksis. Det er 

den diskursive praksis, som forandrer eller vedligeholder den sociale praksis (Phillips, 1999, s. 80) 

Den sociale praksis afdækkes i kapitel 4 og analyseres i kapitel 5. 
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I analysen inddrager jeg følgende af Faircloughs begreber:  

 

Intertekstualitet: relaterer til tilstedeværelsen af elementer fra andre tekster og dermed brugen 

af andre interessenters autoritet. (Fairclough, 2003, s. 219) 

 

Modalitet: modalitet er forholdet mellem afsenderen og dennes præsentation af teksten og det 

kommunikerede. Desuden relaterer modalitet til hvad afsenderen forpligtiger sig selv til. 

(Fairclough, 2003, s. 219) 

 

Semantiske relationer: er en del af det lingvistiske studie og undersøger meningen med de 

kommunikerede sætninger og ord. (Fairclough, 2003, s. 222) 

 

Action (interaction), representation og identification: disse tre begreber bruges i relation til 

tekstanalyse og ses i hele og dele af tekster, og relaterer sig til hvordan afsenderen interagerer 

med det kommunikerede. 
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3. Metode 
I det følgende kapitel præsenterer jeg specialets metode samt de overvejelser og valg, jeg har 

gjort mig med udarbejdelsen af specialet. Specialet er primært funderet på sekundær empiri i 

form af officielle dokumenter, hvilket har haft særlig betydning for mine konklusioner, dog har jeg 

foretaget ét interview, som har været med til at belyse den sociale praksis i kapitel 4.  

 

I kapitlet vil jeg kort redegøre for mit videnskabsteoretiske ståsted for derefter at bevæge mig 

videre til at uddybe valget af min empiri herunder valg, fravalg og empiriens kvalitet, efterfølgende 

vil jeg gennemgå specialets analytiske fremgangsmåde.  

3.1 Undersøgelsesdesign 
I undersøgelsen af afhandlingens problemformulering tager jeg udgangspunkt i det ontologisk 

konstruktivistiske paradigme inden for den sociale virkelighed. Det konstruktivistiske paradigme 

mener at virkeligheden er konstrueret og forsøger at forstå hvordan den er konstrueret. Idet vi alle 

fortolker virkeligheden forskelligt, optræder der således mange fortolkninger af samme virkelighed 

inden for paradigmet. (Nygaard, 2011) 

 

Jeg har deltaget i et åbent-hus-arrangement og talt med flere, som har tilknytning til Esbjerg Havn, 

Dokken og udviklingen generelt. På den måde er mine data blevet skabt i samspil med det 

undersøgte, hvilket har fordret en kompleks metodologi.  

 

3.2 Dataindsamling 

Idet jeg i afhandlingen undersøger kompleksiteten af debatten om Dokken, har det været 

nødvendigt at nærstudere de involverede interessenters roller og holdninger. Til det har jeg lagt 

vægt på hvad der er kommunikeret på skrift fra de respektive interessenter, da det er gennem 

skriftlig kommunikation, de har præget hinandens opfattelse af situationen.  

 

For at få en forståelse af hvordan Esbjerg Havn kan være årsagen til, at Kommunen blandt andet er 

skeptiske over at bygge boliger på Dokken, har det været aktuelt at undersøge havnens 

økonomiske situation samt dens kommende udvikling. Dette er gjort ved at analysere Esbjerg 

Havns årsregnskaber og vækstplaner, samt ud fra et interview med direktøren på Esbjerg Havn. 
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3.3 Analyserne 
I det følgende redegør jeg for specialets empiriske data, men inden jeg begynder at forklare 

hvordan min empiri hænger sammen med resten af specialet, vil jeg bruge et par linjer på at 

definere en af fortolkningerne på kvalitative metoder. Der findes flere fortolkninger, og der er 

generelt uenighed om hvilken er mere præcis, dog har jeg særligt hæftet mig ved følgende 

betegnelse af Van Maanen, citeret af Kruuse på side 22, som mener at  

… kvalitative metoder bedst kan opfattes som et overbegreb for en række 

fortolkningsteknikker, der prøver at beskrive og forstå meninger i stedet for at 

beskæftige sig med hyppigheder af mere eller mindre almindeligt forekommende 

fænomener i den sociale verden. (Kruuse, 2012, s. 22) 

Den kvalitative metode skal belyse et mønster, som kan være med til at beskrive fænomenerne i 

diskussionen om, hvorvidt der må opføres boliger på Dokken eller ej.  

Når det er relevant at præcisere betegnelsen for kvalitative data er det fordi, specialet i høj grad 

består af en række fortolkninger af de kvalitative data, som ligger til grund for specialets endelige 

konklusioner. 

Kvalitative metoder relaterer til forskellige metodiske fremgangsmåder bl.a. interviews, 

observationer og dokumentanalyse. Jeg har hovedsageligt lagt vægt på dokumentanalyser, men 

bruger også både interviews og observationer for at understøtte mine konklusioner i kapitel 4.  

3.3.1 Sekundær empiri: kvalitative data  

For at få indsigt i specialets problemfelt og for at forstå situationens fulde omfang, begyndte jeg at 

læse kommunale dokumenter, byrådsreferater, pressemeddelelser, artikler og dokumenter 

udgivet af Pedersen Gruppen. Den sekundære empiri ligger til grund for hhv. kapitel 4 og 5, hvor 

dokumenterne bruges til at belyse interessenternes roller i diskussionen om boliger på Dokken 

samt undersøge og analysere de modstridende interesser og konflikter, der opstår mellem 

interessenterne.  

 

Efter at have gennemgået materialet udvalgte jeg de tekster, som jeg mener, danner et mønster 

for, hvordan diskussionen om hvorvidt der skal bygges boliger på Dokken, er blevet konstrueret. 
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Dokumenterne er repræsentative for interessenternes generelle udtalelser og meninger og danner 

således grundlag for at konkludere hvordan interessenterne har brugt andres autoritet til at få 

deres egne holdninger og meninger frem. Efter udvælgelsen opdelte jeg teksterne i kronologiske 

rækkefølge alt efter hvornår de var publiceret og af hvem, for at dokumentere, at rækkefølgen af 

dokumenternes offentliggørelse spiller en væsentlig rolle i interessenternes opfattelse af 

udviklingen på Dokken. 

 

Idet jeg besluttede mig for at gennemgå dokumenterne efter hvornår de er blevet offentliggjort, 

besluttede jeg at undersøge hvilke dokumenter hhv. Esbjerg Kommune og Pedersen Gruppen har 

udgivet og tidspunktet for udgivelsen. Pedersen Gruppen har offentliggjort flere relevante 

magasiner bl.a. helhedsplanen for Dokken, som giver et godt indblik i områdets generelle 

udvikling. Der tages udgangspunkt i magasinet ”Dokken Towers”, idet det giver et repræsentativt 

udtryk for hvordan Pedersen Gruppen kommunikerer omkring boligprojektet.  Dokken Towers 

beskriver i detaljer hvad bygningen er og hvad bygningen vil tilføre til området. Dokken Towers er 

udgivet i midten af 2015 og er således udgivet en rum tid efter, at Esbjerg Kommune har italesat 

kommunens generelle udvikling. Magasinet gengiver kommunens planer, blot ved at konkretisere 

dem i form af et egentligt projekt.  Efter disse dokumenter blev udgivet, er andre interessenter 

også begyndt at udtale sig om Dokkens fremtid. Disse interessenter belyses i kapitel 4, hvor der 

også relateres til deres kommunikative praksis.  

 

Tidsmæssigt er dokumenterne publiceret inden for en toårig periode. Jeg har valgt at komprimere 

tidsforløbet, da det især er inden for denne periode, at diskussionen har rykket sig og er blevet 

særdeles aktuel for de involverede parter. Dokumenterne er af afgørende betydning for specialets 

konklusioner, da de omhandler kernen af diskussionen.  
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3.3.2 Primær empiri: interview 

For at få indsigt i særligt Esbjerg Havns relation til udviklingen på Esbjerg Havn, tog jeg kontakt til 

havnens direktør, Ole Ingrisch, som indvilgede i at stille op til et interview. Jeg foretog et 

semistruktureret interview, som gav mig mulighed for at åbne op for en dialog med Ole Ingrisch og 

spørge ind til hans tanker og holdninger til debatten. (Kruuse, 2012) 

Interviewet blev udført for at understøtte kapitel 4, hvor jeg bl.a. undersøger Esbjerg Havns rolle i 

den aktuelle diskussion. Ole Ingrisch har i nogle interviews udtalt, at boliger på Dokken er 

fuldstændigt udelukket, dog uden dybere forklaring om hvorfor. Jeg havde en mistanke om, at det 

skyldes hans forbehold for hvilke konsekvenser boliger potentielt har for havnens 

erhvervsudvikling.  

Jeg ville rigtig gerne have mødt Ole Ingrisch face to face, men idet interviewet fandt sted midt på 

ugen og han sad i Esbjerg, mens jeg sad i København, foregik interviewet over telefonen, hvilket 

ikke var optimalt. Dog fik vi en god dialog i gang, som betød at vi fik vendt både Esbjerg Havns 

udvikling og Dokkens udvikling. 

3.3.3 Primær empiri: åbent-hus-arrangement  
I anledning af Pedersen Gruppens åbent-hus-arrangement tog jeg til Esbjerg for at deltage og 

opleve hvordan projektet blev modtaget og for at undersøge om det dominerende mønster fra 

teksterne også fremgik af det Pedersen Gruppen fortalte og fremlagde for de besøgende.  

Feltnotatet fra dagen ligger som bilag 1. I min kvalitative tilgang til undersøgelsen har jeg arbejdet 

ud fra den forståelse, at det ikke er muligt at reducere simple enheder til helheder, fordi de 

enkelte dele afhænger af enheden og vice versa. (Kruuse, 2012) Det synspunkt fandt jeg særligt 

relevant i denne sammenhæng, idet der til arrangementet udelukkende deltog gæster, som 

støttede Dokken Towers og dermed opførelsen af boliger. Jeg kunne ud fra observationen ikke 

antage at alle esbjergensere er positive over det måske kommende boligbyggeri på Dokken, men 

kun observere og konkludere, at der var mange mennesker til arrangementet, og at de besøgende 

som kom, var positive over for projektet. Den virkelighed jeg oplevede til arrangementet var 

således ikke nødvendigvis repræsentativ for resten af byen. 

 

Observationsundersøgelser kategoriseres som undersøgelser med en deltager som observatør, 

hvor jeg var observatøren. En vigtig faktor i tilgangen til kvalitative undersøgelser er, at man ikke 
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adskiller personen fra omgivelserne, fordi der altid er et samspil mellem de to, hvilket også har 

betydning for resultatet af undersøgelserne. Observationerne vil således heller ikke blive 

analyseret i dybden, men bruges til at relatere til hvordan Pedersen Gruppen generelt 

kommunikerer omkring Dokken Towers. (Kruuse, 2012) 

 

3.3.4. Observation: åbent-hus-arrangement 

Kruuse tager udgangspunkt i konsulenten Michael Quinn Pattons råd om gennemførelse af 

observationer. (Kruuse, 2012, s. 273) Patton gør opmærksom på, at man skal bruge god tid på at 

finde sine informanter og bruge deres informerede perspektiv. Til åbent-hus-arrangementet ville 

jeg få et indtryk af hvordan Pedersen Gruppen præsenterede projektet. Ulempen ved at udføre 

mine observationer her var, at der ikke var nogen, som udtrykte forundring eller utilfredshed med 

projektet. De fremmødte var alle positive, hvorfor jeg kun fik et ensidigt indtryk af projektet.  

 

Boligprojektet er ikke en realitet, men i invitationen på Facebook blev der lagt op til, at man kunne 

se modellen for hele Dokken projektet og plancher der ifølge invitationen, viser ”Danmarks 

højeste bygning, Dokken Tower – Danmarks nye ”Manhattan”” (Facebook: Er det NU Esbjerg?, 

2015). Det var netop invitationens fremstilling, som også gjorde et besøg aktuelt, da jeg antog, at 

jeg her kunne finde yderligere et mønster på kommunikationen omkring Dokken Towers.   
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4. Analyse af interessenternes interesser og holdninger 

I det følgende analyserer jeg interessenternes interesse og holdninger til, hvorvidt der skal opføres 

boliger på Dokken. Analysen skal bidrage til en grundlæggende forståelse af, hvordan 

interessenternes holdninger er og hvordan de påvirkes af den virkelighed, de agerer i. 

Interessentanalysen udarbejdes for at kortlægge interessenternes magt, samt kortlægge et 

overordnet mønster af den kommunikative tilstand p.t. 

I den overordnede konklusion af analysen, vil der blive draget paralleller til de respektive 

interessenter og konkluderet, hvordan de hver i sær har mulighed for at præge hinanden.  

Analysen tager afsæt i Esbjerg Kommune og bevæger sig hen til at fokusere på den generelle 

politiske scene og fokuserer på, hvordan Det Konservative Folkeparti i Esbjerg er begyndt at agere 

og kommunikere, og hvilken betydning det har for kommunen generelt. Jeg analyserer den 

politiske scene som en del af Esbjerg Kommune, og adskiller således ikke de to interessenter i 

denne situation, idet de agerer inden for den samme ramme. Efterfølgende analyserer jeg 

Pedersen Gruppens interesse og holdninger både på baggrund af deres generelle kommunikation, 

som er blevet offentliggjort af virksomheden, for efterfølgende at fokusere på den kommunikation 

der forekommer blandt befolkningen, hvilke kommunikationsplatforme de bruger og hvordan 

deres interesse og magt er stigende.  

Som afrunding på analysen sætter jeg interessenternes magtforhold og interesse ind i et interest-

power matrix, for på den måde at komme med indikationer på hvordan forholdende fremover 

kommer til at bevæge sig og påvirke hinanden.  

 

4.1 Esbjerg Kommune 

I det følgende sætter jeg fokus på forholdet mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn, for at 

undersøge, hvordan deres indbyrdes forhold kan have indvirkning på kommunens beslutninger om 

ikke at tillade boliger på Dokken. I samme afsnit undersøger jeg også de statslige interesser i 

forhold til byudvikling på aktive erhvervshavne. Efterfølgende analyserer jeg Esbjerg Kommunes 

ene vækstmål om ”bosætning med byer som drivkraft”, for at undersøge hvordan dette mål kan 
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påvirke udviklingen på Dokken. Til slut nævner jeg betydningen af, at Det Konservative Folkeparti i 

Esbjerg nu støtter op om boliger på Dokken.  

4.1.1 Kommunale og statslige interesser  

I og med at Esbjerg Havn er kommunalt selvstyret og borgmesteren, Johnny Søtrup (V), sidder som 

næstformand i havnens bestyrelse, er der en tæt forbindelse mellem havnens interesser og 

kommunale interesser. Den primære fælles interesse er, at havnedriften fortsætter og udvikles.  

Miljøministeriet har i samarbejde med transportministeriet og KL udarbejdet principper for god 

planlægning i havneområder, som skal være med til at sikre statslige interesser i danske havne.  

Det er et statsligt mål at sikre de bedst mulige betingelser for den fortsatte udvikling 

af de centrale havne som effektive transportknudepunkter og som erhvervsområder 

for aktive konkurrencedygtige virksomheder. Det er samtidig et mål, at havnens 

udvikling sker i samspil med udviklingen af den omkringliggende by 

(Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2015) 

Der er således en interesse i at bevare og sikre industrihavnenes overlevelse fra statens side, 

hvilket også kommer til udtryk gennem Esbjerg Kommunes beslutning om ikke at tillade boliger på 

Dokken.  

 

Ydermere er der i principperne udarbejdet forskellige krav til den kommunale planlægning, som i 

dette tilfælde kan være af stor betydning for kommunens beslutning om ikke at tillade opførelsen 

af boliger på Dokken. I nedenstående citat har jeg fremhævet ord og pointer, som uddybes efter 

citatet.  

Kommunerne skal i kommuneplanerne afgrænse de havnearealer, der fremover skal 

anvendes til erhvervsformål og gennem anvendelsesbestemmelser sikre, at området 

anvendes til formål, der er forenelige med opretholdelse af havnen som aktiv 

erhvervshavn.  

Anvendelsesbestemmelser skal være tilstrækkelig præcise til at hindre en gradvis 

omdannelse af havnearealer til formål, der ikke er forenelige med fortsat havnedrift. 
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Planlægningen skal desuden sikre, at byudviklingen på naboarealerne ikke er i 

modstrid med havnens udviklingsmuligheder på lang sigt.” (Miljøministeriet, 

Naturstyrelsen, 2015) 

I citatet sættes der stor fokus på at erhvervshavnenes arealer skal sikres ved at afgrænse området 

tydeligt. Da Esbjerg Kommune har afgrænset Dokken som en del af bymidten og dermed sikret, og 

lavet en separat lokalplan, kan det argumenteres, at de har forsøgt at lave en klar afgrænsning af 

områdets anvendelse. Indtil nu har afgrænsningen været tilstrækkelig klar, men grundet den nyligt 

opståede debat om at opføre boliger på Dokken, kan det argumenteres, at afgrænsningen alligevel 

ikke har været tilstrækkelig.  

 

I det følgende sætter jeg fokus på en af Esbjerg Kommunes vækstskabere (Bosætning med byen 

som drivkraft), for at analysere hvorfor kommunen er nået frem til, at det vil være en fordel at 

implementere havnens kvaliteter i bymidten og hvorfor der i højere grad skal være en større 

sammenhæng mellem by og havn.  

 

4.1.2 Bosætning med byen som drifkraft  

Bosætning  

Mellem 1960’erne og 1980’erne oplevede bymidten en befolkningstilbagegang til fordel for nye 

parcelhusområder i udkanten af byen – en tendens som er sket i mange andre byer, men en 

tendens som Esbjerg i sær har kæmpet for at indhente. Derfor er det et mål, at bygge attraktive 

boliger i bymidten og udvikle Esbjerg, så byen bliver attraktiv som bosætningsområde. Det er et 

mål, at der i 2020 skal bo 120.000 borgere i byen. Siden 2007 har bosætningen været relativt 

jævnt fordelt og er steget fra ca. 114.200 i 2007 til 115.748 indbyggere i kommunen ved udgangen 

af 2015 (bilag 2).  

I arbejdet med at sætte Esbjerg på verdenskortet, udtaler byrådet i strategiplanen, at borgerne er 

de vigtigste ambassadører kommunen har, og understreger vigtigheden af at involvere borgerne i 

byens udvikling og planlægning, når det kommer til at positionere byen. (Esbjerg Kommune, 2014) 

(vision2020) 
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Nedenstående SWOT-analyse er taget fra midtvejsevalueringen af Esbjerg Kommunes 

vækststrategi 2015, som danner baggrund for de strategier og visioner, som Esbjerg Kommune p.t. 

arbejder ud fra. Læg særligt mærke til de punkter, som er indrammet.  

 

 

Kilde: (Esbjerg Kommune, 2014) 

 

SWOT-analysen tegner et billede af en by, som bliver drevet af havnen, men som mangler 

kræfterne til at sætte dagsordnerne på et nationalt niveau. Det ses også af ovenstående, at SWOT-

analysen giver et godt indblik i, hvorfor en af Esbjerg Kommunes vækstskabere netop er 

bosætning.  

Esbjerg kommune ønsker at involvere esbjergenserne i byens kommende udvikling, netop for at 

hele byen påtager sig ansvaret for at der sker en udvikling i byen.  

Ud fra ovenstående kan man konkludere, at hvis man udelukkende forholder sig til relationen 

mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn, er det ikke uaktuelt at nævne, at der kunne opstå en 

interessekonflikt, idet et bestyrelsesmedlem naturligvis ønsker de bedste vækstmuligheder 

overhovedet for den virksomhed, man repræsenterer. Dog er det i denne sammenhæng også 

aktuelt at tage de statslige interesser i betragtning, som også har en klar interesse i at sikre 
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vækstmulighederne for de eksisterende erhvervshavne. Diskussionen opstår, når Esbjerg 

Kommune selv nævner at Dokken skal være en del af bymidten, og at der i øvrigt også skal flere 

tilflyttere til byen.  

4.1.3 Den politiske scene 

Polemikken omkring udviklingen på Esbjerg Havn har så småt bevæget sig ind på den generelle 

politiske scene og politikere er også begyndt at ytre officielle holdninger til Dokken-projektet. I 

november 2015 blev Esbjergs nye helhedsplan, som bl.a. indeholder visioner om nye boliger, 

bedre uddannelsesmiljøer og øget fokus på infrastruktur og erhverv, gennemført. Flere politikere 

kommenterede efterfølgende på Dokken-projektet, som hverken fik støtte fra 

Socialdemokraterne, Venstre, SF og Liberal Alliance, da de mener, at det vil gå ud over 

arbejdspladserne på havnen (Bjerre-Christensen, 2015). 

Det lader dog ikke til, at alle de politiske partier er helt enige om modstanden til Dokken-projektet. 

Esbjerg Konservativ Ungdom startede med offentligt at støtte boligudviklingen, som efterfølgende 

blev fulgt op af Det Konservative Folkeparti i Esbjerg i en artikel i den lokale avis JydskeVestkysten 

(bilag 3). Artiklen indledes med Esbjerg Havn er traditionelt en konservativ højborg…, hvilket 

lægger op til diskussion blandt esbjergenserne. Dagen efter den 14. januar 2016 meldte 

Konservative ud, at de officielt bakker op om Dokken-projektet.  

Udmeldingerne fra de Konservative kan have betydning for opfattelsen af hvorvidt et boligprojekt 

er muligt. Det vidner også om, at der ikke helt er enighed om at der ikke skal være boliger på 

Dokken.  

4.2 Esbjerg Havn 
Når det er aktuelt at analysere Esbjerg Havns interesser og holdninger i dette afsnit, er det fordi, at 

de har en meget klar mening om, hvad der ikke skal ske på Dokken. Jeg vil i det følgende først 

komme ind på Esbjerg Havns historiske og kommende økonomiske udvikling og efterfølgende 

analysere deres holdning til udviklingen på Esbjerg Havn ud fra det interview, jeg har lavet med 

Ole Ingrisch, direktør på Esbjerg Havn (bilag 4). Der vil ikke blive lavet en diskursanalyse af Esbjerg 

Havns eksterne kommunikation, idet jeg ikke mener, at deres holdninger vil præge debatten om 

boliger på Dokken. Dog er de en central interessent i debatten om, hvorvidt der skal bygges 

boliger på havnen, pga. deres økonomiske betydning for byen. 
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4.2.1 Esbjerg Havns økonomi 

Siden 2000 er der investeret i omegnen af 1 mia. kr. i nye faciliteter og havneanlæg (Esbjerg Havn). 

Det fremgår af byrådsreferater, at investeringerne til udvidelsen af havnefaciliteterne er optaget 

gennem Esbjerg Kommune. Lånene er optaget over 30 år, og investeringerne har medført en øget 

vækst på havnen. Esbjerg Havn har særlig fokus på tre forretningsområder: vind, olie og gas og 

trafik med RoRo (køretøjer).   

Den 30. marts 2016 annoncerede Esbjerg havn, at de rykker en udvidelse af havnen frem til 2016.  

Vi flytter en større millioninvestering fra engang ud i fremtiden til i år, fordi der er så stor 

efterspørgsel på at drive forretning på Esbjerg Havn udtaler Flemming Enevoldsen, som er 

bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. Udvidelsen af havnen bliver 250.000 m2 og skal bygges i 

forlængelse af den nye østhavn. Udmeldingen kom 10 dage efter Pedersen Gruppen afholdte et 

åbent hus arrangement om boliger på Dokken. Udvidelsen sker 3 år efter den seneste udbygning 

af havnen og oven på et år, hvor særligt olieindustrien har været presset. Flemming Enevoldsen 

udtaler i samme pressemeddelelse, at 2016 bliver måske et usikkert år, men på længere sigt er vi 

optimistiske og har derfor valgt at fortsætte vores investering i udbygningen af havnen. 

(Kristiansen, 2016) 

 

Udmeldingen om udvidelsen af havnearealet kommer ovenpå et år med god aktivitet på havnen 

trods nedgangen i olie- og gasindustrien. Esbjerg Havn lavede i 2015 et overskud på 76,9 mio. kr. 

ud af en omsætning på 224 mio. kr., hvilket svarer til én million kroner mindre på begge poster 

end året før. Havnen har dog haft en stabil vækst henover de seneste 10 år, hvilket bl.a. skyldes de 

udvidelser, der er blevet gjort på havnen for at imødekomme det behov, der har været fra 

havnens brugere samt efterspørgslen fra nye virksomheder, som ønsker at arbejde ud fra Esbjerg 

Havn.  
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Kilde: Esbjerg Havn 

 

Der har altid været en naturlig opdeling mellem by og havn i Esbjerg, men som tiderne har skiftet, 

er interessen for havnen øget, hvorfor Ole Ingrisch, også er interesseret i at lade befolkningen 

komme ned og se havnen og dens aktiviteter. Der arrangereres ugentlige busture rundt på 

industrihavnen ligesom Esbjerg Havn også er med i partnerskabet om den nye landgang, som også 

skal være med til at gøre havneaktiviteterne synlige for den almene befolkning. Esbjerg Havn er 

også åbne for, at der bliver bygget erhverv på Dokken, dog mener man, at erhvervet skal have 

maritime forbindelser. Ligeledes ser havnens ledelse ikke nogle problemer i, at der bliver bygget 

hotel, da gæsterne er midlertidige, og derfor ikke vil blive generet af havneaktiviteterne, som 

ifølge Ole Ingrisch kan skabe støj- og lugtgener. Hvad havnens ledelse er bekymret for, er hvis der 

bliver bygget boliger på Dokken. Dette er der flere grunde til, bl.a. at der fortsat skal køre lastbiler, 

hvor Dokken Towers planlagt skal opføres. I interviewet med Ole Ingrisch udtaler han blandt 

andet, at:  

Hvis der bliver bygget boliger på havnen kommer der familier og børn i områder, hvor 

der bliver arbejdet i døgndrift. Jeg vil ikke og det tror jeg heller ikke, der er andre der 

vil, tage den risiko, at der er nogen, som kommer til skade. Det vil der helt sikkert, 

men det kommer ikke til at ske imens jeg er her. 
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Ifølge Ole Ingrisch er Dokkens udvikling ikke noget, som der bliver snakket om i dagligdagen på 

havnen, og han er sikker på, at kommunen ikke kommer til at bukke under for et evt. pres, der 

måtte komme fra befolkningen. I det hele taget har Ole Ingrisch en bestemt måde at formulere 

tingene på, det var ikke kun gennem vores samtale, men i lige så høj grad i skrevne medier. Han 

citeres bl.a. i det nationale medie Ingeniøren om at det nye byggeri på Dokken ikke vil fungere i 

havnemiljøet:  

Det siger jeg klart nej til. Det vil ødelægge mere, end det gavner. Boliger og 

havneaktiviteter er to ting, der ikke harmonerer. Det er der mange erfaringer der 

viser. 

 I interviewet med mig udtaler han bl.a. at  

Der er blevet holdt masser af den type møder, men det bliver aldrig aktuelt at bygge 

boliger. Vi har desuden et fint samarbejde med Pedersen Gruppen, og de er jo i gang 

med deres projekt, men kan bare ikke få finansieret det, hvis ikke boligerne bliver 

bygget. Jeg er jo ligeglad med om hele projektet bliver realiseret, men de er jo i gang 

og har bygget flere bygninger, men om det bliver rentabelt er jeg fuldstændig 

ligeglad med. 

Ole Ingrisch’s udtalelser får mig til at tænke, hvorfor han mener, at han har indflydelse på den 

endelige beslutning om hvorvidt der skal opføres boliger på Dokken. Udtalelserne får også 

tankerne hen på samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn og min tidligere udtalelse 

om, at Esbjerg Kommune varetager havnens interesser.  
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4.3 Pedersen Gruppen 
I det følgende analyserer jeg Pedersen Gruppens interesse og relation til Dokken. Jeg kommer ind 

på hvilke kommunikative værktøjer de har brugt i forbindelse med at nævne deres ønske om at 

opføre boliger på Dokken.  

Pedersen Gruppen har gennem flere år haft en klar vision om at gøre Esbjerg Havn til en levende 

bydel, men har gennem de seneste 2 år også haft mod på at opføre boliger på Dokken. Således 

blev der sidste år publiceret en ny helhedsplan for Dokken, hvor der udover kontorer, butikker, 

hoteller mv. også er beskrevet et ønske om boliger. Mens der fra politisk side er opbakning til at 

bygge erhverv på havnen, er der en modstand til boligbyggeriet.  

Helhedsplanen som Pedersen Gruppen udgav i 2015 fortæller for første gang om et boligprojekt 

på Dokken. I helhedsplanen fortæller de på første tekstside, at der skal være blandede boliger som 

imødekommer den brede befolkning. Jeg har markeret de ord, som I særligt skal lægge mærke til, 

og som vil blive diskuteret efter de to følgende citater: 

Dokken skal være for alle og helhedsplanen har til formål at udvikle området alsidig 

og mangfoldigt. 

 
Helhedsplanen fokuserer derfor også på at kunne tiltrække mange forskellige og 

varierede erhvervs- og boligtyper. Fra Esbjerg Retsbygning til moderne offshore 

firmaer. Fra ældrecenter til udendørs fitness aktiviteter og fra ungdomsboliger til 

seniorboliger. Dette sker for at skabe en levende og attraktiv by, der tilbyder 

udfoldelsesmuligheder for unge som gamle. (Pedersen Gruppen, 2015)(helhedsplan 

for Dokken) 

 

Under underoverskriften ”Esbjerg Byplan” sætter Pedersen Gruppen læseren ind i den bredere 

kontekst og relatere til Esbjerg Kommunes byplan, som blev offentliggjort kun få måneder tidligere 

end deres egen helhedsplan.   

ESBJERG BYPLAN 
Esbjerg byplan - ”storbyliv, boliger og oplevelser for alle” er offentliggjort af Esbjerg 

kommune i maj 2015 og indeholder 100 udviklingsprojekter i en stor visionsplan for 

Esbjerg og opland. 
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En væsentlig del af byplanen fokuserer på at give indbyggere og tilflyttere flere og 

bedre muligheder for attraktive boliger. Alsidige bosammensætninger og 

boligmuligheder som det fremhæves i citat fra ”Vision 2000” der ligger til grund for 

byplanen. 

 
Esbjergs udvikling af uddannelsesmiljøet og den øgede tilstrømning af studerende 

skal fremadrettet i højere grad udvikles i byens centrale dele, og integrere de 

studerende i den levende bymidte og sikre studieboliger og fritidsaktiviteter. 

 

Byplanen fokuserer herudover på at udvikle byens infrastruktur til at imødekomme 

byboere der cykler og færdes til fods, og igennem en prioritering af stisystemer og 

rekreative forbindelser skabe en større sammenhæng mellem mødesteder, 

attraktioner og bycentre. Landgangen og forbindelsen til dokhavnen ses her som en 

af de væsentlige knudepunkter mellem Esbjerg by og havn. Det er endvidere planens 

fokus at skabe besøgsmål, attraktive byrum og naturrum ved blandt andet Dokhaven 

og langs den øvrige kyst.  

 

Udviklingen af Dokhavnen og Dokken fremhæves som en del af den indsats 

kommunen fokuserer på i forbindelse med udviklingen af de centrale dele af Esbjerg 

by, med fokus på sammenhængen mellem by og havn (Pedersen Gruppen, 2015, s. 

3)(helhedsplan for Dokken) 

 

Den første tekst, som kommunikerer til esbjergenserne, at der skal være boliger på Dokken tager 

sit afsæt i Esbjergs byplan. Helhedsplanen for Dokken relaterer allerede på side 3 til officielle 

kommunale dokumenter, og på den måde overtager Pedersen Gruppen en del af Esbjerg 

Kommunes autoritet. Med brugen af de tilnærmelsesvist samme ord i relationen til byplanen og 

nævnelsen af boliger på Dokken, bruge Pedersen Gruppen Dokkens kommende udvikling og 

boligbyggeriet som redskab til at realisere kommunens mål og visioner.  

 

Senest søndag den 20.03.2016 inviterede Pedersen Gruppen befolkningen indenfor, hvor der blev 

uddelt materiale omkring planerne for boliger på Dokken. Jeg besluttede mig for at tage til Esbjerg 

Havn og observere Pedersen Gruppens arrangement for at få et førstehåndsindtryk af hvordan de 

præsenterede deres boligprojekt, hvem der repræsenterede Pedersen Gruppen og hvordan de 

besøgende tog imod projektet.  
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Jeg havde ikke på forhånd nogen forventninger til hvad der ventede mig, men jeg så frem til at se 

hvor mange mennesker der kom til arrangementet. Da jeg kom ved 12-tiden var der fuldt hus og 

de besøgende havde travlt med at gå rundt og kigge på plancherne, som var stillet op langs 

rummets fire vægge. Midt i rummet var der stillet en model op af hele Dokken projektet i 

miniformat.  

 

Af repræsentanter fra Pedersen Gruppen var direktøren, Bjarne Pedersen, samt en håndfuld andre 

medarbejdere til stede. Alle gik rundt og svarede på spørgsmål og fortalte om planerne for 

projektet.  

 

Til arrangementet blev der uddelt tre magasiner hhv. Dokken Towers, Dokken magasin 2015 samt 

et Q&A hæfte. Afsenderen af de tre hæfter er ikke uvæsenlig at tage i betragtning, idet Pedersen 

Gruppen naturligvis har en meget klar interesse i at lade modtagerne blive kendt med fordelene 

ved, at der kommer boliger på Dokken. Alligevel er særligt hæftet med Q&A interessant (bilag 5), 

idet det bliver beskrevet, at Dokken siden 2004 har været undtaget fra almindelig havnedrift. 

Ydermere fremgår det, at to tidligere produktionsvirksomheder, Esbjerg Frysehus og Esbjerg 

Offshore Base er lukket ned. Efter lukningen af de to virksomheder er der i stedet opført 

kontordomiciler, og lavet nye støjberegninger, som viser, at grænseværdierne for blandede 

boligområder overholdes. Desuden påstår Pedersen Gruppen også, at der efter lukningen af de 

sidste produktionsvirksomheder ikke kan forekommer lugt- og støjgener, medmindre Esbjerg Havn 

bryder reglerne om, hvor på havnen de må støje.   

At tage til Esbjerg og observere viste sig at være af stor betydning for min forståelse af, hvordan 

Pedersen Gruppen taler om projektet og hvordan de gennem visuelt flotte plancher fik iscenesat 

en fremtidig virkelighed. Også i forhold til besvarelsen af problemformuleringen, var 

observationerne gavnlige. Observationerne til Pedersen Gruppens arrangement gav mig et 

udgangspunkt for at arbejde videre med analysen af magasinet Dokken Towers og bakkede mig op 

i, at det var dén tekst, der var relevant at sætte ind i en bredere social kontekst.  
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at Pedersen Gruppen har gjort brug af 

stakeholderinformationsstrategien, hvor de løbende har fortalt om planerne for udviklingen af, 

hvordan Dokken, og involveret borgere, Esbjerg Havns ledelse og politikere. (Merkelsen, 2011) 

Dette er blevet gjort i et forsøg på at præge interessenternes synspunkter, således, at der i højere 

grad skabes opbakning til projektet. 

Stakeholderinformationsstrategien bliver kategoriseret som en strategi, hvor det er afsenderen, 

som fortæller. (Merkelsen, 2011) Der skabes altså en form for monolog fremfor en dialog. 

Informationsmodellen anvendes typisk af proaktive virksomheder, som løbende informerer og 

sender nyheder til medier samt udarbejder diverse magasiner og analyser. Ligeledes antager 

informationsmodellen, at interessenter er indflydelsesrige og at de har mulighed for at præge, 

hvordan det skal gå for og med afsenderens planer. Dermed viser interessenterne enten loyalitet i 

kraft af at støtte op om virksomhedens tiltag eller alternativt gøre modstand mod virksomheden 

og dens beslutninger. Ovenstående er afgørende for Pedersen Gruppen, da deres planer bliver 

afgjort af andre interessenter end dem selv. Det betyder, at de skal arbejde sig henimod at få 

beslutningstagerne til støtte op om projektet, så det kan blive en realitet.  

Baggrunden for de nævnte dokumenter er udarbejdet ud fra et internt notat fra advokatfirmaet 

Bech-Bruun til Pedersen Gruppen, efter Pedersen Gruppen den 22. september 2015 modtog 

besked om, at Esbjerg Kommune, Plan & Miljøudvalget, havde besluttet ikke at igangsætte en 

planlægningsproces for boliger på Dokken. I notatet står der, at: 

Begrundelsen er, at man ønsker at forebygge miljøkonflikter mellem boliger og 

virksomhederne på Esbjerg Havn (bilag 7) 

Denne begrundelse er Pedersen Gruppen dog ikke enige i, og deres betragtning er, at beslutningen 

om at der burde tillades boliger allerede blev truffet tilbage i 2004, da Dokken blev omdannet til et 

center- og erhvervsområde, hvor der skulle bygges kontorer og hoteller. Miljøstyrelsen betragter 

som udgangspunkt hoteller som boliger, hvorfor Dokken tilbage i 2004 blev planlagt for støjfølsom 

anvendelse. (Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, 2003)  

Dog står der også i miljøministeriets vedledning under ”Boliger i Erhvervs- og industriområder”, at 

det er deres erfaring, at der opstår klager over støj og andre miljøforhold, hvilket medfører en 
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væsentlig begrænsende faktor for virksomheder i det pågældende erhvervsområde. Dette nævner 

Pedersen Gruppen ikke i deres dokumenter. Dokkens tidligere status som industrihavn kan have 

indflydelse på de nuværende beslutninger, som bliver taget, ligesom miljøministeriets principper 

for god planlægning i og omkring havneområder også kan være af betydning.  

 

4.4 Esbjergenserne 

Esbjerg Kommunes italesættelse af udviklingen samt den virkelighed, de har konstrueret, har sat 

befolkningen ind i konteksten og gjort dem klar til at tage en del af ansvaret for byens udvikling. 

Samtidig har Pedersen Gruppen informeret om opførelsen af boliger. Kommunikationen har 

korresponderet med de mål, som Esbjerg Kommune har sat for byen. Dermed har Pedersen 

Gruppen overtaget en del af kommunens autoritet i deres udtalelser og forsøger dermed at 

påvirke esbjergenserne. I det følgende sætter jeg fokus på hvordan ovenstående interessenters 

kommunikation har været med til at påvirke kommunikationen blandt esbjergenserne.  

Den første observation i forbindelse med opbakningen til Dokken Towers er, at almindelige 

borgere har oprettet facebooksider, som støtter udviklingen på Dokken. Blandt disse kan nævnes 

”Er det NU Esbjerg?” og ”Esbjerg støtter Dokken”. ”Er det NU Esbjerg” er oprettet af Torben Farup 

Henriksen, indehaver af Real Safety & Protection, som har til huse på Esbjerg havn, og Theis 

Henriksen, som er daglig ansvarlig og bartender på natklubben Rustik i Esbjerg. I gruppen er der 

den 31. oktober 2015 oprettet en meningsmåling, med spørgsmålet om hvorvidt der burde tillades 

boliger på Dokken.  
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(Facebook: Er det NU Esbjerg?, 2015) 

870 personer har svaret på meningsmålingen, og 88,8 % af respondenterne mener, at der burde 

tillades boliger på Dokken. I tråden under meningsmålingen er en lang debat blandt deltagerne om 

hvorvidt og hvorfor der må / ikke må opføres boliger på Dokken. Hvad der går igen blandt dem, 

som ikke ønsker, at der skal opføres boliger, er bekymringen for det eksisterende erhverv, mens 

tilhængerne for boliger på Dokken peger på, at Esbjerg ses som en soveby i resten af landet, og at 

netop et attraktivt boligbyggeri kan sætte byen på Danmarkskortet. Et andet argument, som går 

igen, er sammenhængen, som kommunen forsøger at skabe mellem by og havn med den nye 

landgang. Bo Rønberg Aakjær skriver på facebooksiden: 

… Den nye landgang er jo spild af penge, hvis der ikke er liv på området det meste af 

døgnet, og det er her mennesker der bor i lejligheder kommer ind i billedet. Der er jo 

netop indviet 600.000 kvm havneareal til vindmøller, og 4. bassin er fyldt op for at 

imødekomme renovering af borerigge. Så jeg synes faktisk, at Esbjerg havn gør 

meget for at fremtidssikre Esbjerg.  

Så jeg mener klart, at Bjarne Pedersen med Dokken projektet er helt i tråd med den 

udvikling Esbjerg havn er i… 

Ovenstående citat er repræsentativt for størstedelen af kommentarer, som støtter op om boliger 

på Dokken. Andre tilhængere skriver, at det vil være en skændsel at gå glip af muligheden for 
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boliger på Dokken, og at de boliger, der er planlagt, skal være med til at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft til havnen.  

Der er dog også modstandere af projektet. Anders Peter Kristiansen deltager som en af disse og 

skriver: 

… Du kan ikke vide hvad der sker på havnen når man bygger private boliger der. Der 

er intet unikt i at bygge et højhus, det kan alle andre byer også gøre, men vores 

beliggenhed er der ingen der kan tage fra os, lad os bruge den og få flere 

virksomheder til Esbjerg. 

 Denne udtalelse er også repræsentativ for nej-sigerne, som generelt er usikre på, hvilken 

betydning et boligprojekt vil have for industrihavnen.  

Ovenstående var mit første møde med opbakningen til Dokken Towers. Mit andet møde var på 

første hånd til åbent-hus-arrangementet, hvor der var mødt mange esbjergensere op for at høre 

mere om de vidtrækkende planer.  

Jeg talte bl.a. med direktør Bjarne Pedersen fra Pedersen Gruppen A/S, som fortalte, at 

optimismen blandt esbjergenserne var blomstret, efterhånden som der var blevet kommunikeret 

omkring planerne for Dokken. Da Pedersen Gruppen for 10 år siden først fortalte om deres planer 

for området, var der en vis skepsis blandt befolkningen, men som tiden er gået, og ændringerne er 

sket gradvist, er tilgangen til Dokken projekterne blevet mere positiv.  

Der var fuldt til arrangementet i slutningen af marts 2016, og som jeg gik rundt blandt gæsterne, 

som læste og kiggede på tegningerne af modellen af Dokken Towers, var det klart, at der blandt de 

fremmødte var en klar opbakning til projektet. Der blev spurgt ind til projektet og til hvornår 

boligerne kommer til at står færdige. Til det sidste blev der svaret, at der endnu ikke var givet en 

tilladelse til opførelsen af boliger, men at der ikke var givet en forklaring, kun at kommunen ikke 

ville kigge nærmere på sagen.  

I takt med at befolkningen i stadigt højere grad støtter Dokken Towers, kommer der også et øget 

pres på politikerne, hvilket på et tidspunkt kan få afgørende betydning for Dokkens fremtid.  
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4.5 Stakeholder power-interest matrixet power matrix  

Et power interest matrix viser hvor stor magt den enkelte interessent har i forhold til det enkelte 

tema og hvor høj interesse interessenten har i forhold til at påvirke den endelige beslutning. Det 

er ikke nødvendigvis den interessent med mest magt, som også har den største interesse i at 

påvirke den endelige beslutning i forhold til det enkelte tema. (Henry, 2007) 

Interessenternes interesse i om der bygges boliger på Esbjerg Havn er forskellige, og gennem 

nedenstående matrix visualiseres projektets interessenter, deres interesse og deres grad af 

indflydelse. Matrixet er udarbejdet på baggrund af ovenstående interessentanalyse, som giver et 

overordnet billede af, hvilke interessenter, der ønsker boliger på Dokken, hvorfor og hvilken grad 

af indflydelse de har.  

Matrixet skal give jer en overordnet indsigt i hvordan interessenterne er placeret i forhold til 

hinanden. Interessenterne er placeret ud fra resultaterne af ovenstående analyser, og skal ikke ses 

som konstante, idet de alt afhængig af den sociale praksis kan variere og er således dynamiske.    
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Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og Pedersen Gruppen har siden starten af udviklingen på Dokken 

været primære interessenter, men en gruppe, som i min optik har været overset er befolkningen. 

Der sker lige nu noget på sociale medier, som ingen af de hidtil primære interessenter har 

mulighed for at påvirke. Aktiviteten på sociale medier er en potentiel risiko for Esbjerg Kommune 

og Esbjerg Havn, og som det ses af ovenstående power interest matrix, har esbjergenserne en reel 

mulighed for at få en stadigt større magt og indflydelse i forhold til hvad der skal ske med Dokken i 

fremtiden. Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn informerer ikke esbjergenserne om deres 

begrundelse for hvorfor der ikke skal bygges boliger. Den distance, som Esbjerg Kommune tager 

fra befolkningen i diskussionen, kan potentielt skade kommunen. 

5. Diskursanalyse 

I forsøget på at skabe overblik over diskussionen omkring boliger på Dokken, vil jeg i første afsnit 

af kapitel 5 lave en tekstanalyse og en analyse af den diskursive praksis ud fra de dokumenter 

Esbjerg Kommune har publiceret. Dette gøres ved brug af Faircloughs kritiske diskursanalyse. 

Efterfølgende laver jeg den samme analyse af Pedersen Gruppens dokument Dokken Towers, for 

til slut at analysere hhv. et læserbrev skrevet af Frederik Münster og Nicolaj Fast Aarøe fra 

Konservativ Ungdom i Esbjerg og en artikel, hvor de Konservatives byrådsmedlem udtaler sig 

positivt omkring etableringen af boliger på Dokken. Formålet med analysen er at konstatere hvilke 

mønstre der er i de respektive tekster. Inden jeg går videre til at analysere den sociale kontekst, vil 

jeg bruge resultaterne fra denne analyse til at belyse emnets diskursorden, for at skabe forståelse 

af hvilken diskurs esbjergenserne bruger i debatten om boliger på Dokken. Efterfølgende 

analyserer jeg den sociale praksis, ud fra kapitel 4 samt tekstanalysens resultater.  

5.1 Tekstanalyse og diskursiv praksis: Esbjerg Kommune 
I januar 2014 blev der udarbejdet en ramme for vækststrategien 2020 i anledning af, at der blev 

fulgt op på Esbjergs Vækststrategi 2015 i form af en rapport. Rapporten er udarbejdet af Pluss 

Leadership i samarbejde med Esbjerg Kommune og er netop af den grund interessant at 

undersøge, fordi dokumentet indeholder nogle af de bagvedliggende konklusioner for hhv. vision 

2020, vækststrategi 2020 og den seneste byplan.  
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Borgmester Johnny Søtrup (V) indleder Vision 2020 med et forord, som tager udgangspunkt i, at 

Esbjerg skal være Danmarks nye vækstcenter:  

Esbjerg Kommune gør sig klar til fremtidens muligheder og udfordringer, og byrådet 
har derfor formuleret denne vision, der tegner det overordnede billede af den 
kommune, vi sammen med borgerne ønsker at skabe i de kommende år. 

Vores vision lyder:  

ESBJERG: DANMARKS NYE VÆKSTCENTER - 120.000 BORGERE I 2020  

Vi skal med andre ord opnå en befolkningstilvækst på ca.1000 borgere om året frem 
mod 2020. Derfor skal vi fokusere på at få nye borgere og arbejdsplader hertil, men 
det er også en kerneprioritet at bevare og videreudvikle vores kommune til gavn for 
både kommende borgere og for alle os, der allerede er her. 

Et vækstcenter er en kombination af et erhvervsmæssigt og kulturelt centrum, hvor 

det er attraktivt at leve og arbejde.(Esbjerg Kommune, 2015) (Esbjerg byplan) 

Esbjergs borgmester indleder Vision 2020 med at fortælle om, hvor meget byen skal vækste 

henover de kommende 5 år, hvilket er med til at sætte høje forventninger til kommunen. 

I tekstanalysen bliver der lagt vægt på ”Bosætning med byer som drivkraft”, som er en af de 

vækstskabere, der er blevet defineret i teksten, og som er central for Vision 2020 og Vækststrategi 

2020.  

 

5.1.1 Opfølgning på midtvejsevaluering af Vækststrategi 2015 og Ramme for Vækststrategi 

2020 (slutrapport) 

Rapporten starter med en kort opridsning af, hvem der er involveret i processen, hvor langt 

Esbjerg er nået med sine mål og hvilke mål, der skal sættes for de kommende 5 år, efterfulgt af et 

resumé af stakeholderanalysens konklusioner, som er resultatet er resten af rapporten. En del af 

resumeet er citeret nedenfor, for at give et indblik i, hvilke resultater den seneste 5 årsplan har 

opnået samt hvilke forhold, der skal arbejdes på i den kommende periode.  

Interessentanalysen peger på, at Esbjerg opleves som meget omstillingsparat og 

entreprenant. Der er stor beundring og anerkendelse for de resultater, der er skabt 

omkring Energimetropol Esbjerg. Samtidig peger flere af de interviewede på, at 

fastholdelse og videreudvikling af denne position fordrer, at den omstillingsparate stil 

suppleres af strategisk planlægning, og at Esbjergs beslutningstagere i større grad 

agerer i forhold til en regional, national og international virkelighed. Esbjerg skal 
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fylde den regionale og nationale rolle ud. De fremtidige vækstpotentialer inden for 

offshore energi vurderes positive på kort og mellemlang sigt, men er udfordret på 

længere sigt. Der udtrykkes bekymring for, hvordan Esbjerg får taget det næste 

spring på energiområdet og/eller gør sig mere uafhængig af, at den fremtidige vækst 

er relateret til én enkelt sektor.  

Samtidig fremføres det, at da omstillingen fra fiskerby over klassisk industri til off-

shore by er sket over så relativt få år, er der mange facetter af Esbjerg, der ikke er 

forandret i samme tempo og dermed ikke helt understøtter Esbjerg som en Ener-

gimetropol, der kan tiltrække de bedste talenter og vidensmiljøer i en stadig mere 

globaliseret konkurrence. Her peges der f.eks. på et for provinsielt kulturliv, 

manglende international puls i byen, for utilstrækkelige forsknings- og 

uddannelsesaktiviteter samt mangel på kreative erhverv som nogle af de forhold, der 

gør det svært for Esbjerg at indfri det fulde potentiale.  

Esbjerg har en udfordring med at tiltrække bosættere og turister. Esbjerg har en uklar 

turismeprofil, og byen og området forbindes ikke af eksterne beslutningstagere med 

spændende kulturelle tilbud og fritidsfaciliteter, rekreative områder samt kommunale 

velfærdstilbud i topklasse. Der er nogle af de ting, der ofte karakteriserer områder 

med stor tiltrækningskraft på bosættere og besøgende.  

Endelig peger interessentanalysen på, at Esbjerg har potentiale til at skabe sig en 

position som stærk uddannelsesby, men man er der ikke endnu. De mange 

uddannelsestilbud mangler at blive koblet sammen i en strategi for Esbjerg som ud 

dannelsesby. Udbygning af lokal tilstedeværende forskning er desuden afgørende for, 

at Esbjerg kan fastholde og udbygge sin nuværende erhvervsmæssige position. 

(Esbjerg Kommune, 2014, s. 5)(Opfølgning på midtvejsevaluering af Vækststrategi 

2015) 

 

I rapporten bliver der sat fokus på de forhold, der skal arbejdes videre på de kommende 5 år, 

heriblandt bosætningen og hvordan byen i højere grad får en international puls. I afsnittet om 

bosætning nævnes det bl.a., at Esbjerg er den kommune af 6-byerne, der har udsigt til den laveste 

befolkningstilvækst frem mod 2023 og i afsnittet om internationalisering, sættes der fokus på, at 

hvor meget antallet af udlændinge, som bor og arbejder i Esbjerg er steget. 6-by-samarbejdet er et 

samarbejde mellem landets 6 største kommuner hhv. København, Aarhus, Aalborg, Odense, 

Randers og Esbjerg.  Gennem rapporten bliver udtalelserne fra de interviewede bakket op af 

specifikke tal og fakta fra eksterne kilder, og sproget bliver på den måde mere formelt og 

troværdigt.  
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Der er i dette tilfælde tale om en rapport udarbejdet på baggrund af en stakeholderanalyse med 

udvalgte parter fra Esbjerg. Sproget fra de respektive stakeholderinterviews bliver oversat til den 

endelige rapport på en særlig måde, som reflekteres i rapporten. Interviewene er med til at gøre 

rapporten valid med velargumenterede og logiske argumenter og konklusioner, hvilket særligt 

karakteriserer genren. Da rapporten er udarbejdet på baggrund af interview er dokumentet 

ganske uformelt. Hvem der præcist er blevet interviewet fremgår ikke af rapporten, men det 

fremgår, at der er tale om 50 centrale beslutningstagere i Esbjerg Kommune af hhv. politikere, 

embedsmænd, erhvervsledere og repræsentanter fra organisationer og uddannelses- og 

kulturinstitutioner. 

Inden vi ser hvilke afsnit der kommer efter resuméet, er det værd at tage et kig på indholdet af 

resuméet, da det er dét, der ligger til grund for rapportens troværdighed.  

Selve opbygningen af resuméet er interessant, i det der til at starte med, bliver redegjort for selve 

troværdigheden af rapporten, ved at referere til officielle dokumenter, som understreger 

pålideligheden af det følgende materiale.  

De interviewede oplever, at byen er omstillingsparat, men mener samtidig, at man i højere grad 

skal agere i forhold til en national og international virkelighed. De interviewede relaterer til 

Esbjergs kulturliv som provinsielt og mener ikke, at der er en international puls i byen, hvilket 

begrundes med, at omstillingen fra fiskerby til moderne industrihavn er sket over relativt få år. 

Omstillingsparatheden sættes altså i forhold til en provinsiel mentalitet og ikke til en 

storbysmentalitet.  
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5.1.2 Vækststrategi 2020 og Vision 2020 

Det er værd at bemærke, at vision 2020 og vækststrategi 2020, som er udfærdiget på baggrund af 

ovenstående rapport, er blevet til med henblik på at gøre byen mere attraktiv for lokale såvel som 

resten af landet og ikke mindst i særdeleshed for potentielle tilflyttere. Selve materialet er rent 

visuelt flot og gennemarbejdet, og allerede på siden efter borgmesterens forord i Vision 2020, 

nævnes vækstskaberne. Tidligt i materialet fastslår man, at der skal være 120.000 borgere i 

Esbjerg Kommune i 2020, og hvad der overordnet skal til, for at dette kan lade sig gøre. På den 

følgende side er byens vækstmål sat op, hvoraf ”storbykvaliteter og levende lokalsamfund” viser 

sig at være dominerende og central for resten af dokumentet.  

I modsætning til rapporten er der i dette tilfælde ikke nogen klar opbygning af teksten udover, at 

der sættes fokus på byens kvaliteter i samme rækkefølge, som de er beskrevet på en af de første 

sider i dokumentet, hvilket på sin vis ikke har den store betydning, idet der klart bliver lagt mere 

vægt på det visuelle, og at tekstens pointer skal kunne opfattes uden at behøves at gå i dybden 

med teksten. Pointerne er således visualiseret og derefter står målet med store bogstaver, for 

nedenstående derefter at uddybe målet.  

I det følgende bevæger jeg mig videre og identificerer to diskurser, hvoraf den første er 

dominerende, mens den anden er relevant i forhold til hvordan esbjergenserne opfatter sig selv og 

byen.  Diskursanalysen tager udgangspunkt i Vækststrategi 2020 og Vision 2020. Disse diskurser er 

aktuelle i den politiske sammenhæng og relaterer til hvordan befolkningen opfatter den sociale 

kontekst.  

Diskurserne i overskriftsform ser ud som følger:  

1. Storbykvalitet og attraktive boliger  

2. Byens selvforståelse 

1) Storbykvalitet og attraktive boliger 

I Vision 2020 præsenterer kommunen først nogle nationale og internationale trends, inden 

behovet for storbykvalitet og attraktive boliger nævnes. Ved at præsentere en global trend, 

forsøger Esbjerg Kommune retfærdiggøre den strategi og de visioner, de har lagt for fremtiden, 

gennem de ord, jeg i nedenstående citat har fremhævet med fed.  
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Det er en global trend at befolkningen flytter fra land til by, og derfor er Danmarks 

største byer nu i endnu højere grad drivkraft for fremtidens vækst. Menneskelige 

ressourcer, innovation, kulturtilbud, iværksætteri og virksomhedsudvikling mv. 

koncentrerer sig i de større byer, der helt naturligt bliver centrum for virksomheder, 

investeringer og arbejdskraft (Esbjerg Kommune, 2014, s. 6) (vision2020).  

 Esbjerg Kommune siger indirekte, at hvis de formår at følge den globale trend, vil væksten komme 

”helt naturligt”. Den globale trend er, at folk flytter til byerne, hvorfor der skal opføres attraktive 

boliger. Således læner Esbjerg Kommune sig op ad en international tendens, som følges op af 

lokale visioner og strategier. 

Desuden henviser kommunen til en konkret bosætningsanalyse, et stykke videnskabelig forskning, 

som bekræfter, at målet om at skabe attraktive boliger og storbykvaliteter, er nødvendigt for 

Esbjerg bys overlevelse og fremstiller således vækststrategi 2020 som den absolutte sandhed:   

Esbjerg skal være en by med storbykvaliteter. Esbjerg skal være en vibrant city med 

den mangfoldighed i indbyggere og udtryk, hvilket en bosætningsanalyse bekræfter. 

Der skal ske en fortætning i bymidten og skabes en høj koncentration af kreative 

miljøer, kultur, attraktioner og international ånd. (Esbjerg Kommune, 2014, s. 8) 

Esbjergs visioner er baseret på en bosætningsanalyse, som lægger sig op af den globale trend om 

fortætning i byerne. Når Esbjerg Kommune sætter ord på, hvordan byens image skal ændres, 

skaber de et mentalt billede af byens virkelighed hos befolkningen. Det billede kommunen 

forsøger at skabe, er et billede af en by, der skal komme på niveau med internationale storbyer. 

For at understrege, at kommunen ikke nøjes med at tale om målet om at få storbykvalitet, bakker 

de diskursen op med udsagnet:  

Vi arbejder målrettet med kommunebranding, der sikrer et positivt og retvisende 

image og udbreder budskabet om de mange muligheder for både karriere og 

familieliv. Vi er vært ved store events, og med invitationen ”Ta’ del i energien” 

opfordres alle til at være med i Esbjerg Kommunes positive udvikling som 

EnergiMetropol og vækstcenter.” (Esbjerg Kommune, 2014, s. 8).  
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Hvilke store events der er tale om, bliver ikke udspecificeret, men kommunen skaber 

overbevisende argumenter ved netop at relatere til ”internationale events”, ”bosætningsanalyser” 

og ”globale trends”.   

Ovenstående er blot nogle af de eksempler der er på, hvordan Esbjerg Kommune italesætter 

storbys- og boligdiskursen. Kommunen italesætter boligmuligheder og byliv kontinuerligt gennem 

begge tekster. Diskursen er hjertet i de seks vækstskabere, for uden storbykvaliteter og en øget 

bosætning, vil byen ikke kunne tiltrække (internationalt) kvalificeret arbejdskraft eller flere 

studerende, desuden er god infrastruktur en del af en storby, for at gods og personer let kan 

transporteres fra a-b. Disse faktorer gør stobys- og boligdiskursen fundamental for Esbjerg 

Kommunes italesættelse for byens fremtid.  

2) Byens selvforståelse  

Ifølge kommunen skal borgerne sættes ind i konteksten og være med til at promovere byen som 

entreprenant og med storbykvaliteter. Den bagvedliggende rapport konkluderede, at byens 

mentalitet er provinsiel, hvilket italesættes indirekte i Strategi 2020:  

Desuden skal der sideløbende arbejdes på at fremme selvforståelsen i Esbjerg og 

styrke byens gennemslagskraft og anerkendelse. Det er helt centralt for denne 

vækststrategi, at byens borgere og erhvervsliv med et mentalt sporskifte indser, at 

Esbjerg-området er en helt central spiller både i et regionalt, nationalt og 

internationalt perspektiv. (Esbjerg Kommune, 2014, s. 7)(Vision 2020) 

I citatet påpeger kommunen, at både byens borgere og erhvervsliv skal åbne op for muligheden 

for komme på verdenskortet og indtage en ny position som vækstcenter. Budskabet er pakket 

pænt ind, men udtalelsen kan også ses som om at kommunen ikke mener, at befolkningen er klar 

til at blive internationale borgere før end de har lavet det mentale sporskifte.  

At byens selvforståelse bliver italesat, indikerer at byens borgere i realiteten ikke er blevet 

involveret i processen med at udarbejde visionerne for de kommende 5 år. 
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5.1.3 Den tekstuelle dimension: Modalitet 

”Modality means the speaker’s judgement of the probabilities, or the obligations, involved in what 

he is saying”. (Fairclough, 2003) Denne fortolkning af modalitet er relevant i det Esbjerg Kommune 

netop skal levere, og leve op til det de er nået frem til, som den absolutte sandhed for at byen kan 

vækste. Formålet med at analysere teksternes modalitet er at forstå hvilken konsekvens 

kommunikationen har for Esbjerg Kommunes udvikling.  

I relation til ovenstående er det relevant at nævne tre begreber, som Foucault taler om, men ikke 

skelner mellem. Begreberne Action (interaction) (samspil), Representation (repræsentation) og 

Identification (identificering), optræder i hele eller dele af tekster. Det er gennem disse begreber, 

at afsenderen er med til at forpligte sig over for modtageren, til hvad de melder ud. (Fairclough, 

2003) I det følgende bliver der således sat fokus på specifikke udtalelser fra Esbjerg Kommune, 

hvor jeg analysere hvordan disse begreber optræder.  

Konstruktion af den sociale virkelighed gennem diskurs 

Esbjerg Kommune har gjort det til et mål i sig selv at give befolkningen indtrykket af at blive 

involveret, for at få alle med på vognen i forbindelse med byens omstilling. De sproglige 

konstruktioner præsenteres i begge dokumenter og jeg vil med udgangspunkt i modalitet 

identificerer, hvordan de skaber samspil mellem de sociale relationer og fremstiller/ skaber den 

sociale virkelighed, de agerer i.  

Esbjerg Kommune skaber en fælles identitet, ved at relatere til fællesskabet, hvilket kommer til 

udtryk i følgende sætninger:  

Vi skal sammen videreudvikle vores kommune, så den også i fremtiden er et attraktivt 

sted at leve og arbejde. Nøgleordet er fællesskab. Når kommune og borgere indgår i 

et partnerskab med fælles mål og fælles ansvar, kan vi fremtidssikre kommunen. 

(Esbjerg Kommune, 2014, s. 4)(Vision 2020) 

Dette kan ses som rammen for hvordan Esbjerg by i fremtiden skal være. Ved at bruge ord som 

’fællesskab’, ’partnerskab’ og ’fremtidssikre’, forsøger de at tillægge borgerne en værdi og et 

ansvar i den udvikling. Der står også indirekte, at hvis ikke borgerne aktivt går ind og tager et 
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ansvar i udviklingen af byen, har de en del af ansvaret, hvis kommunen begynder en afvikling frem 

for den målsatte udvikling.  

Vi øger bosætningen ved at videreudvikle kulturlivet, gøre vores unikke natur 

tilgængelig, fremtidssikre infrastrukturen og tilbyde attraktive boligmuligheder i byer 

af alle størrelser. Vi sikrer det gode hverdagsliv og skræddersyr vores tilbud efter 

moderne familiers behov. (Esbjerg Kommune, 2014, s. 6)(Vision 2020) 

I dette notat går ”vi” fra at være både politikere og befolkningen, til kun at være politikerne. Det er 

politikerne, som skal sikre, at mulighederne for bosætning bliver aktuelle og sørge for, at 

infrastrukturen moderniseres. Dette er ikke et mål, hvor kommunen kan lægge ansvaret over på 

befolkningen, men de kan sørge for, at befolkningen taler varmt om udviklingen.  

I Esbjerg Kommune er der plads til alle og brug for alle. Som kommune skaber vi 

rammen om det gode liv med trygge læringsrettede tilbud i institutioner og skoler i et 

ansvarsfuldt samarbejde med borgerne. (Esbjerg Kommune, 2014, s. 6)(Vision 2020) 

Også her tages et ansvar på egne skuldrer, men der lægges op til et meningsfuldt samarbejde, 

hvor borgerne får noget at skulle have sagt i udarbejdelsen af de læringsrettede tilbud.  

Sammen skaber vi en nytænkende kommune, hvor alle involveres og tager ansvar

  (Esbjerg Kommune, 2014, s. 9)(Vision 2020) 

I dette sidste citat begynder Esbjerg Kommune igen at relatere til fællesskabet og bruger ”vi” som 

en fælles betegnelse for hele kommunen. Når der tales om kommunens generelle udvikling bruges 

”vi” således som en fælles betegnelse hele befolkningen.   

Ved at relatere til fællesskabet er intentionen at få borgerne til at identificerer sig med den sociale 

virkelighed, som Esbjerg Kommune skaber. I forsøget på at påvirke borgernes engagement, skal 

borgerne have følelsen af at være en del af projektet, og påvirke dem til at lave det omtalte 

mentale sporskifte.  
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Vækstskabernes afhængighed af diskurs 

Som nævnt er storbys- og boligdiskursen hjertet for Esbjerg Kommunes resterende vækstskabere. 

For at illustrere vigtigheden af diskursen, tager jeg i det følgende afsæt i nogle af de udmeldinger, 

Esbjerg Kommune kommer med til de resterende vækstskabere.  

Vores uddannelsesprofil styrkes yderligere, og vi vil udbrede budskabet om, at Esbjerg 

er en væsentlig uddannelsesby, der tiltrækker både danske og internationale 

studerende. (Esbjerg Kommune, 2014, s. 12)(Vision 2020) 

Der er et centralt ønske om at øge antallet af studerende, for at supplere off-shore industrien med 

konkrete kompetencer. For at konkurrere med andre store uddannelsesbyer, er et ”sporskifte” 

også aktuelt, idet en øget tilflytning kræver, at der er noget at flytte til byen for.  

Som kommune tager vi medansvar for at gøre det muligt for den enkelte at orientere 

sig internationalt. Vi indtænker det internationale aspekt allerede fra 

børnehavealderen og op gennem skolesystemet og videre ud i arbejdslivet. (Esbjerg 

Kommune, 2014, s. 14)(Vision 2020) 

Både i de enkelte sætningskonstruktioner og som sammenhæng i hele teksten, lægges der vægt 

på samspillet i de sociale relationer, fremstillingen af de enkelte mål og læserens identifikation af 

den sociale virkelighed.  

 

I alle udmeldinger bliver der lagt vægt på, at Esbjergs vækstskabere skal nås for at byen kan 

forsætte sin hidtil positive udvikling. Således skaber Esbjerg Kommune en virkelighed rundt om 

storby- og boligdiskursen. Diskursen viser at Esbjerg by er en by, som henover de kommende år 

skal gennem en omfattende udvikling og ved at forpligte sig til målene, skabes der en social 

relation til modtageren, som dermed sættes ind i diskursens virkelighed.  
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5.1.4 Information i trykte medier 

I det følgende vil jeg kort gennemgå en af de pressemeddelelser, som er sendt ud af Esbjerg 

Kommune. Pressemeddelelsen har betydning for den måde Esbjerg Kommunes eksterne 

kommunikation og formidling af Vision 2020 og Vækststrategi 2020. Der er således ikke tale om en 

selvstændig analyse, men en supplering til ovenstående diskursanalyse.  

Artiklen er oprindeligt en pressemeddelelse udsendt af Esbjerg Kommune og efterfølgende 

udgivet i Ugeavisen Esbjerg. Teksten er aktuel fordi den opsummerer de mål Esbjerg har sat for 

byens udvikling frem til 2020.  Teksten er skrevet for at inkludere og oplyse offentligheden om 

planerne og forklarer hvorfor, at målene er sat. 

 

5.2 BYPLANLÆGNING: Esbjerg skal have flere indbyggere 
I artiklen præsenterer borgmester, Johnny Søtrup (V), den nye byplan, og indleder med at 

fokusere på målet om en stigning i indbyggerantallet:  

Esbjerg Byråd har 4. maj 2015 vedtaget en ambitiøs byplan, som nu bliver sendt i 

offentlig høring. Planen har blandt andet fokus på, at indbyggertallet i Esbjerg 

Kommune skal nå 120.000 i 2010 (ugeavisen.dk, 2015) 

Som artikel er genren i dette tilfælde kategoriseret som narrativ. Narratologen Mieke Bal har en 

analytisk skelnen mellem narrativer som fabula, historie og beretninger. (Fairclough, 2003) 

Fabula er det indhold, som bliver arbejdet ind i historien og er en række af kronologiske 

begivenheder. (Fairclough, 2003) 

Fabula summer i denne sammenhæng tekstens historie op ved at sætte begivenhederne i 

kronologisk rækkefølge, hvilket ser sådan ud:  

1. Esbjerg skal have flere indbyggere; der er vedtaget en ambitiøs byplan; planen har fokus 

på, at indbyggertallet i Esbjerg Kommune skal nå 120.000 i 2020 (ugeavisen.dk, 2015) 

2. Esbjerg Byplan handler blandt andet om storbykvaliteter og levende bysamfund; (byplanen) 

skal være med til at realisere den allerede vedtagne ”Vision 2020” og Vækststrategien 

2020” for Esbjerg Kommune. (ugeavisen.dk, 2015) 
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Det interessante ved denne tekst er, at teksten er opbygget kronologisk, på trods af at der ikke 

bliver trukket nogen paralleller til andre begivenheder i byplanen. Der sættes altså alene fokus på 

at byen skal vækst og have flere indbyggere. 

 

Historien er et fabula, som præsenteres på en særlig måde, hvor begivenhederne ikke 

nødvendigvis er udlagt kronologisk, men derimod i en rækkefølge, så modtageren opfatter 

historien, som afsenderen ønsker. (Fairclough, 2003) 

Historien er med til at gøre artiklen interessant at læse og sætter ikke nødvendigvis 

begivenhederne i kronologisk rækkefølge. Nyhedsværdien bliver fremhævet i overskriften og her 

bliver sat særligt fokus på ”BYPLANLÆGNING”. Underrubrikken opsummerer ganske hurtigt hvad 

artiklen egentlig omhandler og giver et godt indblik i planen og den kommende proces, men 

nævner ikke hvordan planen skal effektueres.  

 

Historien kan også afstedkomme i beretninger, almindelige samtaler eller beretninger via radio og 

tv, dokumentarer eller film. (Fairclough, 2003) 

Det interessante ved teksten er, at kommunen ikke kommer med konkrete tiltag, til hvordan 

Esbjerg skal tiltrække borgere ved at have ”storbykvalitet” og ”levende byliv”. For det er netop dét 

der er historien, nemlig at Esbjerg skal tiltrække borgere ved at have disse ting. Som 

udenforstående får man opfattelsen af, at der er en tro på, at ved at italesætte ønskerne og 

målene for at være en storby, tror man på, at omverdenen godtager det, der bliver meldt ud.  

Normalt er artikler skrevet af journalister, men i dette tilfælde er der tale om en 

pressemeddelelse, som er udsendt af Esbjerg Kommune, for at informere befolkningen om de 

strategiske beslutninger, der er blevet truffet. Hvis artiklen var blevet skrevet af en journalist, ville 

historien måske have trukket paralleller til andre begivenheder, som relaterer til historien og ikke 

kun indeholde fakta. Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at denne beretning i højere grad 

har et forklarende formål.  
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5.2.1 Udeladte semantiske relationer 

Efter at have analyseret teksten, er det i dette tilfælde interessant at undersøge de semantiske 

relationer, der ikke optræder i teksten. Der bliver ikke brugt nogle termer, som er med til at sætte 

teksten i kontrast med andre begivenheder, hvilket er et klart signal om, at teksten er skrevet af 

en afsender, som ønsker kun at oplyse om dette ene emne.  

Desuden sætter man ikke målsætningerne i relation til noget, og der bliver ikke ytret noget formål 

med, at bosætningen i Esbjerg skal øges. Læseren kan stå tilbage med spørgsmål om hvorfor 

Esbjerg skal have storbykvaliteter og hvorfor der skal være en så stor vækst af tilflyttere, som 

Kommunen har sat som mål – og hvordan det egentlig skal ske. I den relation kunne det have 

været aktuelt at påpege den vækst der sker på havnen, en vækst som kræver, at der kommer 

mere kvalificeret arbejdskraft til byen, og at dette kun vil kunne lade sig gøre, hvis byen har 

storbyskvaliteter og hvis der er attraktive boliger, tilflytterene kan flytte ind i.  

Analysen af Esbjerg Kommunes diskursive praksis viser, at de har skabt en envejs kommunikation, 

hvor de informerer.  

 

5.3 Tekstanalyse og diskursiv praksis: Pedersen Gruppen 
Pedersen Gruppen har udgivet flere aktuelle og relevante dokumenter i forbindelse med 

udviklingen på Dokken. I det følgende vil der blive lagt vægt på magasinet ”Dokken Towers”, i det 

boligprojektet i denne sammenhæng bliver omtalt som en realitet. (Pedersen Gruppen, 2016) 

(Dokken Towers) 

”Dokken Towers” er udgivet på print og online af Pedersen Gruppen i 2015. Grunden til at det er 

aktuelt at tage afsæt i netop denne tekst er, at de valg og overvejelser der er blevet gjort i 

forbindelse med udarbejdelsen af materialet har betydning for hvordan modtageren fortolker 

projektet og hvordan de indirekte påvirkes til at støtte op om Dokken Towers. Derudover har 

afsenderen gjort sig særlige tanker om at relatere deres budskaber om Dokken Towers til 

kommunale projekter og officielle mål for Esbjerg by.  

5.3.1 Dokken Towers 

Diskurs kan differentieres alt efter hvilke kommunikationsplatforme/ kommunikationsteknologier, 

afsenderen benytter, være det enten envejskommunikation eller tovejskommunikation. Der er tre 
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genrer, som er aktuelt at belyse i forbindelse med hvilken type kommunikation, der bruges: dialog 

(i relation til hvad der skaber en konstruktiv offentlig dialog), argumentation (i form af den 

ideologiske betydning af implicitte antagelser i argumentet) og narrativ (i relation til 

nyhedsmedier). I takt med at man som forbruger/modtager hver dag bliver eksponeret for 

hundredevis af budskaber, er det i diskursanalysen vigtigt at analysere hvilken genre, der bliver 

analyseret. Genrer varierer i form af hvor stabile de er, hvordan de ændres og deres ensartethed. 

Der er således mere stabilitet i printede dokumenter, end på fx digitale medier eller reklamer.  

(Fairclough, 2003) 

Som tidligere belyst har Pedersen Gruppen siden opstarten af Dokken-projektet gjort brug af 

informationsstrategiske værktøjer, hvor man har oplyst modtagerne via printede magasiner, 

artikler, Facebook mv., altså er der tale om envejskommunikation, hvorfor det særligt er 

interessant at belyse genren inden for argumentation.  

Strukturen på et argument er sammensat af følgende tre komponenter: Grounds (incitatment), 

Warrants (retfærdiggøre) og Claim (krav). Ved at kommunikere til modtagerne af meddelelsen og 

ikke med dem, har Pedersen Gruppen fået mulighed for at redegøre for deres incitament og de 

har retfærdiggjort de krav, de har til byens politikere, om at få lov til at opføre boliger på havnen.  

Eksempel 1. 

Grounds (incitament): Dokken Towers vil med sin forbindelse til Landgangen tydeligt medvirke til 

at forbinde by og havn. 

Warrents (retfærdiggøre): Den unikke mulighed, som placeringen af et højhus i denne 

sammenhæng er, skaber ønsket om en helhedsvision, som kan skabe et stærkt og værdigt billede 

af byens vestlige afrunding. 

Claims (krav): Bebyggelsens udformning skaber et attraktivt byrum der vil kunne danne rammen 

for en levende bydel.  
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Eksempel 2. 

Grounds (incitament): Dokken Towers vil være en del af processen med at gennemføre aktiviteter 

der afspejler Esbjergs identitet.  

Warrents (refærdiggøre): Dokken sigter på… at skabe en ny bydel i Esbjerg. 

Claims (krav): Dokken Towers er en del af helhedsplanen for Dokken hvis formål er at den eksiste-

rende bebyggelse og Dokkens kommende arkitektur i samspil sikrer byens adgang og kontakt til 

havnen og vandet, både fysisk og visuelt. 

Argumenternes krav bakker altså argumentets incitament op og er med til at afvæbne eventuelle 

forbehold modtageren måtte have mod projektet. I ovenstående eksempler ses også et klart 

manifesteret intertekstualitet, idet Pedersen Gruppen åbenlyst trækker på Esbjerg Kommunes 

tidligere udtalelser om at ”forbinde by og havn” og ”gennemføre aktiviteter der afspejler Esbjergs 

identitet”.  

Dokken Towers er udgivet for at opnå offentlig og kommunal støtte til projektet og kategoriseres 

som en ”specialized self-puclicizing genre”, men ligger inden for rammerne for 

argumentationsgenren. (Fairclough, 2003) Selve dokumentet er fyldt med illustrationer fra 

arkitekter, som viser hvordan projektet kommer til at se ud, og lægger vægt på den sammenhæng 

der bliver skabt mellem by og havn. Næsten halvdelen af dokumentet består således af 

billedmateriale.  

Der er en hierarkisk orden i hvilke formål dokumentet har, og som tidligere nævnt, er 

hovedformålet at finde opbakning til projektet. Det er tidligere nævnt, at dokumentet er målrettet 

politikkere og offentligheden generelt, men det er særligt offentligheden, som skal oplyses 

omkring udviklingen, for at de kan lægge et eksternt pres på den politiske modvilje der er til 

projektet. Dog er der også flere andre mål med dokumentet, de sekundære formål er at gøre 

opmærksom på den udvikling der sker på Dokken, hvilke aktiviteter der kommer til at være på 

havnearealet, og hvordan Landgangen i fremtiden kommer til at binde byen og havnen sammen.  

I det følgende identificerer jeg tekstens dominerende diskurs i Pedersen Gruppens kommunikation 

omkring Dokken. 
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Varierende attraktive boliger 

Boligdiskursen bliver i realiteten ikke præsenteret førend på side 6 i dokumentet, hvilket er 

overraskende, idet Dokken Towers primært skal indeholde boliger. Det interessante ved dette 

faktum er, at Pedersen Gruppen har dedikeret hele den første side med skrift til at identificere 

hvordan Dokken Towers vil ”løfte Esbjerg til nye højder”. På første side bliver der således slet ikke 

nævnt ordet ”boliger” eller ”bosætning”, men derimod italesættes det at Dokken Towers vil tilføre 

Esbjerg: et landmark af internationalt format, storbykvalitet, attraktive og levende byfunktioner, 

sikre forbindelsen mellem by og havn og gennemføre aktiviteter, der afspejler Esbjergs identitet. 

Også her ses åbenlyse eksempler på manifesteret intertekstualitet, hvor Pedersen Gruppen trække 

på det, der tidligere er meldt ud fra Esbjerg Kommune. På første side relaterer Pedersen Gruppen 

til alle visionerne i Esbjerg Kommunes Vision2020, som borgmesteren flere gange inden 

publiceringen af Dokken Towers også har italesat i diverse lokale medier.  

Boligdiskursen skabes allerede i første sætning på efterfølgende side. Det kommer ikke til udtryk, 

at der i realiteten ikke må være boliger på Dokken, eller at Pedersen Gruppen kun har fået lov til at 

opføre erhverv. Derimod er den første sætning:  

Dokken sigter på gennem et varieret udbud af boliger og erhverv at skabe en ny bydel 

i Esbjerg. Der vil være stor variation i boligudbuddet. Samtlige boliger vil få udsigt til 

vandet. Boligerne opføres med stor vægt på høj kvalitet og funktionalitet (Pedersen 

Gruppen, 2016)(Dokken Towers) 

Afsenderen relaterer i ovenstående udsagn til Esbjerg Kommunes mål om at skabe en mangfoldig 

by, hvor der er plads til alle, samtidig med, at man lægger vægt på, at der skal opføres ’attraktive 

boliger’.  

Boligerne vil rette sig mod en større målgruppe +55 seniorer, ungdomsboliger, 

ældreboliger, leje og ejerboliger. Målgruppen vil ikke kun være nuværende beboere i 

Esbjerg Området, men også være målrettet som en attraktiv bosætningsmulighed i 

Esbjerg i forhold til de mange nye arbejdspladser der skabes i Esbjerg i disse år. 

(Pedersen Gruppen, 2016)(Dokken Towers) 
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Også i denne sætning henviser Pedersen Gruppen til Esbjerg Kommunes fremtidsplaner om at 

attraktive boliger skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

Det interessante er, at ved at gøre brug af den tilnærmelsesvist samme diskurs som Esbjerg 

Kommune har gjort i vision 2020 og vækststrategi 2020, overtager Pedersen Gruppen en del af 

Esbjerg Kommunes autoritet.  

 

5.3.2 Den tekstuelle dimension: Modalitet 

En anden fortolkning af modalitet er the many ways in which attitudes can be expressed towards 

the “pure” reference-and-prediction content of an utterance, signaling factuality, degrees of 

certainty or doubt, vagueness, possibility, necessity, and even permission and obligation 

(Fairclough, 2003, s. 165). Denne fortolkning af modalitet er i dette tilfælde aktuel, fordi den har 

fokus på hvordan afsenderen udtrykker sine antagelser om fremtiden. 

Fortolkningen af modalitet gør det yderst relevant at undersøge hvordan Pedersen Gruppens 

udtalelser påvirker denne tekst. I Dokken Towers bliver projektet fremstillet som en realitet, og 

ikke på et eneste tidspunkt stilles der spørgsmålstegn ved hvorvidt projektet bliver gennemført 

eller ej.  

Dokken Towers er en del af helhedsplanen for Dokken hvis formål er at den 

eksisterende bebyggelse og Dokkens kommende arkitektur i samspil sikrer byens 

adgang og kontakt til havnen og vandet, både fysisk og visuelt. (Pedersen Gruppen, 

2016)(Dokken Towers) 

Sætningen sætter hele bygningens formål på spidsen og fremstiller det som om, at Dokken Towers 

vil imødekomme Esbjerg Kommunes mål om at skabe sammenhæng mellem by og havn og gøre 

Dokken-området til et levende område i byen.  Samtidig skaber sætningen en social relation til 

både politikere og esbjergensere, ved at fortælle dem om formålet med Dokken Towers og på den 

måde skabe et samspil med læseren.  

Pointen i tekstens modalitet er, at afsenderen sender et klart budskab til modtagerne om at 

Dokken Towers er en realitet. Hvis dokumentet fx var startet med erklæringer som ”Dokken 

Towers kan løfte Esbjerg til nye højder” i stedet for ”Dokken Towers vil løfte Esbjerg til nye 
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højder” eller ”Dokken Towers vil måske komme til at tilføre Esbjerg storbykvalitet” i stedet for 

”Dokken Towers vil tilføre Esbjerg storbykvalitet”, havde læseren tvivlet på afsenderens egen tro 

på projektet og dermed ikke selv engageret sig. Dokumentets modalitet, giver derimod 

modtageren troen på, at projektet bliver en realitet.  

På den måde har en teksts modalitet stor betydning for både afsender og modtager. Pedersen 

Gruppen skal også stå på mål for esbjergenserne, hvis de pludselig bakker ud af projektet, eller 

stopper med at kæmpe om at få lov til at bygge boliger. Altså har Pedersen Gruppen forpligtiget 

sig til at kæmpe for projektet indtil de får tilladelse til at opføre det, ved at bruge den modalitet, 

som de har brugt i publikationen. Modsat har Esbjerg Kommune også forpligtiget sig til at opnå 

alle de mål, som Pedersen Gruppen påstår, at Dokken Towers vil medføre.  

 

5.3.3 Semantiske relationer 

Ser man nærmere på de semantiske relationer i dokumentet, lader det til, at der er blevet taget 

konkrete beslutninger om hvilke relationer der er blevet lagt vægt på, og i endnu højere grad 

hvilke semantiske relationer, som ikke er taget med. For det første er der en klar generisk struktur 

i materialet, hvor læseren først bliver introduceret til hvordan området er generelt og hvordan 

Dokken Towers kommer til at blive. På trods af at man i løbet af de første sider bliver introduceret 

til Dokken Towers, er der ingen tidsmæssige semantiske relationer. Der er samtidig heller ikke 

nogen semantiske relationer som beskriver formålet eller begrunder, hvorfor Dokken Towers skal 

opføres. Der kan være flere grunde til, at disse semantiske relationer bevidst er udeladt af teksten, 

men det giver et klart billede af, at afsenderen ikke vil have, at modtageren får indtrykket af, at 

projektet potentielt ikke skal opføres. Derudover beskrives det implicit, hvordan projektet opfylder 

de mål, kommunen har lagt, som er forsøgt visualiseret i nedenstående citat, hvor jeg har 

fremhævet særligt vigtige ord og sætninger.  

Målgruppen vil ikke kun være nuværende beboere i Esbjerg området, men også være 

målrettet som en attraktiv bosætningsmulighed i Esbjerg i forhold til de mange nye 

arbejdspladser der skabes i Esbjerg i disse år. (Pedersen Gruppen, 2016)(Dokken 

Towers) 



54 
 

I sætningen bruges den semantiske relation ’men’, som er med til at sætte den første del af 

sætningen i kontrast til den sidste del. Desuden ledes tankerne i den sidste del af sætningen hen 

på hvilke arbejdspladser der bliver skabt i Esbjerg i de kommende år. Pedersen Gruppen har selv 

udtalt, at udviklingen af Dokken-området vil skabe arbejdspladser også efter, at udviklingen er 

færdig. Læseren forstår dermed indirekte, at Dokken Towers vil være med til at bringe 

arbejdspladser til byen.  

Placeringen på pynten mellem land og vand som forposten mod det åbne, både 

storladne og smukke vadehav, udgør det landskabelige grundlag, og har således 

væsentlig betydning for både udformning og planlægning. (Pedersen Gruppen, 

2016)(Dokken Towers) 

I stedet for at sætte fokus på begrundelser, formål og tidshorisonter, bruger afsenderen 

semantiske relationer til at tilsætte og uddybe de forhold, som Dokken Towers får. Det ses i 

ovenstående sætning, hvor den semantiske relation først bruges til at tilsætte mere viden om 

placeringen og efterfølgende uddybe betydningen for udformningen og planlægningen.  

På de efterfølgende sider ændrer diskurserne fra at være i fremtidsform til at være i nutidsform. 

Således taler man først om, at Dokken Towers vil tilføre Esbjerg et landmark af international 

format og Dokken Towers vil med sin forbindelse til Landgangen tydeligt medvirke til at forbinde by 

og havn, til at omtale byggeriet, som om det står færdigt Facaderne fremstår åbne og 

transparente… og i den store skala… fremtræder Dokken Towers som sammenhængende og 

afklaret i sit udtryk.  

Med undtagelse af en enkelt ting, forbliver de semantiske relationer de samme på trods af, at 

afsenderen begynder at gøre brug af nutidsform. Undtagelsen drejer sig om den semantiske 

relation ”kontrast”, som udelades i anden del af teksten, der er altså ikke nogle alternativer til 

Dokken Towers.  

Når afsenderen bruger fremtidsformen til at starte med, er det for at sætte scenen for hvordan 

Dokken kommer til at være. Den context de sætter læseren ind i, er byens mål og visioner, som 

byen officielt arbejder på at nå. Dokken Towers skal altså være med til at sætte Esbjerg på 

verdenskortet, byggeriet skal få flere tilflyttere til byen og mere kvalificeret arbejdskraft til havnen 
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og byens andet erhvervsliv. Sidst men ikke mindst skal Dokken Towers være med til at binde 

sløjfen på målet om at integrere byen og havnen, hvilket ifølge afsenderen naturligt vil ske ved at 

bygge boliger på Dokken, så der er liv i området døgnet rundt og ikke kun fra 9-16. Afsenderen er 

altså ved at fortælle hvordan området og Dokken Towers vil blive, og formår at sætte læseren ind i 

konteksten, ved først at sætte scenen.  

En dybdegående analyse af den generiske struktur er ikke aktuel, men grundet den meget klare 

opdeling af tekstens struktur, er det alligevel værd at knytte et par ord til de tanker mht. den 

generiske struktur, afsenderen har gjort sig.  

Foucault taler om hvordan diskurser hhv. er skabt af sociale relationer, men også hvordan 

diskurser kan være med til at påvirke de sociale strukturer. Idéen omkring boliger på Dokken kom 

efter at det sidste havnerelaterede erhverv på Dokken lukkede, hvilket gjorde et boligprojekt 

muligt. På baggrund af den politiske modvilje til projektet, har Pedersen Gruppen nu overtaget en 

del af kommunens diskursive praksis, i et forsøg på at påvirke samfundet og de sociale strukturer 

for at nå målet om at opføre Dokken Towers. Det er ud fra det ønske, at dokumentet er blevet 

udfærdiget, og ud fra det mål, at dokumentets opbygning er blevet udarbejdet.  

 

5.5 Tekstanalyse og diskursiv praksis: Konservativ og Konservativ Ungdom 
I det følgende analyserer jeg de tidligere to omtalte læserbreve skrevet af Frederik Münster, 

tidligere formand for Esbjerg Konservativ Ungdom og Nicolaj Fast Aarøe, nuværende formand for 

Esbjerg Konservativ Ungdom samt artiklen ”Konservativ politiker er lun på boliger på Dokken”, 

hvor det konservative byrådsmedlem Henrik Vallø bakker op om det første læserbrev og Dokken-

projektet (bilag 6). 

Når det er aktuelt at analysere disse tekster er det fordi, Frederik og Nicolajs læserbreve både er 

skrevet af dem som interessenter og politikere. At det første læserbrev efterfølgende bliver fulgt 

op og bakkes op af en officiel udmelding fra først et enkeltstående medlem af Det Konservative 

Folkeparti i Esbjerg og senere Det Konservative Folkeparti i Esbjerg generelt, gør at esbjergenserne 

får indtrykket af, at der reelt er politisk opbakning til boligprojektet. Analysen af teksterne tager 

ikke hensyn til genren eller de semantiske relationer, idet det udelukkende er relevant at 
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analysere den iscenesatte virkelighed og dennes diskurs som skabes gennem de Konservatives 

udmeldinger. 

5.5.1 Konservativ (Ungdom) 

Det interessante ved Frederik og Nikolajs læserbreve er, at genren er argumentation, hvor de går 

ind og argumentere for hvorfor der skal opføres boliger på Dokken. Genren er i dette tilfælde 

tilknytning til de centrale diskurser. 

Eksempel 1.  

Læserbrev af den 11. januar 2016 

Grounds (incitament): 2016 kan blive året, at vi tager et afgørende spadestik i retningen af 

udvikling i stedet for afvikling… Pedersen Gruppen vil gerne opføre boliger i forbindelse med det 

store Dokken-projekt… Lad os da endelig udnytte muligheden for at udvikle havnen og tænke nyt, 

når vi tænker udvikling af vores lokalområde. 

Warrents (retfærdiggøre): Projektet vil skabe nye boliger, arbejdspladser og gøre det mere 

attraktivt at bo i Esbjerg Kommune.   

Claims (krav): Vi mener derfor, at man bør ændre de nuværende regler om bebyggelse på havnen 

og helst hurtigst muligt, så vejen bliver banet for at dette ambitiøse projekt bliver virkelighed.  

 

Eksempel 2 

Læserbrev af den 23. januar 2016 

Grounds (incitament): Den 20. januar i JydskeVestkysten opfordrede en bekymret borger til, at 

man tog debatten om Dokken på et oplyst grundlag.  

Warrents (retfærdiggøre): Først og fremmest blev Dokken-området i lokalplanen fra 2004 

defineret som en del af Esbjergs bymidte, hvilket vil sige, at Dokken ikke er et havneområde… 

dernæst er det vigtigt at huske på, at Dokken er godkendt til hoteldrift, hvilket betyder at 

støjniveauet vurderes som værende i orden (til bolig).  
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Claims (krav): Lad os nu udnytte det potentiale, der er på Dokken, og lad Pedersen Gruppen 

bidrage til kommunen med deres visionære planer.  

 

Idet læserbrevene er blevet til på baggrund af afsendernes meninger, er det ikke overraskende, at 

de argumenterer for deres holdning. Alligevel er det aktuelt at tage et kik på argumenterne, da de 

udvikler sig. I eksempel 1 er der ikke belæg for afsenderends retfærdiggørelse af incitamentet, 

hvor der derimod i andet læserbrev bliver lagt vægt på fakta. Andet læserbrev er publiceret i 

slutningen af januar, og bruger de samme argumenter for opførelsen af boligbyggeriet, som 

Pedersen Gruppen selv gør i det Q&A materiale, som blev udleveret til deres åbent-hus-

arrangement i marts 2016. Q&A materialet er ikke publiceret på Pedersen Gruppens hjemmeside 

eller på andre sociale medier, og formodes således ikke være offentliggjort inden åbent-hus-

arrangementet i marts.  

Ud fra ovenstående argumentation kan man også udpege de Konservative Ungdoms primære 

diskurser i debatten omkring boliger på Dokken, nemlig udvikling og potentiale. Inden jeg 

fortsætter med at analyserer disse diskurser, vil jeg blot argumentere for hvorfor de Konservatives 

primære diskurser er den samme, som Konservativ Ungdoms. Nedenfor er tre officielle 

udmeldelse fra Det Konservative Folkeparti i Esbjerg, som er offentliggjort via deres Facebookside. 

Derudover er der de officielle udtalelser fra Henrik Vallø, som i JydskeVestkysten har udtalt:  

Jeg mener, at en beliggenhed på selve Dokken efterhånden er ret langt fra larmende 

virksomheder, og jeg synes, at det er et enormt flot og visionært projekt, Bjarne 

Pedersen har præsenteret. Jeg synes, det er meget ærgerligt, at det ikke har 

opbakning politisk, og jeg forstår det ikke helt, for når man har sagt a må man også 

sige b”. (JydskeVestkysten, 2014) 

 Den sidste del af sætningen relaterer til, at der er givet tilladelse til at opføre hotel.  
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Ovenstående eksempler understreger de to primære diskurser, som jeg allerede har konstateret, 

Konservativ Ungdom lægger vægt på i deres eksterne kommunikation.  

En anden ting der kan konkluderes er, at disse to interessenter ikke bruger den samme diskurs 

som Esbjerg Kommune, men derimod har skabt deres egen sociale virkelighed om at Esbjerg skal 

gøre brug af den håndsudrækning, som Pedersen Gruppen tilbyder, og at byen (og havnen) skal 

videreudvikles i nye retninger, fremfor udelukkende at fokusere på den udvikling kommunen har 

fokus på.  

Formålet med Det Konservative Folkepartis kommunikation er at adskille sig fra de andre politiske 

partier, for at imødekomme et flertal af esbjergensernes ønske om at udvikle Dokken med respekt 

for det erhverv, der er på resten af havnen. I det følgende vil jeg bruge tid på at analysere de 

enkelte diskurser ud fra hvad der er blevet kommunikeret. Jeg skelner ikke mellem hhv. udvikling 

og potentiale, men analyserer dem under samme paraply, da de i italesættelsen ligger tæt op ad 

hinanden.  
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Udvikling og potentiale 

Idet der i dette tilfælde kun er tale om ganske korte tekster kommer diskursen om udvikling og 

potentiale til udtryk med det samme. På den måde formår de Konservative at udtrykke deres 

holdning klart og præcist, uden egentlig at skulle stå til ansvar for deres udtalelser. Det 

Konservative Folkeparti i Esbjerg formår endda at fremtræde som et parti som ønsker at byen skal 

udvikles. De stiller indirekte spørgsmålstegn ved den strategi, der allerede er lagt af Esbjerg 

Kommune om hvorvidt det de er nået frem til at nok til at modernisere byen og løfte den til en by 

af internationalt niveau.  

Mens Konservativ Ungdom italesætter et håb om ændringer af lovgivningen nu i første læserbrev i 

form af:  

Vi mener derfor, at man bør ændre de nuværende regler om bebyggelse på havnen 

og helst hurtigst muligt, så vejen bliver banet for at få dette ambitiøse projekt til at 

blive virkelighed”, er partiet mere varsomme og indikerer, at der godt kan gå nogle år 

inden projektet bliver en realitet. … men måske kan projektet nyde fremme om et par 

år.  

Tilfældes for begge udtalelser er det, at de relaterer til projektet som om, at Dokken Towers skal 

nok blive en realitet, det er bare et spørgsmål om tid.  

Desuden italesætter begge parter også, at de mener, at boligbebyggelse vil gavne Esbjerg og 

ønsket om at skabe tættere forbindelse mellem by og havn. Der ligger altså et uforløst potentiale i 

og med, at man lige nu er i gang med at etablere en gangbro fra byen ned til havnen, som ikke vil 

have nogen nytte, medmindre man giver esbjergenserne en grund til at gå ned på havnen. 

Derudover peger begge partier på, at boligbebyggelse ikke vil sænke den udvikling der er i gang på 

erhvervshavnen, men derimod vil bidrage positivt ved at gøre Esbjerg til en attraktiv leveby.  

Ud fra diskursen er de Konservative altså med til at skabe en social konstruktion og bekræfte over 

for befolkningen (og vælgerne), at boligbyggeriet nok skal blive en realitet, og at de har ret i, at 

udviklingen og det uforløste potentiale vil være medvirkende til at gøre Esbjerg til en by med 

storbykvaliteter og attraktive boliger, som kan tiltrække nye borgere.  



60 
 

  

5.6 Diskursorden 
Diskursorden omfatter de forskellige diskurser, som agerer inden for samme sociale praksis. 

Jørgensen og Philips 1999 s. 146-147 forklarer diskursorden som ”en kompleks og 

modsætningsfyldt konfiguration af diskurser og genrer inden for samme sociale område eller 

institution”. Det er altså relevant at kortlægge de respektive diskurser, for at sætte en ramme for 

den kritiske diskursanalyses resultater. I analysen af diskursordenen er det aktuelt at belyse 

diskursernes selvfølgeligheder. Det er ud fra disse, at man kan konstatere hvorvidt et område er 

stabilt eller ustabilt. Hvis der er modstridende selvfølgeligheder i de respektive diskurser er emnet 

ustabilt. (Philips, 1999) 

Lad mig kort opridse de enkelte interessenters centrale diskurser 

 Esbjerg Kommune: ”storbykvalitet og attraktive boliger” 

 Pedersen Gruppen: ”varierende attraktive boliger” 

 Det Konservative Folkeparti i Esbjerg og Konservativ Ungdom: ”udvikling og potentiale” 

Disse diskurser optræder inden for samme område og italesætter således alle sammen en positiv udvikling i 

Esbjerg. Når man undersøger diskurserne nærmere er der dog en altafgørende forskel, nemlig målet om 

hvorvidt der skal opføres boliger på Dokken eller ej.  

Det nævnes dog ikke eksplicit fra Esbjerg Kommunes side som en selvfølgelighed, at der ikke skal opføres 

boliger på Dokken. Ud fra dette kan man konkludere, at det er en af årsagerne til, at Pedersen Gruppen har 

fremstillet boliger på Dokken som netop en selvfølgelighed, og dermed overtaget en del af Esbjerg 

Kommunes autoritet.  

Det Konservative Folkeparti i Esbjerg og Konservativ Ungdom bakker op om selvfølgeligheden omkring 

boliger på Dokken og iscenesætter dette ud fra at henvise til et udviklingspotentiale.  

I anledning af undersøgelsen af diskursordenen, er det også aktuelt at undersøge hvordan de respektive 

diskurser er distribueret. Esbjerg Kommune har fortalt, at der skal komme 5.000 nye beboere inden 2020 

via lokale og nationale medier, efter Vision 2020, Vækststrategi 2020 og den seneste kommuneplan blev 

vedtaget. Esbjerg Kommune har via sin kommunale position en høj grad af magt og autoritet, hvorfor man 

som modtager i højere grad er tilbøjelig til at acceptere deres budskaber.  
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Lige netop at esbjergenserne er præsenteret for Esbjerg Kommunes officielle mål, før end Pedersen 

Gruppen præsenterer Dokken Towers, har stor betydning for esbjergensernes forståelse og accept af 

boligprojektet på Dokken. Som vi har set refererer Pedersen Gruppen også til de officielle mål for Esbjerg, 

som dermed giver dem selv en større grad af autoritet.  

Ud fra dette kan det konstateres, at emnet er ustabilt, netop fordi der er tale om modstridende 

selvfølgeligheder.  

 

5.7 Social praksis 
Analysen af de forskellige interessenters kommunikation omkring udviklingen i Esbjerg og på 

Dokken specifikt samt forudgående kapitel, er med til at definere den sociale praksis. Fælles for 

alle interessenter er, at de i kommunikerer et ønske om vækst og udvikling i Esbjerg i kraft af 

attraktive boliger. De trækker således på lignende diskurser, som er med til at definere den sociale 

praksis.  

I forsøget på at få befolkningen med på vognen, har det været er et klart mål for Esbjerg 

Kommune at italesætte udviklingen af Esbjerg by og den fremtidige positionering som 

international storby med attraktive boliger og gode jobmuligheder. Esbjerg Kommune har italesat 

byens fremtid på en måde som gør, at befolkningen opfatter den udvikling som den eneste 

virkelighed.  

Foucault taler om magt i form af at konstituere diskurser og virkeligheder. De magasiner rapporten 

fra Pluss Leadership og Esbjerg Kommune ligger til grund for, altså hhv. Vision 2020 og 

Vækststrategi 2020 ligger inden for self-publicizing genren, som har til formål at positionere 

afsenderen bedst muligt – i dette tilfælde Esbjerg by, som skal fremtidssikres ved at blive kendt 

som en storby med gode jobmuligheder, attraktive boliger og meget mere. Iscenesættelsen som 

storby sætter nogle forventninger til byen fra byens borgere om at der bliver taget action på de 

italesatte mål. Når Pedersen Gruppen går ind og artikulerer, at deres projekt, Dokken Towers, 

opfylder kommunens målsætninger, bliver Esbjerg Kommune udfordret på deres egen 

konstruerede virkelighed, fordi de er imod boliger på Dokken.  



62 
 

Pedersen Gruppen bruger på den måde de allerede konstituerede diskurser i forsøget på at opnå 

deres mål om at opføre Dokken Towers. Foucaults citat ”it is in discourse that power and 

knowledge are joined together” vendt på hovedet, for det Pedersen Gruppen forsøger at gøre er 

at bruge en allerede formuleret diskurs samt viden til at opnå magt (opbakning til deres projekt). 

Esbjerg Kommune sidder som en lus mellem to negle forstået på den måde, at desto mere fokus 

og opbakning der kommer på Dokken Towers, desto mere fokus kommer der samtidig også på de 

udmeldte visioner for byen.  

Det er altså den samme diskurs Esbjerg Kommune og Pedersen Gruppen arbejder ud fra, parterne 

forsøger også at opnå de samme ting, men de gør det under forskellige forudsætninger. Mens 

Esbjerg Kommune har muligheden for rent faktisk at skabe en diskurs, som er skabt af sociale 

strukturer, bruger Pedersen Gruppen den selv samme diskurs til at forsøge at ændre de sociale 

strukturer.  

En anden observation omkring kommunikationen fra interessenterne er, at rækkefølgen af 

italesættelsen er af stor relevans. Det kan bedst beskrives som ringe i vandet, hvor kommunen 

starter ringene og Pedersen Gruppen følger rent kommunikativt op, hvorefter hhv. befolkningen 

og de Konservative følger med.  

Generelt vidner brugen af de konstituerede diskurser om, at alle parter agerer inden for den 

konstruerede virkelighed, som er skabt af Esbjerg Kommune om end ud fra forskellige agendaer.  
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5.8 Opsummering af diskursanalysens resultater 
I det følgende vil jeg opsummere i stikord hvilke resultater jeg er kommet frem til via 

diskursanalysen, for efterfølgende at gøre rede for resultaterne i deltaljer ved at uddybe min 

konklusion.  

 Esbjerg Kommune Pedersen Gruppen De Konservative 

Diskursiv 
praksis 

 Klassisk 
envejskommunikation 

 Rapporter og officielle 
dokumenter 

 Særlig fokus på 
fremtidsvisioner og mål  

 Der lægges vægt på 
analyser, som er lavet 
forudgående for 
materialernes tilblivelse 

 

 Klassisk informationsside, 
pjecer og åbent-hus-
arrangement 

 Primært fokus på 
envejskommunikation 

 Aktiv brug af 
boligdiskursen 

 

 Information via 
Facebook (kreativ brug 
af genre) 

 Kommunikation via 
læserbreve og udtalelser 
i artikler 

 Særlig fokus på at skabe 
opmærksomhed, 
opbakning og debat 

 

Den 
tekstuelle 
dimension 

 Mangfoldig 
kommunikation 

 Konstruktionen af fælles 
”vi” 

 Udeladte semantiske 
relationer 

 

 Gennemarbejdet 
materiale med 
spændende 
visualiseringer 

 Fokus på kommunens 
sproglige brug og termer 

 Præcise formuleringer og 
resultater 

 Korte præcise budskaber 
via online medier 

 Debatskabende 
læserbreve med 
opfordringer til 
politikerne 

 Fokus på Esbjerg 

Social 

praksis 

 Interessenterne agerer inden for den samme konstruerede virkelighed 

 Der kæmpes om hvorvidt der skal eller ikke skal bygges boliger på Dokken 

 Esbjerg Kommune har skabt en diskurs, som nu arbejder imod deres egne visioner og 
strategier 

 

Diskursanalysen er kritisk i forståelsen af hvordan kommunikationen omkring udviklingen på 

Dokken hænger sammen, da det giver en vis indikation af hvem der har skabt den reelle 

konstruerede virkelighed, hvordan interessenterne agerer inden for den konstruerede virkelighed 

og hvordan fremtiden kan komme til at se ud.  

Med hensyn til teksternes (udeladte) semantiske relationer, vil jeg nævne en observation, som er 

relevant for læsernes forståelse af fremtidsudsigterne. Esbjerg Kommune har efter alt at dømme 

helt bevidst valgt at udelade informationer om hvorfor, hvordan og hvornår, at der skal opføres 

attraktive boliger i deres eksterne kommunikation ved brug af pressemeddelelser. Pedersen 
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Gruppen lægger ikke vægt på hvornår deres attraktive boliger skal opføres, men fokuserer på 

hvilke kvaliteter byggeriet vil medføre.  

Desuden konkluderer diskursanalysen og ikke mindst den sociale praksis, at der foregår en kamp 

om hvorvidt der skal bygges boliger på Dokken. Det interessant er, at Esbjerg Kommune ikke 

involverer sig aktivt i denne debat, som primært udspiller sig mellem esbjergenserne på sociale 

medier. Der er først rigtigt sat gang i debatten i starten af 2016, efter kommunen offentliggjorde 

visionerne for de kommende 5 år.  
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6. Diskussion  

Jeg vil i dette kapitel diskutere den analytiske tilgang jeg har haft til specialets 

problemformulering, samt hvilke ting i skriveprocessen jeg ville have gjort anderledes. Desuden vil 

jeg til sidst komme ind på hvordan man potentielt kan arbejde videre med specialets resultater og 

definere dem i en bredere social kontekst. 

Min empiri har i høj grad bestået af artikler og officielle dokumenter fra hhv. Esbjerg Kommune og 

Pedersen Gruppen. Jeg kunne have valgt at udarbejde interviews med hhv. Esbjergs borgmester 

og direktøren i Pedersen Gruppen, men valgte bevidst ikke at gøre det. Mit fravalg skyldes, at jeg 

havde en forudindtaget holdning til hvorvidt jeg reelt set kunne få nogle konkrete svar fra Esbjergs 

borgmester. I de artikler og udtalelser jeg har læst med/af ham, udtaler han sig meget diplomatisk 

og er ikke konkret i forhold til boligudviklingen på Dokken. På den modsatte side stod så Bjarne 

Pedersen, som jeg fik en ganske uformel snak med til åbent-hus-arrangementet, men efter at have 

læst Pedersen Gruppens pressemeddelelser og officielle dokumenter om Dokkens udvikling, følte 

jeg, at jeg heller ikke her behøvede yderligere uddybning omkring deres synspunkter.  

Det er således ud fra skrevne tekster, at jeg er nået frem til specialets vigtigste pointer i forhold til 

hvordan diskussionen om boliger på Dokken er opstået, hvordan diskussionens interessenter 

bruger kommunikationen til at få deres budskaber frem og hvilke modstridende interesser 

debatten indeholder.  

Efter at have fortaget mine analyser ville jeg dog gerne have præsenteret dem for Esbjergs 

borgmester og hørt hvordan hans holdning er til at Esbjerg Kommunens kommunikation i 

øjeblikket bliver brugt til noget helt andet, end oprindeligt var formålet, samt høre om 1) hvordan 

de har tænkt sig at deltage i debatten om boliger på Dokken og 2) om Pedersen Gruppens 

kommunikation og den øgede opbakning fra befolkningen kommer til at betyde noget for hvordan 

kommunen forholder sig til boliger på Dokken. I forlængelse af analysen er jeg ligeledes 

interesseret i at tale med direktøren for Esbjerg Havn, Ole Ingrisch, igen, for at høre hvordan han 

forholder sig til situationen, efter at have fået præsenteret de konklusioner, jeg er nået frem til.  
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I forlængelse af ovenstående finder jeg det aktuelt at nævne, at jeg ikke er nået frem til noget 

endegyldigt resultat i forhold til om der en dag bliver opført boliger på Dokken. Jeg har ligeledes 

heller ikke analyseret hvor mange esbjergensere, der støtter Dokken Towers, og hvor mange der 

er i mod. Det er således udelukkende via afstemningen på facebookgruppen ”Er det NU Esbjerg”, 

at jeg har fået en indikation om, at størstedelen af esbjergenserne støtter boliger på Dokken.  

Specialet har resulteret i at definere nogle mønstre i diskussionens diskursive praksis, som er med 

til at trække en rød tråd fra Esbjerg Kommunes fremlæggelse af visioner og vækstmål til Pedersen 

Gruppens italesættelse af Dokken Towers og til esbjergensernes forsøg på at påvirke Dokkens 

fremtid. 

Jeg mener at min konklusion danner grundlag for generalisering med udgangspunkt i 

genkendelsesmulighederne, og jeg mener helt klart, at mine resultater vil skabe genkendelse 

blandt de implicerede, samt danne et mere nuanceret billede af diskussionen om, hvorvidt der 

skal være boliger på Dokken eller ej.  

Som en afsluttende kommentar til specialet vil jeg sige, at specialet danner grundlag for at arbejde 

videre med at skabe en bedre dialog blandt private og offentlige interessenter, når det kommer til 

byudvikling på aktive erhvervshavne. Hvis jeg skulle arbejde videre med specialet, ville jeg således 

gå ind og dokumentere udviklingsprojekter på andre erhvervshavne og undersøge disse processer 

samt holde dem op imod hinanden. Det kunne være interessent at se hvilke resultater man kom 

frem til, og ud fra dette lave et paradigme for god byudvikling på aktive erhvervshavne.  

Hvis jeg skulle forelægge specialets konklusioner for nogle, ville jeg gøre det gennem et læserbrev 

og forsøge at generalisere det mere, for på den måde at nå bredere ud blandt hele Danmarks 

befolkning og ikke kun esbjergenserne.  
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7. Konklusion  

Jeg har i mit speciale ville undersøge hvad det var for en konflikt som pt. foregår i Esbjerg og 

undersøge mulige konsekvenser af konflikten. Inden jeg begynder på min endelige konklusion, vil 

jeg således opridse problemformuleringen og underspørgsmålene:  

Hvordan er diskussionen om et boligprojekt på Dokken opstået? 

 Hvem er interessenterne og hvilken rolle har de i diskussionen om boliger på Dokken?  

 Hvilke modstridende interesser findes der mellem debattens interessenter?  

 Hvad er konsekvensen af diskussionen om hvorvidt der skal være boliger på Dokken?  

I besvarelsen af problemformuleringen gennemførte jeg indledningsvist en interessentanalyse, 

som belyste debattens centrale interessenter og deres individuelle roller samt den overordnede 

sociale praksis. Desuden redegjorde interessentanalysen også for hvilke modstridende interesser 

der er i diskussionen om boliger på Esbjerg Havn. Efterfølgende udarbejdede jeg en kritisk 

diskursanalyse af diskussionen og belyste i den forbindelse Esbjerg Kommunes kommunikative 

praksis, Pedersen Gruppens kommunikative praksis og Det Konservative Folkepartis 

kommunikative praksis. Grunden til at det netop var disse tre interessenter jeg havde valgt ud, er 

at de er centrale for hvordan diskussionens interessenter begår sig inden for den sociale praksis.  

Overordnet set har jeg identificeret en række mønstre, som tyder på, at de visioner som Esbjerg 

Kommune fremlagde i slutningen af 2014 er blevet overtaget af Pedersen Gruppen, der har 

fremlagt målet for visionerne – nemlig Dokken Towers. I den kommunikation, som Pedersen 

Gruppen er afsender af, bruger de stort set de samme ord til at fortælle modtageren, at Dokken 

Towers er løsningen på, at Esbjerg får attraktive boliger for alle, de får et bygning af international 

karakter, og bosætningen vil øges pga. de attraktive boliger, som også vil bidrage med kvalificeret 

arbejdskraft.  

Esbjergenserne er således blevet sat ind i konteksten om hvad der skal ske henover de næste 5 år, 

for derefter at få svaret serveret på et sølvfad. Desuden er esbjergenserne blevet opfordret til at 

være en aktiv medspiller i udviklingen af byen. Ud fra det synspunkt er der ikke noget at sige til, at 

flere esbjergensere nu arbejder henimod en godkendelse af boliger på Dokken. 
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Den kritiske diskursanalyse har bidraget til at belyse magtforholdet mellem Esbjerg Kommune og 

Pedersen Gruppen. Hvor Esbjerg Kommune har haft magten i forhold til at bestemme hvad 

Pedersen Gruppen har måttet bygge på Dokken, har Pedersen Gruppen ved at gøre brug af Esbjerg 

Kommunes diskursive praksis nu formået at skabe ubalance i magtforholdet og har dermed skabt 

en social forandring.  

Konsekvensen af diskussionen er endnu uvis, men det bliver interessant at følge diskussionens 

udvikling. Umiddelbart tyder den stadigt stigende opbakning til Dokken Towers på, at Esbjerg 

Kommune på den ene eller anden måde bliver nødt til at involvere sig i diskussionen, hvis de vil 

opnå forståelse for, at der ikke skal opføres boliger på Dokken.  
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10. Bilag 

10.1 Bilag 1: Observationer fra Dokken åbent hus arrangement 

Arrangementet blev afholdt søndag den 20. marts 2016 i høj solskin, hvilket måske har fået 

fremmødet til at blive endnu større en det var i dag – der var i hvert fald fuldt hus. Arrangementet 

blev holdt på Dokken i Restaurant Gammel Havn, som ligger i en af de bygninger, man har valgt at 

bevare. Jeg ankom til havnen omkring kl. 13.00, og kunne se folk komme både ind og ud af 

bygningen. Jeg ville skrive ”strømme” ind og ud af bygningen, men det virker lidt i overkanten. 

Arrangementet blev afholdt på 1. sal, hvor Bjarne Pedersen, direktør for Pedersen Gruppen, stod i 

døren og gav hånd til alle gæster. Inde i lokalet har der været omkring 75 mennesker, som gik 

rundt i lokalet og kiggede på de plancher, der var stillet op og som visualiserede Dokken Towers, 

hvor der er planlagt opførelsen af boliger, kontor og hotel. Der uddelt flyere og magasiner, som 

beskrev byggeriet på hele Dokken generelt og om Dokken Towers specifikt.  

Da jeg gik rundt i lokalet kunne jeg høre de fremmødte tale varmt om arrangementet. Flere 

nævnte, at projektet var visionært og spændende. Der var ikke en i forsamlingen, som ikke mente, 

at boliger på Dokken lød som en god idé. De fremmødte var både unge og gamle, børn og voksne, 

og det var således svært for mig at bedømme publikummet 100 procent, andet end at der var tale 

om interesserede esbjergensere.  

Der var et ældre par, som stod og talte med en ansat fra Pedersen Gruppen, som hed Flemming. 

Jeg stillede mig i ”rundkredsen” for at høre hvad de talte om. Det var primært manden som 

spurgte ind til projektet, og han stillede overordnede spørgsmål som ”hvornår vil byggeriet stå 

færdigt” til det svarede Flemming ”vi har endnu ikke fået byggetilladelsen, og kommunen vil ikke 

give os noget klart svar på hvorfor vi ikke må bygge boliger på Dokken. Det eneste som forhindrer 

det, er kommunen. Det giver ikke nogen mening, for alt det havnerelaterede erhverv er lukket, så 

da lokalplanen i sin tid blev udfærdiget gjaldt der nogle andre vilkår end der er tale om i dag. I dag 

ligger Dokken i bymidten, hvor der skal bygget boliger, men lige præcis her må der ikke bygges. Vi 

har lavet de fornødne lyd- og lugt tests, som viser, at støjkravene bliver overholdt”. Desuden talte 

de om hvorvidt det ville have konsekvenser for erhvervshavnen, at der blev bygget boliger. Også til 

det havde Flemming nogle overbevisende pointer om hvorfor det ikke ville få konsekvenser. Bl.a. 

fordi Esbjerg Havn allerede i dag er udlagt til centerformål og derfor har de samme støjkrav som et 
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område for blandet bolig og erhverv har, desuden mente han, at man kan skrive sig ud af evt. 

hensyn, så nye beboere skulle være indforståede med at der foregår industri på havnen. Jeg 

besluttede mig for at introducere mig selv, og fortalte hvorfor jeg deltog i arrangementet. 

Flemming var meget imødekommende og gav mig også et internt notat med fra Bech-Bruun, som 

er blevet fremsendt til Københavns Kommune. Jeg nævnte det partnerskab, Esbjerg kommune 

omtalte omkring Gangbroen for Flemming, men til det fik jeg svaret ”der har overhovedet ikke 

været noget samarbejde”. Ifølge Flemming har Pedersen Gruppen forsøgt at starte en dialog med 

kommunen for at starte en bæredygtig udvikling op på Dokken i fællesskab, men kommunen har 

ikke været interesserede i at diskutere muligheden for opførelsen af boliger på området. 

Flemming præsenterede mig efterfølgende for Bjarne Pedersen, som også var i fuld færd med at 

tale med de fremmødte.  

 

Billede fra åbent-hus-arrangementet søndag den 20. marts.  
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10.2 Bilag 2: befolkningstal og udvikling 
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10.3 Bilag 3: konservativ støtter Dokken 
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10.4 Bilag 4: Interview med Ole Ingrisch, Direktør i Esbjerg Havn 

 

Helle: Hej Ole  

Tak for din tid, skal vi springe lige ud i det? 

Ole: Hej Helle, nej, jeg vil gerne lige afklare et par ting inden vi starter. For det første, så fylder 

udviklingen af Dokområdet overhovedet ikke noget i min hverdag og det betyder overhovedet 

ikke noget for os. Der arbejder 10.000 mennesker på havnen i døgndrift. For det andet, kan 

jeg jo godt se, at du arbejder hos Colliers og kender derfor også godt din holdning til tingene. 

Jeg vil bare gerne lige understrege, at jeg ikke har i sinde at diskutere med dig. Hvis der bliver 

bygget boliger på havnen kommer der familier og børn i områder, hvor der bliver arbejdet i 

døgndrift. Jeg vil ikke og det tror jeg heller ikke der er andre der vil, tage den risiko, at der er 

nogen, som kommer til skade. Det vil der helt sikkert, men det kommer ikke til at ske imens 

jeg er her. Grunden til, at jeg har sagt ja til dette interview er, at jeg gerne vil hjælpe dig med 

din opgave. Det er det eneste. Så længe jeg er direktør i havnen og så længe vi har den 

borgmester som vi har, bliver der ikke bygget boliger på havnen.  

Helle: Det kan være, jeg lige skal forklare hvor jeg kommer fra og hvordan jeg fik interesse for 

byudvikling i erhvervshavne. Jeg prøver selvfølgelig at forholde mig neutralt til tingene og vil 

egentlig bare rigtig gerne høre for og imod delene for at der bliver bygget kontor, hotel og fx 

bolig i industrihavne. Personligt så jeg et ret spændende aspekt i netop Esbjerg Havn pga. den 

historiske udvikling der er sket og at netop Esbjerg Havn er så veldrevet som den er. Hvad vil 

der ske, hvis der kommer mennesker i havnen som fx ikke har noget med maritime affære at 

gøre? 

Ole: der er masser eksempler på hvad der sker. Lige nu er der en sag om lugtgener i xx havn, 

det larmer ikke, men det lugter. Det er klart, at man skal holde erhverv og bolig adskilt.  
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Helle: Hvordan vil I blive ved med at udvide havnen, hvis Dokken bliver bygget til. Vil der 

stadig være et behov og en efterspørgsel på mere havneplads, når I er færdige med den 

udvikling I er i gang med lige nu?  

Ole: det kan jeg jo slet ikke svare på og aner det ikke .  

Helle: Har udnævnelsen af Dokken som nationalt industriminde været en fordel for 

aktiviteterne i havnen?  

Ole: Det er Dokhavnen, som er udnævnt til nationalt industriminde ikke Dokken. Det betyder 

formelt ikke noget, men det er et tegn på, at Esbjerg Havn har formået at følge med 

udviklingen. For bare 10 år siden havde vi Danmarks største fiskerihavn. I dag er der ikke en 

fisk tilbage, til gengæld har vi Danmarks største vindmølleindustri.  

Helle: Hvad ved du om de planer, der er lavet for Dokken? 

Ole: Vi har jo været med fra starten og der ligger en helt klar plan for Dokken i lokalplanen, 

som i øvrigt ikke giver mulighed for at bygge boliger. Grunden til at Pedersen Gruppen vil 

bygge boliger er, at de ellers ikke har mulighed for at få deres projekt til at hænge sammen, 

men der er ingen i kommunen, som kommer til at give tilladelse til boliger i området.  

Helle: hvad så med det ønske, der er fra Esbjergs befolkning om at bygge bolig? 

Ole: Esbjerg Havn er byens havn, og der er lavet gode planer for, hvordan man binder byen og 

havnen sammen, men der er ingen, som kommer til at bukke under for det ønske, der er om 

at bygge boliger på Dokken. Jeg kan godt forstå, og er positiv over for, at lave forskellige tiltag 

til at give befolkningen adgang til havnen. Vi har bl.a. en bustur hver uge, hvor man kan 

komme ned og se de aktiviteter, der er her på havnen.  

Helle Hvad med kontor og hotel? Det er der jo givet tilladelse til, at man bygge 

Ole: jeg sidder og kigger ned på det lige nu og kan se 3 store kontorbygninger, så det er de i 

gang med. De virksomheder, som flytter herned er indforstået med, at de bor i en 

erhvervshavn, hvor der bliver arbejdet. Desuden går de jo hjem kl. 16.00. hoteller er også 

gavnligt for havnen og her er også restauranter. Det ser jeg heller ikke noget problem med og 
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jeg er positiv over havnens initiativer. Der er jo lukkede områder hvorfra befolkningen kan 

komme og se havnen. Bl.a. Dokken.  

Helle: Miljøministeriet har besluttet, at sikre den fortsatte udvikling af de centrale havne som 

effektive transportknudepunkter og som erhvervsområder for konkurrencedygtige 

virksomheder. Hvad mener du, der vil sker med det mål, hvis der bliver bygget hotel og kontor 

– jeg har efterhånden forstået, hvad du mener om boligdelen.  

Ole: Grunden til at de regler er blevet lavet er jo netop, at der er bygget boliger i så mange 

erhvervshavne, hvor erhvervet er blevet presset væk fra deres arbejdspladser pga. boliger. Jeg 

ser ikke en ulempe i at der bliver bygget kontorer og hoteller, hvilket der også er givet 

tilladelse til.  

Helle: de kontorer der ligger i havnen, er det primært virksomheder, som har maritime 

interesse? 

Ole: ja, det er det jo primært, men jeg sidder også og kigger ned på flere liberale erhverv. Men 

de flytter jo hertil under de forudsætninger, her nu engang er.  

Helle: Vil I på nogen måde kunne overbevises om, at det kan være en god idé, at bygge boliger 

på Dokken? Fx hvis udvikleren inviterede ind til nogle dialogmøder mv.  

Ole: Der er blevet holdt masser af den type møder, men det bliver aldrig aktuelt at bygge 

boliger. Vi har desuden et fint samarbejde med Pedersen Gruppen, og de er jo i gang med 

deres projekt, men kan bare ikke få finansieret det, hvis ikke boligerne bliver bygget. Jeg er jo 

ligeglad med om hele projektet bliver realiseret, men de er jo i gang og har bygget flere 

bygninger, men om det bliver rentabelt er jeg fuldstændig ligeglad med. Vi har godt gang i 

havnen. Og det er meget vigtigt at understrege, at det aldrig har været en god idé at blande 

industrihavne og boligbyggeri. Det er der massevis af eksempler på. På den anden side kan 

man sige, at der i mindre havne sker en naturlig afvikling af de maritime aktiviteter, hvor det 

kan være en god idé at bygge forskelligt byggeri. Jeg kan sagtens forstå lysten til at sidde og 

kigge ud over vandet og nyde de aktiviteter der er.  
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10.5: Bilag 5 Q&A fra Dokken  
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10.6 Bilag 6 læserbreve fra Konservativ Ungdom i Esbjerg 
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10.6 Bilag 7 uddrag fra internt notat fra advokatfirmaet Bech-Bruun 

 


