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Abstract 

This master thesis is exploring City Branding. We will investigate if there is any influence on 

a City as a mother-brand by her sub-brands and their surrounding communications, and to 

what extent this influence may have.  

This thesis treats relevant brand theory with the purpose of rightfully categorising the City 

of Copenhagen as a brand. In this particular study, the mother-brand is the City of 

Copenhagen itself, and the sub-brand is recognised as the housing market within the city of 

Copenhagen. To explore this we will utilise a broad range of data, including interviews of 

consumers, consumer communication on social media, as well as articles written in regard 

to the housing market of Copenhagen. 

Throughout this study, interviews were used in order to determine the existing discourse 

related to both the Copenhagen housing market and Copenhagen as a city. This is done in 

order to define the image of Copenhagen among consumers and to explore to which extent, 

if any, there is a gap existing between the vision provided by the City Council and any image 

a consumer may hold.  

In order to understand to which extend the media sets the agenda for public opinion, the 

research analyses a large amount of articles published within the last five years. The 

purpose of which is to get a better understanding of the origin of consumer opinion, and 

how such opinions arise.   

The thesis has concluded that there exists a negative opinion regarding the housing market 

in Copenhagen among consumers. The thesis also found that Copenhagen has a very strong 

brand, which indicates that there is a tendency towards a doppelgänger brand image. 

Because of the bad reputation of the Copenhagen housing market, the thesis concludes that 

there is a gap between the strategic vision of Copenhagen’s housing market and its 

consumers image. This gap can potentially have a negative impact on the future 

development of the city with regards to attracting human resources.  

Therefore, the thesis concludes that a bad reputation of the sub-brand influences the 

reputation of the mother-brand. As a result, this dissertation is highlighting the necessity for 

city brands to properly activate and engage their sub-brands. This may be possible by using 

principles within stakeholder engagement theory. 
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Indledning 

Danmarks hovedstad, København, bestræber sig på at være ”en verdensby med ansvar” 

kendt for innovation og mangfoldighed (Kommuneplan, 2019). København har med sine 

visioner for byudviklingen formået at forøge tilvæksten af beboere med omkring 10.000 

hvert år (ibid.). Blandt andet med en udvikling af Kommuneplanen 2019, får læseren en klart 

indblik i, hvad Københavns visioner med byen er. Det er tydeligt, at Københavns Kommune 

er interesserede i at vedligeholde og udvikle denne interesse fra bl.a. turister, ny beboere, 

virksomheder mv. (Kommuneplan, 2019). Dette ses blandt andet med et af Københavns 

største logistiske tiltag i nyere tid, som færdiggjordes i 2019, metrobyggeriet også kaldet 

”city-ringen”. Disse tiltag foretages for at gøre byen mere attraktiv for udefrakommende, 

hvilket også motiverer virksomheder til at placere sig i København, hvilket kan være 

medvirkende til at motivere virksomheder til at placere sig i København Dette er eksempler 

på, hvordan byer forsøger at brande sig overfor potentielle tilflyttere, hvilket er blevet mere 

og mere relevant i takt med den stigende globalisering. København skal nemlig ses i lyset af 

sine både nationale såvel som internationale konkurrenter. I forbindelse med dette, er 

begreber som Place Branding og City Branding blevet mere aktuelt, da store byer i dag i 

større grad kan opleves som organisationer, som konkurrerer om interessen fra forskellige 

segmenter.   

Med den øgede opmærksomhed på at brande sig overfor udefrakommende, opstår der et 

naturligvis behov for, at København vokser sig større, og kan huse den mangfoldige 

tilstrømning af mennesker, som byen drømmer om. København er mildt sagt i rivende 

udvikling for at kunne efterkomme den efterspørgsel, der er for at kunne huse både 

familier, studerende, arbejdsløse, direktører etc. Indenfor boligmarkedet ses det, at 

pensionskasser, virksomheder og investorer gennem de seneste mange år har opført nye 

boligområder, som skal kunne huse alle de mennesker, der finder, at København er et 

attraktivt sted at bo. Nordhavn, Lynetteholmen, Sluseholmen og Carlsberg Byen er blot 

nogle eksempler på den massive udvikling, som sker i København anno 2020.  

Samtidig bliver der ligeså investeret i at renovere gamle Københavnske ejendomme, hvilket 

skal være med til at øge livskvaliteten for Københavns borgere. Der ses en tendens til, at 

investorer ser en økonomisk mulighed i at renovere ejendomme for at skabe profit på det 

stærke brand København har opbygget (Kjærgaard, 2019).  
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Den øgede privatisering har betydet, at boligmarkedet i København har fået markant mere 

taletid i de senere år i det danske medielandskab. Mange lejere oplever, at deres leje 

pludselig stiger, mens potentielle lejere oplever, at det er noget nær umuligt at finde 

lejligheder, som er til at betale i hovedstaden (Kjærgaard, 2019). Ligeledes har markedet 

indenfor ejerlejligheder været særdeles omtalt i medierne. De nye byområder bliver 

beskrevet som rigmandskvarterer, da medierne argumenterer for, at den almene borger kan 

bosætte sig i områder som Nordhavn og Carlsberg Byen.  

 

Grundet den store efterspørgsel på boligområder, tiltrækkes private investorer. Disse 

private investorers indtrædelse på et lukrativt boligmarked, kan gøre det svært for 

forbrugerne at gennemskue, hvilke aktører der i virkeligheden gør sig gældende på 

boligmarkedet. Derudover, kan der også skabes en tvivl omkring, hvilke motiver der ligger 

bag investorers ageren. Dette har medført, at der har været flere offentlige tiltag og 

udtalelser, både fra det offentlige, fra forbrugerne og medierne målrettet de investorer, 

som står bag boligmarkedet og dermed også priserne (Alsen & Jensen, 2019). Denne 

opadgående mediebevågenhed har betydet, at der er kommet større fokus på 

boligmarkedet. Den øgede fokus på boligmarkedet har motiveret denne afhandling til at 

undersøge, hvorvidt denne massive omtale omkring boligmarked berører Københavns 

overordnede brand. Dette leder afhandlingen hen på, at skabe en nuanceret opdeling af 

Københavns ansvarsområder og kategorisere dem i en række underkategorier.  

Qua den store medieovervågenhed, ses der bl.a. en stigende mængde udtalelser som, at 

Københavns Borgmester klart og tydeligt udtaler i Kommuneplanen (2019); ”København er 

en mangfoldig by med plads til alle”, hvori han stiller et krav om, at 25% af nye byggerier 

skal være almennyttige boliger (Kommuneplan, 2019). Set fra distancen, virker det til, 

igennem borgernes forlængede talerør i form af online medier og nyhedsmedier, at denne 

vision vil falde i god jord. Et interessante spørgsmål rejses, når blikket vendes mod den 

aktuelle diskurs i samfundet og sammenligner den med det offentliges vision. Dette leder til 

problemfeltet, hvori afhandlingens formål og vinkel vil blive præciseret yderligere henimod 

en endelig problemformulering. 
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Problemfelt 

Der bliver opsat en hypotese omkring, at det at have et sted at bo er helt essentielt for de 

fleste mennesker, hvorfor deres oplevelser, når de søger bolig, vil have en indflydelse på, 

hvordan de opfatter en by. Derfor vil alle offentlige udtalelser vedrørende boligmarkedet 

samt dets forbindelse til København som by skabe en meningsdannelse i forhold til 

hovedstaden. Denne afhandling undersøger, hvorvidt den meningsdannelse, der opstår på 

Københavns boligmarked, smitter af på hovedstaden som helhed. For at dette er muligt, skal 

København kunne defineres som et ’brand’, der skal monitoreres og vedligeholdes på lige 

fod med kommercielle brands på det private marked. Dette bliver muligt ved hjælp af City 

Branding, hvor der argumenteres for, at byer, i ligeså høj grad som private virksomheder, 

konkurrerer med hinanden.  

Denne problemstilling adskiller sig på flere parametre. Først og fremmest vil det blive søgt 

at bevise, hvordan moderne kommerciel organisations- og markedsføringsteori kan 

projekteres over på byer. Derudover opstår der også en adskillelse i, hvordan påvirkningen 

finder sted i en brandhierarkisk sammenhæng. Med hjælp fra Brand Architecture, vil der 

bliver undersøgt, hvorvidt en by kan opdeles, med formålet omkring, at dykke ned i 

specifikke underkategorier. Hvor størstedelen af brandrelateret forskning beskæftiger sig 

med moderbrandets påvirkning af sub-brands, vil denne afhandling derfor afdække, hvilken 

indflydelse sub-brands kan have på moderbrandet.  

 

I praksis vil afhandlingen undersøge, hvorvidt der eksisterer et gap mellem Københavns 

proklamerede vision og dets eksisterende image blandt interessenter, navnlig nuværende 

og potentielle forbrugere på boligmarkedet. Det vil sige, at afhandlingen har et 100% 

forbrugerorienteret fokus, hvilket vil gennemsyre opgavens udformning og valg af teoretiske 

referencerammer. Et gap vil sige, at Københavns Kommune og forbrugerne ikke er enige 

omkring, hvordan Københavns image egentlig er i praksis (Hatch & Schultz, 2002). Et image 

er dannet via offentlige diskurser, som både bliver sat gennem interne forhandlinger blandt 

mennesker men også populære diskurser viderebragt af bl.a. offentlige medier.   

Derudover vil specialet undersøge, hvorvidt den sproglige forhandling af Københavns brand 

har konsekvenser for tiltrækningen af menneskelige ressourcer, og hvilke underliggende 
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konsekvenser der eksisterer både i forhold til sikre en by i udvikling og i forhold til at sikre et 

stærkt brand. 

 

Ovenstående fører til følgende problemformulering samt underspørgsmål. 

 

Problemformulering  

Hvordan kan samspillet mellem italesættelsen af Københavns boligmarked og den 

generelle opfattelse af København belyses ud fra et branding perspektiv?  

- Hvorledes kan København anskues som selvstændigt brand med udgangspunkt i 

teorien om place branding?  

- I hvilken grad kan København beskrives som moderbrand til hertil hørende sub-

brands i følge teorien om ”Brand Architecture”?  

- I hvilken grad stemmer Københavns vision for sit boligmarked overens med dets 

image?  

- På hvilken måde italesættes henholdsvis København samt Københavns boligmarked, 

og hvilken indflydelse har disse italesættelser på Københavns brand? 

- Hvordan påvirker forbrugernes udtalelser omkring Københavns boligmarked på 

sociale medier Københavns brand?  

- Med hjælp fra teorien omkring agenda setting, hvordan framer medierne således 

Københavns boligmarked?  
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Videnskabsteori & Metode:  

Nedenstående afsnit har til formål at klargøre, hvilket videnskabsteoretisk ståsted der ligger 

til grund for afhandlingen, samt hvilke metodiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse 

med behandlingen af vores data. Vi ønsker i afsnittet at koble vores videnskabsteoretiske 

ståsted til vores kvalitative metode, samt uddybe vores metodiske overvejelser i forbindelse 

med indsamling og analyse af både sekundære og primære data.  

Afsnittet bygges op således, at vi først introducerer vores videnskabsteoretiske ståsted, 

samt sammenhængen med vores metode. Dernæst præsenterer vi metodiske overvejelser 

for vores dataindsamling samt databehandling, som bliver fulgt op af metodiske 

overvejelser for de analyseformer, vi lægger ned over vores empiri. Vi slutter 

metodeafsnittet af med at konkretisere nogle af de tanker, vi har haft, vedrørende vores 

dataindsamling samt datakvalitet, som vi ikke har fået ekspliciteret i løbet af afsnittet.  

 

Videnskabsteoretisk ståsted 

Hvad er socialkonstruktivisme, og hvorfor giver det mening for os?  

I forbindelse med udredningen af vores videnskabsteoretiske ståsted, finder vi det gavnligt 

kort at præsentere hovedpositionerne inden for videnskabsteorien. Hovedpositionerne 

lægger på den ene side vægt på positivismen, som ”indebærer blandt andet en tanke om 

enhedsvidenskab, hvor alle videnskaber ... skal søge generelle lovmæssigheder” (Andersen & 

Kaspersen, 2013, s. 28). På den anden side har vi hermeneutik, fænomenologi og 

socialkonstruktivisme, som tillægger det menneskelige, sociale og relationelle større 

betydning (ibid..). Disse er i virkeligheden erkendelsesteoretiske positioner, som – hvis 

anvendt korrekt – guider den viden, vi skal stræbe efter.  

Vi har i afhandlingen valgt at anvende det socialkonstruktivistiske perspektiv som grundsten 

for vores undersøgelsesform. Socialkonstruktivismen søger modsat realismen at hævde, at 

”den virkelighed, vi søger at erkende, aldrig er den ”virkelige virkelighed”, men derimod altid 

en fortolket virkelighed” (Rasborg, 2013, s. 404). Socialkonstruktivismen bliver dermed 

bestemmende for vores ontologiske tilgang – det vil sige, den måde vi som undersøgere 

opfatter virkeligheden (Voxted, 2006).  

Vores afhandling søger i udgangspunktet at afdække, hvorvidt den private sektor har 

indflydelse på forbrugernes opfattelse af København. Præmissen for udgangspunktet er 
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derfor, at byen København – på samme måde som nationer, virksomheder, produkter osv. – 

kan opfattes som et brand. Hvor en positivistisk tilgang ville opfatte brandet som en fastlagt, 

naturgiven størrelse, argumenterer vi med vores socialkonstruktivistiske tilgang for, at 

brands er en konstrueret størrelse, som divergerer i forbindelse med den underlæggende 

forhandling, der finder sted. Denne forhandling udredes i praksis i forbindelse med 

diskursanalysen af interviews, samt analysens sekundære empiri på fortrinsvis sociale 

medier.  

Rasborg argumenterer for syv opfattelser, som i udgangspunktet kan opfattes som 

socialkonstruktivistiske (Rasborg, 2013, s. 405). I denne afhandling vil vi arbejde med to af 

disse opfattelser, nemlig anti-realismen og interaktionen samt den sociale praksis. 

Førstnævnte indkapsler den opfattelse, at vi som individer og samfund er produkter af 

sociale processer, mens sidstnævnte fokuserer på, at sociale processer konstitueres via. 

Social praksis og interaktion (ibid. s. 406). Førstnævnte kan på den måde opfattes som en 

erkendelse af, at alt opfattes som socialkonstruktivistisk, mens sidstnævnte i højere grad er 

handlingsanvisende for, hvordan konstruktivisme finder sted i praksis.  

Disse to opfattelser er på mange måder handlingsanvisende i forhold til den måde, vi 

benytter vores teorier, samt hvordan vi behandler vores empiri. Som nævnt tidligere 

argumenterer vi for, at brandet København ikke er en fastlagt størrelse, men konstant er 

noget, der ligger til forhandling. Forhandlingen foregår gennem kommunikation, hvad enten 

vi som individer er aktive aktører i kommunikationen, eller blot eksponenter. Den 

’højteknologiske tidsalder’ giver selvklart anledning til endnu større eksponering for den 

kommunikative forhandling, hovedsageligt gennem medier, traditionelle såvel som sociale.  

 

Koblingen mellem socialkonstruktivisme og vores kvalitative metodegrundlag:  

For at sikre, at der er en sammenhæng mellem det videnskabsteoretiske ståsted og 

metoden, er det nødvendigt at have en forståelse for, hvordan de to størrelser kan 

komplementere hinanden. I udgangspunktet virker det intuitivt, at der skulle eksistere et 

match mellem positivismen og den kvantitative metode, da positivismen, som nævnt i 

starten af afsnittet, søger generelle lovmæssigheder, på samme måde som kvantitative data 

er en refleksion af en ufiltreret virkelighed. På samme måde lader konstruktivismen til at 

komplementere den kvalitative metode, da viden – eller data – konstrueres i forbindelse 
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med for eksempel interviewet, tilhørende den kvalitative metode. Dette syn udfordres med 

argumentet om, at kvantitative data ligeledes konstrueres – både i udformningen af 

indsamlingsmetoden, samt den senere fortolkning af datasættet (Rasborg, 2013, s. 430), 

hvilket senere resulterer i Esmarks (2015) citat i forhold til, at ”et socialkonstruktivistisk 

udgangspunkt ikke udelukker nogen kendte metoder fra anvendelse” (Esmark, Laustsen, & 

Andersen, 2005, p. 14). 

Modsat ovenstående er vi af den overbevisning, at kvalitative data i en konstruktivistisk 

sammenhæng opstår i forbindelse med indsamlingen. Holdninger og diskurser er ikke 

fastlagte størrelser, som skal ’findes’ under dataindsamlingen. Tværtimod, ser vi det som en 

force, hvis viden for datasubjekter, eksempelvis interviewpersoner, bliver produceret i 

forbindelse med dataindsamlingen, og vedkommendes holdning dermed flyttes. Og grunden 

ligger lige for; vi ønsker ved dataindsamlingen at imitere de sociale fora som almindeligvis 

ligger til grund for holdningsdannelser, og som dermed indirekte er med til at flytte 

samfundsmæssige diskurser. Denne epistemologiske tilgang er dermed en konsekvens af 

det socialkonstruktivistiske paradigme, vi befinder os i. Viden er ikke en fastsat størrelse, 

men opstår i sociale situationer, både fysiske som i forbindelse med interviews, eller 

virtuelle på eksempelvis sociale medier. Fokusgruppeinterviews havde været en andet 

interessant måde at indsamle primære data på. Et sådant interview ville ligeledes være 

udtryk for en imiteret social situation, hvor det ville kunne undersøges, hvorvidt den sociale 

interaktion mellem informanterne er meningsflyttende. Vi ser dog bort fra denne tilgang, da 

vi, gennem italesættelsen i det semi-strukturerede interview, selv har mulighed for at 

påvirke interviewets retning, hvor et fokusgruppe interview i højere grad ville have karakter 

af et observerende studie. Idéen om, at viden og mening opstår ifm. dataindsamlingen 

uddybes nedenfor.  

Denne form for erkendelse flugter ligeledes med vores teorivalg, der, som nævnt ovenfor, i 

høj grad komplementerer diskursteori- samt analyse. Denne er funderet omkring 

holdningskonstruktion i alle typer medier, og hvordan disse er med til at flytte vores 

holdning til det Københavnske brand. Steinar Kvale (1997) benytter metaforen om stifinder 

og guldgravermetoden til at argumentere for ovenstående i forbindelse med 

interviewsituationen. Hvor guldgraveren (positivisten) er af den overbevisning, at viden er 

noget, man som interviewer skal ’samle op’ hos interviewpersonen, udlægger stifinderen, 

eksempelvis konstruktivisten, en retning for interviewpersonen og søger på den måde 
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implicit at påvirke resultatet gennem fortolkning, samt ved at lede interviewpersonen i en 

bestemt retning (Kvale S. , 1997). 

 

Metode:  

Overblik over opgavens analytiske proces  

 
Metodemodel 1 - Procesoverblik 

I modellen ovenfor illustreres det, hvordan vores analytiske del er bygget op. De første to 

dele af analysen skal skabe fundamentet for analysen. Med dette menes, at der her bliver 

gennemgået en teoretisk udredning, som skal være præmissen for, at den næste del kan 

have sit analyserende grundlag. Fase 3,4 og 5 er de afsnit, hvor opgaven dykker ned i 

materien omkring problemstillingen. De næste faser samler op på dét, som er blevet belyst i 

analysedelen. Her benyttes analyserne til at finde hullerne i osten, hvilket derefter skal 

diskuteres og perspektiveres. 

 

En overvejende deduktiv metodetilgang 

Da vi qua vores videnskabsteoretiske ståsted undersøger virkeligheden ud fra en 

konstruktivistisk tilgang, er vi opmærksomme på, at vi som subjekter er indlejret i en 

bestemt virkelighed. Det betyder også, at vores interesse og incitament for undersøgelsen 

er bundet op på en forforståelse omkring emnet. På baggrund af denne forforståelse 

anvender vi teori, som vi herefter tester gennem empirisk behandling af data. Da vi starter 

fra det generelle (teorien), og slutter ved det specifikke (empiriens resultater), er der 
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overvejende tale om en deduktiv metode. I praksis betyder det for denne afhandling, at 

vores problemformulering er brudt ned i delspørgsmål og skabt på baggrund af en teoretisk 

vinkel, hvilket fremgår eksplicit af underspørgsmålene. Hertil skal det tilføjes, at vores 

delkonklusioner bliver anvendt som underoverskrifter i stedet for delkonklusioner. Dette er 

med formålet, at hjælpe læseren til at forbinde hvert afsnit med vores deduktive metodiske 

tilgang. Deduktiv metode kendetegnes dermed ved, at der ”tages udgangspunkt i teorier 

(=modeller af virkeligheden) (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 208).  

 

Kvalitetskriterier for at sikre metodisk konsistens:  

I og med vi i afhandlingen beskæftiger os med den kvalitative metode, er der nogle 

kvalitetskriterier, vi bør have for øje. I alle typer forskning, hvor videnskabsteori spiller en 

rolle, er det nødvendigt at sikre, at forskningsmetoden er konsistent og kohærent. Disse er 

logiske begreber, der ”knytter an til logikkens krav om modsigelsesfrihed, der understreger 

det enkle princip, at det er problematisk at modsige sig selv i en undersøgelse” (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010, s. 38). Vi forsøger at opretholde en sådan konsistens ved at sikre, at der i 

afhandlingen er en sammenhæng mellem vores socialkonstruktivistiske ståsted, vores 

metode- samt senere analyse. I praksis binder vi konstruktivismen sammen med Kvales 

(1997) stifinder metode, således at data konstrueres i interviewsituationen, og tillægger i 

den forbindelse vores rolle som interviewere relativ stor magt (Kvale S. , 1997). I forbindelse 

med vores analyse forsøger vi at identificere sammenhænge og forskelle i italesættelsen 

blandt relevante interessenter, herunder medierne, Københavns Kommune samt 

forbrugerne. Dette sker ikke med henblik på at afdække en objektiv sandhed, som det 

kunne være tilfældet i en positivistisk sammenhæng, men snarere for at identificere 

selvpåvirkende sammenhænge i et (cirkulært) kommunikationskredsløb.  

 

I forhold til spørgsmålet om validitet og rehabilitet – altså hvorvidt vi kan validere dataene 

fra vores interviews, og hvorvidt undersøgelsen kan genskabes – forsøger vi at validere 

undersøgelsen ved gennem analysen at finde en sammenhæng mellem italesættelsen af 

nodalpunkterne i vores interviews med vores informanter samt Københavns Kommune. 

Herefter valideres relevansen af denne italesættelse ved at sammenligne den med de 

attributter der bringes op af medierne. Slutteligt valideres undersøgelsen ved at konkludere, 

hvorvidt diskursen via. Italesættelsen fungerer som hæmsko for Københavns 
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brandudvikling. I forhold til rehabilitet er vi af den overbevisning, at svarene – og dermed 

vidensproduktionen – ikke i et socialkonstruktivistisk studie kan genskabes, da det er bundet 

op på det konkrete samspil, der eksisterer mellem intervieweren og informanten i 

interviewsituationen.  

Det bør ligeledes nævnes, at vi finder det konstruktivistiske ståsted privilegeret i den 

forstand, at vi som konstruktivister ikke har til formål at tilvejebringe en bestemt sandhed i 

forbindelse med vores undersøgelse. Det er som nævnt noget, der gennemsyrer denne 

afhandling. Konstruktivisme er på den måde – modsat positivisme – et ståsted, der er båret 

af subjektivitet, og hvis metodiske overvejelser kan være svære at anfægte, sammenlignet 

med positivismen, som hævder en objektiv sandhed. På den anden side stiller 

konstruktivismen større krav til den refleksion, der ligger til grund for vores metodevalg 

samt analyse, herunder metarefleksion: ”.. fordi det også lægger op til, at den studerende 

reflekterer over, hvad hendes egen position og erfaring betyder for undersøgelsen” (ibid. s. 

50).  

 

 

Primære data i form af interviews – og eksisterende faldgruber, vi er opmærksomme på:   

På baggrund af vores videnskabsteoretiske ståsted har vi valgt, at metoden for afhandlingen 

hovedsageligt vil være kvalitativ, og at den primære empiri skal bestå af semi-strukturerede 

interviews. Interviews er umiddelbart den bedste måde at afdække informanters 

livsverdensbillede. Livsverdenen skal forstås som ”verden, som den fremtræder for os i en 

direkte og umiddelbar oplevelse forud for, at vi reflekterer eller teoretiserer over verden” 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 31). Da grundpillen for vores semi-strukturerede 

interviews som nævnt funderes omkring det faktum, at viden og deraf holdning opstår i 

interviewsituationen, er der nogle klare faldgruber, som vi skal være opmærksomme på.  

 

Udvælgelseskriterier samt interviewguide: 

Byggestenen for vores interview er baseret på informanters forhold til det Københavnske 

brand med udgangspunkt i hhv. Boligmarkedet samt København som by. På den baggrund 

er kriterierne for udvælgelsen af vores interviewpersoner baseret på individer, der har en 

interesse i boligmarkedet. Geografisk tilvælger vi informanter, der på nuværende tidspunkt 
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er bosat udenfor København, eller er tilflyttet for nyligt. Demografisk har vi valgt at 

inkludere segmentet 18-25 år, da disse vurderes til at være tilbøjelige til enten selv at stå 

overfor udflytning, eller have bekendte der gør. Denne vurdering sker på baggrund af en 

undersøgelse, som fastslår, at gennemsnitsalderen for udflytning i Danmark er 21 år (Goll, 

2018). En sådan metodisk restriktion foretages for at sikre konsistente data. I en anden 

undersøgelse havde det været interessant at inkludere interessenter for disse individer, 

eksempelvis forældre. En anden pointe er, at denne afhandling metodisk har valgt en 

homogen dataindsamling, hvilket i praksis betyder, at vores datasubjekter er relativt ens. 

Det kunne have været interessant at involvere en bredere socioøkonomisk gruppe med 

henblik på at undersøge, hvorvidt italesættelsen af Københavns boligmarked – og dermed 

opfattelsen og reproduktionen af brandopfattelsen af København – er bundet op på ens 

socioøkonomiske ophav.  

For at sikre en høj kvalitet af vores interviews, har vi forberedt en lille interviewguide til 

vores informanter. Vi har ladet os inspirere af Tanggaard & Brinkmann (2010), som opsætter 

en ramme for, hvordan man på bedst mulige vis udfører et semi-struktureret interview. Vi 

hæfter os blandt andet ved, at ”en interviewguide kan være mere eller mindre styrende for 

selve interviewet ... afhængigt af den forforståelse man har ... Og hvilken mere præcis 

metodologisk ramme man vil lade interviewet foregå indenfor” (Tanggaard & Brinkmann, 

2010). Dette er en væsentlig pointe, da vores socialkonstruktivistiske ståsted her påvirker 

den måde, vi forsøger at opnå viden på. Om end vi, som nævnt nedenfor, tager højde for 

eksisterende faldgruber, anser vi det ikke som et problem, at vi gennem interviewsamtalen 

kommunikativt kan påvirke informanten, idet interviewsituationen skal fungere som et 

socialt forum.  

 

Interviewguiden forefindes i Bilag C 

 

Skæv magtbalance mellem forskere og informanter:  

Om end vi ønsker at imitere andre sociale fora i forbindelse med holdningskonstruktionen, 

er vi opmærksomme på, at der i interviewsituationen kan eksistere en ujævn magtbalance 

mellem os og interviewpersonerne. Vi vil forsøge at mitigere dette med en indledende 

samtale med den pågældende interviewperson. Denne samtale har til formål at informere 
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personen om, at vi ikke har til formål at opnå et bestemt resultat, og at vedkommende 

hjælper bedst muligt ved at svare ærligt, og udfordre spørgsmålene, hvis de forekommer 

uklare. Det kan synes elementært, men ved at ’menneskeliggøre’ samtalen er vi af den 

overbevisning, at vi kan fjerne den usynlige kløft, som kan eksistere mellem forskere og 

informanter. Selve interviewspørgsmålene vil ligeledes være præget af denne erkendelse, 

hvorfor vores forskningsspørgsmål/-emner er kogt ned til egentlige interviewspørgsmål, 

som er relaterbare for informanterne. Vi ønsker kort sagt at skabe en atmosfære, der 

faciliterer en samtale, snarere end et egentligt interview.  

 

Informanterne har givetvis en forudindtaget holdning til København (som brand)  

Endnu en potentiel faldgrube kan være, at informanterne på forhånd har en holdning til 

København som brand, og at dette influerer deres indgangsvinkel til vores konkrete 

spørgsmål. Vi tager et bevidst valg om ikke at lade dette være en hæmsko for interviewet.  

Dette skyldes igen, i relation til vores videnskabsteoretiske ståsted, at denne forudindtagede 

holdning er et produkt af en diskursiv mediering, som har fundet sted. På den måde 

fungerer den forudindtagede holdning i højere grad som en styrke. Dette underbygges 

ydermere i erkendelsen af, at forskningsinterviewet understøtter en fremgangsmåde, der 

”handler om at afdække sammenhænge og mønstre i svarpersonens livsverdensbaserede 

opfattelser og forståelse af bestemte temaer” (Rasborg, 2013, s. 430).  

 

Større frihed ifm. forskningsinterviews 

Som kortvarigt nævnt, ønsker vi med interviewet, som i enhver anden diskursiv mediering, 

at afdække, hvorvidt informantens holdning flytter sig i forbindelse med interviewet, da 

interviewet er en afspejling af ethvert andet meningsdannende forum. Dette ville for nogle 

dataindsamlingsformer kunne forstås som datamanipulation, og er derfor noget, man som 

forsker skal være varsom med. Kvale (1997) skriver, at ”det vil afhænge af det særlige 

design, der er valgt, om spørgsmålene og deres rækkefølge er strenght forudbestemt, eller 

om det er op til intervieweren ... i hvor stor udstrækning han vil forfølge den enkelte 

interviewpersons svar (Kvale S. , 1997, s. 133-134). Dette overfører formelt set en magt til 

intervieweren, som man ikke har i forbindelse med kvantitative indsamlingsformer, som 
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eksempelvis spørgeskemaer, hvor alt imellem udformningen samt analysen af de 

pågældende spørgsmål er fastlagt.  

 

Diskursteori og dens fundament for analysen: 

I forbindelse med udredningen af ovenfor nævnte interviews inkluderer vi diskursteori. Det 

skyldes, at diskursteori er det teoretiske fundament for den diskursanalyse, som vil blive 

anvendt på de pågældende interviews. 

 

Inden for diskursteori er det essentielt at forstå, at ovenfor nævnte diskursive mediering 

spiller den fundamentale rolle. Man er per definition indlejret i et diskursivt paradigme, 

baseret på en ”sproglig og begrebsmæssig formidling af vores omverden” (Hansen A. D., 

2013, s. 440). Man kan argumentere for, at moderne teknologi har revolutioneret 

tilgængeligheden for en sådan diskursiv mediering, grundet et nyt væld af platforme, 

herunder digitale- samt sociale medier. Diskurser som konsekvens af kommunikation var 

tidligere, som med alt anden form for kommunikation, et produkt af samtidens 

kommunikationsparadigme (Nielsen, 2014, s. 24). Den var i højere grad transfereret fra 

afsender til modtager, gennem radio eller TV, og den diskursive forhandling bestod af 

åbenlyse årsager hovedsageligt af ansigt-til-ansigt kommunikation. Samtidig kan det påstås, 

at fundamentet for en sådan diskursiv forhandling har været svag i og med den viden, der lå 

til grund for forhandlingen, var homogen i den forstand, at alle modtog kommunikationen 

fra den samme kilde.  

Diskursteori er fundamental for analysen i denne afhandling, da det begrebsmæssige 

apparat, ekspliciteret i næste afsnit, fungerer som bærende element for analysen.  

Inden for diskursteori vælger vi hovedsageligt at beskæftige os med Laclau & Mouffe. 

Snarere end en specifik diskurs, beskæftiger Laclau & Mouffe (1985) sig med, hvad de 

betegner som ”the field of discursivity” (Laclau & Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, 

1985). Det skal forstås som en ”flydende masse af mening, som i sin helhed falder sammen 

med det sociale” (Hansen A. D., 2013, s. 442). Ved benyttelse af Laclau & Mouffe er 

omdrejningspunktet nodalpunkter, som tilkendegiver hvilke mønstre, der eksisterer i 

sproget. Disse nodalpunkter er i praksis, hvad der udgør den pågældende diskurs, og 

dermed danner grundlag for meningsdannelsen.  
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I praksis benyttes Laclau & Mouffes primært ved at involvere deres diskursteoretiske 

begrebsapparat, og anvende dette i forbindelse med diskursanalysen. Begrebsapparatet 

udredes nedenfor i afsnittet omhandlende diskursanalysen. 

 

Diskursanalyse af primær empiri i form af interviews 

Da vi søger at afdække brandopfattelsen af København, og hvorledes private aktører på det 

Københavnske boligmarked har en indflydelse på opfattelsen og meningsdannelsen blandt 

forbrugerne, vil vi diskursanalysere vores primære data, navnligt vores semi-strukturerede 

interviews. Metodisk identificerer vi to nodalpunkter på baggrund af emneopdelingen af 

vores interviews, nemlig København som By og København som boligmarked. På baggrund 

af nedenstående begreber diskursanalyserer vi vores interviews ved at identificere de 

sproglige momenter, som meningsudfylder ovenstående nodalpunkter. Denne tilvejebringer 

en ækvivalenskæde for hvert nodalpunkt. Disse ækvivalenskæder vil givetvis divergere fra 

hinanden. Vi vil benytte den potentielle divergens til at fastslå, hvorvidt italesættelsen af 

nodalpunkterne, påvirker informanternes holdning til København som brand.  

 

Begrebsapparat for diskursanalysen:  

• Momenter: ”De beskrivende prædikater, der er en del af diskursen” (Bom, 

Diskursanalytisk Metode, 2015, s. 36). Anvendes analytisk med henblik på at 

meningsudfylde nodalpunktet.  

• Nodalpunktet/Tom betegner: ”Et særlig magtfuld moment” (ibid.). Diskursen 

konstrueres omkring nodalpunktet, når det meningsudfyldes via. momenter.  

• Ækvivalenskæde: ”En sammenvævning af momenter” (ibid.). Ækvivalenskæden 

binder momenterne sammen med nodalpunktet – nodalpunktet udfyldes således af 

en række momenter, som til sammen udgør en ækvivalenskæde 

• Hegemonisk diskurs: ”... En diskurs, som fungerer som en (midlertidigt) sprogligt 

fastfrosset entydighed”. (ibid. s. 81). Der er dermed tale om den virkelighed, som er 

(midlertidigt) dominerende.  
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Sekundær empiri – metodiske overvejelser for Sociale medier analysen 

Med henblik på at komplementere vores diskursanalyse af vores primære empiri bestående 

af interviews, har vi valgt at inkludere en analyse af sekundær empiri fra henholdsvis 

Carlsberg Byen og Københavns Kommunes Facebook sider. Nedenfor nedfældes det 

ræsonnement, der ligger bag inklusionen af en sådan analyse samt en opsummering af, 

hvorfor vi har valgt det teoretiske udgangspunkt, der gør sig gældende.  

 

Hvilket Sociale medier materiale analyseres, og hvordan? 

Hvor diskursanalysen søger at afdække den diskursive meningsdannelse omkring København 

som brand, med udgangspunkt i forbrugerorienterede interviews, ønsker vi at 

komplementere med en analyse af, hvordan mening produceres samt reproduceres på 

sociale medier. Denne gang med udgangspunkt i relevant teori om sociale medier. Det gør vi 

ved at vælge to kerneinteressenter for, hvem vi vil analysere materiale fra; Carlsberg Byen 

og Københavns Kommune er valgt. De to er valgt med henblik på at inkludere begge sider af 

spektrummet; på den ene siden Carlsberg Byen, som er et eksempel på den private sektors 

indtog på boligmarkedet. På den anden side, Københavns Kommune, som i kraft af deres 

kommuneplaner fra hhv. 2015 & 2019 er ’afsender’ for Københavns vision for 

boligmarkedet. Analysen af  Sociale medier er samtidig en interessant inklusion, fordi denne 

foretages fra et ’observerende’ udgangspunkt, hvor vi som forskere, modsat i vores 

interviews, ingen mulighed har for at påvirke den retning, som kommunikationen tager.  

Frem for at inkludere diskursteori til analysen af materialet fra de sociale medier, inddrager 

vi i stedet relevant teori vedrørende online kommentarer, ekko-kamre samt dobbeltgænger 

brand images. Diskursanalyse kunne godt have været anvendt, specielt med henblik på at 

sikre analytisk konsistens. Det er dog vores opfattelse, at de tre ovenfor nævnte teorier er 

gode komplementer til diskursanalysen idet, at de beskriver de fora og konsekvenser, der 

kan være for diskursproduktion samt reproduktion. Teorierne ekspliciteres kort i 

afhandlingens teoretiske afsnit. Metodisk er teorierne valgt, fordi de fokuserer på, hvordan 

mening produceres, reproduceres samt videreudvikles i fora på sociale medier.  
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Metode for agenda-setting analyse af sekundær empiri  

Agenda-setting: Hvad og hvorfor?  

Den sidste teori vi inkluderer for retmæssigt at kunne analysere vores empiri, er agenda-

setting.  

Agenda-setting betegner mediernes magt i forbindelse med meningsdannelse, og belyser 

dermed mediernes rolle i den føromtalte forhandling. Vi ønsker at benytte os af offentlig 

tilgængelige artikler fra udgivere, som normalvis udgør de mediebaserede, offentlige 

meningsdannere. Det skal ikke forstås som en inklusion af mediepersonligheder, men 

snarere egentlige udgivere eksempelvis Berlingske og Politiken. Dette gør vi for at sikre en 

høj grad af datakvalitet hovedsageligt fordi, vi i den forbindelse får inkluderet hele det 

politiske spektrum i mediebilledet. Dette sker i erkendelsen af, at vinklingen på en højere 

grad af privatisering af boligmarkedet kan variere fra medie til medie afhængigt af dets 

traditionelle ophav. Dette er i sagens natur noget, der skal tages højde for således, at 

dataindsamlingen ikke favoriserer en bestemt mening eller diskurs, og at denne ikke 

kommer til at udgøre fundamentet for vores endelige konklusion. Med udgangspunkt i vores 

problemfelt foretager vi et eksplorativt ’feltstudie’, hvori vi identificerer et væld af artikler 

under den ramme, der uddybes nedenfor.   

 

Metode for konstruktion af code sheet:  

For at kunne operationalisere teorien om agenda-setting for dermed at kunne anvende den 

i analytisk sammenhæng, laver vi på baggrund af teorien et såkaldt ’code sheet’. Nedenfor 

nedfældes metoden for, hvordan sådan et code sheet skabes. Definitionen af et code sheet 

forefindes i teoriafsnittet.  

Først og fremmest inkluderer vi i afhandlingen 160 artikler fra forskelligartede danske 

medier. Da afhandlingen funderes omkring det Københavnske brand med afsæt i 

boligmarkedet i København, inkluderer vi kun danske artikler. Vi har valgt at inkludere 

artikler i perioden 01/01/2015-01/01/2020. Det skyldes, at de første anvendte udtalelser fra 

Frank Jensen kom i forbindelse med Kommuneplanen 2015. Artiklerne er endvidere 

lokaliseret ved hjælp af Google, og derefter krydstjekket med infomedia for at opretholde 

en høj kvalitet af empirien.  
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I henhold til vores problemstilling begynder vi med at søge på ”Boligmarkedet i København”. 

Efterhånden som vi dykker ned i de lokaliserede artikler, begynder flere attributter at dukke 

op, som herefter bliver inkluderet i søgningerne. Som vist i Illustration 4, dannes der 

herefter sproglige mønstre og gengivelser, og artiklerne samt indholdet bliver mere 

homogene.  

Associationerne positiv, negativ, neutral samt blandet bruges ifm. Agenda-setting til først og 

fremmest at kategorisere italesættelsen af Københavns boligmarked. Herefter bruges de til 

at fastsætte den tone, som medierne bruger ifm. Italesættelsen af specifikke områder 

vedrørende boligmarkedet.  

 

Enterprise Branding – Sløjfen på analysen 

Diskursanalysen og analysen af sociale medier fokuserer, som tidligere nævnt, på at 

afdække henholdsvis det image, som København har blandt forbrugerne og den vision, 

Københavns Kommune kommunikerer udadtil. Agenda-setting fokuserer på at afdække, 

hvordan medierne framer forskellige emner overfor forbrugerne, og om der er en 

sammenhæng mellem denne framing og forbrugernes italesættelse. Vi benytter Enterprise 

Branding til at samle op på disse analyser og afdække, hvorvidt der eksisterer et gap mellem 

vision og image. Enterprise Branding fungerer dermed som sløjfen på analysen. Metodisk er 

denne analyse derfor en måde, hvorpå vi kan benytte vores resultater fra de Sociale medier 

samt diskursanalysen til at sammenholde visionen. I det tilfælde, at der eksisterer et gap i 

Københavns organisation, vil dette blive fremsat i Enterprise Branding afsnittet, hvor der vil 

blive belyst eventuelle potentielle udfordringer qua et gap.   

 

Datarefleksion 

Dataindsamling: 

Som komplement til diskursanalysen af interviews, havde vi oprindelig planlagt og iscenesat 

et interview med en repræsentant for Københavns Kommune. Grundet eksterne 

omstændigheder valgte interviewpersonen at springe fra. Det har betydet, at 

dataindsamling fra Københavns Kommune er blevet reduceret til standardiserede udtalelser 

fra kommuneplanerne. Vi anser dette som værende et godt supplement til vores øvrige, 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 24 

sekundære empiri, men anerkender at en inklusion af primær empiri fra Københavns 

Kommune havde været optimalt.  

I forhold til vores primære empiri (interviews) har vi, som nævnt ovenfor i metoden, 

indsnævret demografien for vores interviewpersoner ganske betragteligt, så vi udelukkende 

inkluderer personer, der demografisk kunne stå overfor en udflytning, eller have bekendte 

som gør. Det havde været interessant at inddrage italesættelsen af København som by samt 

København som boligmarked fra andre interessenter, som ligeledes har en interesse i 

boligmarkedet, eksempelvis forældre.  

 

Databehandling:  

I forbindelse med tilvejebringelsen af vores primære empiri, tillægger vi os selv relativ stor 

magt i interviewsituationen. Dette er gjort bevidst, da vi ønsker, at interviewet skal afspejle 

det faktum, at viden samt mening konstrueres i sociale sammenhænge, og interviewet skal 

kunne afspejle en sådan social sammenhæng. Om end vi metodisk tager højde for 

faldgruber, kan det diskuteres, hvilke konsekvenser sådanne faldgruber kan have for 

dataindsamlingen. Specielt spørgsmålet om, hvorvidt informanten føler sig tryg nok til at 

udtrykke subjektive meninger overfor personer i en forskerrolle, er følsomt; vores holdning 

er, at i det omfang vi kan tilvejebringe nuancerede resultater, er det fortrinsvis lykkedes.  

En anden potentiel faldgrube i forbindelse med databehandlingen er, at vi anlægger en 

diskursanalyse over vores primære data, mens vi primært anvender analyseredskaber fra 

social medie teori på vores sekundære data. Om end vi gør dette bevidst for at have et 

komparativt grundlag for de resultater, der tilvejebringes af diskursanalysen, er vi 

opmærksomme på, at en konsekvent diskursanalyse i højere grad havde sikret akademisk 

konsistens. Da vi ønsker at se sammenhænge mellem forskellige analyseformer af empiri  

heriblandt, diskurs, sociale medier og agenda-setting, vægter vi dog det komparative 

grundlag højest.  
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Afgrænsning 

Fokus på boligmarkedet 

Specialet vil tage udgangspunkt i brandet København, som nede i analyseafsnittet vil blive 

uddybet yderligere med teorien vedrørende brand architecture. Her vil der blive beskrevet, 

hvordan København er påvirket via flere sub-brands. Inden for disse sub-brands, findes 

boligområdet, som bliver specialets fokus. Dette betyder, at der ikke vil blive udpræget 

behandlet samt analyseret på de andre sub-brands af hensyn til opgavens størrelse og 

fokus. Dog vil der løbende blive perspektiveret til de andre sub-brands i forbindelse med 

analyse omkring moderbrandet (København). Men ikke i samme grad som sub-brandet 

”boligmarkedet”.  

 

Politisk afgrænsning 

Vi er opmærksomme på, at en undersøgelse af København med udgangspunkt i 

boligmarkedet lægger sig tæt op af det politiske spektrum. Dette udsagn er specielt med 

henblik på, hvordan lovgivning og mangel på samme kan skabe konsekvenser for 

sammenhængskraften i et samfund. Da afhandlingen fokuserer på forbrugeropfattelsen af 

København som brand, er dette dog et emne, vi afgrænser os fra. Vi involverer dog politik, 

specielt på kommunalt plan, såfremt det har relevans for forbrugernes brandopfattelse. 

Udover føromtalte sub-brands er vi opmærksomme på, at der er et væld af variabler, som 

kan påvirke brandet København. I andre undersøgelser ville man kunne betegne København 

som sub-brand til Danmark, hvorved politisk kommunikation fra det danske folketing ville 

have en indflydelse på brandet København. Vi afgrænser os fra dette ved at anskue 

København som moderbrandet, og konstruere undersøgelsesdesignet herefter.  

 

Afgrænsning inden for ”VCI-modellen” 

Opgaven vil benytte sig af teorien omkring Vision, Culture, Image fra Hatch & Schultz (2009). 

Her vil de primære fokusområder være at afdække Vision og Image delen, da opgaven søger 

at undersøge, hvorvidt forbrugerens opfattelse af København stemmer overens med vision. 

Den ideelle situation ville være, at få Københavns borgmester samt andre beslutningstagere 

i tale. Dette ville have givet mulighed for at undersøge, hvordan kulturen internt i 

København er og opstår. Af hensyn til en unik force majeure situation (Covid-19) har det 
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ikke været muligt at komme i kontakt med Københavns Kommune, hvilket har vanskeliggjort 

at afdække kulturen i organisationen. Ligeledes findes det ikke validt udelukkende at tage 

udgangspunkt i eksternt materiale, når kulturen skal afdækkes.  

Dette speciale er forbrugerorienteret, hvilket betyder, at behovet for at forstå den interne 

situation for at kunne besvare problemformuleringen ikke er kritisk, hvorfor det vurderes 

validt at forsætte en forskning uden afdækning af interne processer. 

 

Afgræsning af undersøgelsesdesign 

I forhold til undersøgelsesdesignet afgrænser vi os demografisk til det yngre segment, som i 

undersøgelsesøjeblikket er bosat udenfor København. Det skyldes dels, at dette segment 

anses som værende tilbøjelige til enten selv at stå overfor en udflytning, eller i hvert fald 

have kendskab til andre, som er i den situation. Formålet med denne afgrænsning er, at 

eliminere risikoen for at indsamle empiri, som vil være irrelevant for korrekt besvarelse af 

problemformuleringen. 
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Valg af teori 

I følgende afsnit gennemgås de bærende teorier, som er valgt på baggrund af at besvare 

problemformuleringen bedst muligt. Igennem opgaven vil der også blive trukket på andre 

mindre bærende teorier og teoretiske begreber, disse vil blive forklaret løbende.   

 

Place Branding 

For at give en mere nuanceret beskrivelse af city branding, vælges der at give en indførsel i, 

hvor city branding stammer fra og, hvordan det siden har udviklet sig til det strategiske 

instrument, det er i dag. 

“The strategic use of branding techniques to emphasise the role of value creation in the 

consumption of places started to strengthen in the beginning of the 1990s as the time of the 

globalization of markets was blossoming” (Campelo, 2017, s. 3). Således ses det, at place 

branding siden 90’erne er blevet brugt til at fremme interessen for steder i forbindelse med 

den store udvikling inden for globalisering. ”A place” skal forstås som et multi-dimensionalt 

fænomen, hvor dette både kan betyde en geografisk lokation, et landområde samt tid og 

rum (ibid., s. 3). Derfor dækker place branding over mange former for branding med 

forskellige implicerede.  

 

Place branding bliver formet af de interne forhold, som befinder sig i dette place, men 

vedligeholdt og videreudviklet af de eksterne forudindtagede forestillinger (Heslop & 

Papadopoulos, 2002). Eksempler på interne forhold, som former dette place brand, kan bl.a. 

være historien, kulturen, økonomien og indbyggerne (Heslop & Papadopoulos, 2002). Det 

kan eksempelvis være, at københavnerne cykler meget i stedet for at tage bil, hvilket skaber 

et miljøvenligt udtryk, som starter internt, og dermed cementerer sig som en brandværdi 

eksternt. 

 

Heslop & Papadopoulos (2002) argumenterer for, at place branding i lang tid har eksisteret i 

forbrugernes tankegang, men at der ikke er blevet arbejdet proaktivt med det før i nyere tid 

(Heslop & Papadopoulos, 2002). Forestillingen om eksempelvis et land eller en by, når man 

som forbruger hører stedets navn, kan være formet på forhånd. Dette kan endda ske, uden 

forbrugeren har været der, hvorfor landets/byens branding i dette tilfælde har taget styring 
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af forbrugerens opfattelse af stedet. Disse forudindtagede forestillinger af et sted, kan være 

forskellige alt afhængig af, hvem man spørger. En forbruger i Danmark har muligvis en 

anden forestilling af Hongkong end en forbruger fra Japan, selvom ingen af dem har været i 

Hongkong. Disse forestillinger er formet gennem mange års kommunikation, hvorfor 

kommunikationen omkring et sted er altafgørende for stedets fremtidige omdømme. 

Papadopoulos (1993) argumenterer for, at konceptet omkring place branding startede sin 

spæde start med ”made in” og turisme marketing, hvorefter det er blevet taget til næste 

niveau med ny forskning og nye værktøjer for at markedsføre et sted på en specifik givtig 

måde (Papadopoulos, 1993).  

 

Der er siden blevet elaboreret meget på place marketing. Teorien har formet sig fra at 

omhandle alle places, til at blive fokuseret og dermed gjort mere implementerbar. Dette 

betyder, at nation branding og city branding er blevet hver sin kategori, selvom de refererer 

til samme udgangspunkt nemlig ”branding of a limited place with psysical bounderies with 

similar forms of government and public admininstratetion, and all share a common notion of 

nation-state” (Campelo, 2017). Det ses hermed, at selvom nation og city branding ofte har 

samme interesse, er der udformet forskellige marketingsteorier for på bedst mulig vis at 

opnå den største effekt. Da dette speciale tager udgangspunkt i en by, vil der i det følgende 

afsnit, blive zoomet ind på teorien vedrørende city branding.  

 

City Branding 

Byer har været de mest fremtrædende til at adoptere marketingredskaber i deres 

repræsentation overfor det eksterne marked. Dette ses bl.a. med urbane slogans som ”I 

Love New York” eller ”I Am-sterdam” mv. (Harvey, 1990). Dette har været med til at øge 

populariteten af byerne, som har forøget væksten i disse, både for landet men også lokalt. 

Denne vækst, som har givet byerne mulighed for at forbedre logistik, leveforhold mv. er 

blevet anerkendt af mange politikere siden (Campelo, 2017). Kotler, et al. (1999), beskriver 

effekten af en bys popularitet, som en accelerator til en markant positiv forbedring gennem 

hele byens værdikæde.  

Naturligvis kan effekten af popularitet også have negativ indvirkning. Kotler et. al. (1999) 

argumenterer for, at byerne på et tidspunkt har hævet skattetrykket for højt ift. hvad 

virksomheder er villig til at betale. Dette kan føre til udflytning af virksomheder, hvilket 
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resulterer i udflytning af arbejdspladser, som vil skade byens skatteindkomst. Kotler et. al., 

(1999) udtaler, ”many places experience a period of growth followed by a period of decline 

and the fluctuations may be repeated several times” (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999, 

s. 16). Dette giver anledning til, at byerne skal arbejde proaktivt med sine branding 

initiativer, for at der ikke kommer økonomiske nedture, som potentielt kan gøre stor skade 

på byens fremtidige udvikling (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999). 

City Branding har sin oprindelse i, at skulle tiltrække turisme og/eller skabe urban 

revitalisering (Campelo, 2017). Dette har betydet, at byernes fokus har ligget i, at skulle 

tiltrække turisme eller forretning til byen, som har kastet noget økonomisk gevinst af sig i 

form af øget forbrug, hvilket anses for en kortsigtet løsning (ibid.). City Branding har siden 

udviklet sig til at have en mere holistisk tilgang, hvor der bliver inddraget flere parametre, 

når der arbejdes med branding af byer.  

For at opnå en mere holistisk vision, trækker City Branding på det kommercielle branding 

teori, men sætter det i relief jf. den politiske agenda og som oftest med henblik på at øge 

livskvaliteten i byen (Dinnie, 2011).  

City Branding omhandler i dag i meget højere grad at få en by til at fremstå som et godt sted 

at leve, arbejde og besøge, hvorfor der i stigende grad kræves en mere aktiv inddragelse af 

diverse stakeholders samt en udvidet forståelse for branding, for at kunne opnå (samt 

skabe) disse forhold i en given by (Dinnie, 2011, s. 36). Som Dinnie (2011) beskriver det;  

 

”For a city brand to be effective it needs to represent all of its key stakeholders and it needs 

to remain viable and relevant over time” (Dinnie, 2011, s. 36). 

 

Dette er relevant, da det ses, at der opnås større effekt inden for city branding, når 

stakeholderne bliver involveret. Sagt på en anden måde; ”Engaging and connecting key 

stakeholders in the development and implementation of a city brand strategy strengthens 

the brand beyond what the stakeholders could achieve individually.” (Dinnie, 2011, s. 36). 

Skal der etableres radikale ændringer i bybilledet, som eksempelvis opførelsen af et nyt 

sportsstadion eller en skyskraber, har dette indflydelse på byens brand overfor latente 

forbrugergrupper/investorer, men også for indbyggerne, hvilket skaber et paradoksalt 

beslutningsgrundlag for den pågældende beslutningsenhed i byen.   
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For at skabe en effektfuld markedsføringsindsats kan disse beslutningsgrupper opdeles med 

diverse indflydelsesrige repræsentanter fra samfundet (Dinnie, 2011). Der er allerede 

foretaget flere teoretiske inddelinger af en bys stakeholder gruppe, og hvordan den er 

orkestreret (Dooley & Bowie, 2005). Her bliver der lagt vægt på, hvordan et land kan opdele 

sine aktiviteter i diverse sub-kategorier, hvor der herefter søges at maksimere de enkelte 

’endorsers’. Denne teori benytter sig af brand architecture for at skabe et mere nuanceret 

overblik over et lands forskellige undergrupper af aktører, hvilket leder op til næste afsnit, 

hvor der vil blive udformet en lignende opdeling på by-niveau i stedet for et nationalt-

niveau.  

 

Brand architecture  

For at monitorere samt kontrollere store organisationer kan det være givtigt at arbejde med 

brand architecture teorien. Teorien omkring brand architecture vedrører, hvordan og 

hvorledes et brand kan opdeles for at skabe den største synergi og værdi imellem 

’underbrands’(sub-brands), samt hvordan diverse subbrands kan gøre sig mest relevante for 

kunderne (Aaker, 2004). Som David A. Aaker (2004) udtaler; ”The brand portfolio strategy 

specifies the structure of the brand” (Aaker, 2004, s. 13). Dette peger på, at teorien skal 

være et hjælpemiddel til at specificere og strukturere brands med henblik på at supportere 

den overordnede brandstrategi. David A. Aaker, 2004 definerer det således; ”Both owned 

brands and brands linked through alliances, should be considered a team of brands working 

together, each with assigned roles to enable and support business strategies” (Aaker, 2004, 

s. 14)  

 

Inden for brand portfolio teorien bliver alle brands, sub-brands, ’energizers’, endorsers, Co-

brands samt alle de små underkategorier, som har en direkte eller indirekte forbindelse til 

moderbrandet, inkluderet, når der er tale om det fulde portfolio. Disse underkategorier har 

alle en indflydelse på brandet, hvorfor de må anses for at have en betydning for den 

igangsatte samt fremtidige strategi, som er underlagt moderbrandet. Dertil kan der være 

individuelle strategier, som kan monitoreres inden for de forskellige sub-brands, men disse 

vil alle være påvirket direkte eller indirekte af moderbrandet (Aaker, 2004). Sub-brands har 

ofte ikke direkte indflydelse på, hvordan de andre sub-brands agerer, hvorfor de enkelte 
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sub-brands skal forstås som individuelle enheder, der agerer ud fra individuelle 

målsætninger. Derfor søger disse sub-brands at varetage egne interesser på bedst mulig 

måde, hvorpå moderbrandet har til ansvar at flytte alle sub-brands i samme retning, men 

også skabe synergien, der giver det bedste output for den overordnede organisation (Aaker, 

2004). David A. Aaker beskriver denne form for indflydelseshierarki som et ’brand hierarchy 

tree’ (Aaker, 2004, s. 30). Dette er illustreret i figuren under, hvor det ses, at ”master 

brand”, på dansk kaldet ”moderbrand”, kan have en underskov af sub-brands.  

 

 
Figur 1 - Moderbrandets hierarki (Aaker, 2004) 

 

Dertil kommer der ”endorser”, som skal forstås som en udefra stående, der tilfører noget 

positivt, som eksempelvis et ’svanemærke’ på et produkt eller ’made in Denmark’ mærke. 

En ’driver’ skal forstås som en motivation til et køb/beslutning. Hvis du eksempelvis køber 

en Toyota Corolla, vil du måske blot sige, at du kører en Toyota og ikke sige at du kører en 

Corolla, da du oplever mere anerkendelse i moderbrandet.  

Det er vigtigt at notere, at der findes mange forskellige former for brand architecture. Det 

kan både se ud som træer, netværk, huse eller noget helt andet, hvilket ligeledes bliver 

beskrevet med cases i Aakers (2004) bog omkring brand portfolio strategy (Aaker, 2004). 

Det er op til det enkelte brand at definere sin opbygning, dog kan denne teori omkring 

brand architecture og brand portfolio være et redskab til at skabe større synergi mellem de 

forskellige implicerede i organisationens brand struktur (Aaker, 2004). Dette giver større 

mulighed for at skabe værdi for forbrugerne samt opnå den fælles overordnede strategi for 

moderbrandet på tværs af organisationen (Aaker, 2004).  
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Enterprise branding (VCI-modellen) 

Gennem de seneste årtier er der sket et stort skridt inden for brands og branding (Hatch & 

Schultz, 2009). Grundet en stigende tendens, som påvirkede produkternes PLC-kurver ved at 

gøre dem kortere, skete der en ændring inden for branding, som søgte at forlænge 

levetiden af produkterne (Hatch & Schultz, 2009, s. 117). Denne tendens blev gjort 

tydeligere, da modehuse som Dior og Chanel begyndte at markedsføre brandet frem for 

produkterne. Denne måde at brande sig på har Hatch og Schultz navngivet ”Enterprise 

Branding” (Hatch & Schultz, 2009). Her ligger fokus på, at virksomheder skal brande sig selv 

som organisation i stedet for at brande enkelte produkter. Denne trend har sine rødder i 

FCMG (Fast moving consumer goods), men tog for alvor fat i elektronikbranchen med 

Microsoft, Dell, Intel mv. (Hatch & Schultz, 2009, s. 117) Samme tendens skete også i 

servicebranchen, hvor det ellers til tider kan være problematisk at brande sig ud fra ét 

specifikt udgangspunkt, da det kan være svært at kontrollere hver enkelt medarbejders 

indsats overfor stakeholderne. Dette har betydning for den samlede branding, da det kan 

være svært at ensrette ekstern kommunikation med intern kommunikation, hvorfor HR 

(Human Resources) i samtiden, virkelig får sin betydning i større organisationer. Dette 

begyndte at binde HR og marketingsafdelingerne mere sammen, da medarbejderne skal 

udgøre det ”tredje” ben i ’Entreprise Branding’ (Hatch & Schultz, 2009). Det er kritisk, at 

medarbejderne lever op til de eksterne budskaber, som marketingsafdelingen sender ud, da 

der ellers vil opstå en skævvridning mellem kundernes opfattelse af brandet og brandets 

egen opfattelse. Dette leder frem til Hatch og Schultz VCI-model, som skal minimere 

skævvridninger (også kaldet ”gaps”), når der arbejdes med Enterprise Branding (Hatch & 

Schultz, 2009, s. 121). VCI står for ”Vision, Culture og Image”.  

 

Visionen skal forstås som det langsigtede mål en organisation arbejder sig hen imod. 

Visionen er ledestjernen, som medarbejderne altid kan kigge efter, hvis de er i tvivl omkring, 

hvilket formål deres arbejdsopgaver bevæger sig hen imod. Visionen er ikke tiltænkt, at den 

skal presses ned over alle afdelinger samt medarbejdere i en organisation. Visionen skal 

være en del af virksomheden og ikke ’hele virksomheden’. Dog skal den strategiske vision 

stadig gerne gennemsyre og forme organisationen, som skal fjerne alt tvivl omkring, hvorfor 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 33 

denne organisation er sat i verden. Hatch og Schultz (2009) argumenterer for, at visionen 

skal være en smule elastisk, hvilket skal forstås som, at der godt kan komme input fra 

medarbejderne i organisationen, som kan være med til at forme visionen og evt. ændre den 

løbende, hvis der er behov for dette (Hatch & Schultz, 2009). 

 

Image er det eksterne syn på organisationen. Her tages der højde for, hvordan stakeholders 

opfatter organisationen fra distancen. En organisations image bliver formet ud fra den 

kommunikation, som bliver udsendt af eller om organisationen. Image bliver derefter 

formet ud fra den kommunikation, som bliver sendt frem og tilbage mellem stakeholderne 

og organisationen. Feedback er altafgørende for, at en organisation kan arbejde proaktivt 

med sit image. Hvis organisationen ikke reagerer på feedbacken, vil der opstå 

misforståelser, som kan have negativ påvirkning på dens omdømme. Det skal dertil nævnes, 

at der kan være mange forskellige grupper af stakeholdere med forskellige opfattelser og 

forventninger til en organisation. Kunder og aktionærer har oftest forskellige forventninger 

til organisationen. Hvor aktionæren vil øge sit afkast på sin investering, vil kunden minimere 

sine udgifter eller øge produktkvaliteten. Det kan derfor være svært at gøre alle tilfredse, 

hvorfor feedback kan være altafgørende for at få det til at lykkes (Hatch & Schultz, 2009). 

 

Culture (kulturen) er den interne kerne i virksomheden, eller sagt på en anden måde, 

organisationens identitet. Kulturen er styret af værdier, holdninger og de grundlæggende 

antagelser, som foreligger inde i en organisation. Kulturen er med til at forme 

medarbejderne og dermed ligeledes med til at forme medarbejdernes reaktion på diverse 

problemstillinger, som vil opstå i løbet af deres arbejdsdag men også efterfølgende. 

Kulturen skal formes af ledelsen samt af alle de interne stakeholdere, som findes i en 

organisation. Kulturen skal afspejle organisationens brand, da kulturen vil være det, som 

eksterne stakeholdere møder, når de møder organisationen (Hatch & Schultz, 2009). For at 

det skal kunne lykkes, at medarbejderne agerer ud fra den ønskede kultur, er det kritisk, at 

de er indforståede med organisationens kerneværdier og mål (Hatch & Schultz, 2009). 

 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 34 

 

Figur 2- VCI-modellen,  Hatch & Schultz (2009) 

 

Vision-Image gap:  

Opstår der et gap mellem vision og image, er dette forsaget, hvis der er uoverensstemmelse 

mellem den strategiske vision og eksterne stakeholdere. Organisationens selvopfattelse 

samt interne mål skal svare overens med de eksterne stakeholderes opfattelse af 

organisationen, for at der ikke opstår et gap mellem disse.  

 

Image-Culture gap  

Et gap mellem image og culture forekommer, når organisationen fremstiller løfter, som den 

ikke er i stand til at overholde. Et løftebrud vil skabe mistillid hos stakeholdere og gøre dem 

mere tilbøjelige til at se andre veje.  

 

Vision-Culture gap  

Når der opstår et gap mellem vision og kultur, sker dette oftest, hvis medarbejderne ikke er 

enige med ledelsen om, hvor organisationen er på vej hen. Kommunikerer ledelsen ikke 

tydeligt ud til medarbejdere, hvor organisationen er på vej hen, vil der opstå̊ forvirring og 

dernæst utilfredshed blandt medarbejderne, hvilket kan skade organisationen.  
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Hvis der opstår gaps i en organisation 

Hvis der opstår et gap mellem de tre parametre, er det nødvendigt, at organisationen tager 

handling på dette og forsøger at lukke selvsamme gap. VCI-modellen er et værktøj til at 

lokalisere et gap, hvorefter organisationen ved, hvor de skal sætte ind for at lukke gap’et. 

Dermed skal det ikke forstås som et værktøj til at lukke gap’et, men udelukkende til at 

lokalisere det. Hatch & Schultz fokuserer i deres teori på at bevæge sig fra Corporate 

branding til Enterprise branding. Her er dialog mellem de tre “ben” i VCI en kritisk 

succesfaktor (Hatch & Schultz, 2009). Det er nødvendigt at inddrage brandambassadørernes 

meninger til fremtidige strategiske overvejelser. Det giver organisationen mulighed for at 

forstå stakeholderne endnu bedre, hvilket minimerer gap’et mellem vision og image. 

Samme princip er gældende, når det kommer til medarbejdere. Ledelsen skal lytte til 

medarbejderne, når de udarbejder mål og vision, for at kunne skabe en bedre 

overensstemmelse mellem topledelse og det operationelle niveau (Hatch & Schultz, 2009). 

 

Agenda-setting 

“The salience of elements on the news agenda influences their salience on the public 

agenda” (Carroll & McCombs, 2003, s. 37). En stor del af den information den gængse 

borger opnår, og dermed har på sin aktuelle agenda, bliver drevet og skabt via medierne 

(ibid.). Dette har den betydning, at en stor del af vores information dermed er andenhånds-

data. Da informationen først har været gennem en journalist, som har kondenseret 

informationerne, og derefter videregivet dem på dén måde, som journalisten føler mest 

passende til et specifikt media (ibid.). Hvor og hvornår denne information/nyhed bliver 

publiceret har ligeledes en stor effekt på, hvordan det bliver modtaget hos befolkningen. 

Samtidig har det også en betydning for, hvor i mediet en nyhed udkommer. Er nyheden på 

forsiden af en avis, vil den uundgåeligt have større gennemslagskraft end en nyhed, som er 

placeret i midten af en avis (ibid.) Samme tendens kan ses online, hvor den nyhed du mødes 

med, når du tilgår et online nyhedsmedies website, vil have større chance for at fange 

borgernes interesse, kontra en nyhed som ligger i bunden af selvsamme nyhedsmedies 

website. Agenda-setting teori kommer originalt fra teori omkring politisk kommunikation 

(ibid.). Her har forskere undersøgt, hvordan de forskellig politiske holdninger får 

opmærksomhed alt afhængig af, hvordan nyhedsformidlere vælger at positionere/publicere 
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samt, hvordan de skriver om dem (ibid.). Carroll & McCombs (2003) har elaboreret på denne 

teori og taget ’objektet’, som skal forstås således; ”The term ‘object’ is used here in the same 

sense that social psychologists use the term ‘attitude object,’ the thing that we have an 

opinion about.” (Carroll & McCombs, 2003, s. 37). Førhen drejede objektet sig udelukkende 

om politikere, offentlige udfordringer etc. og inkluderede det med organisationer, brands 

mv. Som Hatch & Schultz(2002) udtaler sig; “the media is taking more and more interest in 

the private lives of organizations and in exposing any divergence it finds between corporate 

images and organizational actions” (Hatch & Schultz, 2002). Derfor kan det være 

altafgørende for organisationer, hvordan medierne behandler dem og ligeledes hvilke 

informationer, som journalisterne opnår og herefter formidler.  

 

Agenda setting bliver opdelt i flere niveauer. De relevante niveauer samt den relevante 

relaterede underliggende teori, vil i det kommende blive præsenteret.  

 

First-level agenda setting  

“At the first level of agenda setting, the salience of objects on the media agenda influences 

the salience of those objects on the public agenda” (Carroll & McCombs, 2003, s. 38). 

Hermed handler det første niveau (level oversat) af agenda setting omkring, hvor meget 

opmærksomhed et emne får i nyhedsmedierne (ibid.). Antallet af gange en nyhed/emne 

bliver omtalt har en betydning for, hvor meget borgerne vil lægge mærke til det og dermed 

tage stilling til situationen. Med andre ord, er medierne hermed styrende ift. hvad der skal 

være på den offentlig befolknings agenda (ibid.). Det er naturligt, at jo mere en nyhed/emne 

får pressedækning, jo større er chancen for, at befolkningen vil høre om dette (ibid.). Derfor 

er mængden af dækning styrende ift. første niveau af agenda setting. Mængden af dækning, 

placeringen af nyheden, størrelsen på overskriften mv. har alle betydning for, hvorvidt 

befolkningen komme til at engagere sig i dette ’objekt’. Første niveau af agenda setting 

omhandler dermed mængden af opmærksomhed, som et objekt skal have, som derfra vil 

have indflydelse på offentlighedens personlige agenda (ibid.).  
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Second-level agenda setting 

“Where the first level of agenda setting is concerned with the salience of objects (whether 

public issues, political candidates, or companies), the second level of agenda setting is 

concerned with the salience of the attributes of those objects" (Carroll & McCombs, 2003, s. 

38). Hermed skal det forstå således, at første niveau vedrører mængden af opmærksomhed, 

hvor andet niveau omhandler hvordan denne opmærksomhed bliver italesat (ibid.). Dette 

indebærer blandt andet hvilke ord, sammensætning af informationen og ’tonen’ igennem 

artiklen. Disse parametre tager hermed andel i, hvordan medierne påvirker den almindelige 

borger til at tænke omkring et specifik objekt.   

 

I denne teoretiske udredning er der umiddelbart to dimensioner, som beskriver, hvorvidt en 

journalist kan forme læserens forståelse af et objekt. Carroll & McCombs (2003) definerer 

det således; “At the second level, agenda setting effects are on comprehension. These 

attribute agenda-setting effects on public comprehension can be described in terms of two 

dimensions: substantive and evaluative” (Carroll & McCombs, 2003, s. 38). Disse er med til 

at forme det ‘image’, som objektet besidder. Carroll & McCombs (2003) beskriver de to 

dimensioner; “Examples of substantive attributes include ideology and issue positions, 

competency, experience, or personal traits” (ibid., s. 38)... “In turn, each of these substantive 

attributes can be arrayed along an affective dimension, typically defined as positive, 

negative, neutral, and mixed” (ibid., s. 38). Derfor kan der argumenteres for, at den følelse 

eller den ’tone’, som bliver sat i nyheden/historien er ligeså indflydelsesrig som konkrete 

fakta, der fremkommer (ibid.).  

 

Framing 

En måde hvorpå, medierne kan have større indflydelse på, hvordan et objekt bliver 

modtaget af forbrugerne er ved hjælp af framing, som bliver defineret således af Entman 

(1993); “Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 

aspects of perceived reality and make them more salient in the communicating text, in such 

a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation 

and/or treatment recommendation for the item described. Frames, then, define problems—

determine what a causal agent is doing and costs and benefits, usually measured in terms of 

cultural values; diagnose causes—identify the forces creating the problem; make moral 
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judgments—evaluate causal agents and their effects; and suggest remedies—offer and 

justify treatments for the problem and predict their likely effects”. (Entman, 1993, s. 52). 

Dette ligger naturligt i tråd med andet niveau af agenda setting, hvor journalistens måde at 

italesætte en nyhed kan have indflydelse på opfattelsen af denne nyhed. Hvor agenda 

setting i høj grad handler om, hvad og hvor meget, der informeres omkring et objekt, 

handler framing i ligeså høj grad om, hvad der udelades. (ibid.) Ikke at skabe fuld 

transparens vedrørende et objekt, kan have stor indflydelse på opfattelse af objektet, 

hvorfor det kan være altafgørende for objekter, hvordan de bliver ’framet’ i diverse medier 

(ibid.).  

Dette bliver bl.a. også italesat af Hallahan, 1999 i hans teori omkring framing, hvor han 

udtaler “A frame limits or defines the message's meaning by shaping the inferences that 

individuals make about the message. Frames reflect judgments made by message creators 

or framers” (Hallahan, 1999, s. 207). 

 

Entman, 1993 teori omkring framing er blevet valgt i denne situation, da den ligeledes 

fokuserer på medier og deres indflydelse. Framing teorien skal bidrage til at vurdere, 

hvorvidt den retorik som bliver benyttet af medier bliver opsamlet af forbrugerne, og 

dermed er medskabende til den underliggende diskurs, som befinder sig i samfundet.  

 

Sociale medier & Doppelgänger 

Følgende afsnit redegør kort for den valgte teori, der relaterer til vores sociale medie 

analyse. Afsnittet indeholder relevant teori vedrørende hhv. Online comments, echo-

chambers samt doppelgänger (herefter dobbeltgænger) brand images, og beskriver ligeledes 

sammenhængen mellem teorierne.  

Med henblik på at afdække, hvorvidt dét at blive eksponeret for kommentarer online har 

indflydelse på meningsdannelse overfor en organisation, samt hvilken vægt kommentarerne 

har i forhold til det egentlige indhold i et moderopslag anvendes Sung & Lee (2015). I 

forbindelse med et konkret studie undersøger de, hvorvidt online kommentarer har 

indflydelse på offentlighedens attitude i forhold til organisationer, og om deres forforståelse 

af organisationen har indflydelse på deres måde at optage kommunikation på (Sung & Lee 

2015, s. 334). Det søges konkret at benytte det teoretiske udgangspunkt til at afdække, om 
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kommunikationen i kommentarspor, for hhv. Carlsberg Byen & Københavns Kommune, har 

indflydelse på den brugertype, der engagerer sig i kommentarsporet. Dertil ønskes det 

ligeledes at belyse, hvorvidt kommentarernes indhold vægter tungere end selve opslagets 

indhold, som Sung & Lee fandt i deres undersøgelse: ”The tone of the online comments, 

particularly the negative comments, had a greater impact on the respondents’ attitudes 

toward the issues than the tone of the news story itself” (ibid. s. 327).  

Med henblik på at komplementere ovenstående, inddrages teori vedrørende ekko-kamre på 

Facebook. Quattrociocchi et al. (2016) har foretaget et komparativt studie af Facebook 

brugere fra hhv. Italien og USA for at afdække, hvorvidt ekko-kamre eksisterer, ved at måle 

hvordan brugerne relaterer til forskellige narrativer på Facebook (Quattrociocchi, Scala & 

Sunstein, 2016). Her beskrives det; ”even when information is deliberately false and framed 

with a satirical purpose, its conformity with the conspiracy narrative transforms it into 

suitable content for the conspiracy echo chamber” (ibid. s. 214). Da der inddrages konkrete, 

empiriske eksempler på ovenstående i analysen, argumenteres der for, at undersøgelsen vil 

være et godt bidrag til afhandlingen.  

Slutteligt bindes afsnittet sammen ved at afdække, hvorvidt Carlsberg Byen & Københavns 

Kommune, på baggrund af føromtalte teorier, er i risikozonen for at få skabt et 

dobbeltgænger brand image, der teoretisk defineres som ”a family of disparaging images 

and stories about a brand ... by a loosely organized network of consumers, antibrand 

activists, bloggers, and opinion leaders in the news and entertainment media” (Thompson, 

Rindfleisch & Arsel, 2006, s. 50).  
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Analyse 

 

City branding – Hvordan kan København opfattes som et brand? 

Brandet ’København’ 

Definitionen af et brand, har mange forskellige ophav. AMA (American Marketing 

Association) definerer eksempelvis et brand således: ” A brand is a name, term, design, 

symbol, or any other feature that identifies one seller’s good or service as distinct from those 

of other sellers”  (AMA, 2017). Det skal tilføjes, at dette er en litterær definition, men den 

bliver også brugt af flere akademiske forskere inden for Place Branding. Bl.a. benytter 

Robert Govers (2009) ligeledes denne definition i sin research inden for området (Govers, 

2009). Herved skal et brand forstås som dét, der adskiller et objekt fra et andet. Den 

klassiske måde at opfatte et brand og branding på, foreligger nok virksomheder, hvor de 

søger at konkurrere omkring salg af sine produkter. Virksomheden tillægger sit produkt en 

ekstra ’fordel’, ved at iscenesætte produktet og/eller virksomheden på en bestemt måde 

(Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999). 

 

Ifølge Kotler et. al. (1999) gør princippet omkring branding sig ligeledes gældende inden for 

byer. Der er stor forskel på, hvordan byer opfattes verden rundt, ligeledes også hvad de 

forskellige byer kan tilbyde af fordele. London har eksempelvis et stort ’banking district’, 

som er attraktivt for nogen, hvilket tiltrækker potentielle medarbejdere, virksomheder, 

turister mv (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999). Dette betyder, at London vil have en 

brandingmæssig fordel ift. Cambridge. Dog kan Cambridge vinde på andre parametre og 

tiltrække andre målgrupper, som byen finder mere interessant i forhold til den pågældende 

strategiske vision (Campelo, 2017).  

Derfor kan der argumenteres for, at dette også er gældende for København. Som vist i Figur 

3 nedenunder, har en bys politiske magthavere ansvaret for, at der sker positiv forbedring i 

byen. Dermed at forøge levevilkårene for nuværende og potentielle indbyggere. Dette kan 

kun gøres, hvis der er økonomisk vækst i byen (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999). 

Derfor søger byen, at der flytter flere virksomheder og beboere til, som vil skabe en forøget 

skatteindtægt og dermed frigøre kapital til at forbedre ”produktet”, København. Denne 

kapital bliver reinvesteret i samfundet ved eksempelvis at forbedre logistikken i byen, som 
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derved øger interessen for byen. Dog viser modellen her, at det med størst sandsynlighed 

også øger boligpriserne pga. efterspørgslen er højere end udbuddet, dette kan medføre, at 

nogen behøver mere social støtte, hvilket kan lede til en forøgelse af skattetrykket.  

    

 
Figur 3 - Place growth dynamics. Soruce: Kotler et al., (1999) 

 

København kan derfor anskues som et brand, da København sidder på samme 

markedsføringsmæssige udfordringer som diverse virksomheder. De skal begge gøre sig 

attraktive overfor en specifik målgruppe for at forbedre bundlinjen, som derved kan 

forbedre virksomheden/byen.  

 

Dykker man ned i Kommuneplanen fra 2019 (Kommuneplan, 2019), finder man forskellige 

tiltag som København laver for at forbedre levevilkårene for indbyggerne. Dette er bl.a. at 

investere i infrastruktur, som eksempelvis en metro. Det indebærer ligeledes, at der ikke 

bygges for højt, som gør København til en unik by i dens arkitektur. Dette er blot et lille 

udpluk af de tiltag, som København arbejder med for at gøre byen til en attraktiv destination 

både for forbrugere, virksomheder og turister (Kommuneplan, 2019).  

Det skal dog tilføjes, at det ikke er ligetil at tiltrække investeringer udefra. Det er en 

mangesidet facet, som kræver adskillelige forskellige initiativer for at pleje interesser 

overfor nogle forbrugere samtidig med ikke at forpurre det for andre (Kotler, Asplund , Rein, 

& Haider, 1999).   
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Hvordan brander en by sig? 

Kotler & Keller (2015) definerer branding således “Branding is endowing products and 

services with the power of a brand” (Kotler & Keller, 2015) Herved ses det, at brandet skal 

løfte de services og produkter, som en virksomhed kan tilbyde. Projekterer man dette over 

på en by, skal det opfattes på samme måde. Argumentet er, at der er mange forskellige byer 

rundt om i Danmark samt i Europa, som investorer kan vælge at etablere virksomhed i, eller 

som beboere kan flytte til mv. (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999). Der skal derfor være 

noget ud over det sædvanlige, som kan være med til at lokke investorer til en bestemt by. 

Ligesom med virksomheder, er der ikke nogen simpel opskrift på, hvordan man gør dette. 

Kotler et. al. (1999) påpeger dog vigtigheden af at arbejde med markedsføring for byer 

således ”The first a least desirable response is to do little in hope that problems will diminish 

on their own. Some places even consider their individual situation as a ’divine destiny’.” 

(Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999, s. 23). Dette skal forstås som, at byer ikke altid over 

tid vedligeholder deres status og popularitet rundt om i verden, med mindre de arbejder 

med deres stakeholdere for at forøge levekvaliteten af byen. Campelo (2017) beskriver 

arbejdet med branding af byer således: ”City branding, on the other hand, demands 

different levels of partnerships between types of industries and stakeholders. It requires a 

network of collaboration more likely to embrace vertical and horizontal partnerships” 

(Campelo, 2017, s. 13). Arbejdet med stakeholdere for byer, skal derfor forstås som en mere 

kompleks situation, da der både arbejdes horisontalt og vertikalt. Arbejdet med horisontal 

samarbejder, forekommer når flere inden for samme industri ”slår sig sammen”, og derved 

hjælper hinanden fremad. Det kunne være vinbønder, som gerne vil fremme interessen for 

deres område og dermed arbejder i fælles retning, for at opnå dette (Campelo, 2017). Det 

vertikale samarbejde, som byer arbejder med, kommer til udtryk, når der skal tages flere 

industrier ind i ligningen samt kulturer, religioner mm. Her arbejdes der på tværs af flere 

forskellige ’lag’, hvilket gør hele processen for byers markedsføring mere kompleks. Dette 

kræver derfor en større inddragelse af stakeholdere, for at der kan tages beslutninger på det 

mest oplyste grundlag.  
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At brande sig overfor andre byer, er en stor opgave, da der er mange forskellige parametre, 

som beslutningstagerne skal være opmærksomme på. Dette indeholder bl.a. turisme, 

uddannelse, lovgivning, boligmarked og meget mere.   

Byer markedsfører sig på samme måde som virksomheder i den forstand, at byer, som 

arbejder pro-aktivt med deres markedsføring, segmenterer sine målgrupper og udformer 

specifikke buskaber til disse. Der findes mange forskellige eksempler på, hvordan byer 

igennem tiden har brandet sig som et unik sted. Et af de mest kendte er nok ’Silicon Valley’, 

som bliver anset for ’teknologiens hovedstad’. Hvilket tiltrækker både store tech-

virksomheder, men også de bedste medarbejdere inden for branchen.  

 

Hvordan brander København sig overfor indbyggerne?  

For at opnå en forståelse for samt bygge bro mellem dette afsnit og senere afsnit 

vedrørende Enterprise Branding er det nødvendigt at se på, hvordan København søger at 

brande sig overfor stakeholders. Dette skal ses som en overordnet branding målrettet 

borgerne, som i dette tilfælde skal ses som forbrugerne af København, da de benytter sig 

eller vil benytte sig af byen. Begrebet ’forbruger’ defineres således “The actual or 

prospective purchaser of products or services” (Chovanováa, Korshunovb, & Babčanovác, 

2015, s. 620), hvilket ligeledes er gældende, når der er tale om nuværende beboere og/eller 

potentielle tilflyttere af nye beboere. Senere i afhandlingen vil der blive dykket dybere ned i 

materien vedrørende branding- og visionsinitiativerne.  

 

Zoomes der ind på den kommunikation Københavns Kommune sender direkte til 

forbrugerne via Facebook, ses det tydeligt, at de søger at skabe en følelse af, at der skal 

være plads til alle i København. Ligeledes lægges der vægt på, at kommuneplanen i 2019 

skal være grundlaget for, hvordan København vil opfattes af forbrugerne.  
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Et udpluk fra Københavns facebookside 

 
Udtalelse 1 - Kilde: Københavns Kommunes Facebook hentet d. 15/4/20 

 

Da Københavns Kommune fremlægger, at kommuneplanen 2019 skal være fundamentet for 

den visionære tilgang, dykkes der dybere ned i den for at undersøge, hvordan København 

kommunikerer sine visioner også kaldet ’brandløfter’ (brand promise).  

 

Københavns overordnede pay-off lyder således ”Verdensby med ansvar” (Københavns 

Kommuneplan 2019). I dette ligger, at København søger at være en by, som skal på 

verdenskortet, selvom det er en relativ lille by på verdensniveau. Samtidig er det også vigtigt 

for København, at byen tager ansvar overfor københavnerne og deres forventninger til, 

hvordan byen skal udarte sig i fremtiden. Dette harmonerer godt med teorien, hvor Kotler 

et. al. (1999) beskriver dét at arbejde med sit brand, ved at opstille visioner og målsætninger 

og ligeledes kommunikere dem, som en helt essentielt del af markedsføring (Kotler, Asplund 

, Rein, & Haider, 1999). 

Disse visioner samt markedsstrategiske målsætninger kommunikerer Københavns 

Kommune eksplicit i sin kommuneplan. Her slås der ned på 4 punkter, som er vigtige for 

borgerne/forbrugerne, at København arbejder med. De har inddelt det i 4 punkter, som 

nedenfor kan ses (Københavns Kommuneplan, 2019, s. 5).  
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Plads til alle  

Først og fremmest skal København, ifølge københavnerne, være en by med plads til alle. Det 

betyder, at der skal være boliger for alle indkomster, at der skal være grønne åndehuller, 

offentlige funktioner og plads i trafikken.  

 

Pas på byens kvaliteter  

Et andet vigtigt budskab er, at vi skal passe på byens kvaliteter. Når vi udvikler byen, skal vi 

huske at passe på det særlige ved København, hvad enten det gælder byens historie, særlige 

miljøer, arkitektur eller de grønne områder.  

 

Mere cyklisme og kollektiv trafik  

Man kan ikke sige København uden at sige cykler. Men københavnerne efterspørger endnu 

bedre cykelforhold og efterspørger desuden endnu bedre forhold i den kollektive trafik.  

 

Mangfoldighed, diversitet og møder på tværs  

Sidst, men ikke mindst, så̊ ønsker københavnerne, at København også̊ fremover skal være en 

mangfoldig by med diversitet og tolerance. En by, hvor man kan omgås hinanden uanset 

baggrund.  

Københavnernes klare budskaber giver et godt og solidt opdrag til Kommuneplan 2019. På 

de følgende sider giver vi med kommuneplanen konkrete svar på den opgave, vi er blevet 

stillet af københavnerne.  

 

Når København eksplicit og offentligt udtaler sig omkring sine målsætninger, skabes der en 

autokommunikativ effekt afledt af dette (Christensen, 2004). Den autokommunikative effekt 

har den påvirkning, at den går ind og påvirker både modtager og afsender. Dette betyder, at 

ikke nok med, at borgere forventer disse tiltag, så ved Københavns Kommune ligeledes, at 

borgerne forventer, at Københavns Kommune nu overholder sine løfter. I sagens natur, 

bliver disse 4 hovedpunkter først en realitet, når de bliver udgivet til offentligheden, hvorfor 

der nu skabes en usynlig underliggende bindende kontrakt (ibid.). Derfor opstår der et 

brandløfte, som Københavns Kommune skal stå til ansvar overfor, for at der ikke opstår 

negativ påvirkning af Københavns brand. Dette vil blive yderligere behandlet i afsnittet 

omhandlende del 2 af Enterprise Branding.    
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Hvorledes kan København anskues som selvstændigt brand, med udgangspunkt i teorien om 

'Place (City) branding’?  

Da København har til formål om at forbedre levevilkårene for sine indbyggere, søges der at 

skabe en økonomisk vækst, som skal være katalysatoren for at det kan lade sig gøre (Kotler, 

Asplund , Rein, & Haider, 1999). For at investere i levevilkårsforbedrende tiltag søges der 

bl.a. at tiltrække virksomheder, beboere og turister. Det skal gøres ved at gøre byen 

attraktiv og herved iscenesætte sig overfor potentielle ’forbrugere’, som i dette tilfælde skal 

forstås som nuværende og potentielle beboere/virksomheder/besøgende i København 

(Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999). Ordet ’forbrugere’ bliver herved lånt fra den 

klassiske markedsføringsmæssige verden og tilknyttet city Branding. Det betyder, at der 

herved opstår en form for forretning, hvor København skal forsøge at gøre sig mere attraktiv 

end sine konkurrenter, som i dette tilfælde er andre større byer. For at opnå det bedst 

mulige resultat, har beslutningstagerne i Københavns Kommune lavet et feltstudie, hvori de 

har adspurgt byens indbyggere omkring forventninger til udviklingen af København. Dette 

skal være med til, at København på bedst mulig vis kan drive byen i den rigtige retning. Disse 

har de nedskrevet i en kommuneplan, hvorfor en autokommunikativ effekt opstår, og der 

skabes en forventning til, at København overholder disse målsætninger, som de har italesat i 

denne kommuneplan. Hermed opstilles et brandløfte, som, hvis det ikke bliver vedligeholdt, 

ifølge teorien vil skade opfattelsen af brandet - København. Argumentet for, at København 

skal vedligeholdes, og derved opfattes som et brand, kommer derfor til sin ret i forbindelse 

med disse klassiske virksomhedstræk samt markedsføringsmæssige overvejelser. I 

teoriafsnittet bliver der ligeledes beskrevet, hvordan tankegangen omkring lande og byer 

kan opfattes som brand, hvorfor den ovenstående analyse skal være med til at cementere 

dette ved at inddrage de klassiske markedsføringsmæssige begreber og tilpasse dem til 

Place Branding, for at danne forståelsesrammen for de kommende afsnit. 

 

Brand architecture – Hvordan kan man opdele Københavns brand? 

København som moderbrand  

Teorien omkring brand architecture har sin grundsten i den kommercielle verden, hvor den 

blev brugt til at maksimere nytten af diverse produktgrupper, som er en del af 
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organisationen. I udviklingen af teorien omkring place branding, er brand architecture 

allerede blevet inkluderet, som et værktøj, hvorpå der kan monitoreres forskellige industrier 

også kaldet sub-brands. Bl.a. beskriver Bowie & Dooley (2005), hvordan teorien omkring 

sub-brands kan styrke markedsføringen i en nation ”Sub-brand architecture has two key 

benefits. First, it creates a flexible brand framework that allows sub-brands to maintain their 

individuality while complementing the master brand. Secondly, it allows the master brand to 

leverage certain sub-brands to attract niche markets.” (Dooley & Bowie, 2005, s. 407).  

 

Aaker (2004) forklarer, hvordan man kan opfatte moderbrand, således; ”A master (or 

parent) brand is the primary indicator of the offering, the point of reference” (Aaker, 2004, s. 

43). Et moderbrand er med andre ord, paraplyen i en brand arkitektonisk model. Det skal 

forstås som, at moderbrandet har magten til at diktere, hvordan diverse sub-brands skal 

agere, da disse ikke ville eksistere uden ”tilladelse” fra moderbrandet. Det skal derfor 

forstås som, at sub-brands er individuelle, da de ikke tager forhold horisontalt, men er styret 

vertikalt gennem dikteringen fra moderbrandet. København har samme ’magt’ i denne 

konstellation, hvor København kan diktere via lovgivning, hvordan diverse sub-brands 

skal/må agere. Samtidig er København ligesom med private organisationer afhængig af, at 

disse sub-brands performer bedst muligt. Hvis ikke dette sker, vil det skade København 

økonomisk, hvilket vil gå ud over byens generelle velfærd.   

 

Argumentet fremført af Dooley & Bowie (2005) danner grundlaget for, at København kan 

anses som et moderbrand. Derfor vil denne udredning ligeledes blive funderet i teorien 

omkring sub-brands. Dooley & Bowies (2005) teori omhandler nationer, hvilket adskiller sig 

fra denne teoretiske tankegang. I dette tilfælde vil der blive opsat en teoretisk ramme, som 

foregår på by-niveau, hvilket giver mulighed for, at komme længere ned i diverse sub-

brands og undersøge, hvorledes samspillet mellem moderbrand/sub-brands samt sub-

brands/endorser foregår. Samtidig skal det tilføjes, at der kan opstå nogle faldgrupper ved 

at låne fra Dooley & Bowies (2005) teoretiske udgangspunkt. Her bliver der fokuseret på, 

hvorledes der kan opstå større harmoni mellem turisme på nationalt plan og lokalt plan, ved 

at etablere et netværk, som ligeledes deles op i et hierarkisk system. Da dette speciale søger 

at undersøge, hvorvidt der kan opstå implikationer for et moderbrand ved negativ omtale i 
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et sub-brand og ikke, hvordan der kan skabes større værdi, vil der være en væsentlig 

differentieret teoretisk motivation bag de to undersøgelser.  

 

I forrige afsnit vedrørende city branding, blev der argumenteret for, at København skal 

anses som et selvstændigt brand. Dette argument, vil være grundlaget for dette afsnit, hvor 

København vil blive ’skilt ad’ og opdelt i sub-brands.  

 

 

 
Figur 4 - Opdeling af Københavns brand. Inspiration fra Aaker (2004) 

 

Københavns sub-brands 

Som det ses på illustrationen ovenfor, bliver København sat i toppen af dette brand hierarki. 

Hertil bevæges linjen nedad, hvor de forskellige undergrupper/sub-brands bliver opdelt i 

forskellige brancher. Hertil trækkes der på samarbejde (collaboration) teorien, som tidligere 

beskrevet i Place branding afsnittet. Inden for disse brancher fremkommer der en interesse i 

at arbejde horisontalt sammen (Campelo, 2017). Dette skal betyde, at eksempelvis 

branchen ’turisme’ gerne vil arbejde sammen med moderbrandet omkring at få flere 

turister til København, som uden tvivl vil gavne alle inden for branchen. Dog har de ikke 

nogen udpræget interesse i, at boligmarkedet er fair for alle eller lignende. Dette vil ikke 

skabe nogen kommerciel gevinst for dem, hvorfor det anses som ikke nyttemaksimerende 

og derfor ikke af interesse, med tanke på hypotesen omkring rational choice (Hagen, 2013). 

Det er i Københavns interesse, at alle disse sub-brands performer på bedst mulig vis, for at 
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skabe den største harmoni og derved gevinst på diverse parametre. Det kan ikke udelukkes, 

at der kan opstå både positive og negative holdninger på tværs af sub-brands, men dette 

speciale vil af hensyn til undersøgelsesområdet ikke inddrage denne form for 

påvirkningskæder.  

Modellen nævner 4 brancher og tillægger en ”xyz”, da der kan argumenteres for, at der er 

flere brancher, som har stor indflydelse på, hvordan en by agerer samt hvem 

beslutningstagerne i byen anser som primære stakeholders.   

 

Hvordan opstår en ’endorser’ på sub-brandet og hvad er deres indflydelse? 

Inden for disse sub-brands findes der nogle aktører, som opererer inden for dette felt, da 

sub-brandet ellers ville være ligegyldigt. Sub-brandet kan ikke leve for sig selv, men er 

afhængig af, at der er aktører, som ’udnytter’ de rammer, som er opstillet for dem. Disse 

aktører kaldes endorsere, da de benytter sig af den opbyggede interesse og troværdighed, 

som sub-brandet tilbyder. Aaker (2014) beskriver sin teori omkring endorsere, som både 

værende med til at skabe substans og troværdighed til et sub-brand, men som også selv kan 

låne den opbyggede troværdighed, hvorfor det er en todimensionel funktion, der tjener. 

”Although the primary role of the endorser usually is to provide crediability, a strong brand 

can impact the endorsed brand image and even play a modest driver role” (Aaker, 2004, s. 

53) 

 

I denne afhandling, vil der blive fokuseret på boligmarkedet, som ikke ville være 

eksisterende, hvis der ikke var nogen som købte eller byggede boliger i København.  

Boligmarkedet vil derfor være afhængig af sine endorsere, som derfor også fremstår som 

ansigtet udadtil for forbrugerne, dermed anses de som ambassadører for sub-brandet 

”boligmarkedet”.  Det betyder, at boligmarkedet som sub-brand er afhængig af, at 

troværdigheden er høj hos disse endorsere, da det ellers vil skade det overordnede syn på 

boligmarkedet, som kan påvirke andre endorsere samt moderbrandet. Som Aaker (2004) 

udtaler ”Endorsements are powerful because endorsers are somewhat insulated from the 

brands they endorse. Thus, they can contribute with reduced risk that their associations will 

be affected by the performance of the endorsed brand.” (Aaker, 2004, s. 43). Endorsers 

bliver derfor anset for at have mindre risiko, hvis der opstår negative situationer, i forhold til 

moder eller sub-brands. Dog antager teorien, at der også er mindre risiko for, at 
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moderbrandet oplever negativ påvirkning, hvis endorser agerer negativt overfor sine 

stakeholdere.  

Denne afhandling fremlægger argumentet, at hvis en endorser agerer med negative følgere 

hos forbrugerne, vil det påvirke den generelle opfattelse af moderbrandet. Det betyder, at 

endorsers har en indflydelse på moderbrandet, ligeledes har moderbrandet en indflydelse 

på endorsers. Der skabes derfor en dualitet, hvor Aaker (2004) hidtil har fokuseret på en 

lineær påvirkningskæde, hvilket skaber en mere dynamisk tilgang til denne 

påvirkningskæde. Det skal ligeledes tilføjes, at teorien omkring endorsers kommer fra de 

private organisationers verden, hvor endorsers ikke agerer selvstædigt i samme grad, som 

aktørerne på boligmarkedet gør. Dog kan de sidestilles, da endorsers alene ikke kan agere 

uden sub-brandet og moderbrandet, hvorfor argumentet for, at der opstår en dualistisk 

påvirkning, vil skabe sin aktualitet. 

En ’endorser’ låner således troværdighed af sub-brandet, som igen låner det fra 

moderbrandet. Endorseren, som kunne være PFA, da de ejer og opfører bygninger i 

København, er derfor den ambassadør, som forbrugeren møder, hvorfor endorseren er 

medskabende i det indtryk, forbrugerne opbygger omkring sub-brandet, underforstået 

boligmarkedet. Da forbrugeren møder et boligselskab og ikke Københavns Kommune, vil 

forholdet være afhængigt af, hvordan boligselskabet agerer overfor forbrugeren. Hvilket 

danner grundlaget for argumentet om, at endorserne har relativ høj indflydelsesrisiko på 

moderbrandet, hvilket skiller sig ud fra hidtidig teori. 

 

Da København står som moderbrand og derfor ’står inde’ for sit sub-brand, boligmarkedet, 

vil forbrugerne hengive sig til den tillid, de har til København, og dermed indforstået bygge 

troværdighed overfor boligudbyder. Dette er baseret på, at forbrugeren forventer, qua sin 

troværdighed til København, at de ikke vil tillade endorsere, som er skadende for 

moderbrandet (Aaker, 2004, s. 42). Dette vil senere i afhandlingen bliver undersøgt, via en 

empirisk funderet analyse, som skal afdække diskursen omkring disse sub-brands og deres 

påvirkning af moderbrandet. Hvis forbrugerne knytter endorsers ageren på boligmarkedet, 

vil der være en korrelation mellem ageren og brandopfattelse, hvilket tilgodeser 

argumentet. Dette skal derfor være med til at validere den videreudvikling af teori, som blev 

præsenteret i dette afsnit.   
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I hvilken grad kan København beskrives som moderbrand til dertilhørende sub-brands i følge 

teorien om ”brand architecture”?  

Ved at benytte sig af teorien omkring brand architecture, opnår man muligheden for at 

monitorere og orkestrere sin organisation, for at øge den individuelle og samlede 

performance for hver sub-brand. Moderbrandet fremstår som en paraply for tilhørende 

sub-brands, hvor moderbrandet har til formål at skabe de bedst mulige forhold for sine sub-

brands. I dette speciale bliver der argumenteret for, at København fungerer som et 

moderbrand for sub-brands som; boligmarked, turisme, mm. Ved at låne fra tidligere 

funderet teori på nationalt plan, har det været muligt at ’skille’ og dermed opdele 

Københavns sub-brands, for at opnå en større indsigt i Københavns organisationsmæssige 

apparat og dermed, hvor Københavns arbejde med branding skaber værdi. Den tidligere 

funderede teori fokuserer på, hvordan København kan skabe en brandingmæssig fordel for 

sine sub-brands. I dette afsnit argumenteres der for, at der opstår en dualistisk 

påvirkningskæde, hvor de aktører (også kaldet endorsers) der eksisterer inden for sub-

brandet, har en påvirkning på moderbrandet. Det ovenstående afsnit beror sig på, at hvert 

sub-brand er nyttemaksimerende, hvorfor der ikke bliver taget højde for horisontale 

påvirkningskæder.  

Endorsers og sub-brands er afhængige af hinanden, når det benyttes inden for citybranding. 

Sub-brandet ’boligmarkedet’ i sig selv har ikke nogen værdi, da forbrugeren ikke kan ’møde’ 

eller kontakte boligmarkedet, vil den kontaktperson, de oplever, være endorsers, som i 

dette tilfælde er boligejere og -udlejere. Det fremstår som et argument for, at 

boligmarkedet bliver påvirket af, hvordan disse endorsers agerer. Hvis dette ikke er i 

overensstemmelse med forbrugernes forventninger ift. moderbrandet Københavns 

nuværende opfattelse hos forbrugeren, vil der opstå en konflikt, som vil smitte af på den 

tillid forbrugeren har til København. Forbrugernes forventninger bliver i høj grad skabt qua 

Københavns vision, som i næste afsnit vil blive defineret og analyseret.  

   

Entreprise Branding – Del 1 
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Københavns vision for boligmarkedet 

Teorien omkring Enterprise Branding er lånt fra den kommercielle verden, hvor den bruges 

til at beskrive, hvordan organisationer kan maksimere deres initiativer inden for kultur, 

image og vision (Hatch & Schultz, 2009). Ved at skabe harmoni mellem disse tre parametre, 

vil en organisation få størst mulig udbytte, da organisationen vil skabe tilfredshed hos 

medarbejdere, kunder og ledelse, hvilket uundgåeligt vil resultere i et positivt outcome for 

alle involverede stakeholders (Hatch & Schultz, 2009). Hatch & Schultz (2009) argumenterer 

for, hvordan branding kan reduceres til at målrette sig efter visionen. ”With the addition of a 

clear and relevant vision, branding becomes a process of aligning vision, organizational 

culture, and stakeholder images” (Hatch & Schultz, 2009, s. 120). 

Dette argument indebærer derfor, at visionen skal være et centralt element i en 

organisations (i dette tilfælde en bys) branding initiativer. Hvilket betyder, at hvis der er 

uenighed mellem den vision, som København udsender, og det billede, som 

forbrugerne/beboerne opfatter, vil der opstå et gap, hvilket vil skade brandet. Det er dog 

ikke altid den bedste beslutning, blot at tvinge en vision ned gennem organisationen ”simply 

driving vision downward through the organization and outward to stakeholders can become 

self-insulating, or even narcissistic. Many top managers have this in mind when they start 

contemplating corporate branding.” (Hatch & Schultz, 2009, s. 120). Dette har Københavns 

Kommune taget højde for, ved at inddrage forbrugerne i processen og spørge dem, hvad de 

mener, København skal arbejde med for at forbedre byen. Dette er et godt initiativ fra 

Københavns side, som vil skabe større forståelse fra forbrugeren, når de selv har været 

medskabende af visionen/brandet (Hatch & Schultz, 2009).  

 

Afhandlingen konkluderede i afsnittet omkring brand architecture, at endorsers var den 

primære ambassadør for Københavns forskellige sub-brands. Da boligmarkedet i sig selv 

ikke kan kontaktes, vil forbrugerens opfattelse af sub-brandet opstå ved kontakt med 

endorsers i form af boligselskaber samt via, hvordan andre omtaler sub-brandet. København 

som moderbrand er derfor afhængig af deres ageren, når der er tale om at skabe harmoni 

mellem vision og image. Som Hatch & Schultz (2009) forklarer, vil interne og eksterne 

stakeholdere, hermed menes forbrugere og endorsers, være den primære kilde til at forstå 

brandets egentlige umiddelbare betydning; ”While there are proven methods of 

measurement in the world of branding (e.g., brand awareness, intention to buy, brand 
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equity), their underlying logic cannot explain how the meanings carried by brand symbols 

translate into affection and support for a brand during its life- time. 

This knowledge can only be acquired by contact with those who make the brand’s meaning 

what it is – the internal and external stakeholders who are the true owners of the brand.” 

(Hatch & Schultz, 2009, s. 121).  

Som vist på illustrationen nedenfor, kan der være forskellige opfattelser og dermed 

handlingsmønstre for de forskellige stakeholders på Københavns boligmarked. Det handler 

derfor om at rykke stakeholderne mere ind mod midten for at opnå harmoni, og dermed 

ensarte den brandopfattelse, der eksisterer omkring København. Dette vil være med til at 

forhindre, at forbrugerne får et negativt indtryk af København, som i sidste ende, kan være 

medskabende til at skade den økonomiske situation i byen (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 

1999). 

 
Figur 5 - Boligmarkedets stakeholdere. Inspiration fra Hatch & Schultz (2009) 

 

Dette betyder, at København ikke udelukkende selv kan kontrollere, hvordan Københavns 

brand bliver opfattet, hvilket skaber en afhængighed af stakeholderne inden for diverse sub-

brands samt forbrugerne accept af den kommunikation, som København udsender, for at 

brandet ’København’ skal opnå sit fulde potentiale. København har naturligvis stadig en stor 
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rolle i udformningen af brandet, men som vist i Figur 6 nedenfor er det samspillet mellem de 

tre, som skaber den harmoniske og ensartede forståelse af brandet ’København’1.  

 
Figur 6 - Harmoni iblandt boligmarkedets stakeholder. . Inspiration fra Hatch & Schultz (2009) 

   

København har i sin Kommuneplan (2019) vedtaget, hvordan visionen for Københavns 

boligmarked skal defineres (Kommuneplan, 2019, s. 5). Den lyder som følgende:  

 

Først og fremmest skal København, ifølge københavnerne, være en by med plads til alle. Det 

betyder, at der skal være boliger for alle indkomster, at der skal være grønne ånde huller, 

offentlige funktioner og plads i trafikken. 

 

 

Københavns Kommune har helt eksplicit opsat nogle mål for boligmarkedet frem mod 2031, 

disse indebærer blandt andet (Kommuneplan, 2019):   

• At skabe plads til 100.000 nye københavnere i 2031. 

 
1 Figur 5 & 6 er skabt på baggrund af, at give læseren en bedre forståelse af skabelsen af harmoni blandt 
stakeholders. Denne model er ikke akademisk evident i den forstand, at den er lavet ud fra vores forståelse af 
den tilgængelige teori og empiri. 
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• At almene boliger udgør 20 % af boligerne i København, og at 25 % af de nye boliger i 

byen er almene. 

• At skabe rammer for 12.000 nye ungdoms-boliger frem mod 2031.  

• At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn, enlige og ældre, og at der 

sikres en variation i boligstørrelser og typer i de enkelte byområder. 

• At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle københavnere.  

 

Dette er noget, som kan tages med i forbrugernes forventninger, når det københavnske 

boligmarked omtales. Det skaber naturligvis nogle forventninger til, at København 

overholder disse målsætninger. Samtidig skal der tages højde for, at målene er sat 12 år ud i 

fremtiden, hvorfor der kan argumenteres for, at tidshorisonten ødelægger forbrugerens 

mulighed for at holde øje med, hvorvidt København står inde for disse målsætninger. 

 

Det ses tydeligt i Københavns vision vedrørende boligmarkedet, at ambitionen for 

København er, at der skal være plads til alle slags mennesker. Hermed også boliger til 

forbrugere med både høje og lave indkomster. Dette vil være afsættet i de kommende 

afsnit, hvor det vil blive empirisk undersøgt, hvorvidt forbrugerne har samme opfattelse. 

Dette vil være nødvendigt for at undersøge, hvorvidt der eksisterer et gap mellem image og 

vision, hvilket bliver undersøgt og samlet op på i anden del af entreprise branding analysen 

senere i afhandlingen.    

 

Diskursanalyse 

Identifikation af nodalpunkter: 

Hvor momenter i følge Laclau og Mouffe er de prædikater, som er den udtalte del af 

diskursen, samler disse momenter sig omkring et særligt magtfuldt moment, nemlig 

nodalpunktet (Bom, Diskursanalytisk metode, 2015, s. 36). Det fungerer således, at 

momenterne knyttes til nodalpunktet, så der inden for en bestemt diskurs bliver skabt en 

sammenhæng. Taget ud af den pågældende diskurs, er disse momenter dog ikke 

nødvendigvis sammenhængende. Nodalpunktet blev af Laclau senere omdøbt til en tom 

betegner. Og det er ganske beskrivende; det skal nemlig forstås således, at nodalpunkter er 

meningsløse indtil der opstår momenter, som kan tilføre mening. 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 56 

 

Da vi i afhandlingen ønsker at afdække diskursen vedrørende det Københavnske brand, 

identificerer vi i forbindelse med diskursanalysen to nodalpunkter, som er bestemmende for 

denne, herunder ’København som by’ og ’København som boligmarked’. Disse to 

nodalpunkter er fastsat på baggrund af den empiri, vi har indsamlet, dels primær empiri i 

form af semi-strukturerede interviews, samt sekundær empiri indsamlet på baggrund af 

skriftlige udtalelser fra Københavns Kommune. Bestemmelsen af disse nodalpunkter er 

opstået på baggrund af den erkendelse, at vores informanters implicitte syn på det 

københavnske brand synes at være todelt, idet deres overordnede syn på det københavnske 

brand divergerer alt efter, hvilke taleemner de bliver eksponeret for. Der synes dermed at 

være en klar opdeling i deres vurdering af København, hvad enten der bliver talt om 

’København som by’ eller ’København som boligmarked’. Dette vil blive analyseret i dybden i 

det følgende afsnit.  

 

Som nævnt ovenfor, har Laclau siden den oprindelige formulering ændret ordlyden 

”nodalpunkt” til ”tom betegner”. En anden definition af nodalpunktet synes på den måde at 

være et ord eller begreb, der kan repræsentere en vis magt, men som bliver associeret 

forskelligt alt efter, hvilken diskurs den befinder sig i. Nodalpunkterne ’København som by’ 

og ’København som boligmarked’ er derfor ydermere valgt, fordi de i sig selv er relativt 

betydningstomme; ”København som by” er udelukkende en centralisering af mursten, indtil 

subjekterne gennem sproget tillægger den værdi. ’København som boligmarked’ er 

udelukkende et udtryk for køb og salg af mursten, indtil subjekterne gennem sproget 

tillægger den værdi.  

 

Ovenstående er altså et eksempel på, at de to nodalpunkter starter ud som flydende 

betegnere. De italesættes helt forskelligt, alt efter hvilken diskurs de er indlejret i. 

Byggematadorer associerer givetvis boligmarkedet i København med forretning og profit, 

hvilket er en diskurs, der reproduceres i de miljøer, byggematadoren befinder sig i. Omvendt 

vil en hjemløs givetvis associere boligmarkedet med eksklusion og søvnløse nætter, hvilket 

ligeledes er en diskurs, der reproduceres i de miljøer, den hjemløse færdes i. Dette er et 

eksempel på, hvorfor diskurser pr. definition er socialkonstruktivistiske størrelser (Phillips & 
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Jørgensen, 1999, s. 13). Vi konstruerer mening ved i sociale sammenhænge at tale eller på 

anden vis formulere os.  

 

Diskurs i et analytisk perspektiv: 

Pointen med følgende analyse er, at kunne knytte ækvivalenskæder til henholdsvis 

”København som by” og ”København som boligmarked”. De to ækvivalenskæder vil 

formentlig divergere i forhold til, om empirien betegner nodalpunkterne som værende 

positive eller negative. Ved at diskursanalysere italesættelsen af nodalpunkterne hos både 

Københavns Kommune og vores informanter, det vil sige repræsentanter for forbrugerne, 

kan vi ligeledes udlede, om der eksisterer et gap mellem Københavns Kommunes vision og 

det image, som eksisterer hos forbrugerne.  

Det kan være vanskeligt at anvende diskursteori fra Laclau & Mouffe i praksis, da 

”diskursteorien udelukkende koncentrerer sig om diskursernes indhold og indbyrdes funktion 

og derfor bevæger sig på et niveau meget langt fra praksis” (Bom, Diskursanalytisk metode, 

2015, s. 64). Anne Klara Bom (2015) opstiller imidlertid en analysemodel, som kan fungere 

som inspiration i forbindelse med analysen. De første to trin vil blive anvendt implicit i 

denne afhandling, da de ”zoomer ind på diskursens indhold og funktion (ibid., s. 64):  

 
Figur 7 - Inspiration til analyseværktøj, Bom (2015) s. 65 
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Figur 7 er en illustration af, hvordan den flydende betegner, for eksempel ”København som 

boligmarked”, omdannes til et nodalpunkt, idet den bliver indlejret i en diskursiv 

sammenhæng. Det konstitutive ydre symboliserer grænsen for den pågældende diskurs, 

mens de illustrerede momenter tilføjer yderligere betydning til nodalpunktet (ibid.). Det 

første trin i analysemodellen beskæftiger sig udelukkende med, hvad diskursen består af, og 

i hvilken kontekst, diskursen er konstrueret. Dette er en essentiel del af denne afhandlings 

diskursanalyse, da vi forsøger at afdække, om der eksisterer en kamp mellem to diskurser.  

Men eftersom, at en stor del af vores analyse lægger vægt på den ene side informanternes 

demografiske ophav, deraf underliggende motiv bag en bestemt italesættelse af 

boligmarkedet. På den anden side ses Københavns Kommunes angiveligt divergerende 

måde at italesætte boligmarkedet på, hvorfor det er nødvendigt at inddrage anden del af 

analysemodellen. Denne analysemodel lægger vægt på de menneskelige ressourcers 

diskursproduktion, og dermed også det motiv, der måtte ligge bag. Anden del af modellen 

illustreres i Figur 8:  

 

 
Figur 8 - Inspiration til analyseværktøj, Bom (2015) s. 69 

 

En stor del af vores analyses eksistensgrundlag beror på det faktum, at forskellige 

informanter, hvad enten det er vores udvalgte interviewpersoner eller repræsentanter for 

Københavns Kommune, har forskellige baggrunde, som er medvirkende til indlejringen i en 

bestemt diskursiv praksis. De har på den måde forskellige fortolkningsrepertoire, som er ”de 

diskursive ressourcer, det enkelte menneske har til rådighed, og ... rummer alle de 

muligheder, aktøren har for at handle i, med og mod samfundets hegemoniske diskurser” 
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(Bom, Diskursanalytisk metode, 2015, s. 69). Subjekter artikulerer på baggrund af deres 

fortolkningsrepertoire, både fra et individuelt perspektiv, og på vegne af sociale grupper, 

som de har et tilhørsforhold til. De bliver på den måde repræsentanter for de grupper, de 

mener at tilhøre, hvilket er hvad ”Repræsentation” i modellen refererer til.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående, vil følgende analyse bygges op ved først at analysere 

forbrugernes mening om København som by, hvilket i sidste ende skal munde ud i en 

ækvivalenskæde af momenter, som meningsudfylder nodalpunktet ”København som by”. 

Herefter gentages øvelsen ved, på baggrund af det empiriske materiale, at analysere 

forbrugernes mening om ”København som boligmarked”, hvilket ligeledes ender ud i en 

ækvivalenskæde af meningsudfyldende momenter. Hypotesen er, at de to nodalpunkter 

repræsenterer to forskellige diskurser, som begge fører tilbage til København som brand. 

Slutteligt vil der konkluderes på, hvilken af de pågældende diskurser der lader til at blive 

hegemonisk, det vil sige ”den vindende diskurs”. Efterfølgende gentages øvelsen på 

baggrund af sekundær empiri fra Københavns Kommune, hvilket endeligt er med til at 

afdække, hvorvidt der eksisterer gaps mellem vision og image. 

 

Diskursanalyse - Interview 

Interviewpersonernes italesættelse af ”København som by”. 

Det er tydeligt, at den umiddelbare opfattelse af København som by er positiv for 

informanterne. København anskues som at være blandt midten/toppen af verdens bedste 

byer. Det udtales direkte, at ”København er ret kendt for at være åbne og imødekommende” 

(Bilag A). Helt eksplicit er det altså momenter som ”åbne” og ”imødekommende”, der 

bruges til at beskrive København som by. Det er momenter, som lægger sig tæt op af 

mangfoldighed, og som reflekterer, at der er ”plads til alle”. Det er interessant, at dette 

nævnes inden boligmarkedet bliver nævnt. På den måde er det tydeligt, at åbenheden 

knytter sig til det faktum, at informanten ser København som værende en by, der rummer 

mange forskellige identiteter.  

Informanterne udtaler endvidere, at ”Vi har nogle ting i Danmark, som er ret kendt i hele 

verden” (ibid.). Uden at det er blevet foranlediget, knyttes København dermed sammen med 

Danmark. Man kan sige, at København bliver Danmarks ansigt udadtil, en slags facade for 
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omverdenen. Det er et eksempel på ’repræsentation’. Oversat definerer Laclau dette som 

”en proces, hvor den, der repræsenterer, bliver substitut for, og på samme tid kropsliggøre 

den repræsenterede” (Bom, 2015, s. 39). Selvom informanten bliver bedt om at vurdere 

København, ender hun med at tale om det samlede Danmark. Et interessant element her er 

endvidere, at ovenstående citat udtales af Mette, som oprindeligt er fra Aarhus, og muligvis 

ikke identificerer sig med København. Det bliver på den måde nemmere for hende at tale 

om på vegne af ”Danmark”. Emma gør det samme i forbindelse med hendes interview; hun 

vurderer København som værende en af de bedste byer i verden, og hendes begrundelse er, 

at ”vores velfærdssystem i Danmark er dejligt”. I stedet for at knytte momenter til 

København, gør hun Danmark synonymt med København, og underbygger det med landets 

velfærdssystem, som jo ingenlunde er forbeholdt København. 

Det er ydermere spændende, at ”Christiania” nævnes i forbindelse med ”kultur”, som her er 

en interessant flydende betegner; informanten ved, at Christiania er en af de største 

turistattraktioner i Danmark, og på samme tid er historisk forbundet til København, hvilket 

er grunden til, at hun iscenesætter det som symbolet på dansk kultur. Dette kalder Laclau 

(1990) for mytekonstruktion (Laclau, 1990, s. 61), som er en identitetsgenerator på 

gruppeniveau. ”Christiania” er på mange måder et interessant begreb at inddrage i 

forbindelse med diskursanalyse. Hvor Mette og andre italesætter det som værende 

Danmarks kulturelle pejlemærke, italesættes det af politiet og andre interessenter som en 

kriminel højborg.  

 

Da informanterne bliver bedt om at vurdere, hvorfor de mener, at København er højt 

rangeret på globalt plan, svares de blandt andet at: ”Det tænker jeg fordi, altså, det er en 

cykelby, så den er meget miljøvenlig” (Bilag A). Den pågældende informant er fra Randers, 

og har derfor ikke sin daglige gang i København. Det kan forventes, at han udtaler således, 

fordi han ved, at miljøvenlig er et moment, der anses som en positiv attribut på globalt plan. 

Derfor kan det antages, at han knytter det sammen med den høje rangering af København. 

Der er på den måde tale om en implicit vurdering af, hvad der udgør Københavns brand 

globalt. Dette er i øvrigt en italesættelse, som går igen hos flere af informanterne, her i 

blandt Victor, hvis primære beskrivelse af København er ”grøn” (Bilag A).  

Da informanten bliver bedt om selv at vurdere København med tre ord, får piben en anden 

lyd: ” Okay. Dyrt. Fisefornemt. Øøøh... Stort.” (ibid.). De to første momenter vil man 
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overvejende associere med noget negativt, mens sidstnævnte i bedste fald er neutral. Hvor 

informanten oprindeligt udtalte sig på vegne af København, hvis ikke ligefrem Danmark, 

taler han nu som et subjekt. Der er altså en klar kløft mellem informantens egen vurdering 

af København, og den forestilling han har om andres vurdering af hovedstaden. Der er tale 

om en slags antagonisme, noget som Laclau og Mouffe beskriver som en intern kamp 

mellem værdisæt eller overbevisninger (Bom, 2015, s. 41). 

 

Momenter, der meningsudfylder nodalpunktet: Miljøvenlig, Dyr, Fisefornem, Stor 

 

To informanter mener, at København hverken ligger i toppen eller i midten af bedste byer 

på globalt plan. En af informanternes umiddelbare vurdering lyder på, at hun har ”rejst 

meget med min far og min fars kæreste, og jeg synes bare, at der er mange byer der er 

federe” (Bilag A). Informanten italesætter derfor hverken København positivt eller negativt, 

men sammenligner eksplicit med byer som ”Cannes og Paris”, der rangeres højere i hendes 

livsverden. Snarere end en vurdering af, hvor på listen København er placeret, argumenteres 

der for, at den i hvert fald ikke ligger i toppen. Af beskrivende momenter anvendes ”Kedelig, 

miljøvenlig og flot” (ibid.). Disse kan anskues som værende antagonistiske i sig selv idet, at 

der er tale om både negative og positive attributter. Den pågældende informant er fra 

Rungsted, og har været i København adskillige gange. Det er derfor muligt, at ”kedelig” 

udelukkende refererer til det faktum, at hun er vant til København. Det er klart, at vi i 

forbindelse med denne analyse efterrationaliserer; hendes bevæggrund for at kalde 

København ”kedelig” er i og for sig irrelevant, hvis det er en holdning, hun sprogligt 

reproducerer, og som dermed smitter af på de, som bliver eksponeret for det.  

 

Momenter som meningsudfylder nodalpunktet: Kedelig, miljøvenlig, flot 

 

Modsat ovenstående vurderer en anden informant, at København ligger helt i toppen blandt 

anerkendte byer i verden. Som begrundelse nævnes det, at vi har ”Tivoli, Nyhavn og den lille 

havfrue. Der er også mange fede barer og restauranter, der er verdens bedste restaurant 

Noma, den ligger også i København, det er virkelig blevet en kulturhovedstad.” (Bilag A). Det 

interessante ved denne udtalelse er naturligvis, at informanten kategoriserer København 

som en kulturhovedstad. Alle de flydende betegnere, han bruger til at forsvare 
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kategoriseringen af København som kulturhovedstad, er ting, der i sig selv blot er 

seværdigheder eller beværtninger. Man når de bliver italesat i en bestemt sammenhæng, 

for eksempel til at beskrive København som by, bliver summen af dem pludselig til en 

”kulturhovedstad”. Stuart Hall (1007) understreger, at ”det ikke er tings fysiske eksistens i 

sig selv, der er interessante i diskursanalyser. Det er derimod den betydning, tingenes 

eksistens tillægges i diskursiv praksis” (Bom, 2015, s. 21). Det interessante er på den måde, 

at hvert enkelt betegner eksempelvis Tivoli, som i sig selv blot er en forlystelsespark, men 

sammenført med de andre elementer, bliver det en kulturhovedstad.   

 

De tre ord, informanten vælger at beskrive København med, er ”kulturel, mangfoldig og 

urban”. Adspurgt hvad han mener med mangfoldig, svarer han: ”Der er plads til mange 

typer i København, både ung og gammel og tyk og tynd” (Bilag A). Det er mere eller mindre 

den samme begrundelse, som andre informanter har budt ind med; at København favner et 

væld af forskellige typer. Og det er formentlig rigtigt, at der er stor forskel på mennesker, 

hvad enten du befinder dig på Østerbro eller i Nordvest. Men på baggrund af ovenstående 

kan det ikke udledes, at informanterne refererer til de sociale klasser i hovedstaden. Der er 

formentlig i højere grad tale om det faktum, som det er tilfældet i flere storbyer, at 

København rummer stor forskellighed i form af typer, hvor mindre byer eller samfund i 

højere grad kan betegnes som værende homogene.  

 

Momenter som meningsudfylder nodalpunktet: Mangfoldig, kulturel, urban 

 

Interviewpersonernes italesættelse af ”København som boligmarked”:  

Det vurderes umiddelbart, at boligsituationen i København er hård. I forhold til en af 

informanternes egen boligsøgning udtales det, at ”det er ret svært... det kræver at man 

kommer derover fysisk til fremvisninger ... jeg har brugt 4 måneder, som aktivt søgende ... 

jeg har brugt sindssygt mange penge på boligportal ... det endte slet ikke med at bære frugt 

.. det var netværket som hjalp mig ” (Bilag A). På baggrund af ovenstående momenter er det 

tydeligt, at informanten forbinder boligmarkedet i København med besvær. Hun italesætter 

selv, at de gængse metoder ikke hjalp hende meget, men at hun i sidste ende fandt noget 

via netværk. Hvor informanten i sin beskrivelse af byen København beskrev den som blandt 

andet ”mangfoldig”, benytter hun i forbindelse med boligmarkedet momenter, som i højere 
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grad binder sig til det modsatte af mangfoldighed, nemlig at boligmarkedet er forbeholdt 

dem, som kan skaffe noget gennem netværk. Der er her tale om en antagonisme, som 

Laclau (1990) beskriver som en intern kamp mellem overbevisninger (Laclau, 1990). I 

forbindelse med den diskursive kamp om det Københavnske brand, er dette en interessant 

pointe. Hvis informanten skal beskrive København for udefrakommende, er der altså en klar 

forskel i hendes vurdering. Hvad enten samtalen udspringer holistisk fra spørgsmålet om 

”København som by”, eller om samtalen tager sit afsæt i boligmarkedet. Det er et eksempel 

på sprogets og kontekstens magt til at videregive information om eksempelvis brands.  

 

De mest anvendte momenter for informanten, er ord, der relaterer til prissætningen, helt 

konkret ”meget dyr”, ”vanvittig høj pris” med mere. Igen momenter, der relaterer til 

eksklusion, snarere end inklusion og mangfoldighed.  

Denne afhandling har tidligere behandlet spørgsmålet om, hvorvidt sammenhængskræften, 

i København og de tilgængelige menneskelige ressourcer, påvirkes af boligmarkedet og 

hvordan dette kan påvirke brandidentiteten på sigt. Informanten udtaler bl.a. at:  ”Folk som 

kommer til København for at studere, får først svar fra sit studie ca. En måned før studiestart 

... Man ved ikke helt om man er købt eller solgt ... om man kommer ind på universitetet ... 

Jeg tror også det påvirker.” (Bilag A). Det italesættes her, at boligmarkedet kan have en 

indvirkning på unges lyst til at søge studier og til at fortsætte på eksisterende studier. Dette 

underbygges af Rasmus Okholm Hansen (2019) , indstillingchef ved centralindstillings-

udvalget i Storkøbenhavn: ”Det kan være meget skadeligt for ens studier ikke at have et sted 

at bo. Mange unge risikerer helt at droppe ud af deres studie, fordi de mangler en bolig” 

(Hansen R. O., 2019),  

 

 Ovenstående sprogbrug associerer altså det københavnske boligmarked med noget, der er 

”skadeligt” og noget som medfører, at unge ikke ved, om de er ”købt eller solgt”. Der er tale 

om nogle særdeles negative prædikater. Hvis modtageren af kommunikationen ikke laver et 

eksplicit skel mellem København og Københavns boligmarked, vil sådanne udtalelser for 

modtageren betyde, at København ikke gør nok for at undgå, at unge bliver ”skadet”, hvilket 

i sidste instans kan smitte af på byens brand på samme måde, som hvis det var en 

virksomhed. Det kan ydermere have den indvirkning, at unge ressourcer tilvælger byer som 
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Aalborg eller Odense til fordel for København, hvilket kan have langvarige konsekvenser for 

demo- og psykografien i byen, hvilket ligeledes kan påvirke byens brand på sigt.  

Mangfoldig er et begreb, som af interviewpersonerne er gennemgående i deres vurdering af 

København som by. Adspurgt direkte, om Københavns boligmarked er mangfoldigt, svares 

følgende: ”Jeg kan godt nikke genkendende til, at København som by er mangfoldigt. Men 

jeg synes, at det kan være lidt misvisende at sige, at boligmarkedet er mangfoldigt med 

plads til alle” (Bilag A). Dette er endnu et eksempel på et antagonistisk ståsted fra 

interviewpersonen. Hvis diskussionen omhandler København som by, er der tale om 

mangfoldighed, mens det er ”misvisende” at tale om mangfoldighed i forhold til 

boligmarkedet. Interviewpersonens reproduktion af diskurs vil dermed afhænge af, i hvilken 

kontekst vedkommende omtaler Københavns mangfoldighed, og er et eksempel på sprogets 

meget i forbindelse med meningsproduktion.  

Interviewpersonen fortsætter med at knytte negativt ladede begreber som ”vanvittig 

prissætning”, ”tager røven på folk” ”ikke skide fair” til boligmarkedet (Bilag A). Her opstilles 

der en klar ”os og dem” situation. Almindelige mennesker på den ene side og Københavns 

Kommune på den anden. Det er tydeligt, at interviewpersonen her opfatter sig selv som 

værende en del af ’folket’. Snarere end objektivt at vurdere boligmarkedet, inddrager 

interviewpersonen sin egen person samt eget følelsesregister, hvilket smitter af på 

sprogbruget. Man kan sige, at jo tættere taleemnet kommer på interviewpersonens eget 

verdensbillede, jo mere entydig og definitiv bliver interviewpersonen i sit sprogbrug. Laclau 

& Mouffe definerer diskurs som ”sprogligt fastfrosne entydigheder, hvor der ikke er plads til 

afvigelser” (Bom, 2015, s. 46). Hvor interviewpersonen tidligere har været mere diplomatisk 

i sine udtalelser, bliver vedkommende i denne situation altså entydigt negativ. Det er i dette 

tilfælde et udtryk for, at interviewpersonen, som selv har haft store problemer med at finde 

bolig i København, kan identificere sig selv med det diskursive emne, og dermed 

reproducerer en diskurs, som på det nærmeste kan betegnes som værende usolidarisk.  

 

Momenter til at udfylde nodalpunktet: Svær, sindssygt dyr, høj prissætning, lyssky (tager 

røven på folk), misvisende 
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Aktører 

Da interviewpersonen skal vurdere, hvilke kræfter der står bag boligmarkedet i København, 

vurderer vedkommende, at det er en kombination af investorer og Københavns Kommune. I 

sin vurdering af, hvilke motiver der ligger bag, udtaler vedkommende: ”Jeg kunne godt 

forestille mig at disse investorer og pensionsselskaber, de tænker jo meget økonomisk og vil 

bare gerne tjene penge. Jeg forestiller mig, at hvis det var kommunen som stod bag alt, så 

kunne det godt være, at de ville tilgodese eksempelvis studerende i en højere grad” (Bilag A). 

Det er interessant, at informanten hurtigt kæder investorinvolvering sammen med et motiv 

om økonomisk vinding, mens kommunens involvering for informanten er ensbetydende 

med, at borgerne i højere grad bliver tilgodeset. Der eksisterer altså et klart skel mellem 

offentlighed og det private. Det skyldes formentlig, at interviewpersonen er indlejret i en 

diskursiv forståelse af, at det er paradoksalt at forestille sig, at private aktører kan tilgodese 

borgeres interesser. Anne Klara Bom (2015) skriver i den forbindelse, at ”subjektet 

udelukkende eksisterer i de positioner, det indtager. Interpellation kædes dermed uløseligt 

sammen med artikulation , der forstås som det, det er muligt at sige for subjektet i den 

pågældende position” (Bom, 2015, s. 41). Set i det lys er informanten bevæbnet med 

diskursive ressourcer i form af information, som er et produkt af vedkommendes erfaring 

eller ’repertoire’, som er det mest anvendelige begreb inden for diskursteorien. Det betyder 

også, at i det øjeblik vedkommende bliver bedt om at vurdere aktørerne på boligmarkedet, 

har hun ikke andet valg end at sætte aktørerne i kasser, som er enten negative eller positive, 

da det er, hvad hendes repertoire har lært hende. Igennem italesættelsen reproducerer hun 

altså en forestilling om, at borgerne lider som konsekvens af private interessers indblanding, 

hvilket diskursivt kan føre tilbage til København som brand.  

I forlængelse af interviewpersonens italesættelse af private og offentlige aktører på 

boligmarkedet, bliver samtalen drejet ind på, hvorvidt man er dygtig nok til at benytte de 

boliger, der er til stede: ”Der er helt sikker mange af de der tomme lejligheder som koster 

15.000 eller sådan noget for en toværelses lejlighed. Men dem er der bare ikke rigtig nogen 

som har råd til at bo i. Så det er jo klart, at de ikke bliver udlejet.” (Bilag A).  

Det bliver endnu engang evident, at interviewpersonen, som nævnt tidligere, er 

interpelleret i en diskurs om, at private kræfter ikke er forenelige med borgerlige interesser. 

Man kan sige, at hun implicit kommer ind på gentrificeringsemnet; det faktum, at private 
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investorer opkøber komplekser, betyder, at der ”ikke rigtig er nogen som har råd til at bo i 

det”. Og det kæder hun så ydermere sammen med sammenhængskræften i byen, ved at 

udtale, at det medfører mange tomme lejligheder. Når hun skal vurdere Frank Jensens 

udtalelser om et mangfoldigt boligmarked i København, udtales følgende: ””Jeg synes, at det 

er et lidt misvisende statement, da de netop lader sidde investorer bygge lejligheder til de 

priser som de gør. Så hvis man udelukker nogle grupper af mennesker, så det kun bliver 

eliten, eller hvad man skal sige, som har råd til at bo inde i København” (ibid.). Der benyttes 

her to momenter, nemlig misvisende og udelukkelse. Det interessante er, at 

interviewpersonen tidligere i interviewet har refereret til København som mangfoldig. Men 

samtalen om boligmarkedet skaber nye associationer, som bringer interviewpersonen over 

på den anden side af spektrummet. Ved at inddrage ord som eliten og råd til at bo i 

København italesætter hun pludselig et negativt billede af København, hvor der kun er plads 

til de rige, og hvor man er villig til at lade lejligheder stå tomme i profittens navn. Afhængigt 

af hvad der bliver talt om, går København fra at være et symbol på mangfoldighed, til at 

være et symbol på eksklusion. Man kan sige, at interviewpersonens fortolkningsrepertoire 

udvider sig i løbet af interviewet. Det betyder også, at hendes forudsætninger for navigation 

mellem den subjektive virkelighedsforståelse, hun er underlangt - samt artikulationen, det 

vil sige de ord, hun udtaler (Bom, 2015). Sagt på en anden måde, får hun tilført flere 

ressourcer til at kunne ytre sig. I praksis betyder det, at vedkommende i løbet af interviewet 

bliver eksponeret for både information og taleemner, som gør, at hendes overordnede 

virkelighedsforståelse ændrer sig. I en socialkonstruktivistisk sammenhæng er et 

semistruktureret interview en god måde at imitere et hvilket som helst socialt forum, der 

kan være meningsdannende. Det betyder samtidig, at man i analysesammenhæng skal være 

opmærksom på nogle af de faldgruber, som nævnes i metodeafsnittet, eksempelvis 

magtforholdet mellem interviewer og informant.  

 

Momenter til at udfylde nodalpunktet: Vil bare tjene penge, tomme lejligheder, ingen har 

råd, eliten 

 

Da interviewet kommer ind på Carlsberg Byen, bliver informanten bedt om at vurdere det 

faktum, at private virksomheder lægger navn til officielle bydele. I den sammenhæng 

sammenligner hun Carlsberg med Danske Bank: ”Carlsberg er jo et ret stort brand udadtil. 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 67 

Danske Bank er jo Danske Bank, men jeg synes ikke de har et særlig stort brand ude i verden. 

Så Carlsberg er et enormt vigtigt brand at have for Danmark.” Det er interessant, at 

informanten ikke forholder sig holistisk til emnet om, at private virksomheder lægger navn 

til bydele, men snarere går ind og laver en subjektiv vurdering af de to virksomheders 

brandværdi. På den måde opsætter hun en underbevidst ’minimumsgrænse’ for, hvilke 

virksomheder der skal kunne gøre sådan. Kombinationen af sætningerne ”Danske Bank er jo 

Danske Bank” og ”jeg synes ikke at de har et særlig stort brand ude i verden” er interessant. 

Med første sætning understreger hun implicit, at både vi og hun kender til Danske Bank. 

Dette er givetvis grundet den negative medieomtale, der har været i forbindelse med 

hvidvask-sager. Med den anden sætning affejer hun eksplicit deres mulighed for at kunne 

lægge navn til byen, fordi de ikke møder hendes kriterier inden for brandværdi. I 

virkeligheden mener hun formentlig, at Danske Bank, fordi de ikke har holdt deres ’sti ren’, 

ikke er et etisk firma, og dermed ikke kan være galionsfigur for en bydel. Det er på den 

måde hendes eget moralske ståsted, som bliver meningsskabende for hende. Fra et 

diskursivt perspektiv skyldes det, at ”når mennesker skaber mening om den verden, de lever 

i, knytter de praksis ting, fænomener, personer og begivenheder sammen med de kulturelle 

værdisæt, de opfatter sig selv som repræsentanter for” (Bom, 2015, s. 48). En anden 

interviewperson siger direkte, at ”virksomheder som har fået meget høvl i medierne, kunne 

ikke få lov. Det ville være ret random at opkalde en bydel efter en bank” (Bilag A). Igen 

understreges den usynlige linje, der synes at være for informanterne, at det kun er de etiske 

virksomheder, der kan få denne tilladelse. Det er samtidig interessant, at interviewpersonen 

direkte afviser, at det kunne lade sig gøre for en bank. Objektivt set har eksempelvis 

Carlsberg og Danske Bank samme formål, at tjene penge til sig selv og sine investorer. Der er 

i udgangspunktet ikke et objektivt argument for, at de to aktørers motiver skulle være 

forskellige. Men igen bliver det et eksempel på kommunikationens magt, fordi 

interviewpersonerne har været vidner til Danske Banks (og andre bankers) negative omtale i 

medierne, anskues de som ikke at være kompatible med en officiel bydel. Der udtales 

endvidere: ”Generelt tror jeg, at det er virksomheder som man kan relatere lidt mere til som 

Dansker bl.a. Carlsberg. Som jo er vild stor. Eller Ørsted, Vestas eller Mærsk” (Bilag A). Her 

blåstempler informanten en række virksomheder, som i følge informanten selv er 

relaterbare. Det er interessant, at både Ørsted og Vestas kan associeres med grøn energi, 

hvilket er noget, som flere respondenter også forbandt positivt med København som by. 
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Man kan sige, at virksomheder, som kan associereres med miljøvenlighed, den flydende 

betegner, som respondenterne knyttede til nodalpunktet ’København som by’, står så 

positivt i respondenternes hukommelse, at de vurderes som velegnede til at lægge navn til 

bydele. Omvendt anses virksomheder som Danske Bank der, grundet negativ medieomtale, i 

højere grad associeres med usolidarisk, som værende uegnede.  

Udover virksomheders etiske ståsted, er det geografiske ophav tilsyneladende noget, 

informanterne vægter højt, når det kommer til vurdering af, hvilke virksomheder der bør 

lægge navn til bydele. Da de bliver spurgt, hvorvidt man kunne forestille sig, at 

virksomheder som Facebook og Google på det københavnske boligmarked, svares det, at  ”I 

Danmark ville det være ret mærkeligt. Google og Facebook har intet med Danmark at gøre. 

Det ville være underligt. Carlsberg er jo dansk. Og som dansker kan man bedre forstå, at en 

dansk virksomhed får en bydel opkaldt efter sig.” (Bilag A).  

 

Ovenstående er interessant, fordi informanten opstiller ’danskhed’ som værende et kriterie 

for engagement på boligmarkedet. Hvor vedkommende tidligere lagde vægt på etik og 

moral, handler det nu om, hvorvidt man qua sit demografiske ophav kan relatere til de 

virksomheder, som agerer på boligmarkedet. Udenlandske virksomheder synes ikke at være 

et problem, når det gælder erhvervslivet generelt. Men boligmarkedet synes alligevel at 

repræsentere et paradoks. Interviewpersonerne kan acceptere, at der er private aktører, 

men navngivningen og dermed italesættelsen af områderne skal fortsat relatere til 

nationalklenodier, herunder Carlsberg, som man kan relatere til fra et nationalt perspektiv. 

Det skyldes blandt andet, at subjekter påtager sig identiteter, der repræsenterer de 

grupper, som de føler sig som en del af. Og vigtigst af alt skabes sociale grupper inden for et 

diskursteoretisk perspektiv kun gennem menneskers italesættelse af dem (Bom, 2015, s. 

39).   

 

Da interviewet omhandlede to danske interessenter, nemlig Danske Bank og Carlsberg, var 

danskhed ikke noget, der blev lagt vægt på af informanterne. Men da både Carlsberg og 

Facebook blev nævnt i samme ombæring, opstod der pludselig et geografisk paradoks, som 

informanterne måtte tage stilling til. Inklusionen af de flydende betegnere Carlsberg og 

Facebook betød på den måde, at informanterne, nærmest per automatik, påtog sig en 

national identitet som dansker, og favoriserede den aktør, som vedkommende forbandt 
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med danskhed: ”Carlsberg er jo dansk. Og som dansker kan man bedre forstå, at en dansk 

virksomhed får en bydel opkaldt efter sig” (Bilag A).  

Da informanten slutteligt bliver præsenteret for det faktum, at en stor del af det 

Københavnske boligmarked løbende bliver opkøbt af udenlandske investorer, vurderer 

vedkommende følgende: ”Det er lidt grisk ... At der kan komme store velhavende investorer 

fra udlandet og betale sig til, at tjene penge på at sætte høje boligpriser i København ... set 

fra Københavnernes synspunkt, så ender det med, alt er bare sådan noget nybyggeri som er 

røv dyrt og charmen vil forsvinde mere og mere, hvis man opfører dyre boliger.” (Interview, 

bilag).  

Her taler informanten tydeligt ind i en diskurs, hvor kløften mellem private og offentlige 

interesser ekspliciteres. Ved at knytte momentet grisk til aktøren udenlandske investorer, 

siger informanten implicit, at nogle, formentlig lejerne på boligmarkedet, taber på 

involveringen af udenlandske investorer. Informanten åbner endvidere op for et hidtil 

uberørt emne, idet hun knytter førnævnte involvering af udenlandske investorer sammen 

med det faktum, at ”charmen vil forsvinde mere og mere, hvis man opfører nye boliger” 

(ibid.). Som nævnt i indledningen af afhandlingen er faktum, at der er et udtalt behov for 

nye byggerier i København, med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel. Der 

eksisterer dermed et behov for at bygge nyt, uafhængigt af aktøren, og det vil givetvis 

ændre bybilledet. Men når samtalen omhandler udenlandske investorer, associerer 

informanten nybyggerier med en forsvindende charme. Italesættelsen bevæger sig for 

informanten væk fra udelukkende at omhandle gentrificering og solidaritet, som tidligere 

var de eneste emner, der blev omtalt. I den diskurs, informanten opererer i, er et 

charmerende København uforeneligt med udenlandske investorer. Det er endnu et 

eksempel på ”os mod dem” opsætningen. Subjektet stiller sig an som repræsentant for et 

samlet København, hvis fælles mål er at bibeholde et æstetisk smukt København, mens 

griske udenlandske investorer står på den anden side. Da det æstetiske udtryk er en del af 

byens brand, sætter informanten indirekte lighedstegn mellem udenlandske investorer, og 

en faldende brandværdi for byen, og gør sig, sammen med  det øvrige København, til 

forsvarer for denne.  

 

Momenter til at udfylde nodalpunktet: Danskhed, grisk, røvdyrt, charmen forsvinder,  
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Opsamling på ækvivalenskæder for interviewet 

Ovenstående analyse har forsøgt at afdække, hvordan mennesker (eller forbrugere) gennem 

sproget tilfører mening til begreber, som i udgangspunktet er tomme indtil der bliver tilført 

en sproglig kontekst. Analysen har endvidere forsøgt at påvise, at sociale situationer, i dette 

tilfælde interviewsamtalen, kan være holdningsanvisende, og at denne holdningsanvisning i 

høj grad er bundet op på hvilke emner, forbrugeren bliver stillet overfor, og i hvilken 

sammenhæng de italesættes.  

Da interviewet i udgangspunktet har været opdelt i en forbrugerorienteret vurdering af 

henholdsvis ”København som By” og ”Købehavn som boligmarked”, har det været muligt at 

analysere, hvilken diskursiv mening forbrugerne producerer, når de omtaler de to 

identificerede nodalpunkter. Tesen er, at forbrugerne vil reproducere den pågældende 

diskurs i andre sociale sammenhænge, og at der dermed eksisterer et loop af diskursive 

magtkampe. I praksis har analysen tilvejebragt to ækvivalenskæder. Som nævnt i 

metodeafsnittet, er en ækvivalenskæde en sammenvævning af momenter, som 

repræsenterer forskellige betydninger alt efter, hvilken diskurs de tales ind i (Bom, 2015, s. 

36). Følgende ækvivalenskæder har til formål at angive, hvorvidt forbrugernes mening samt 

meningsdannelse er positiv eller negativ i forhold til de to nodalpunkter, og hvorvidt disse 

nodalpunkter i sidste ende kan påvirke Københavns brand.  

 

Ækvivalenskæde: København som by  

Mangfoldig, åben, livlig, imødekommende, miljøvenlig, dyr, fisefornem, stor, kedelig, flot, 

kulturel, urban 
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Illustration 1 - Ækvivalenskæde til København som by 

 

Ækvivalenskæde: København som boligmarked  

Tomme lejligheder, vil bare tjene penge, griskhed, London, korrupt, ikke fair, charmen 

forsvinder, misvisende, eliten, danske virksomheder 
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Illustration 2 - Ækvivalenskæde til København som boligmarked 

 

 

På baggrund af ovenstående er det tydeligt, at meningstilknytningen divergerer kraftigt 

afhængigt af, hvorvidt der bliver talt om ’København som by’ eller ’København som 

boligmarked’. 83 % af de momenter, der tilknyttes ’København som by’, er overvejende 

positive. Kun 9 % af de momenter, der tilknyttes ’København som boligmarked’, kan 

betegnes som værende positive. Grunden til samt konsekvensen af dette uddybes nærmere 

i afsnittets delkonklusion 

 

Udtalelser fra Københavns Kommune – Kommuneplanen 2015: 

”København skal værne om den sociale sammenhængskraft, som gør København til en by, 

hvor det er rart og inspirerende at leve. Byen skal være indrettet, så københavnere møder 

hinanden på tværs af økonomiske, sociale og kulturelle baggrunde. Alle byens kvarterer .. 

skal hænge godt sammen fysisk, og der skal sættes ind overfor koncentration af sociale 

problemer i visse boligområder, så afstanden mellem top og bund ikke øges. København skal 

vedblive at være en by med blandede og mangfoldige boligområder, hvor der er boliger til 

alle, og hvor udviklingen i byen kommer alle til gode” (Kommuneplan, 2015).  

Ovenstående er en udtalelse fra Københavns Kommunes plan 2015 for udvikling af byen. 

Sammen med udtalelsen ”København skal værne om den sociale sammenhængskraft, som 

gør  København til en by, hvor det er rart og inspirerende at leve i” (ibid.) bliver det 

interessant. Her tales ind i en diskurs om, at København allerede har en høj grad af social 

sammenhængskraft, og at dette blot er noget, som skal værnes om. Det er dermed ikke 

kommunens hensigt at ændre på status quo, men at opretholde den. Opholdt mod 

afhandlingens øvrige empiri, som i høj grad sår tvivl om denne sammenhængskraft, 

eksisterer der altså en hegemonisk kamp mellem to diskurser. Den ene kommunikeres og 

artikuleres af Københavns Kommune, og har til formål at producere en diskurs, som er 

udgjort af momenter som mangfoldig og socialt sammenhængende. Dette skal promovere 

København som en mangfoldig by med plads til alle. Mens den anden fremhæver problemer 

med gentrificering og usolidarisk. Disse momenter er i åbenlys konflikt med artikulationen 

fra Københavns Kommune.  
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”Alle byens kvarterer, nye som gamle, skal hænge godt sammen fysisk, og der skal sættes 

ind overfor sociale problemer i visse boligområder, så afstanden mellem top og bund ikke 

øges” (ibid.) er ligeledes en udtalelse, som er i konflikt med den diskurs, der er gældende 

blandt afhandlingens øvrige informanter. Københavns Kommune får med ovenstående 

artikulation boligmarkedet til at virke homogent og nævner eksplicit, at områderne skal 

hænge godt sammen fysisk, så afstanden mellem top og bund ikke øges. Artikulationen fra 

afhandlingens informanter lægger snarere op til det modsatte, og de nye boligområder 

associeres diskursivt med enklaver for de rige.  

 

Frank Jensens egne udtalelser – kommuneplanen 2015:  

I forbindelse med sin underskrift af Kommuneplanen fra 2015, udtaler Frank Jensens blandt 

andet at ”København er på godt og ondt en storby, der har en stor andel af landets 

hjemløse, misbrugere, psykisk syge og folk uden for arbejdsmarkedet. København har 

hjerterum til alle slags borgere, også til skæve eksistenser” (Kommuneplan, 2015). Fra et 

diskursivt perspektiv er første del af sætningen interessant, da den rummer en 

ansvarsfralæggende dimension. Frank Jensen formår sprogligt at attribuere de sociale 

problemer til storbyens generelle karakteristika, snarere end en konsekvens af politisk 

handling, eller mangel på samme. Om end, det givetvis er rigtigt fra et rationelt perspektiv, 

er det ikke det indtryk, man får på baggrund af afhandlingens øvrige empiri. 

Artikulationerne producerer en diskurs om, at Københavns Kommune skal og bør gøre mere. 

At ”København har hjerterum til alle slags borgere” hans måde at sige, at det ligger i 

Københavns ånd at have plads til alle – også selvom det ikke er tilfældet i praksis. Hvis det 

var tilfældet, havde han anvendt mere retvisende ord som ”plads” eller ”boliger”. Disse 

udtalelser kommer formentlig, fordi Frank Jensen godt ved, at det er en del af hovedstadens 

brand at have plads til alle, og at denne identitet er truet af øget befolkningstilvækst.  

Frank Jensen slutter af med at udtale, at ”I København har vi brug for vækst for at kunne 

udvikle byen ... Vi vil sørge for, at væksten er solidarisk, ansvarlig og bæredygtig ... For når 

det går godt i København, så skal det gå godt i alle bydele og for alle københavnere” (ibid.). 

Dette er første gang Frank Jensen udtaler sig som repræsentant for København, som er et 

udtryk for den diskursteoretiske repræsentation: ”At placere sig selv som repræsentant for 

en geografisk afgrænset gruppe ... afhænger både af historiske ideologier, af den aktuelle 

kontekst, og af den enkeltes fortolkningsrepertoire” (Bom, 2015, s. 54). Ved at gøre sig selv 
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til repræsentant for københavnerne forsøger Frank Jensen at legitimere udtalelserne. Hvis 

han blot udtaler sig som et service-organ, kan sådanne udtalelser blive anskuet som 

kommunikativ ”business as usual”. Ved at kommunikere som Københavner, sikrer Frank 

Jensen, at modtagere af kommunikationen ikke spekulerer i skjulte motiver. 

 

Udtalelser fra Københavns Kommune – kommuneplan 2019 

”Plads til alle: byens befolkningstilvækst optager i høj grad københavnerne. Mange giver 

især udtryk for en bekymring for de stigende boligpriser, og for at København er på vej til at 

blive en by for de velstående.” (Kommuneplan, 2019).  

I forbindelse med kommuneplanen for 2019, er ovenstående sætning det første, man 

møder. Her skriver Københavns Kommune blandt andet, at ”Mange giver især udtryk for en 

bekymring om de stigende boligpriser, og for at København er på vej til at blive en by for de 

velstående” (ibid.). Momenterne stigende boligpriser og en by for de velstående taler ind i 

en diskurs, der tidligere er blevet afdækket i dette speciale. Da ovenstående momenter 

kobles til gentrificering og eksklusion, taler den ind i en diskurs, hvor Københavns Kommune 

fremstilles negativt. Sådanne udtalelser var ikke at finde i Kommuneplanen 2015, hvilket er 

interessant, som det ses i Figur 9, har boligpriserne i Københavns Kommune været stødt 

stigende siden 2012, hvorfor de pågældende momenter kunne have været inkluderet 

tidligere, eksempelvis i Kommuneplanen 2015. Når dette ikke er tilfældet, er det formentlig 

fordi, at den pågældende diskurs har vundet den hegemoniske kamp over tid, dvs. at den i 

følge Laclau og Mouffe ”forekommer naturlig for mennnesker, og det synes umuligt at stille 

spørgsmålstegn ved dens indhold” (Bom, 2015, s. 37). Set i det lys er udtalelsen fra 

Københavns Kommune et udtryk for, at alle parter har accepteret, at stigende boligpriser 

betyder, at København er på vej til at blive en by for de velstående, hvorfor Københavns 

Kommune gerne imødekommer diskursen i Kommuneplanen.  
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Figur 9 - Udvikling af boligmarked. Kilde: Boliga prisberegner 

Frank Jensens egne udtalelser – Kommuneplanen 2019: 

Frank Jensen lægger i forordet ud med at skrive, at ”København ofte fremhæves som en af 

verdens bedste byer at bo i” (Kommuneplan 2019, s. 5). Om end udtalelsen strider en smule 

mod de resultater, denne diskursanalyse har tilvejebragt, er det en måde at artikulere, at 

’København som by’ har et af verdens stærkeste brands. Ofte anvendes her til at validere 

udtalelsen. Ved at italesætte det sådan, fremstår det mindre subjektivt, og i højere grad som 

en objektiv sandhed. Frank Jensen udtaler endvidere at ”alle har mulighed for at leve et 

godt liv med høj livskvalitet – man kan sige, at vi er en verdensby i social og bæredygtig 

balance” (ibid.). I første del af sætningen knytter Frank Jensen et godt liv med høj livskvalitet 

til alle byens borgere, og kobler dermed Københavns placering blandt verdens byer til 

momenter som social og bæredygtig balance. Da denne afhandling søger at påvise 

sammenhængen mellem italesættelsen af boligmarkedet og brandværdien, er det 

interessant, at Frank Jensen selv laver denne kobling. Frank Jensen fortsætter ved at udtale, 

at ”København skal være en by med stort socialt ansvar for den mangfoldige by ... Så der 

også fremover er boliger til københavnere med helt almindelige eller små indkomster” 

(ibid.). Socialt ansvar samt mangfoldig, momenter som er blevet analyseret løbende i denne 

afhandlings empiri, har i følge udtalelsen deres eksistensberettelse i forbindelse med 
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sikringen af boliger til dem med lave- eller mellemindkomster. Ved at associere de to ting 

med hinanden, anerkender Frank Jensen, at de er gensidigt afhængige. Han taler ind i en 

tilsyneladende dominerende diskurs om, at København, for at sikre at hovedstaden fortsat 

vil være placeret højt blandt verdens byer og dermed bibeholde en stærk brandværdi, er 

nødsaget til at foretage politiske indgreb på boligmarkedet.  

 

Opsamling på ækvivalenskæde for Københavns Kommunes udtalelser 

Ovenstående analyse af Københavns Kommunes udtalelser har haft til formål at afdække, 

hvilken diskursiv mening Københavns Kommune forsøger at producere i forbindelse med 

deres kommuneplaner fra henholdsvis 2015 og 2019. Empirien divergerer fra afhandlingens 

interviews i den forstand, at kommuneplanerne, jævnfør navnet, formulerer en fremtidig 

handlingsplan, mens interviewet i højere grad er et udtryk for informantens livsverden. 

Nedenstående ækvivalenskæde udgøres af momenter, som i sig selv bærer et negativt 

præg. Københavns Kommune italesætter det dog i en sammenhæng, der understreger, at 

kommuneplanerne, som fungerer som afsender af kommunikationen, er et opgør eller en 

løsning på de pågældende problemer, som momenterne symboliserer. Man kan sige, at 

Københavns Kommune producerer en diskurs bestående af et narrativ, hvor Københavns 

Kommune er redningen på de potentielle problemer, som nedenstående momenter 

repræsenterer.  

 

Ækvivalenskæde – København som boligmarked:  

Ingen koncentration af sociale problemer, mindre afstand mellem top og bund, boliger til 

alle, hjerterum, solidarisk og ansvarlig vækst, København som verdens bedste sted at bo 
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Illustration 3 - Ækvivalenskæde til København som boligmarked 

 

På hvilken måde italesættes henholdsvis København samt Københavns boligmarked, og 

hvilken indflydelse har disse italesættelser på Københavns brand?  

Ovenstående diskursanalyse har først og fremmest afdækket meningsproduktionen blandt 

forbrugerne i forbindelse med italesættelsen af to nodalpunkter;  ’København som by’ og 

’København som boligmarked’. Dernæst er Københavns Kommunes kommuneplaner blevet 

diskursanalyseret med henblik på at afdække meningsproduktionen vedrørende ’København 

som boligmarked’. Det kan konkluderes, at diskursproduktionen fra forbrugerne er 

overvejende negativ i forbindelse med italesættelsen af ’København som boligmarked’, 

mens deres umiddelbare vurdering af ’København som by’ er positiv. Dette er interessant 

ved sammenkoblingen med Københavns Kommunes udtalelser der, som påvist i 

ovenstående ækvivalenskæde (illustration 3), forbinder en god by med et boligmarked for 

alle. Sagt på en anden måde sidestiller København selv et stærkt brand med et boligmarked 

for alle. På den baggrund kan det konkluderes, at forbrugernes negative italesættelse af 

’København som boligmarked’ kan have en direkte konsekvens for den meningsproduktion, 

der bestemmer diskursen for Københavns brand.  
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Slutteligt kan det konkluderes, at de identificerede ækvivalenskæder i ovenstående 

diskursanalyse er relativt homogene på tværs af spektrummet. Omend tonen divergerer, 

italesætter både forbrugerne, Københavns Kommune samt medierne momenter som dyre 

priser, gentrificering, by for de rige etc. Der synes på den måde at være enighed om sproget. 

Forhandlingen kan derfor konkluderes at bestå i tonen af det pågældende sprog; 

forbrugerne samt medierne benytter i høj grad momenterne til at beskrive et politisk svigt, 

som har konsekvenser for en bestemt befolkningsgruppe i Danmark. Københavns Kommune 

prøver på den anden side at beskrive boligsituationen, som værende en naturlig konsekvens 

af det at være en global storby, men at København gennem kommuneplanerne adresserer 

og anerkender problemerne.  

 

Forbrugernes italesættelse af København på de sociale medier 

For at opnå det fulde billede af, hvordan Københavns brand bliver italesat og opfattet af 

forbrugernes, findes det givtigt at undersøge, hvordan København og dets boligmarked 

bliver modtaget på sociale medier. På de sociale medier opstår muligheden for, at 

forbrugerne kan komme direkte i kontakt med organisationer, hvorfor det fra et 

forskningsperspektiv giver mulighed for at iagttage forbrugernes umiddelbare reaktioner. 

Dette skal ses i lyset af, at der i tidligere afsnit blev funderet en diskursanalyse på baggrund 

af interviews fra udvalgte respondenter. I dette tilfælde undersøges der med en 

observerende rolle, hvor der tages udgangspunkt i de kommentarer, som skabes i 

henholdsvis Københavns- og sub-brandet Københavns boligmarked sociale universer. Derfor 

vil der bliver undersøgt, hvordan forbrugernes opfattelse af brands ændrer sig i takt med, at 

de bliver eksponeret for kommentarer omhandlende brandet på sociale medier. Afsnittet vil 

ydermere undersøge, hvorfor negative kommentarspor opstår, samt hvilke potentielle 

konsekvenser det kan have for brands. Empirisk bliver der taget udgangspunkt i materiale 

fra Facebook indsamlet fra hhv. Københavns Kommune samt Carlsberg Byen. Vi vil inkludere 

et specifikt eksempel fra hhv. Københavns Kommune og Carlsberg Byen, mens de 

resterende vil kunne lokaliseres i Bilag B.  
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Med udgangspunkt i Bilag B er det tydeligt, at kommentarsporene vedrørende 

boligmarkedet i København er overvældende negative. Empirien er hentet fra Facebook 

sider for henholdsvis Københavns Kommune og Carlsberg Byen, og relaterer alle til 

subbrandet Boligmarkedet. Et studie foretaget af Sung & Lee (2008) fastslog, at ”the tone of 

the online comments, particularly negative comments, had a greater impact on the 

respondents’ attitudes toward the issues than the tone of the news story itself” (Sung & Lee, 

2015, s. 327). De pågældende kommentarspor stammer oprindeligt fra opslag, som er 

relateret til emner eller ’news stories’, der i sig selv ikke er videre kontroversielle. For 

Københavns Kommunes vedkommende er der tale om en overordnet kommuneplan, mens 

det for Carlsberg Byens vedkommende omhandler køb og salg af boliger. Med dette i mente 

er det derfor interessant, at kommentarsporet er overvejende negativt, og inkluderer 

kommentarer som ”Hemmelige priser, måske de vil lave en hemmelig loge kun for 

milliardærer, der har pengene gemt på en korrupt sydhavsø” (Bilag B). Det faktum, at 

boligpriser i Carlsberg Byen her associeres med at gemme penge på en sydhavsø, er et 

udtryk for en aktør, som er opmærksom på, at skattely ikke har noget med Carlsberg Byen 

at gøre, men som vælger at inkludere det alligevel, for at promovere en bestemt agenda. 

Man kan i den forbindelse sige, at forfatteren af kommentaren bliver gatekeeper for den 

Udtalelse 3 - Kilde: Københavns Kommunes Facebook 
hentet d. 15/4/20 

Udtalelse 2 - Kilde: Carlsberg Byens Facebook hentet 
d. 15/4/20 
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holdning, at folk, der har råd til boliger i Carlsberg Byen, må gemme penge i skattely 

(Garimella, Morales, & Mathioudakis, 2018). 

 

Som førnævnte studie fastslår, opstår der derfor et paradoks, når moderbrandet København 

samt en repræsentant for subbrandet, nemlig Carlsberg Byen, forventer et bestemt udfald 

fra deres opslag og planer, uden at prioritere monitorering og moderering af tilhørende 

kommentarspor. Det egentlig indhold i opslagene, navnligt boligpriser for Carlsberg Byen, 

samt visionen for Københavns Kommune, bliver derfor irrelevante, og meningsdannelsen 

bliver i højere grad baseret på, hvad der bliver skrevet om indholdet. 

En af grundene til, at de pågældende brands skal være opmærksomme på sådanne 

kommentarspor er, at ”the individual’s own attitude or opinion serves as an important 

anchor in his or her perception of others’ attitudes or opinions” (Sung & Lee, 2015, s. 327). 

Det betyder altså, at den opfattelse aktørerne i forvejen har i forhold til det pågældende 

emne, bliver afgørende for, hvordan de kommunikerer om emnet i kommentarsporet. Man 

kan sige, at der eksisterer et forbrugerbaseret bias, som er baseret på deres historie, og den 

kontekst de ser indholdet i. Samtidig vil deres opfattelse af både indholdet og 

kommentarerne være influeret af dette bias. Sung & Lee (2016) kalder det ”the assimilation 

effect” (Sung & Lee, 2015, s. 329). Det kan have den konsekvens for Københavns Kommune 

samt Carlsberg Byen, at kommentarsporene vil blive udgjort af en homogen gruppe af 

forbrugere, som alle har det samme formål med at interagere med de pågældende opslag. 

Det har den praktiske effekt, at kommentarerne ligner hinanden, hvilket er evident ved 

gennemgang af det empiriske materiale (Bilag B). Endvidere er det vigtigt at understrege, at 

indholdet i kommentarsporene heller ikke nødvendigvis har nogen relevans for, hvordan 

øvrige eksponenter modtager indholdet. Selv dét, som fremstår som satirisk eller ligefrem 

løgn, vil blive modtaget positivt af de øvrige eksponenter, såfremt deres intention for at 

interagere med kommentarsporet er ens. Dette er et typisk kendetegn for et ekko-kammer: 

” Even when information is deliberately false and framed with a satirical purpose, its 

conformity with the conspiracy narrative transforms it into suitable content for the 

conspiracy echo chamber” (Quattrociocchi, Scala, & Sunstein, 2016, s. 14). Samtidig kan 

Københavns Kommune og Carlsberg Byen ikke undgå, at deres fora og dermed 

kommentarspor bliver udgjort af homogene aktører med samme formål. Så længe at 

sensitive emner, i Københavns Kommunes tilfælde ’miljø’ og ’mangfoldighed’, og i Carlsberg 
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Byens ’dyre priser’ og ’gentrificering’, fra forbrugernes perspektiv bliver anskuet som 

centrale emner, vil forbrugerne opsøge de fora, hvor emnerne bliver italesat. Carlsberg Byen 

og Københavns Kommune er dermed nødt til selv at adressere emnerne, da ”users show a 

tendency to seek out and recieve information that strengthens their preferred narrative” 

(Quattrociocchi, Scala, & Sunstein, 2016, s. 14). 

 

Førnævnte studie konkluderer, at ”online comments influenced the public’s attitude toward 

an organization, although the effects differed significantly based upon individual’s prior 

attitudes” (Sung & Lee, 2015, s. 335). Man kan kalde det en slags selvopfyldende profeti, 

noget som tidligere er blevet behandlet i kommunikationsforskning (Christensen, 2004), 

eksemplificeret ved en ond spiral. Jo mere medielandskabet fyldes ud med negative 

kommentarer om et bestemt emne eller brand, for eksempel Boligmarkedet i København, jo 

mere sandsynligt er det, at den forbrugergenererede kommunikation vil fortsætte i samme 

stil. Det er derfor helt essentielt, at moderbrandet København prioriterer at sikre et 

feedback-loop med de pågældende interessenter, når de kommunikerer deres vision for 

boligmarkedet, og at Carlsberg Byen gør det samme, når de sætter boliger til salg. En måde 

at gøre dette i praksis, er i følge Coombs (2007) at kommunikere, hvad man før i tiden har 

gjort, for at imødekomme den negative kommunikation (Coombs, 2007). På baggrund af 

vores empiri hentet fra Københavns Kommune, er det tydeligt, at dette ikke er tilfældet. 

Både i kommuneplanen fra 2015 og 2019 bliver der talt om, hvad man ønsker at gøre, og 

planerne strækker sig helt frem til 2031, hvilket fra forbrugernes synspunkt kan virke som et 

meget langt perspektiv i forhold til problemstillinger, som er relevante her og nu. I forhold 

til Carlsberg Byen eksisterer der, som påvist i afhandlingen, en generel holdning fra 

forbrugerne om, at boligmarkedet i København gentrificeres, og at boligpriserne ligeledes er 

ude af proportioner. Dette er naturligvis ikke noget Carlsberg Byen ønsker at tage højde for i 

deres prissætning. Det er til gengæld et emne, som Carlsberg Byen, i henhold til Coombs 

(2007), er nødt til at adressere med henblik på at mitigere den negative kommunikation, 

som opstår i kølvandet på holdningerne fra forbrugerne (Coombs, 2007). Opsummerende 

kan man sige, at både Carlsberg Byen og Københavns Kommune har negligeret adressering 

af kommentarernes negative indhold, hvilket i følge Sung & Lee (2015) kan være farligt: 

”When a company is facing a potential crisis where negative news is spreading online, 
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organizations should be mindful of the negative content itself, and also pay close attention 

to online comments” (Sung & Lee, 2015, s. 335).  

 

Sammenhængen med dobbeltgænger brand image 

Ovenstående afsnit fokuserede på, hvordan virtuelle kommentarer kan have en indflydelse 

på eksponenters attitude og dermed meningsdannelsen. Hvilket i dette afsnit giver 

anledning til at undersøge, i hvilket omfang det kan føre til et dobbeltgænger brand image 

(Thompson, Rindfleisch, & Arsel, 2006). Et dobbeltgænger brand image kan defineres som 

”a family of disparaging images and stories about a brand ... by a loosely organized network 

of consumers, antibrand activists, bloggers, and opinion leaders in the news and 

entertainment media” (Thompson, Rindfleisch, & Arsel, 2006, s. 50). Hvor brandet selv 

forsøger at skabe en brand identitet ved at kommunikere en vision eller et narrativ, samles 

dette op af eksempelvis forbrugere, som tager det i en anden retning end brandet 

oprindeligt havde tænkt sig. Et klassisk eksempel er Starbucks, som anses som ”shining 

exemplar of emotional branding and succesful brand positioning” (Thompson, Rindfleisch, & 

Arsel, 2006, s. 53). Trods denne succesfulde brandposition eksisterer der adskillige 

websider, som har til formål at bagvaske Starbucks på baggrund af den måde, de kører 

forretning på: ”A Web search reveals a staggering number of anti-Starbucks Web sites that 

present extensively elaborated criticisms of its business practices” (Thompson, Rindfleisch, & 

Arsel, 2006). Hvor Starbucks har forsøgt at brande sig som et folkeligt kaffekoncept, er et 

eksempel på et opstået dobbeltgænger brand image en brugergenereret ”scathing viral 

video that likens Starbucks to a Nazi-like empire, steadily and evermore aggressively 

pursuing world domination (Thompson, Rindfleisch, & Arsel, 2006). Sådanne eksempler på 

bagvaskelser kan true brands eksistensgrundlag. Hvis Starbucks har til formål at skabe et 

image som værende folkets kaffe-koncept, er det ikke gavnligt, hvis anti-brand aktivister 

skaber en association til nazi-empiriet.  

 

I henhold til denne afhandlings problemstilling, kan lignende eksempler findes i forbindelse 

med Københavns Kommuneplan fra 2019. Københavns Kommune proklamerer, at man 

ønsker at være ”en grøn hovedstad” (Kommuneplan, 2019), og udtaler blandt andet, at ”vi 

arbejder målrettet med at højne kvaliteten af de eksisterende grønne områder og skaber 

gode betingelser for bynatur” (Kommuneplan, 2019). Som det ses i bilag B, er forbrugerne 
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skeptiske omkring den praktiske realisering af denne vision, og udtaler blandt andet, at 

Københavns Kommune skal ”holde snitterne væk fra byens åndehuller”, og at Københavns 

Kommune er ”i fuld gang med at bygge alt vores vilde natur væk” (Bilag B). Forbrugerne 

oplever her, at der eksisterer et paradoks mellem Københavns Kommunes selvproklamerede 

vision, og den politik der bliver ført i praksis. Hvor afhandlingen i det tidligere afsnit 

konkluderede, at Københavns Kommune i højere grad bør adressere de kommentarspor, 

som i praksis kan udgøre et dobbeltgænger brand image, bliver nu mere evident. 

Hvis Københavns Kommune ønsker at opretholde et image som en grøn by med et 

mangfoldigt boligmarked, som tidligere påvist er tilfældet, er de nødt til at adressere de 

sub-communities af interessenter, som i praksis er med til at forhandle dette image. Hvis 

det ikke er tilfældet, er der en risiko for, at ”these brand-focused parodies and criticisms can 

coalesce into a coherent set of ooposing meanings that plague brands” (Thompson, 

Rindfleisch, & Arsel, 2006, s. 50).  

 

De to emner, som ubetinget fylder mest i både Kommuneplanen fra 2015 og 2019, er en 

prioritering af grønne områder samt billige boliger, der har til formål at sikre et København 

for alle. Det ekspliciteres i Københavns Kommunes vision, og bliver dermed en del af deres 

ønskede brandimage. Når forbrugerne ser en uoverensstemmelse mellem dette og den 

praktiske virkelighed, hvilket eksemplificeres med citater som ”Man må da håbe, at de qua 

deres forældre har en bolig”, eller ”Dyre boliger der skal ligge på de grønne områder. Skam 

jer” (Bilag B), opstår der her en uoverensstemmelse. Forbrugerne promoverer et brand 

image, som har sin rod i Københavns Kommunes vision, hvilket beror sig på ”grønt og 

mangfoldigt”. Men tages i stedet i en negativ retning. Dette er et meget konkret eksempel 

på et opblomstrende dobbeltgænger brand image, idet ”a doppelgänger brand image 

culturally competes with the emotionally resonant meanings that a brand’s management 

attempts to instill” (Thompson, Rindfleisch, & Arsel, 2006, s. 50). Hvad der forekommer 

yderst interessant i forhold til denne afhandling er, at en sådan kamp om ’brand meaning’ til 

forveksling minder om den hegemoniske kamp, der eksisterer i forbindelse med 

udredningen af diskursen vedrørende boligmarkedet i København. Når forbrugerne 

forhandler meningsdannelsen om København som by ved at italesætte nodalpunkterne 

’København som by’ og ’København som boligmarked’ vil en af de to diskurser blive den 

hegemoniske, altså den dominerende, og denne føres tilbage til Københavns brand. Det er 
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tidligere påvist, at dyre priser er et af de mest reproducerede momenter i forbindelse med 

italesættelsen af København som boligmarked. Hvorfor det er interessant at se, at netop 

denne ordlyd gentages af forbrugerne i deres egne vurderinger af kommuneplanerne.  

 

Som påvist i Starbucks eksemplet ovenfor forsøgte anti-aktivister at producere et 

dobbeltgænger brand image ved at frame Starbucks som værende et imperialistisk 

foretagende med ekspliciteret associering med Nazi-Tyskland. På samme måde forsøger 

anti-aktivister, som vist i starten af afsnittet, at sætte Carlsberg Byen i et negativt lys ved at 

associere høj prissætning med skattely. Ligeliges forsøges det, på baggrund af Københavns 

Kommunes proklamerede vision om en grøn, mangfoldig by for alle, at associere dem med 

det modsatte med udtalelser som ”i er i fuld gang med at bygge alt vores vilde natur væk!” 

og ”.. I stedet for at rive alle almene boliger ned, for salg!”.   

 

Hvordan påvirker forbrugernes udtalelser omkring Københavns boligmarked på sociale 

medier Københavns brand?  

Ovenstående afsnit har undersøgt den forbrugergenererede kommunikation på sociale 

medier, omhandlede henholdsvis Københavns Kommune og Carlsberg Byen. Ved at koble 

indholdet i kommentarsporene med relevant teori vedrørende onlinekommentarer bliver 

det evident, at de forbrugere som eksponeres for sådan kommunikation, er mere 

opmærksomme på det kommunikative indhold i kommentarsporene end på selve opslaget. 

Det skaber en ond spiral for afsenderen, eksemplificeret ved en form for ekko-kammer 

effekt, hvor kommentarsporet konstant genbekræfter en bestemt agenda. Det kan have den 

effekt, at det drager brugere til kommentarsporet, som kan afspejle sig selv og egne 

holdninger i indholdet. Slutteligt kan disse kommentarer ligefrem skabe et dobbeltgænger 

brandimage. Dette opstår, hvis forbrugerne skaber et negativt brandimage på baggrund af 

en proklameret vision fra brandet. På den måde kan der argumenteres for, at både 

Københavns Kommune og Carlsberg Byen til en vis grad bør moderere kommentarsporene, 

så kommunikationen ikke kommer helt ud af kontrol.  
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Agenda Setting - Hvordan har medierne påvirket forbrugerne?  

Efter foregående afsnit, som søgte at afdække diskursen hos forbrugerne ved hjælp af 

diskursanalyse samt en social medie analyse, vil dette afsnit søge at undersøge, hvad der er 

medvirkende til at påvirke forbrugernes holdning til det københavnske boligmarked. Ved at 

undersøge, hvordan medierne har italesat det københavnske boligmarked, vil der opstå en 

indikator for, hvilken holdning forbrugerne har tendens til at tilpasse sig (Carroll & 

McCombs, 2013). Hvis der er en sammenhæng mellem den tidligere diskursanalyse og den 

iscenesættelse af boligmarkedet, som medierne fremstiller, vil det indikere, at medierne er 

medskabende til den holdning, som forbrugerne har opbygget af boligmarkedet. 

 

For at undersøge, hvordan medierne har ’framet’ det københavnske boligmarked, er der 

blevet læst 160 artikler igennem siden 2015, da det var første gang Frank Jensen udtalte sig 

om, at boligmarkedet i København skulle være ’for alle’ (Københavns Kommuneplan, 2015). 

Med baggrund i dette, er der opsat forskellige data sheets, som under gennemlæsningen af 

disse artikler er blevet udfyldt med henblik på at kunne koge en stor mængde data ned til 

konkret og håndgribelige data, der vil blive præsenteret i kommende afsnit.  

 

Som Carroll & McCombs, 2003 forklarer: ”The public uses these salience cues from the media 

to organize their own agendas, to decide which issues, persons or other objects are the most 

important. Over time, the set of priorities visible on the agenda of the news media becomes, 

to a considerable degree, the agenda of the public. In other words, the news media set the 

public agenda.” (Carroll & McCombs, 2013, s. 37). Dette lægger op til næste afsnit, hvor 

’first level agenda setting’ vil være i fokus, for at afdække hvem der bliver talt om, og hvad 

”problemet” er. Som Carrol & McCombs ligeledes formulerer sig omkring første del af 

agenda setting: ”Establishing this salience among the public — placing an issue or other 

object on the public agenda so that it becomes the focus of public attention and thought — 

is the initial stage in the formation of public opinion.” (Carroll & McCombs, 2013, s. 37) 
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Illustration 4 - Proces for agenda setting analysen 

 

Ser man på illustration 4, har hensigten været at lave en illustrativ visning af, hvordan 

agendaen begynder at opstå, når der bearbejdes data i form af artiklerne. Processen tager 

langsomt form gennem databearbejdningen, ved at der dukker nogle attributter frem, som 

danner nye mønstre for søgningen. Som det ses, er dette lavet til en cirkulær model, da man 

igennem databearbejdningen støder ind i samme attributter og artikler, skabes mønsteret, 

og agendaen viser sig tydeligt. Denne agenda er herefter én, som bliver påvirket/medskabt 

af forbrugerne, da journalisterne søger at skrive omkring emner, som forbrugerne gerne vil 

læse og/eller interessere sig for. Derfor kan dette igen gøres til en cirkulær proces, som vi 

kalder ’en diskurssiv kamp’, da forbrugerne og journalisterne begge er skabere af en diskurs, 

som hele tiden er i bevægelse. Dette illustreres i illustration 5.  
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Illustration 5 - Den diskursive kamp 

Hvem, som starter agendaen, kan associeres med fortællingen om ”hønen og ægget”. Ofte 

får en journalist nys omkring en situation, som han derefter deler med sine læsere. En sådan 

situation opstår ikke af sig selv, men på baggrund af den diskurs, som den pågældende 

journalist i forvejen er indlejret i.  

 

First level agenda setting – hvem og hvad er på agendaen?  

Den første del af agenda setting omhandler hvem, hvor og hvad medierne italesætter i sine 

nyheder. Dette bliver her delt op i aktører, medie og fokusområder. Formålet med dette er 

at definere, hvor dataene kommer fra, og hvilket ophav de har. Dette level skal lægge op til 

second level agenda setting, hvor der vil blive analyseret på de data, som er indsamlet.  

 

Medie   

Ser man på, hvilke medier der er benyttet i forbindelse med afdækningen af det 

københavnske boligmarked, kan man se, at det overvejende er aviser, som italesætter dette 

emne. Dette fremgår af Tabel 1 nedenfor.  Samtidig er der også næsten en fjerdedel af 

informationen, som kommer fra blogindlæg, hvilket vidner om, at mange private 

meningsdannere har en holdning til dette emne, som de gerne vil italesætte. Samtidig er der 

også en del meningsdannere, som har skrevet klummer omkring emnet, som ligeledes 
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vidner om en borgerlig aktualitet, da de skal fungere som talerør for den ’almindelige’ 

borger.  

 

Hvilket medie er benyttet til publicering af artiklen? 

  

 
Tabel 1 - Medier 

 

Aktører 

Som det ses i Tabel 2, der viser, hvem der bliver nævnt gennem artiklerne, er det tydeligt, at 

Københavns Kommune og Black Stone har en klar overvægt gennem de fleste artikler. I knap 

150 af de 160 artikler bliver Københavns Kommune nævnt, hvilket understøtter, at 

København har et generelt ansvar for det tidligere definerede sub-brand – boligmarkedet. 

De andre mere prominente aktører igennem agenda setting er Bankerne, PFA, Udenlandske 

investorer, Folketinget og AirBnB. 
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Hvilke(n) aktør(e) bliver nævnt i artiklen? 

 
Tabel 2 - Aktører 

Fokusområder (the ’issue’)  

I de 160 artikler eksisterer der forskellige fokusområder, hvilket ses i Tabel 3. Den mest 

omtalte er ”Høje lejepriser” herefter er det ’issues’ som: Ulighed i København, 

Gentrificering, Stigende boligpriser, Lejeloven, Udenlandske investorer og Udflytning.   

 

Hvad er fokusområdet i artiklen? 

 

Tabel 3 – Issues 
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Second level agenda setting 

I dette afsnit søges der at afdække tonen, af det materiale medierne udsender. Dette vil 

være med til at give en indikation på, hvordan medierne har framet boligmarkedet i 

København. Som Carroll & McCombs (2013) beskriver det; ”This evaluative dimension at the 

second-level of agenda- setting recognizes that news coverage conveys more than just facts, 

it also conveys feeling and tone” (Carroll & McCombs, 2013, s. 39).  

 

Hvordan bliver det Københavnske boligmarked italesat? 

 

Tabel 4 - Italesættelse af Københavns boligmarked 

Som det fremgår af Tabel 4, er det tydeligt, at medierne italesætter det københavnske 

boligmarked overvejende negativt. I 73 % af tilfældene tager skribenterne en negativ vinkel 

til Københavns boligmarked, hvilket naturligvis er med til at influere læserens holdning. 

Carroll & McCombs (2013) forklarer, hvordan der ses en sammenhæng mellem, hvordan 

medierne italesætter objekter, og hvordan forbrugerne dermed opfatter dem; ”When 

people are asked to express their opinion, rather than analyzing their total store of 

information, they commonly draw upon those bits of information that are particularly salient 

at the time. Both the substance and tone of their attribute agendas are significant elements 

in this process.” (Carroll & McCombs, 2013, s. 41).  

Hermed skal det forstås, at de ikke altid er lige gode til at udnytte det fulde repertoire af 

viden. Forbrugerne vil ofte trække på den underliggende (og populære) diskurs, når de skal 

udtale sig omkring et objekt. I vores tilfælde, blev der eksempelvis interviewet personer, 

som endnu ikke har oplevet det københavnske boligmarked på egen krop endnu, hvorfor de 
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teoretisk burde være neutrale. Det fremgik i diskursanalysen, at de interviewede havde 

stærke holdninger til boligmarkedet og trak meget på mediernes beskrivelser samt 

netværkets italesættelser. Dette medfører, at når medierne italesætter boligmarkedet 

overvejende negativt, vil forbrugerne genkalde det og fortælle det videre (Carroll & 

McCombs, 2013). Dette vil kunne ændre sig, hvis medierne begyndte at tale positivt 

omkring markedet i en længere periode, men da de sidste 5 års materiale har vist, at der er 

en tydelig negativ italesættelse, kan det udledes, at forbrugerne har stor tendens til at 

anerkende og gengive denne i deres egne italesættelser. Hertil skal det dog tilføjes, at 

medierne er lige så afhængige af forbrugernes interesse som omvendt. Medierne lever af, at 

befolkningen læser deres artikler, hvorfor de naturligvis har en interesse i at beskrive et 

emne, som forbrugerne vil finde mest interessant. Der kan argumenteres for, at der er 

større tendens til, at negative historier skaber opmærksomhed, hvilket kan være årsagen til, 

at boligmarkedet bliver omtalt med denne tone.   

 

Hvordan bliver det Københavnske boligmarked associeret i forbindelse med? 

 

Tabel 5 - Associationer til boligmarkedet 

Ser man i Tabel 5, kan man se, hvilke ord som det københavnske boligmarked bliver 

associeret med. Her bliver det også evident, at der er nogle områder, som medierne 

italesætter negativt kontra andre områder. Der tegner sig et tydeligt billede af, at 

mangfoldigheden på boligmarkedet bliver omtalt som negativ, dermed ikke 

tilstedeværende. Dette figurerer som et meget interessant punkt, da København søger at 

iscenesætte sig som en mangfoldig by, hvilket mediernes agenda bliver en direkte 

modsætning af. 
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Det samme gør sig gældende med lighed, lovgivning og lederskab, som alle tre har en klar 

negativ tone gennem gennemlæsningen af materialerne i medierne. Derudover ses det, at 

kapitalismen er fordelt relativt ligeligt. Dog ses der stadig en tendens til, at medierne 

omtaler Københavns boligmarked som kapitalistisk, da de er positive omkring, at de ser 

kapitalismen som dominerende i denne sammenhæng. Der danner sig derfor en 

gennemtrængende tone igennem omtalen via medierne, ved at de hengiver sig til at 

beskrive boligmarkedet med disse ord. 

 

Undersøges det nærmere, hvilke ord, som bliver benyttet i medierne til at beskrive det 

københavnske boligmarked, ses det i Tabel 6, at det især er ’ulighed’, ’dyre priser’ og 

’gentrificering’ som går igen gennem mange af artiklerne.  

 

Hvilke ord bliver brugt til at beskrive boligmarkedet i København? 

 
Tabel 6 – Ordvalg 

I takt med at disse ord går igen, begynder forbrugerne/læserne at samle dem op og 

inkludere dem i deres egen livsverden (Carroll & McCombs, 2013). Dette bliver ligeledes 

bekræftet i diskursafsnittet, hvor ”dyre priser” figurerer som et af de dominerende 

momenter.  

Ordvalget gennem artiklerne harmonerer med fokusområderne, som fremgår af Tabel 7. 
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Hvad er fokusområderne i artiklen? 

 
Tabel 7 - Fokusområder 

Her ses det, at i over 100 af de 160 artikler er et af fokusområderne høje lejepriser. Samtidig 

er gentrificering, ulighed og stigende boligpriser ligeledes ofte et fokus for skribenten i 

artiklen. Dette vidner om, at disse emner fanger læsernes/forbrugernes interesse og derfor 

bliver der skrevet flere artikler omkring disse end for eksempel tilflytninger og gode 

investeringer, som er overvejende positivt ladede ord. De høje lejepriser, som bliver italesat 

gennem medierne, kan være medskabende til, at ord som gentrificering ligeledes går igen.  

 

Et af de meget væsentlige datapunkter, som kommer ud af agenda setting analysen, er, 

hvem der bliver beskrevet som den ansvarlige i denne situation. At sætte navn på synderen i 

dette meget omdiskuterede emne er med til at skabe en ”os mod dem” situation.  
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Hvem bliver gjort til ansvarlig for boligmarkedets udvikling? 

 
Tabel 8 - Hvem er ansvarlig? 

 

Af Tabel 8 ses det, at i over 57% af artiklerne bliver København gjort til syndebukken for den 

negative udvikling, der bliver skrevet om i medierne. Udenlandske investorer bliver gjort 

ansvarlig i 18% af tilfældene. Ser man dette i lyset af diskursanalysen, harmonerer det ikke 

100% med de udtalelser, der er blevet analyseret. I flere af interviewene er det de 

udenlandske investorer, som bliver gjort til syndebukken, og København, som by, bliver en 

smule glorificeret. Der er dog en tendens til, at man kun genkalder dele af den agenda 

setting medierne søger at fremskabe i samfundet, som Caroll & McCombs (2013) siger;  

“When people are asked to express their opinion, rather than analyzing their total store of 

information, they commonly draw upon those bits of information that are particularly salient 

at the time.” (Carroll & McCombs, 2013, s. 41). Derfor kan forbrugerne muligvis godt 

genkalde, at boligmarkedet bliver negativt omtalt i medierne, men de kan ikke genkalde, 

hvem medierne egentlig anklager som ’syndebuk’.  

Ligeledes skal det tilføjes, at der i mange tilfælde vil blive dannet en subjektiv holdning hos 

forbrugere på baggrund af bl.a. overskrifter (Carroll & McCombs, 2013). Dette gør sig især 

gældende på sociale medier, hvor der er stor konkurrence om forbrugerens 

opmærksomhed.  
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Dykker man ned i overskrifterne, kan man se, at det ofte er kapitalfonde og udenlandske 

investorer, som bliver nævnt, formentlig for at fange opmærksomheden hos læserne. Dette 

er bl.a. overskrifter som:  

 

”Dokumentation: Blackstone - den tavse ejendomsgigant ønsker ikke at svare på spørgsmål” 

(Møller, 2018) 

”Mette F.: Sådan stopper vi de udenlandske kapitalfondes opkøb af billige boliger” 

(Kjærgaard, 2019) 

”FREDERIKSBERG-BORGMESTER: ALMENE BOLIGER ER ET VÆRN MOD BLACKSTONE” 

(Ellekrog, 2019) 

 

Som teorien vedrørende agenda setting beskriver, har overskriften i artikler en stor 

betydning for, hvordan forbrugerne opfatter et objekt. Dette kan være grundlaget for, at 

interviewpersonerne ser kapitalfonde og lignende som de ansvarlige, selvom medierne i 

overvejende grad beskylder København for dette. Dog har flere af de interviewede ytret 

negative holdninger til Københavns boligmarked, hvilket harmonerer med de data, som ses i 

Tabel 8. 

 

Dette leder os videre til at undersøge, hvem som bliver benyttet som kilder, når der skal 

skrives artikler vedrørende boligmarkedet i København. I Tabel 9 ses der en tydelig overvægt 

af eksperter, meningsdannere og organisationer, som bliver benyttet som primære kilder. I 

omkring 120 af tilfældene, bliver der benyttet eksperter, når der skal skrives en artikel, 

kontra borgere og/eller Københavns Kommune, som kun benyttes som kilde i knap 30 af 

tilfældene. Eksperterne benyttes oftest med formålet om at skabe ethos i artiklen. Dette er 

interessant, da det vidner om, at det er svært for København og borgerne at komme til orde 

i mediernes agenda setting . Dette anses som en måde at ’frame’ en sag på, hvormed man 

kan skabe mere opmærksomhed omkring den. Som Carroll & McCombs (2013) beskriver 

med udgangspunkt i en case vedrørende præsidentvalg I USA;  

 

”By calling attention to some matters while ignoring others, the news media influence the 

criteria by which presidents, government policies, political candidates, and corporations are 

judged.” (Carroll & McCombs, 2013, s. 41). 
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Hvilken kilde benyttes til artiklen? 

 

Tabel 9 - Kilder 

Hvis medierne har en forhåbning om at skabe en bestemt opfattelse af København og de 

private investorer, vil de have større succes med dette, hvis interessenterne ikke selv 

kommer til orde og kan tale deres egen sag.  

Dette ses også i Tabel 10, hvor det er illustreret, hvor tit København bliver interviewet 

vedrørende sager på boligmarkedet.  

 

Bliver Københavns Kommune interviewet? 

 
Tabel 10 - Interview med København 
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Her ses det, at i 87 % af de 160 artikler, som strækker sig hen over de seneste 5 år, får 

København ikke mulighed for at udtale sig i medierne. Entman (1993) beskriver i den 

forbindelse journalisters mulighed for at manipulere læserne: ”Journalists may follow the 

rules for “objective” reporting and yet convey a dominant framing if the news text that 

prevents the most audience members from making a balanced assessment of a situation.” 

(Entman, 1993, s. 56)   

Dette betyder naturligvis, at hvis journalister udelader at interviewe København, der står 

som ansvarlig for situationen, vil der opstå en ensidig opfattelse af boligmarkedet hos 

forbrugerne. Samme situation gør sig gældende, når der zoomes ind på, om borgerne bliver 

italesat i medierne. Her ses det ligeledes, at i langt størstedelen af tilfældene bliver 

borgerne ikke italesat, hvorfor medierne har større mulighed for at manipulere med den 

generelle opfattelse af boligmarkedet hos læserne.  

 

Bliver der interviewet forbrugere/borgere? 

 

Tabel 11 - Interview med borgere 

 

Vendes blikket tilbage mod Københavns vision for boligmarkedet, var det en central 

forudsætning, at der skal være plads til alle i København. I Tabel 12 bliver det undersøgt, 

hvorledes medierne sætter det i perspektiv. Hvis København skal have succes med sin 

vision, er det kritisk, at medierne bakker op under visionen, og anerkender, at der bliver 

arbejdet proaktivt med den. En måde, hvorpå man kan se, hvordan medierne oplever denne 
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vision, er at vurdere, hvorvidt de beskriver boligmarkedet som overfyldt. Det ses i Tabel 12, 

at i 47,5% af artiklerne, bliver boligmarkedet anset som overfyldt. Dette indikerer, at 

medierne ikke anser København for at varetage boligmarkedet, som Københavns vision 

stiler efter. 

 

Bliver det københavnske boligmarked anset som overfyldt? 

 
Tabel 12 - Er København overfyldt? 

 

Dette kan have den effekt, at forbrugerne heller ikke stiller Københavns boligmarked i et 

positivt lys, da København, ud fra mediernes synspunkt, ikke opfylder sit brandløfte.  

 

Dette bringer os til Tabel 13, hvor det bliver vurderet, hvorvidt Københavns moderbrand 

bliver projekteret gennem artiklerne omkring sub-brandet ’boligmarkedet’. 
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Hvordan bliver København opfattet som brand? 

 
Tabel 13 - Københavns brandopfattelse 

I Tabel 13 ses det, at i 52,8 % procent af artiklerne, bliver Københavns brand opfattet 

negativt. Dette er naturligvis en subjektiv meningsdannelse, som bliver skabt ved 

gennemlæsning af artiklerne. Subjektivitet behandles i metodeafsnittet. Dog fremstår det 

som en tydelig indikator på, hvordan medierne forsøger at italesætte Københavns brand. 

Dette tyder på, at moderbrandet bliver holdt ansvarligt, når der opstår negative 

handlingsmønstre i sub-brands som i dette eksempel boligmarkedet. 

 

Med hjælp fra teorien omkring agenda setting, hvordan framer medierne således 

Københavns boligmarked?  

På baggrund af specialets dataindsamling af artikler fra 2015 og frem kan der argumenteres 

for, at medierne søger at frame Københavns boligmarked i et overvejende negativt toneleje. 

Det ses, at medierne har fokus på emner, som indebærer gentrificering, ulighed og høje 

lejepriser. Hertil skal der lægges, at medierne samtidig har haft en interesse i at udstille 

både udenlandske investorer som syndebukke samtidig med, at de holder København til 

ansvar for den negative udvikling af boligsituationen i København.  

København har ambitionen omkring, at der skal være plads til alle nuværende og potentielle 

beboere i København, hvilket medierne søger direkte at udfordre ved at beskrive 

boligmarkedet som overfyldt. Dermed kan der argumenteres for, at medierne søger at 

frame København som en organisation, der ikke opfylder sine brandløfter overfor forbrugere. 

Dette ligger godt i tråd med, hvordan medierne framer brandet København. Medierne 

italesætter Københavns brand overvejende negativt, hvilket ifølge teorien fra Caroll & 
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McCombs (2013) vil smitte af på forbrugerne, som dermed vil adoptere samme holdning 

(Carroll & McCombs, Agenda-setting Effects of Business News on the Public's Images and 

Opinions about Major Corporations, 2003). Ydermere ses det, at medierne benytter 

muligheden for at selektere, hvem de sætter i tale i deres artikler, hvilket er en måde, 

hvorpå de kan frame København (Entman, 1993). København kommer i tale i omtrent 12 % 

af artiklerne, hvilket giver medierne mulighed for at frame København ved at udelukke den 

ene part af problemstillingen. I stedet bliver der interviewet eksperter, som i disse tilfælde 

er overvejende kritiske i forhold til den måde, hvorpå Københavns boligmarked udvikler sig. 

Det kan derfor konkluderes, at medierne har en klar agenda omkring at frame Københavns 

boligmarked og København som en by, der ikke løfter de målsætninger byen har sat til sig 

selv.   

 

Enterprise branding – Del 2 

Gap mellem vision og image 

Dette afsnit har til formål at samle op på første del, hvori visionen for Københavns 

boligmarked blev gennemgået og analyseret. Dette afsnit vil afdække, hvorvidt der opstår et 

gap imellem vision og image inden for boligmarkedet i København. Her vil teorien omkring 

’Enterprise Branding’, hvori tidligere beskrevet VCI-model er at finde, blive benyttet til at 

lokalisere ”hullerne i osten”, hvilket vil give mulighed for at lokalisere eventuelle 

problemstillinger for Københavns Kommune. (Hatch & Schultz, 2009). Dette vil blive gjort på 

baggrund af afhandlingens tidligere analyser, samt Hatch & Schultz (2009) analyseapparat, 

som findes i den teoretiske udredning. Formålet med afsnittet er derfor at samle op på de 

komplikationer, som afhandlingen har analyseret sig frem til, og forsøge at sætte dem i en 

praktisk og mere handlingsorienteret belysning. Dermed søges det at vise, hvor Københavns 

Kommune oplever gap, hvis dette findes, og hvilken påvirkning dette eventuelle gap kan 

have på brandet. 

 

Hvordan opfatter forbrugerne København?  

For at undersøge, hvordan forbrugernes opfattelse af København er, vil der bliver trukket på 

empirien indsamlet gennem interviewene. Dermed gøres det muligt at afdække Københavns 

image. Ud over interviews, vil der ligeledes bliver inddraget nogle af de elementer, som er 
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blevet analyseret i tidligere analyseafsnit. Dette vil bidrage til en mere nuanceret afdækning 

af, hvorledes Københavns image fremstår i det danske samfund.  

 

Image for ’boligmarkedet i København’ 

Ved at tage udgangspunkt i interviewene opnås der en mulighed for at undersøge 

forbrugernes image gennem de indsamlede førstehåndsdata. Derfor vil måden, hvorpå der 

identificeres et image hos forbrugerene, være at analysere den overordnede italesættelse 

gennem interviewene af Københavns boligmarked. I dette afsnit vil der blive taget 

udgangspunkt to udtalelser, men det er en generelt ensartet italesættelse, som 

gennemsyrer alle interviewene. Dette kan også læses i diskursafsnittet, hvor udtalelserne 

bliver gennemgået mere i dybden.  

  

Først zoomes der ind på en meget eksplicit udtalelse omkring Københavns boligmarked, og 

hvordan det ikke stemmer overens med, den opfattelse forbrugeren har af København.  

 

Jeg kan godt nikke genkendende til, at København som by er mangfoldigt. Men jeg synes, at 

det kan være lidt misvisende at sige, at boligmarkedet er mangfoldigt med plads til alle med 

tanke på, de jo bygger sindssygt meget nyt. Overalt! Især ude på Amager. Og det bliver 

prissat sindssygt højt, så studerende har ikke en jordisk chance for at betale for det, når man 

er på SU. Jeg synes ikke at nyere boliger er særlig studievenlige i pris. (Bilag A) 

 

Her fremgår det, at Københavns brand står for mangfoldighed, men at boligmarkedet ikke 

besidder denne opfattelse hos denne forbruger. Hos den interviewede bliver der beskrevet, 

hvordan København udelukker de forbrugere, der ikke kan betale en husleje på 7.000 

kroner. Interviewpersonen fokuserer på studievenlige boliger, men det udelukker naturligvis 

også andre befolkningsgrupper, som ikke kan betale samme pris. At Københavns 

boligmarked opnår et image, hvori det kun er ’de rige’, som kan bo der, er noget som går 

igen gennem flere af interviewene.  

 

Et andet lidt mere henkastet og implicit eksempel ses nedenfor, hvor interviewpersonen 

udtrykker, at priserne er for høje, og det kun er velhavende forbrugere, som har mulighed 

for at finde et sted at bo i København. Essensen fra tidligere udtalelser er ens. Københavns 
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boligmarked er blevet en stereotyp, som indbefatter de øvre sociale lag, og dermed 

udelukker den brede befolkning, og dermed et samfund med høj diversitet. 

 

”Nej, det kommer nok an på, om man har forældre har penge til at købe en lejlighed eller 

man selv har” (Bilag A) 

 

 

Disse italesættelser, og dermed holdninger, er gennemgående gennem alle interviewene, 

hvorfor der skabes en evidens for, at Københavns boligmarked har et overvejende negativt 

image.  

 

Det negative image er ligeledes presserende, når diskursafsnittet tages i mente. Her ses det, 

at der opstår et generelt negativt præget image, når det københavnske boligmarked bliver 

italesat. Ved at afdække diskursen gennem de afholdte interviews, fremgår det at 

ækvivalenskæderne, når det kommer til boligmarkedet, har en markant anden tone og 

image, end når Københavns brand italesættes.   

Det samme er gældende, når blikket vendes mod de sociale medier. I afsnittet omkring 

sociale medier og Dobbeltgænger Branding, blev det cementeret, at forbrugerne har en 

tendens til at levere meget negative udtalelser, når der bliver kommunikeret omkring 

Københavns boligmarked.  

 

Som beskrevet i tidligere første del af Enterprise Branding, er det nødvendigt, at alle 

stakeholders har samme forudsætninger og opfattelser af et brand, for at det performer 

bedst muligt. Sub-brandet ’boligmarkedet’ er, som tidligere nævnt, overvejende skabt af de 

tre stakeholdere; København, endorsors (investorer, boligselskaber mv.) og forbrugerne. 

Som Hatch & Schultz (2002) bekræfter ”The image formed and held by the organization’s 

‘others’ are not defined by what insiders believe about what outsiders perceive, but by the 

outsiders own perception (their image)” (Hatch & Schultz, 2002, s. 995) 

Det ses nedenfor i illustration 9, at der ikke opstår den harmoni, som er kritisk for en 

maksimal udnyttelse af brandet.  
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Figur 10 - Gap'et i produktionen af image. Inspiration fra Hatch & Schultz (2009) 

Som tidligere nævnt kan København ikke have fuld kontrol over boligmarkedet, hvorfor det 

negative image bliver reproduceret i samfundet hos forbrugerne. Dette er et kritisk element 

at overkomme, da det kan have store økonomiske og langsigtede konsekvenser for en by, 

hvis der opstår et negativt image (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999).  

 

Opstår der et gap mellem Københavns vision og image? 

Et gap mellem vision og image opstår, når stakeholderne ikke sammenfatter deres 

opfattelse af brandet i forhold til den vision, som København har defineret. (Hatch & 

Schultz, 2009). Da et brand fungerer som en dynamisk eksistens, og bliver defineret i 

fællesskab med stakeholdere og organisation, er det nødvendigt at udøve strategisk og 

velovervejet kommunikation, da dette er et krav fra stakeholderne. København står dermed 

til ansvar for den kommunikation samt de løfter, som de kommunikerer. Hvis disse bliver 

overholdt, opstår der hermed et gap. 

 

Som det fremgår af tidligere afsnit, er der en klar uenighed i, hvordan de implicerede 

stakeholdere opfatter Københavns boligmarked. Herunder foreligger det, at forbrugerne har 

et overvejende negativt image, hvilket i dette afsnit skal holdes op mod den vision, som 

København arbejder på frem mod 2031 (Kommuneplan, 2019). Hvis disse ikke stemmer 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 104 

overens, vil der opstå et gap mellem vision og image. Konsekvenserne ved et gap vil blive 

fremstillet efterfølgende. Som beskrevet i tidligere VCI-afsnit er Københavns vision for 

boligmarkedet defineret således; 

 

Først og fremmest skal København, ifølge københavnerne, være en by med plads til alle. Det 

betyder, at der skal være boliger for alle indkomster, at der skal være grønne ånde huller, 

offentlige funktioner og plads i trafikken. (Kommuneplan, 2019) 

 

Efter en gennemgående analyse gennem afhandlingen, kan der hermed argumenteres for, 

at forbrugerne ikke kan nikke genkendende til denne vision, hvilket tydeligt skinner igennem 

i bl.a. denne kommentar; 

 

Men jeg synes, at det kan være lidt misvisende at sige, at boligmarkedet er mangfoldigt med 

plads til alle med tanke på, de jo bygger sindssygt meget nyt (Bilag A) 

 

Med udgangspunkt i disse udtalelser og tidligere analyse kan det dermed konkluderes, at 

der eksisterer et gap, hvilket er kritisk for København at få lukket for at opnå det fulde 

potentiale af deres brand (Hatch & Schultz, 2009)  

 

Hvilken konsekvens kan dette have for København? 

Som Hatch og Schultz (2009) påpeger, så bliver brands opbygget i fællesskab “Like it or not, 

communication is a two-way process, and brands are communicative symbols” (Hatch & 

Schultz, From Corporate to Enterprise Branding, 2009, s. 121). Dette betyder, at København 

er afhængig af at involvere sub-brands og endorsers, såvel som forbrugerne. Ved at 

involvere og lytte til forbrugerne i større grad, skabes der en større mulighed for at 

imødekomme stakeholdernes forventninger til København. Som Hatch & Schultz selv 

påpeger:  

“Respect for the meanings brand symbols carry, and involvement with the processes by 

which these meanings shift and change, keep an organization in touch with its stakeholders 

and give it the best chance to respond to inevitable changes in expectations in timely and 

appropriate ways.” (Hatch & Schultz, From Corporate to Enterprise Branding, 2009, s. 121) 

Sættes denne teoretiske udtalelse op mod dét, at der eksisterer gap mellem Københavns 
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boligmarked og dets image, vil det unægtelig være sværere at imødekomme eventuelle 

ændringer i kommende kommuneplaner, og herefter opleve at stakeholderne vil acceptere 

selv samme. Dette kan resultere i en yderst besværlig proces, når der skal udvikles en 

strategi for, hvordan byen skal udvikle sig. Dette forekommer på grund af en forøget 

mistillid, som vil fremkomme og være målrettet mod beslutningstagerne og dermed betvivle 

disses evne til at varetage brandets fremadrettede interesser samt revitalisering. Ligeledes 

kan det skabe en utryghed hos forbrugerne og/eller virksomhederne, hvis de ikke er sikret 

et sted at bo.  

Tages der udgangspunkt i den primære målgruppe, som er valgt i forbindelse med 

interviews, er det tydeligt, at der opstår en ’frygt’ for, at de ikke kan få et sted at bo. Dette 

kan have en langsigtet konsekvens for København, hvis studerende og/eller andre 

målgrupper vælger at finde en anden by at bosætte i. Som Kotler et al. (1999) forklarer det 

”Losing population can be a serious economic threat. Not only is the tax base of the place 

eroded, but an annual drop in population quickly creates a negative image. Therefore, a high 

priority for a place should be maintaining or increasing the current number of citizens.” 

(Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999, s. 260).  

Et fald i interessen for a bosætte sig i København vil føre til et langsigtet ressourcetab for 

byen. Som tidligere beskrevet er det ikke kun skattemæssigt men ligeledes et image 

problem. Dette kan have betydningen, at de mest eftertragtede borgere, som oftest 

betegnes som de ’klogeste hoveder’, der i gennemsnit betaler mere i skat, vil søge andre 

steder hen.  

Samme problemstilling kan også gøre sig gældende for virksomheder. Hvis de mest 

kompetente medarbejdere ikke er interesseret i at bo i København pga. den dårlig omtale, 

som finder sted på boligmarkedet, vil det potentielt tvinge virksomhederne til at vælge en 

anden by, hvor de kan finde mere kompetente medarbejdere. Dette vil igen påvirke den 

skatteindtægt, København er afhængig af for at kunne forbedre levevilkårene for byens 

indbyggere. Dette betyder, at der kan argumenteres for, at der potentielt kan opstå en 

dominoeffekt, hvor boligmarkedet er den første brik, som starter en lang række af negative 

følger.  

Denne problemstilling leder igen tilbage til tankegangen omkring, at et moderbrand skal 

sørge for at varetage alle sine sub-brands interesser, hvilket gør stakeholder engagement 
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kritisk for at opnå en fælles konsensus, som kan føre til harmoni på tværs af de mange sub-

brands.  

Samtidig påpeger Hatch & Schultz (2009) ligeledes fordelene ved, at København lukker 

gap’et mellem vision og image; ”according to Kevin Elliott, vice president for merchandising 

at 7-Eleven, Inc., customers relate to brands with emotions that trigger or block a person’s 

commitment to that brand” (Hatch & Schultz, 2009, s. 127). Dette betyder, at hvis 

København opnår en solid forbindelse mellem image og vision, vil forbrugerne være mere 

elastiske, når det kommer til andre eventuelle problemstillinger, da de oftest husker de 

umildbare ’følelser’, de har overfor et brand.  

 

I hvilken grad stemmer Københavns vision for boligmarkedet overens med dets image?  

Analyserer man det image, som Københavns boligmarked har hos forbrugerne, bliver det 

tydeligt, at der eksisterer en overvejende negativ italesættelse hos forbrugerne. 

Forbrugerne mener ikke, at visionen omkring mangfoldighed på Københavns boligmarked 

bliver løftet. Dét image, som ses på boligmarkedet, er i høj grad påvirket af en ulighed samt 

gentrificering. København imødekommer derfor ikke de forventninger, som de opsætter for 

sig selv, hvilket giver en negativ påvirkning af brandopfattelsen. Dette kan have store 

konsekvenser for Københavns brand, da de i fremtiden muligvis ikke vil blive tilgodeset, når 

forbrugerne eksempelvis skal vælge et sted at studere eller placere virksomhed, hvis de ikke 

oplever, at der er gode forhold for bosættelse. Denne forværrelse af tiltrækningskraften af 

menneskelige ressourcer, kan betyde et tab af arbejdskraft og dermed et tab af potentiel 

indtægt i form af skat. København kan derfor komme i langsigtede problemer, hvis de ikke 

søger at lukke selvsamme gap, og dermed forene image og vision. At lukke selvsamme gap 

vil ligeledes øge forbrugernes elasticitet overfor kommende problemstillinger, som 

Københavns Kommune og/eller boligmarked vil stå overfor. Dette er grundet en større 

tendens til at acceptere problemstillinger, hvis der er konsistens mellem vision og image.  
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Diskussion 

Afhandlingens resultater 

Denne afhandling har fokuseret på at komme dybere ned i materien omkring, hvordan byers 

brandingmæssige situation foregår. Som det fremgår af specialet, er place branding ikke en 

ny opfindelse. Der er dog ikke forsket meget inden for city branding, hvilket har givet 

muligheden for, at kunne elaborere på den eksisterende teori. Derfor søges det at opdele 

København i sub-brands, hvilket har givet mulighed for at zoome ind på et specifikt sub-

brand. Samtidig kan der argumenteres for, at denne måde at adskille og opdele byen på kan 

forstås og eksekveres på andre måder. Som det bliver nævnt i afhandlingen, søger andre 

forskere at udnytte brand architecture til at fremme landes vækst inden for turisme, men 

der er umildbart ikke lavet forskning på en generel opdeling af byer i sub-brands. Dette er 

denne afhandlings fokusområde, hvorfor der skal gennemgås nogle nye teoretiske 

præmisser. Specialet har dog sit primære fokus på boligmarkedet og de dertilhørende 

endorsers, men kunne ligeså godt have fokusområde på et andet sub-brand.  

  

Afhandlingen søger at skabe en ny teoretisk forståelse, som naturligvis er en præmis, som 

skal accepteres, hvis resten af afhandlingen skal kunne stå distancen. Resultatet af dette er 

dog yderst interessant og et spændende afsæt for videre forskning inden for city branding. 

Ved at acceptere præmissen omkring, at sub-brands i sig selv ikke har nogen eksistens, og 

deres brand dermed opstår gennem endorsers, vil sub-brands være afhængige af endorsers, 

hvilket gør København afhængig af endorsers. Dette opstår ikke i det private erhvervsliv, 

hvor eksempelvis Kit-Kat skaber sin egen identitet under Nestlé, og ikke er afhængige af, 

hvorvidt endorsers agerer. Dette giver anledning til, at København skal forsøge at 

samarbejde med disse endorsers i højere grad, kontra at kontrollere dem via lovgivning. 

Dette leder op til eksempelvis stakeholder engagement, hvilket bliver behandlet dybere 

senere i diskussionen.  

Afhandlingen undersøger ligeledes, hvordan diskursen i samfundet vedrørende København 

og Københavns boligmarked opstår. Der har været en overvejende stor sammenhæng 

mellem mediernes framing af boligmarkedet og dét, som respondenterne af interviewene 

italesætter. Dette tyder på, at København med fordel kan arbejde mere proaktivt med 

Public Relations, hvilket Carroll & McCombs (2013) argumenterer for, at private 
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virksomheder gør for at være på forkant med eventuelle problemstillinger (Carroll & 

McCombs, 2013). Hermed står dette som et eksempel på, at teori fra det private erhvervsliv 

i høj grad kan være relevant for den moderne offentlige organisation.  

Eftersom opgaven lokaliserer et gap mellem visionen for boligmarkedet og stakeholdernes 

image, opstår der en kompleks situation for København. I modsætning til nogle private 

organisationer, har København et komplekst netværk af stakeholdere, som allesammen 

søger at få egne interesser varetaget. Dermed kan Københavns Kommune ikke blot gå ind og 

skære igennem med en ny retningslinje, som det kan gøres på det private marked. 

Københavns Kommune kan risikere, at hvis de søger at lukke dét gap, som er belyst på 

boligmarkedet, vil der opstå et nyt et andet sted. Dette advokerer for, at Københavns 

Kommune skal engagere sig og involvere diverse sub-brands i langt større grad for at opnå 

et større overblik, og dermed en større kontrol over diverse sub-brands. Hvilket ligeledes er 

noget, som Kotler et. al (1999) beskriver i sin teori omkring Place Branding (Kotler, Asplund , 

Rein, & Haider, 1999). Heri er der dog ikke foretaget nogle opdeling af byers stakeholdere, 

hvorfor denne afhandling leder op til en mere nuanceret måde at arbejde med stakeholder 

management og/eller stakeholder engagement.   

 

Overvejelser vedrørende teori  

Som udgangspunkt er denne afhandlings teori lånt fra det private erhvervsliv. Det skyldes, at 

brandorienteret teori traditionelt stammer fra det private erhvervsliv, da branding har det 

formål, at sælge produkter og maksimere profit (Hatch og Schultz, 2009). Som 

udgangspunkt har København og byer i det hele taget ikke noget produkt tilknyttet, hvorfor 

branding af byer først er kommet til senere i forbindelse med formulering af city branding. 

Nyere forskning viser, at man kan behandle byer og lande mere og mere som 

organisationer, hvilket tillader os at låne relevant brandteori, som traditionelt har været 

forbeholdt den private sektor. Vi har blandt andet forsøgt at definere en by som 

moderbrand, med dertilhørende sub-brands, med hjælp fra Brand Architecture. Da dette 

som udgangspunkt ikke er gjort før, opstår der i sagens natur nogle faldgruber, da teorien 

ikke endnu er etableret inden for city-branding. En af de største faldgruber, man skal være 

opmærksom på, er det faktum, at en negativ påvirkning af moderbrandet, ikke nødvendigvis 

kan forbindes direkte til et bestemt sub-brand. Sagt på en anden måde kan det ikke påvises, 
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at der eksisterer en kausal sammenhæng mellem eksempelvis Københavns boligmarked og 

København som brand, hvorfor afhandlingen fokuserer på at påvise, at der eksisterer en 

korrelation mellem de to. Samtidig er det usikkert, hvorvidt der eksisterer en forbindelse 

mellem de forskellige sub-brands. Hvis det eksempelvis går godt inden for turisme, vil det 

øge interessen for byen, hvilket kan aflede en positiv effekt for boligmarkedet og vice versa. 

Dette emne bliver elaboreret på i afsnittet angående videre forskning, da det findes 

interessant at udforske disse sammenhængskræfter mellem diverse sub-brands, samt de 

enkeltes individuelle påvirkning af moderbrandet.  

Samtidig kan det diskuteres, hvorvidt der reelt set opstår et ’gap’ i praksis for København, 

hvis dets brand opnår en negativ opfattelse hos forbrugerne. Store byer som Paris, New 

York og London har alle meget høje boligpriser, men oplever stadig massiv efterspørgsel qua 

deres andre sub-brands, der har tilsvarende stærk tiltrækningseffekt. Derfor kan der 

argumenteres for, at traditionel organisationsteori ikke blot kan pålægges lande og/eller 

byer. Der opstår ligeledes et spørgsmål omkring tidshorisonter. Hvor det må antages, at en 

virksomhed, som sætter sin produktpris op, kan mærke en relativ hurtig respons, kan det 

tage langt større tid, før en by kan mærke en konsekvens af en skattestigning. Dette er 

naturligvis på baggrund af, at en familie eller virksomhed ikke bare flytter fra den ene dag til 

den anden, da det er en større og længerevarende proces kontra et produktkøb. Kotler et. 

al. (1999) argumenterer dog for, at der vil ske en udflytning samt fravælgelse på lang sigt, da 

forbrugerne vil søge til andre byer, hvilket, blandt andre, er en præmis for, at denne 

afhandling kan betragtes som evident (Kotler, Asplund , Rein, & Haider, 1999).  

 

 

Hvordan kan København imødegå den latente problemstilling?  

”Stakeholder engagement is crucial to success to any city branding strategy. But doing it 

effectively requires an approach that is more democratic and exploratory than much 

standard practice” (Houghton & Stevens, 2011, s. 45). Som Houghton & Stevens (2011) her 

påpeger, er en del af det at skabe succes inden for city branding at kunne involvere 

interessenter samt varetage forskelligartede interesser uden, at det bliver konfliktskabende 

på tværs af de implicerede. Det er naturligvis en essentiel del for København at forstå de 

forskellige interessentgrupper. Dette indbefatter de forskellige sub-brands, men ligeledes 
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repræsentanterne for de omtalte sub-brands, som fungerer som talerør udadtil. Der er i 

virkeligheden tale om en dualistisk proces i den forstand, at København skal skabe en 

brandmæssig fordel for dets sub-brands, mens de pågældende sub-brands på samme måde 

skal have en positiv indvirkning på moderbrandet København. Hvis Københavns Kommune 

har en vision om at have minimum 25 % almene boliger, er det nødvendigt, at de relevante 

boligselskaber ikke forsøger at udnytte det til egen fordel, ved eksempelvis at sætte lejen så 

højt som muligt. I stedet skal der være en overensstemmelse mellem interessenterne og 

moderbrandet, således at den pågældende stakeholder engagement får sin berettelse. En 

måde, hvorpå byer kan engagere sine stakeholdere, er ved at nedfælde interessegrupper, 

som repræsenterer forskellige områder/sub-brands i samfundet (Kotler, Asplund , Rein, & 

Haider, 1999). Dette er bl.a. noget som bliver praktiseret i forskellige stater i Amerika, hvor 

disse stakeholdere får mulighed for at påvirke eventuelle beslutninger, hvis de falder dårligt 

og/eller godt ud til de respektive sub-brands. Det betyder, at der er større mulighed for at få 

indblik i, hvilke problemstillinger diverse politiske beslutninger får på tværs af byens sub-

brands. 

 

Den interne kultur  

Gennem opgaven bliver Enterprise Branding med hertil hørende VCI-model benyttet som et 

værktøj til at analysere, hvorvidt der opstår et gap mellem Image og Vision, da forbrugerne 

er fokusområdet for opgaven. Der kan argumenteres for, at dette blive et ’snæversynet’ syn 

på en kompleks problemstilling, hvor der naturligvis også kan inddrages interne 

arbejdsgange for at opnå det fulde indblik i situationen, hvilket højst sandsynligt vil give en 

mere nuanceret analyse. Ved at inddrage kulturen kan det analyseres, hvorledes den vision, 

som København har fremsat, harmonerer med den måde de ansatte, som arbejder på at 

kommunikere den, er enige og dermed arbejder hen mod. Da afhandlingen fokuserer meget 

på, hvor vigtigt det er at inddrage de mange implicerede stakeholdere, for at forøge den 

samlede organisatoriske performance, vil det være helt naturligt at fokusere på, hvorvidt 

beslutningstagerne er gearet til denne opgave internt. Dette er ikke blot, hvor kvalificerede 

medarbejderne er, men i langt højere grad en intern analyse, hvor det undersøges, hvordan 

den interne struktur er i forhold til beslutningstagerne og varetagelse af eksterne 

interessenter. Afhandlingen afdækker allerede en smule omkring, hvordan kommunikation 
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mellem medarbejdere og forbrugere er, hvor det på afstand virker til, at der eksisterer en 

forståelse. Men samtidig ville en dybere analyse måske vise et andet resultat.  

 

Ved at undlade at inddrage kulturen kan det på den anden side lade sig gøre at komme 

endnu dybere ned i materien i forhold til de andre aspekter af VCI-modellen. Hvilket giver et 

mere dybdegående indblik i, hvordan medarbejderne opfatter og italesætter København og 

dets boligmarked for at kunne holde det op imod visionen.  

 

Perspektivering 

Findes der andre lignende cases? 

Under dataindsamlingen, navnlig interviews, blev der specielt fra et par interviewpersoner 

gjort opmærksom på, at København bevæger sig mod London tendenser. Blandt andet blev 

det udtalt; ”Det gør sig jo også gældende i alle andre store byer. Det er mit indtryk” (Bilag A). 

Da informanten ikke er blevet ledt ind på dette emne, lader det i udgangspunktet til, at 

ovenstående udtalelse sker som et forsvar for København. Det er et udtryk for relativisering, 

eller hvad amerikanerne kalder ”whataboutery” – når man ikke kan forsvare en ugerning, 

nedtoner man den ved at gøre det til en generel tendens. Forsvaret kommer formentlig på 

baggrund af repræsentation. Tidligere i afhandlingen behandlede vi repræsentation som 

eksplicitte udtalelser på vegne af en gruppe, hvad der af Bom betegnes som: ” ... når en 

artikulation indeholder et vi , og der dermed tales på vegne af en gruppe, den talende 

identificerer sig med.” (Bom, 2015, s. 39). Denne kan på det nærmeste betegnes som en 

indirekte repræsentation. Informanten fortsætter med at inddrage sit subjektive 

verdensbillede ved at eksplicitere, at vedkommende har erfaring fra andre byer: ”Jeg har 

selv boet i London, hvor det er fuldstændig sindssygt, hvad de tager for et sted at bo” (Bilag, 

interview). Dette indikerer, at der opstår en form for perspektivering hos forbrugerne, hvor 

der bliver sammenlignet med en af verdens mest populære byer. Samtidig bliver der opsat 

denne ”os” og ”dem”, hvilket indikerer, at forbrugerne ikke ønsker, at der skal opstå en 

lignende situation i Danmark. Dog findes grundlag for, at dette kan betegnes som en generel 

diskurs for lille, til at den skulle indgå i specialet, da perspektiveringen til London eller andre 

storbyer ikke var gennemgående og kontinuerlig i dataindsamlingen. 
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Perspektivering til erhvervslivet 

Afhandlingen har søgt at undersøge samspillet mellem moderbrandet København og dets 

hertil hørende sub-brands. Analyserne viser tydeligt, at det første forbrugerne italesætter, 

når de bliver spurgt ind til København som by, er positive attributter som mangfoldighed, 

grønne områder, cykelstier, som i henhold til Københavns Kommunes kommunikerede 

vision er det, de forsøger at brande sig som. Samtidig ses en bevægelse fra medierne, samt 

en dybere gennemgang af opgavens interviews, at der eksisterer en underliggende sfære, 

hvor der eksisterer en mere negativ italesættelse af dele af København, nemlig sub-brandet 

boligmarkedet. Umiddelbart har København endnu ikke taget synderligt skade af føromtalte 

sfære, som forefindes på boligmarkedet, men dog kan det anses som et latent problem, der 

i fremtiden kan have store konsekvenser for moderbrandet.  

Et eksempel fra erhvervslivet, hvor dårlig omtale om sub-brandet medfører negativ omtale 

af moder-brandet, forefindes eksempelvis i casen om KitKat. Produktet KitKat er traditionelt 

blevet produceret af blandt andet Palmeolie, som udvindes ved nedfældning af regnskoven. 

Dette fik NGO’er til at gå ind i sagen, hvilket resulterede i en kampagne iværksat af 

Greenpeace, hvis formål var at få forbrugere til at presse moder-brandet Nestlé til at stoppe 

deres indkøb af palmeolie. Greenpeace forsøgte eksplicit at skabe et dobbeltgænger brand 

image, ved at tage KitKats traditionelle slogan ”Have a break”, og omformulere det til ”Give 

the Orangutans a break”, hvilket fungerer som en sproglig reference til det faktum, at 

nedfældning af regnskoven ødelægger orangutangernes naturlige habitat. Nestlé led både 

økonomiske tab, såvel som skade på brandopfattelsen. Dette er et konkret eksempel på, 

hvorledes sub-brands ageren kan have en direkte påvirkning på moderbrandet. På samme 

måde påviser denne afhandling, at sub-brandet boligmarkedet kan have en negativ 

påvirkning af moderbrandet København. Dette er såfremt, at italesættelsen af negative 

attributter, herunder dyre priser, gentrificering og eksklusion, bliver presserende, og 

dermed vinder indpas hos forbrugerne samt andre interessenter som eksempelvis 

medierne.  
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Konklusion 

Denne afhandling har søgt at undersøge, hvorvidt der en sammenhæng mellem opfattelsen 

af Københavns boligmarked og Københavns overordnede brand. Dette er gjort på baggrund 

af den massive forøgelse af omtale, det københavnske boligmarked har fået de senere år. 

Med afsæt i dette blev det fundet både relevant og givtigt at undersøge, hvorvidt der opstår 

en sammenhæng mellem negativ omtale på Københavns boligmarked og en negativ 

påvirkning på Københavns brand. 

Med dette i mente har specialet søgt at påvise, hvorledes København kan beskrives som et 

brand, der skal vedligeholdes og monitoreres på lige fod med private organisationer. Med 

afsæt i city branding, bliver det påvist, at København kan kategoriseres som et brand, der 

søger at forbedre levevilkårene for egne indbyggere, som dermed kan betegnes som byens 

forbrugere, hvorfor andre storbyer kan anskues som konkurrenter. 

 

Da København kan betegnes som en stor organisation, kan det være fornuftigt at opdele 

København i sub-brands, for på den måde bedre at kunne forbedre de individuelle sub-

brands performance. Derfor konkluderer afhandlingen, at København kan anskues som et 

moderbrand med dertilhørende sub-brands, som eksempelvis boligmarkedet, turisme, 

indbyggere mv. Med dette grundlag arbejder afhandlingen videre for at undersøge, 

hvorledes sub-brandet boligmarkedet funderes. Her konkluderes det, at boligmarkedet 

eksisterer på baggrund af dets endorsers, da forbrugeren ikke kan møde ”boligmarkedet”, 

men bliver mødt af repræsentanter. Dette leder op til, at afhandlingen endvidere kan 

arbejde med at undersøge, hvorvidt der eksisterer en negativ omtale omkring disse 

endorsers, for at påvise en sammenhængskræft mellem sub-brands og moderbrand. 

Eftersom city branding tillader at anskue København, som et brand lignende private 

organisationer, benyttes teorien omkring Enterprise Branding. Dette er med formålet at 

undersøge, hvorvidt Københavns vision for sit boligmarked er i overensstemmelse med det 

image, som de eksterne stakeholdere oplever, når de anskuer boligmarkedet. Visionen for 

boligmarkedet er tydelig; det skal være mangfoldigt og med plads til alle. For at undersøge, 

hvorvidt forbrugerne opfatter dette, bliver der endvidere foretaget en diskursanalyse på 

baggrund af flere semi-strukturerede interviews.      
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Ved at diskursanalysere afhandlingens primære empiri opstilles to ækvivalenskæder, som 

begge er meningsudfyldende for de nodalpunkter, der er dominerende i den primære 

empiri, navnlig ’København som by’ samt ’København som boligmarked’. Denne analyse 

giver anledning til at argumentere for, at meningsdannelsen omkring København som brand 

i høj grad er bundet op på italesættelsen af bestemte emner relateret til København, blandt 

andet sub-brandet boligmarkedet. Således påvises det konkret i diskursanalysen, at et sub-

brand kan have mærkbar indflydelse på et moderbrand. 

 

Hvor diskursanalysen konkluderede på baggrund af en involverende social 

situation/interview-situation, havde analysen på sociale medier til formål at afdække 

forbrugernes kommunikative adfærd online, fortsat med fokus på boligmarkedet. I den 

forbindelse konkluderede afhandlingen, at forbrugerne i højere grad har en tendens til at 

engagere sig i de forbrugerdrevne kommentarspor, snarere end i selve opslagets indhold. På 

den baggrund blev det tydeliggjort, at sådanne kommentarspor kan opfattes som ekko-

kamre, hvor de involverede forbrugere har en tendens til at påtage sig rollen som 

gatekeepers for den diskurs, der sprogligt bliver etableret gennem kommunikationen i 

kommentarsporene.  

Afhandlingen belyser endvidere, at denne diskursive produktion kan sidestilles med en 

produktion af et dobbeltgænger brand image. Et dobbeltgænger brand opstår, når 

Københavns boligmarked får sin egen brandopfattelse, selvom det argumenteres for at 

være et produkt af Københavns overordnede brand.   

 

For at undersøge, hvad der kan være medskabende til forbrugernes eksisterende diskurs, 

benytter specialet media agenda setting teorien. Formålet med denne er at undersøge, 

hvordan medierne beskriver Københavns boligmarked og i samme ombæring framer overfor 

forbrugerne. Teorien fastslår, at mediernes tone har en stor indflydelse på, hvordan 

forbrugerne skaber og viderebringer deres holdninger til et emne. Analysen viste tydeligt, at 

der er en forbindelse mellem den negative diskurs, som eksisterer hos forbrugerne, og den i 

mediebilledet. Ved at opstille og udrede attributter, der forbinder sig til de momenter, 

diskursanalysen påviste, kan det konkluderes, at der eksisterer en form for loop mellem de 

italesættelser, forbrugerne laver omkring sub-brandet boligmarkedet, og den måde hvorpå 

medierne framer føromtalte attributter. 
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Medierne søger at frame Københavns boligmarked og herunder dets aktører, som bl.a. 

udenlandske investorer, som modstandere til den almene borger. Samtidig frames 

Københavns Kommune som ikke værende ansvarlig overfor deres borgere i forhold til den 

opsatte vision omkring, at alle indkomsttyper skal kunne bo i København. Ord som 

gentrificering, udflytning og høje lejepriser er nogle af de mest brugte til at beskrive den 

nuværende boligsituation i København. Dermed kan det konkluderes, at medierne har en 

indflydelse på, hvordan forbrugerne opfatter og italesætter Københavns boligmarked.   

Afhandlingen samler slutteligt op på de førnævnte analyser ved hjælp af Enterprise 

branding. Første del af Enterprise branding belyste, hvordan Københavns vision for 

boligmarkedet er formuleret. I den sidste del blev det, efter en dybdegående analyse af 

forbrugernes opfattelse af Københavns boligmarked, sammenlignet, hvordan Københavns 

image er i 2020. Her konkluderes det, at der ikke eksisterer en konsensus mellem forbruger 

og København, hvilket skaber et gap mellem vision og image. Dette gap er kritisk for 

København at lukke, da det kan skabe langsigtede konsekvenser som eksempelvis udflytning 

og/eller tab af menneskelige ressourcer.  

 

Derfor kan det endeligt konkluderes, at forbrugernes opfattelse af sub-brandet ’Københavns 

boligmarked’ ligeledes påvirker deres opfattelse af moderbrandet ’København’. 

Afhandlingen fungerer dermed som et forskningseksempel på, at der eksisterer en 

korrelation mellem brandopfattelsen af sub-brands og moderbrands i almindelighed, hvilket 

er noget, moderbrands bør tage højde for. 

 

Videre forskning  

Korrelationer mellem sub-brands 

Det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem 

positive og negative udfald inden for de forskellige sub-brands. Med dette menes, at hvis 

der opstår en negativ indvirkning på eksempelvis sub-brand ”X” vil det have ”Y” påvirkning 

på sub-brand ”Z”, samt hvor stor en positiv eller negativ effekt, der skabes. Eksempelvis hvis 

der opstår en positiv effekt på boligmarkedet, hvilken betydning vil det da have for 

turismen. Dette leder op til et kompleks ’netværk af påvirkningskæder’, som kan lægge 

grundlag for fremtidige politiske beslutninger.  



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 116 

Dette kan eksempelvis benyttes som et strategisk værktøj for byer, hvis de oplever nedgang 

inden for de individuelle sub-brands. Det kan ligeledes være ekstremt relevant, hvis der 

opstår en krise i byen. Her kan det være givtigt at vide, hvor man skal sætte ind for at opnå 

størst økonomisk vækst hurtigst muligt. 

Yderligere kan der ligeledes opstå en sammensætning, hvor der opstår stor fremgang på ét 

marked, og det giver negative påvirkninger på et andet, hvilket skaber en kompliceret 

politisk situation. Denne reaktion kan være relevant at undersøge for at opnå den 

maksimale positive performance for en by og dens sub-brands samt imødekomme 

eventuelle brand eller politiske udfordringer.  

 

Troværdighed inden for byudvikling 

Specialet undersøger, hvorvidt de aktører, som eksisterer på boligmarkedet, påvirker 

Københavns brand negativt, hvis aktørerne har en negativ præget ageren. Selvom der ikke 

eksplicit bliver spurgt om det i de foretagede interviews, referer flere interviewpersoner til, 

hvem der er troværdige nok til at få en bydel opkaldt efter sig. Flere interviewpersoner 

nævner, at Danske Bank ikke er troværdig nok til, at virksomheden ville kunne opnå at få en 

bydel navngivet efter dem i København. Dette er et følge af, at Danske Bank, og generelt 

banker, ifølge vores interviewpersoner, ikke har særlig stor troværdighed blandt 

befolkningen qua en periode med skandalesager angående bl.a. hvidvask. Samtidig bliver 

der også lagt vægt på, når de interviewede bliver adspurgt, at virksomheder som Facebook 

heller ikke er troværdige nok. Her zoomes der ind på, at disse virksomheder ikke er danske, 

hvilket kunne være et interessant emne til videre forskning. Har det også en indflydelse på 

forbrugerens opfattelse, om hvorvidt investorer i danske ejendomme eller grunde er danske 

eller udenlandske? Hvordan disse virksomheder arbejder med bæredygtighed og 

troværdighed? Og hvordan kan udenlandske virksomheder eksempelvis imødekomme sådan 

en problemstilling? Heri ligger ligeledes et CSR relateret studie, som vil give indblik i 

bæredygtighedens betydning inden for ejendomsbranchen. Ligeledes kan et studie omkring 

troværdighed i forbindelse med nationalistisk ophav være et interessant emne i denne 

forbindelse. Dette var bl.a. nogle af de emner vi som forskere fandt interessante under 

vores dataindsamling. Det var ligeledes tydeligt i medieanalysen, at mange overskrifter 

fokuserede på ordene ”udenlandske investorer”, hvilket kan tyde på, at der eksisterer en 
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negativ præget opfattelse af disse, som medierne søger at tiltrække læsere med ved at 

benævne i artikler og overskrifter. 

  



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 118 

Bibliografi 

Aaker, D. A. (2004). Brand Portfolio Strategy. New York: Free Press. 

Alsen, M., & Jensen, H. (8. April 2019). På Frederiksberg er der stukket enkæpiden 

mejetærsker, som kører gennem København. Berlingske, s. 4-5. 

AMA. (31. Marts 2014). marketing-dictionary.org. Hentet fra American Marketing 

Association: https://marketing-dictionary.org/c/customer/ 

AMA. (28. Marts 2017). AMA.org. Hentet fra American Marketing Association: 

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ 

Andersen, H., & Kaspersen, L. B. (2013). Klassisk og moderne samfundsteori. Hans Reitzel 

Forlag. 

Bom, A. K. (2015). Diskursanalytisk Metode. Samfundslitteratur. 

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2010). Kvalitative metoder. Hans Reitzels Forlag. 

Campelo, A. (2017). I A. Campelo, Handbook on Place Branding and Marketing. 

Northhampton: Edward Elgar Publishing, Inc. 

Carroll, C. E., & McCombs, M. (2003). I Agenda-setting Effects of Business News on the 

Public's Images and Opinions about Major Corporations (s. 36-46). Corporate 

Reputation Review. 

Carroll, C. E., & McCombs, M. (2013). I Agenda-setting Effects of Business News on the 

Public's Images and Opinions about Major Corporations (s. 36-46). Corporate 

Reputation Review. 

Chovanováa, H. H., Korshunovb, A. I., & Babčanovác, D. (2015). Impact of Brand on 

Consumer Behavior. I A. I. Lacob, Procedia Economics and Finance. Elsivier. 

Christensen, L. T. (2004). Det forførende medie. Om autokommunikation i markedsføring. I 

Mediekultur (s. 14-23). 

Coombs, T. W. (2007). Protecting Organization Reputations During a Crisis: The 

Development and Application of Situational Crisis Communication Theory. Corporate 

Reputation Review. 

Dinnie, K. (2011). I City Branding. Houndmills: Palgrave Macmillan. 

Dooley, G., & Bowie, D. (2005). I Place brand architecture: Strategic management of the 

brand portfolio. Oxford: Henry Stewart Publications. 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 119 

Dooley, G., & Bowie, D. (2005). Place brand architecture: Strategic management of the 

brand portfolio. Oxford: Students’ Corner. 

Ellekrog, O. (2019). FREDERIKSBERG-BORGMESTER: ALMENE BOLIGER ER ET VÆRN MOD 

BLACKSTONE. Fagbladet Boligen. (besøgt d. 23/4/20) 

Entman, R. M. (1993). I Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm (s. 51-58). 

Journal of Communication. 

Esmark, A., Laustsen, C. B., & Andersen, N. Å. (2005). Socialkonstruktivistiske 

analysestrategier. Roskilde universitetsforlag. 

Garimella, K., Morales, G. D., & Mathioudakis, M. (2018). Political Discourse on Social Media: 

Echo Chambers, Gatekeepers, and the Price of Bipartisanship. 

Goll, S. L. (13. 03 2018). Danske unge flytter tidligt hjemmefra. 

Govers, R. (2009). Why place branding is not about logos and slogans. I R. Govers, Place 

Branding and Public Diplomacy (s. 71-75). UK: Palgrave Macmillan. 

Hagen, R. (2013). I Klassisk og moderne samfundsteori (s. 251-267). Bookwell Oy: Hans 

Reitzels Forlag. 

Hallahan, K. (1999). I Seven Models of Framing: Implications for Public Relations (s. 205-242). 

Colorado: Lawrence Eribaum Associates. 

Hansen, A. D. (2013). Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : På tværs af fagkulturer og 

paradigmer. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Hansen, R. O. (6. 8 2019). Rekordmange studerende mangler tag over hovedet. (besøgt d. 

15/3/20) 

Harvey, D. (1990). I D. Harvey, Between Space and Time: Reflections on the Geographical 

Imagination (s. 418-434). Annals of the Association of American Geographers. 

Hatch, M. J., & Schultz, M. (2002). The dynamics of organizational identity. I M. J. Hatch, & 

M. Schultz, Human Relations (s. 989-1018). London: SAGE Publications. 

Hatch, M. J., & Schultz, M. (2009). From Corporate to Enterprise Branding. I Organizational 

Dynamics (s. 117–130). Elsevier Inc. 

Heslop, L., & Papadopoulos, N. (2002). Country Equity and Country Branding: Problems and 

Prospects . I Journal of Brand Management (s. 294-315). Palgrave Macmillan. 

Houghton, J. P., & Stevens, A. (2011). City Branding And Stakeholder Engagement. I K. 

Dinnie, City Branding (s. 45-52). Palgrave Macmillan. 



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 120 

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. 

Hans Reitzel Forlag. 

Kjærgaard, J. (2019). Mette F.: Sådan stopper vi de udenlandske kapitalfondes opkøb af 

billige boliger. Piopio. 

Kommuneplan, K. (November 2019). Københavns Kommune. Hentet fra kk.dk: 

https://kp19.kk.dk 

Kotler, P., Asplund , C., Rein, I., & Haider, D. H. (1999). I Marketing Places Europe. London: 

Pearson Education Limited. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2015). London, UK: Pearson Education. 

Kvale, S. (1997). Interview: en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. 

København: Hans Reitzel. 

Laclau, E. (1990). Totalitarianism and Moral Indignation. The Johns Hopkins University Press. 

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso. 

Møller, S. (2018). Dokumentation: Blackstone - den tavse ejendomsgigant ønsker ikke at 

svare på spørgsmål. TV2. 

Nielsen, M. F. (2014). Strategisk kommunikation. Akademisk Forlag. 

Papadopoulos, N. (1993). I Product-country Images and role in international marketing (s. 3-

38). Binghamton: The Harworth Press. 

Phillips, L., & Jørgensen, M. W. (1999). Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde: 

Samfundslitteratur. 

Quattrociocchi, W., Scala, A., & Sunstein, C. R. (2016). Echo Chambers on Facebook. 

Rasborg, K. (2013). Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi. Frederiksberg: 

Samfundslitteratur. 

Sung, K. H., & Lee, M. J. (2015). Do Online Comments Influence the Public's attitude towards 

an organization? The Journal of Psychology. 

Tanggaard, L., & Brinkmann, S. (2010). Kvalitative Metoder. Hans Reitzels Forlag. 

Thompson, C. J., Rindfleisch, A., & Arsel, Z. (2006). Emotional Branding and the strategic 

value of the doppelgänger brand image. Journal of marketing. 

Voxted, S. (2006). Valg der skaber viden. Hans Reitzel Forlag. 

www.Boliga.dk/prisgraf, Besøgt og hentet d. (20/3/20) 

  



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 121 

Bilag 

Bilag A – Interview 

 

Interviewemnerne er understregede – spørgsmålene er markeret med sort, mens svarene er 

skrevet i normal skrift. 

 

Mette Schlanbusch – 25 år - Århus 

 

Du skal forestille dig, at der bliver udgivet en liste med det bedste byer i verden. 

Forestiller du dig, at København ligger i toppen, midten eller bunden?  

Øhmm… Jeg forestiller mig at København ligger i toppen, faktisk. Fordi at, jeg føler at 

København kan ret mange ting. København er ret kendt for at være åbne og 

imødekommende. Vi har en ret afslappende kultur omkring alkohol og vores udeliv. Vi har 

nogle ting i Danmark, som er ret kendt i hele verden – såsom… Selvfølgelig kulturelle ting og 

museer. Men også Christiania er kendt i hele Europa. Og generelt virker det til, at 

København er ret højt ratet i verden. Selvom den ikke er så stor. Ja… Ja, det er dét. 

 

Hvis du skulle sætte nogle ord på København. Lad os sige, at du skal sætte 3 ord på 

København. Hvilke ord ville du synes passer bedst?   

Den er svær. Hvis det kun skal være 3 ord, så tror jeg, at i hvert fald én af ordene ville være.. 

Måske mangfoldighed. Jeg føler at der er plads til alle i København. Hvorimod andre steder i 

Danmark, bliver der set lidt ned på seksualiteter, hvorimod der er større åbenhed i 

København.  

Mangfoldighed, Åbenhed og livlig. Det er lidt svært.  

Hvis man er i København er der mere plads til at ’skeje’ ud. Uden at blive kigget skævt til. 

Der er plads til lidt mere forskellighed i København. Der bor også så mange forskellige typer 

herover.  

 

Hvad er det som motivere dig til at flytte til København? 

Nu er jeg jo selv vokset op i Århus. Og selvom Århus er en stor by i Danmark, så kan jeg godt 

mærke, at jeg havde brug for et sted, hvor der skete lidt mere. Altså, et sted der er større og 
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mere livligt. Man bliver træt af at være fra en lille by. Alt bliver meget trivielt og det samme. 

Jeg føler, at København kan byde på lidt mere og er væsentlig større, man har mange flere 

muligheder. Både uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. Jeg tror sådan, helt sikkert, at 

det var hoved pointen, fordi man kan sige, at jeg flyttede primært til københavn for at 

studere. Jeg kunne godt have læst noget, som minder lidt om i ÅPrhus men jeg har brug for 

at starte på en frisk. Prøve noget nyt. 

 

Forestiller du dig, at det er nemt eller svært at finde et sted at bo?  

Jeg synes, at det er ret svært. I forhold til, at man ikke bor i nærheden. Det er ret svært at se 

på værelser og lejligheder, fordi det ligesom kræver at man kommer derover fysisk til 

fremvisninger. Jeg har i hvert fald brugt 4 måneder, som aktivt søgende, hvor jeg har været i 

København 1-2 gange om måneden, for at se på værelser og lejligheder og mødes med folk. 

Og alt sådan noget, og brugte sindssygt mange penge på boligportal, og sådan noget. Det er 

en ret svær proces. Jeg har så fået et sted at bo nu. Og det var mere held end forstand. Det 

var bare én som kendte én. Det endte slet ikke med at bære frugt – alt det der Facebook og 

boligportal.  

Det var ens netværk, som hjalp mig. Jeg turde ikke satse på det, at det var dét som skulle 

finde mit et hjem, så jeg var nødt til også at bruge alle de der portaler. Som er mega dyrt. 

Fuck mand!  

 

Nu har den interviewede lige fundet en bolig, hvorfor spørgsmålet ændres lidt.  

Hvordan var din opfattelse, inden du fandt ét sted, om det var nemt eller svært at finde en 

bolig? 

 Jeg havde en forestilling om, at det var rigtig svært. Inden jeg flyttede herover hørte jeg en 

del forskellige historier omkring, at folk boede på sofaer i op til et halvt år før de fik en fast 

bopæl. Så jeg var ret indforstået med at det var svært. Derfor startede jeg også i ok tid med 

at søge værelser og lejligheder. Generelt er mit indtryk, at det er ret svært at finde en 

lejlighed i København. Med mindre man vil betale en vanvittig høj pris.  

 

Der spørges lidt dybere ind til, hvorfra interviewpersonen har dannet sit indtryk af 

København 
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Nu nævner du selv, at det er dine bekendte som har givet dig dette indtryk. Er der andre 

steder, hvor du har hørt omkring at det er svært at finde en bolig?   

Jeg havde godt hørt lidt andre steder fra. Altså, der er blevet skrevet lidt om det i aviserne 

og på nettet. Men mit umildbare indtryk er, at det primært er noget som man hører mund 

til mund. Man snakker jo med folk, som er flyttet herover. Og de første sagde, at det var 

mega svært at finde noget og det er mega dyrt.  

Jeg tror umildbar at grunden til at man har det indtryk er fordi man kender nogen. Men jeg 

har også læst om det i medierne. 

 

Hvad tror du der gør det svært at flytte til København? 

Der er sindssyg stor efterspørgsel ift. at bo i København. Selvom København er en stor by, så 

er der også en begrænsning på, hvor mange som kan bo der. Altså, sådan. Byen København. 

Og jeg tror, at folk har sindssygt svært ved at acceptere, at man bliver nødt til at flytte ud for 

at kunne betale. Der er bare sindssyg stor efterspørgsel, der gør, at der er mange om buddet 

og priserne stiger deraf. Udlejerne ved, at de godt kan tage en høj pris, for de ved, at de nok 

skal finde nogen, som vil betale. Jeg ved ikke hvor mange som flytter til København hvert år, 

men det er jo tusinde mennesker. Jeg har også hørt, at folk som udlejer værelser får flere 

hundrede beskeder på et døgn. Folk er ret desperate. For at knytte en kommentar til det. 

Folk som kommer til København for at studere, får først svar fra sit studie ca. En måned før 

studiestart vedrørende om det er kommet ind. Så man kan sige, at det er en sindssygt 

kaotisk proces. Man ved ikke helt om man er købt eller solgt om man kommer ind på 

universitetet og så har man en måned til at finde et sted i en by som København. Jeg tror 

også det påvirker. 

 

Apropos dét. Så siger København omkring sit boligmarked, at det er; ’et mangfoldigt sted 

med plads til alle’. Hvad tænker du umildbart omkring det? 

Jeg kan godt nikke genkendende til, at København som by er mangfoldigt. Men jeg synes, at 

det kan være lidt misvisende at sige, at boligmarkedet er mangfoldigt med plads til alle med 

tanke på, de jo bygger sindssygt meget nyt. Overalt! Især ude på Amager. Og det bliver 

prissat sindssygt højt, så studerende har ikke en jordisk chance for at betale for det, når man 

er på SU. Jeg synes ikke at nyere boliger er særlig studievenlige i pris. Selvom det er 

studieboliger koster de stadig 6-7000 kr. Så derfor, er jeg ikke helt enig.  



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 124 

 

Har du nogen tanker omkring, hvad København kunne gøre, for at det blev mere ”en by 

for alle og mere mangfoldigt” ift. boligmarkedet?  

Den er jo lidt svær. De forsøger jo at gøre plads til alle, de nye tilflyttere ved at blive ved 

med at bygge og bygge. Og ved at udvide København. De prissætter det vanvittigt højt, så 

det er ikke særlig imødekommende overfor studerende. Og København er om noget en 

studieby, med utrolig mange tusinde studerende, som flytter til hver år. Så jeg føler, at for at 

kunne være mere imødekommende overfor os, så burde de sænke priserne overfor os. Så 

det er mere fair, når man tænker på, hvilken indkomst en studerende har i gennemsnit. Jeg 

synes, at det er sådan lidt at tage røven på folk - at bygge boliger, som de kalder 

studieboliger og så tage en husleje på 7.000 for 20 kvm. Eller hvor store de nu er. Det synes 

jeg sgu ikke er super fair.  

 

Nu siger ”de”… 

Ja, altså kommunen.  

 

Hvem tror du egentlig opfører disse boliger?  

Ja, altså. Det er jo boligselskaber. Umildbart er det ikke dét? Altså investorer og sådan 

noget. Altså det er jo store virksomheder, som opfører en hel bygning og så udlejer de dem 

til folk.  

 

Bare for at være helt sikker. Mener du det er et samspil mellem Københavns kommune og 

boligselskaber og investorer?  

Jeg er lidt i tvivl omkring, om der er nogle begrænsinger ift. prisen, om hvor høj den må 

være. Der er jo nogle regler ift. kvm. Priser.  

Men jeg er ikke helt sikker… Ved du det? 

 

Jeg vender tilbage til, hvordan den interviewede opfatter samspillet mellem Københavns 

kommune og det private. 

Det jeg hører dig sige er, at investorerne bygger bygninger og så rådfører de sig hos 

Københavns Kommune eller tror du, at det er Københavns Kommune som bygger 

noget(bygninger) og investorer så køber disse? 
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Jeg tror.. Den er svær. Jeg har aldrig tænkt over det. Jeg tror, at investorer står bag proces, 

altså valget af bygninger og så snakker de i en eller anden forstand med Københavns 

Kommune. Men jeg tror ikke, at det er Københavns Kommune, som står bag alt opførsel. 

Det er det private.  

 

Ja. Det har du ret i. Det er investorer. Det er pensionsselskaber som bl.a. står for at bygge 

bygninger og også hele bydele. Nu når det ikke er København, tænker du så at motiverne 

for boligerne er anderledes end, hvis det var Københavns Kommune, som stod bag?  

Jeg kunne godt forestille mig at disse investorer og pensionsselskaber, de tænker jo meget 

økonomisk og vil bare gerne tjene penge. Jeg forestiller mig, at hvis det var kommunen som 

stod bag alt, så kunne det godt være, at de ville tilgodese eksempelvis studerende i en 

højere grad. Jeg tror stadig priserne ville være høje. Men jeg kunne godt have en idé om at 

det ville være lavere, da de ikke har samme økonomiske incitament som de private 

investorer.  

 

Tidligere så sagde du, at der var ikke rigtig så mange lejligheder i København. Hvis jeg så 

fortæller dig, at der er ret mange lejligheder i København som bare står tomme… (jeg når 

ikke at færdiggøre mit spørgsmål inden interviewpersonen afbrød) 

Det tror jeg også der er. Jeg ved ikke om jeg ikke var tydelig nok. Jeg tror i forhold til, at det 

med hvor svært det er at finde en bolig, afhænger også af, hvilken pris man ligesom kan 

betale. Inden for ens eget budget. Der er helt sikker mange af de der tomme lejligheder som 

koster 15.000 eller sådan noget for en toværelses lejlighed. Men dem er der bare ikke rigtig 

nogen som har råd til at bo i. Så det er jo klart, at de ikke bliver udlejet.  

 

For at vende tilbage til dét som Frank Jensen sagde, at boligmarkedet i København er et 

mangfoldigt sted med plads til alle. Efter disse opklaringer, synes du stadig det er til dels 

rigtigt. 

Jeg synes, at det er et lidt misvisende statement, da de netop lader sidde investorer bygge 

lejligheder til de priser som de gør. Så hvis man udelukker nogle grupper af mennesker, så 

det kun bliver eliten, eller hvad man skal sige, som har råd til at bo inde i København. På sigt, 

bliver folk med mellem til lav løn presset ud i provinsen. Fordi man ikke har råd til at bo på 

Vesterbro, som alle gerne vil. Det ender med at blive dyrere og dyrere. Det synes jeg er lidt 
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unfair. Og det synes også tage lidt charmen af København. Da København jo før i tiden ikke 

havde været et ’rigt sted’. Og det virker det til, at det gør nu. Altså, at det kun er de rigeste 

som har råd til at bo inde i byen, ik. Jeg er lidt uenig i, hvad borgmesteren siger. Jeg føler, at 

der er en udvikling som går den forkerte vej ift. det statement.  

 

Nu har snakket lidt om private investorer og virksomheder. Hvis jeg så siger Carlsberg 

Byen, hvad tænker du så om, at der er et sted i indre København, som skal hedde dét? 

Jeg har ikke gjort så mange tanker om det før. Man kan sige, at det er jo skaber branding for 

Carlsberg. Carlsberg er jo en stor dansk virksomhed og jeg kan godt se, hvorfor man har 

gjort det. Men jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvorfor de har valgt at gøre det. 

Den interviewede spørger ind til, hvorfor Carlsberg byen hedder dét som den hedder. Og der 

bliver specifikt spurgt, om der lå et bryggeri der i gamle dage. Vi svarer ”ja” og samtalen 

fortsætter 

 

Jeg kan godt forstå det, hvis stedet har noget med Carlsberg at gøre. Det har noget historisk 

i sig. Jeg har ikke rigtig en holdning. Der er ingen tvivl omkring, at Carlsberg har valgt det, da 

de får en masse omtale. Det viser også bare at det er de her sindssygt store virksomheder, 

som står bag opførslen af København. 

 

Er der nogen virksomheder, som du ikke kunne forestille dig, fik en bydel opkaldt efter 

sig? 

Virksomheder som har fået meget høvl i medier, kunne ikke få lov. Det ville være ret 

random at opkalde en bydel efter en bank. Men jeg tror ikke at vores banker ville få en 

bydel opkaldt efter sig. Generelt tror jeg, at det er virksomheder som man kan relatere lidt 

mere til som Dansker bl.a. Carlsberg. Som jo er vild stor. Eller Ørsted, Vestas eller Mærsk.  

 

Hvad synes du forskellen er fra Carlsberg og en dansk bank er i denne sammenhæng?  

Carlsberg er jo et ret stort brand udadtil. Danske Bank er jo Danske Bank, men jeg synes ikke 

de har et særlig stort brand ude i verden. Så Carlsberg er et enormt vigtigt brand at have for 

Danmark.  
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Kunne du forestille dig, at en virksomhed som Google eller Facebook købte en masse jord 

og byggede en by – kunne du så forestille dig at det skulle hedde Facebook byen eller 

Google byen?  

I Danmark ville det være ret mærkeligt. Google og Facebook har intet med Danmark at gøre. 

Det ville være underligt.  

Carlsberg er jo dansk. Og som dansker kan man bedre forstå, at en dansk virksomheder får 

en bydel opkaldt efter sig.  

 

Så det har lidt at gøre med, hvorvidt det er en dansk virksomhed?  

Vi er stolte af vores virksomheder i Danmark. Det er mit indtryk. 

 

For at vende tilbage til, hvem som køber ejendomme og sætte disse høje lejepriser. Det er 

forskellige udenlandske som har været på shoppetur i det københavnske boligmarked. 

Det er både svenske, norske, amerikanske og kinesiske som køber disse ejendomme. Hvad 

tænker du om det?  

Det er lidt grisk. På en eller anden måde. At der kan komme store velhavende investorer ra 

udlandet og betale sig til, at tjene penge på at sætte høje boligpriser i København. Man 

forstår godt hvorfor, set fra deres synspunkt. Men set fra Københavnernes synspunkt, så 

ender det med, alt er bare sådan noget nybyggeri som er røv dyrt og charmen vil forsvinde 

mere og mere, hvis man opfører dyre boliger. 

 

Er det noget du har hørt om før?  

Nej, ikke sindssygt meget. Jeg var godt klar over, at det var investorer. Men ikke fra andre 

lande. Men det undre mig ikke. Der er penge i det. 

 

Sidste spørgsmål for i dag. Jeg vil spørge om det samme spørgsmål, som jeg lagde ud med. 

Vi kigger på de bedste byer i verden. Synes du stadig København ligger i toppen?  

På trods af, at boligmarkedet i København er lidt korrupt eller hvad man skal kalde det – ikke 

helt fair. Det gør sig jo også gældende i alle andre store byer. Det er mit indtryk. Jeg har selv 

boet i London, hvor det er fuldstændig sindssygt, hvad de tager for et sted at bo. Der er dét 

også kun de aller rigeste, som har råd til at finde et sted at bo. Folk med lave indkomster 
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bliver presset længere ud. Men jeg har stadig lyst til at komme der som turist. En anden 

gang.  

 

Mathias Gravgaard – Randers – 20 år 

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om det københavnske brand 

Forestil dig, at der blev udgivet en liste med de bedste byer i verden. Forestiller du dig, at 

København ville ligge i toppen, midten, eller bunden?  

Midten 

Kan du fortælle lidt mere om, hvorfor du tænker sådan? 

Det tænker jeg fordi, altså, det er en cykelby, så den er meget miljøvenlig. København er jo 

rigtig stor, især i forhold til når man ser på Randers. Den er ikke så stor ude i verden, men 

alligevel er der mange ting man kan med København.. Og Tivoli, og Nyhavn og sådan nogle 

fede ting. Og strøget er også fedt, det er faktisk mega fedt. 

Hvis du selv skulle beskrive københavn med tre ord, hvilke ord ville du så vælge? 

Øøøh.. Okay. Dyrt. Fisefornemt. Øøøh... Stort.  

Er der en bestemt grund til, at det er lige præcis de ord, der dukker op?  

Sidst jeg var i København syntes jeg bare, at alt var dyrt. Når man skulle have noget at spise 

eller drikke var det dobbelt så dyrt som hjemme. Det var mig og mine venner der skulle se 

FCK, og vi var en del på McDonalds fordi det var de priser vi kendte. Øøøh, og så synes jeg 

bare, at Københavnere, de spiller sådan lidt smarte på en eller anden måde.Og så synes jeg 

at det var stort, det var svært at finde rundt.  

 Afdækning af interviewpersonens forestilling om tilflytningsmuligheder i København 

Har du selv overvejet at flytte til København?  

Ja, jeg vil rigtig gerne flytte til København, for jeg vil gerne læse HA almen på CBS, for så er 

der rigtig mange muligheder bagefter. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med økonomi i 

en bank, eller sådan noget. 

Du er blevet optaget på HA almen på CBS i København – hvordan vil du finde et sted at 

bo?  
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Jaaaa.. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, umiddelbart så vil jeg tjekke de der boligportaler og 

sådan noget, men alle mine venner der er flyttet dertil er flyttet 3-4 sammen i en lejlighed, 

så jeg tænker umiddelbart at hvis jeg bliver optaget og min ven måske også bliver optaget, 

så kan vi finde noget sammen. 

Hvad tænker du kan gøre det svært bare lige at flytte til København?  

Det virker ikke som om der er så mange lejligheder man kan få, inde i København. Selvom 

det er stort virker det som om at der også er mange mennesker. Og så er det bare rigtig 

dyrt. Jeg har kigget på forældrekøb med mine forældre, og de griner og siger, at man kan få 

et helt hus for, hvad lejlighederne koster.  

Afdækning af, hvilke ’kanaler’ der danner grobund for interviewpersonens holdning til det 

Københavnske boligmarked 

Du fortalte, at du havde hørt noget om det Købehavnske boligmarkede fra dine venner. 

Hvordan fandt de et sted?  

Som sagt så flyttede de jo sammen nogle stykker, de bor 3 drenge i en lejlighed, og det 

virkede som om at alle lejlighederne kostede over 15000.. Men når de så har et værelse 

hver, kan de btale 5000. Det virker meget hyggeligt, men også lidt trængt...   

 

Er det dit indtryk, at de var overraskede over, hvor svært det var at finde bolig?  

Det har jeg ikke snakket med dem om. Men de har sikkert være overraskede på samme 

måde som jeg var overrasket da jeg hørte det. Jeg tror ikke lige at de havde regnet med at 

skulle bo på et værelse hver. Men altså, det fungerer jo, haha. 

Udover hvad dine venner har fortalt, har du så hørt noget andre steder fra om 

boligsituationen?  

Altså, det er primært mine venner, men mine forældre siger også, at man skal passe på 

inden man finder noget. De har hørt i nyhederne, at folk snyder derovre.  

Afdækning af, hvordan Københavns selvproklamerede vision stemmer overens med 

interviewpersonens opfattelse (altså image) 

Københavns Kommune siger i forhold til boligmarkedet, at de er en ”Mangfoldig by med 

plads til alle”. Er du enig i ?  



Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.Merc.(kom) 

 130 

Nej, det synes jeg ikke jeg er enig i.   

 

Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det kan være?  

København virker som om det kun er for de lidt mere rige personer. Og så folk, der har rige 

forældre som køber lejligheder til dem.  

Hvad er problemet med det?  

Det er rigtig svært at komme over og studere. Hvis man ikke kan finde noget sted at bo. Jeg 

vil gerne bo lidt tættere på skolen, så jeg ikke skal stå så tidligt op om morgenen. Det er 

meget lettere bat at flytte til Aalborg og finde en lejlighed, og så studere der, men øhm, jeg 

synes bare at CBS virker federe. 

Afdækning af interviewpersonens holdning til, at eksterne aktører opkøber dele af 

København, og at dette påvirker udbuddet samt priser på lejligheder. PFA pension skal 

spørges ind til inden Blackstone. 

Har du en idé om, hvem der står for at bygge boligerne i København?  

Nej, det har jeg ikke. Men jeg vil da gætte på, at det er rige mennesker, eller virksomheder 

måske. Måske København, jeg ved det ikke helt  

 

Du tager ikke helt fejl, det er faktisk pensionskasser og andre investorer. Hvad tænker du 

umiddelbart om det?  

Jeg synes at det havde været federe, hvis det var København der havde dem. Så kunne de 

gøre lejlighederne lidt billigere, så det var nemmere at få et sted at bo mens man studerede. 

Virksomheder vil vel bare tjene penge. 

Hvad hvis jeg fortæller dig, at mange lejligheder står tomme i København – simpelthen 

fordi huslejen er for høj. Priserne starter ofte for 12000 for en toværelses og opefter.  

Det synes jeg godt nok er vildt. Jeg troede nærmest ikke, at der var nogen lejligheder i 

København ledige til leje. Jeg vidste godt at mine venner bor dyrt, men det der lyder helt 

vildt. 
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Med det i baghovedet, hvad tænker du så om Frank Jensens udtalelse om et ”København 

for alle”?  

Jeg tænker at det ikke hænger sammen. Fordiii.. Fordi fordi, hvis det skal være for alle, så 

skal priserne jo ikke være så høje, at det kun er de rige der kan få dem. Altså lejlighederne. 

I starten af interviewet bad jeg dig vurdere, hvor på en liste over ’bedste byer’, København 

ville befinde sig. Tænker du, at det vi lige har talt om kan have en indflydelse på 

Københavns placering?  

Jaa, det kan det da godt. Hvis det er svært at finde et sted at bo, så er det jo ikke en så fed 

by. Men samtidig så tænker jeg også at det er svært at finde et sted at bo i andre storbyer, 

såå.. Jeg tænker at den stadig ligger i midten.  

 

Forskel i opfattelsen af ’legitime’ og ’illegitime’ virksomheders ageren på boligmarkedet – og 

om det er bestemmende for brandopfattelsen af København: 

Carlsberg Byener en del af København, som ejes af virksomheden Carlsberg. Hvad tænker 

du umiddelbart om, at virksomheder som Carlsberg lægger navn til officielle bydele?  

Det tænker jeg er fint nok.  

Gør det sig gældende for alle virksomheder, eller kan du forestille dig, at der er forskel alt 

efter, hvilken virksomhed vi taler om? I det her tilfælde for eksempel Carlsberg? 

Det ville måske ikke være så fedt, hvis det var Danske Bank der ejede den, hahaha. Men jeg 

synes da at Carlsberg gør meget for Danmark, og det er en stor international virksomhed 

som er sej og sponsorerer nogle fede fodboldhold, så jeg har ikke noget imod at de har lavet 

deres egen by i København. 

 

Hvordan tror du det kan være, at både du og jeg er mere tilgivende overfor en virksomhed 

som Carlsberg end Danske Bank?  

Det er fordi Danske Bank gør ulovlige ting, og det tror jeg ikke Carlsberg gør. Og det er også 

meget sejt det de har gjort med bæredygtighed og nye dåser med lim i mellem og sådan 

noget, og Carlsberg gør noget godt for planeten og landet og så videre.  
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Alexander Christensen – Lemvig – 22 år 

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om det københavnske brand 

Forestil dig, at der blev udgivet en liste med de bedste byer i verden. Forestiller du dig, at 

København ville ligge i toppen, midten, eller bunden?  

København er noget af det bedste, så i toppen.  

Kan du fortælle lidt mere om, hvorfor du tænker sådan? 

Jamen jeg synes bare at København er fucking fed altså. 

Hvis du selv skulle beskrive københavn med tre ord, hvilke ord ville du så vælge? 

Nice, moderne, og dyr. 

Er der en bestemt grund til, at det er lige præcis de ord, der dukker op?  

Jeg synes bare at København er nice fordi der er total mange fede mennesker og natklubber 

og sådan noget, der sker ikke så meget i Lemvig hvor jeg er fra. Og så har jeg besøgt min 

bror i København, og været ude og drikke bajer, og det har bare været fedt hver gang. Men 

det er lidt dyrt derinde. 

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om tilflytningsmuligheder i København 

Har du selv overvejet at flytte til København, og hvorfor?  

Ja, jeg vil rigtig gerne flytte til København. Min bror bor der, og han siger at det er mega 

fedt. Og så øhm, så skal jeg jo også studere, men jeg vil først have et år hvor jeg arbejder, for 

det er ret svært at finde et sted at bo  

Du er blevet optaget på dit drømmestudie i København – hvordan vil du finde et sted at 

bo?  

Som sagt så vil jeg prøve at arbejde et år inden, så jeg har råd til at finde en lejlighed. Øhm, 

måske kan jeg købe en andel eller lignende, men i hvert fald lige komme derover først.  

Hvad tænker du kan gøre det svært bare lige at flytte til København?  
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Man kan ikke bare lige købe en lejlighed fordi de er så dyre, så man skal finde nogen der 

kender nogen, og det håber jeg lidt at jeg kan.  

 

Afdækning af, hvilke ’kanaler’ der danner grobund for interviewpersonens holdning til det 

Københavnske boligmarked 

Har du læst eller hørt om, at nogen har haft nemt eller svært ved at finde bolig i 

København?  

Ja altså, min bror havde ret svært ved det. Men han fandt en sammen med hans venner. Og 

derudover har der været meget i nyhederne om, at man skal betale penge under bordet for 

at få lejligheder og sådan noget.  

Du nævner nyhederne – er der andre måder, du får sådan nogle informationer på?  

Ja altså jeg har meldt mig ind på nogle lejeboligsider på Facebook, og der er mange der 

skriver, at lejlighederne er fake og at de snyder en og at de ikke er til at få fat på. Og folk får 

500 henvendelser på en dag.  

  

Afdækning af, hvordan Københavns selvproklamerede vision stemmer overens med 

interviewpersonens opfattelse (altså image) 

Er du enig i Københavns udtalelse ”København er en mangfoldig by med plads til alle”?  

Både ja og nej.  

Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det kan være?  

Jamen jeg synes at når man er der, så virker det som om at der er masser af unge, masser af 

forskellige mennesker, og det kan jeg meget godt lide. Men når man så selv kigger på at 

komme dertil, så er det sgu svært. Men det handler vel bare om at hoppe ud i det.  

 

Afdækning af interviewpersonens holdning til, at eksterne aktører opkøber dele af 

København, og at dette påvirker udbuddet samt priser på lejligheder. PFA pension skal 

spørges ind til inden Blackstone. 

Har du en idé om, hvem der står for at bygge boligerne i København?  
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Nej, ikke umiddelbart. 

Hvem tror du? 

Jeg tror da at det er København der laver bygningerne, og så bliver de vel solgt.. Ja. Til 

beboere.  

I virkeligheden er store dele af København ejet af private virksomheder. For eksempel 

pensionskasser. Tror du det har nogen indflydelse på boligmarkedet? 

Ja, det tror jeg. Virksomheder vil nok bare tjene penge, så de sætter bare prisen højt. Det 

passer jo meget godt med, at det er så svært at finde et sted. Blandt andet fordi det jo er 

dyrt.  

I starten af interviewet bad jeg dig vurdere, hvor på en liste over ’bedste byer’, København 

ville befinde sig. Tænker du, at det vi lige har talt om kan have en indflydelse på 

Københavns placering?  

Ja altså, jeg synes jo at København er en af de fedeste byer. Men, det er selvfølgelig træls at 

det skal være så dyrt, og at København bare overlader om folk kan finde boliger, til 

virksomheder. 

 

Forskel i opfattelsen af ’legitime’ og ’illegitime’ virksomheders ageren på boligmarkedet – og 

om det er bestemmende for brandopfattelsen af København: 

Carlsberg Byener en del af København, som ejes af virksomheden Carlsberg. Hvad tænker 

du umiddelbart om, at virksomheder som Carlsberg lægger navn til officielle bydele?  

Jeg synes at det er meget fedt. Jeg kan ikke lige se, hvad der skulle være dårligt ved det. 

Gør det sig gældende for alle virksomheder, eller kan du forestille dig, at der er forskel alt 

efter, hvilken virksomhed vi taler om?  

Ja, helt sikkert. Hvis det nu havde været Facebook, så ville jeg nok ikke bo der, ford det 

virker lidt mere sådan farligt. 

Ville det gøre noget for din opfattelse af København, hvis Facebook lagde navn til byen?  

Ja, jeg synes ikke at udenlandske virksomheder skal lægge navn til bydele i København. Det 

ville være for mærkeligt hvis det hed ”Google byen” eller ”Facebook byen”.   
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Hvordan tror du det kan være, at både du og jeg er mere tilgivende overfor en virksomhed 

som Carlsberg end Facebook?  

Fordi det er en dansk virksomhed.  

 

 

 

 

Oline Gammelgaard – Rungsted – 19 år 

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om det københavnske brand 

Forestil dig, at der blev udgivet en liste med de bedste byer i verden. Forestiller du dig, at 

København ville ligge i toppen, midten, eller bunden?  

I midten vil jeg nok sige 

Kan du fortælle lidt mere om, hvorfor du tænker sådan? 

Altså nu har jeg bare rejst meget med min far og min fars kæreste, og jeg synes bare at der 

er mange byer der er federe 

Hvilke tænker du? 

For eksempel Cannes eller Paris.  

Hvis du selv skulle beskrive københavn med tre ord, hvilke ord ville du så vælge? 

Kedelig, miljøvenlig og flot 

Er der en bestemt grund til, at det er lige præcis de ord, der dukker op?  

Kedelig fordi jeg bare synes at man har prøvet alt i København efterhånden, den er meget 

miljøvenlig med cykler og så videre, og den er bare flot med flotte bygninger og sådan noget 

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om tilflytningsmuligheder i København 

Har du selv overvejet at flytte til København? 

Ja, min far har købt en lejlighed til min bror på Østerbro, og han har sagt at han vil købe en 

til mig også   
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Så du tænker ikke umiddelbart, at det bliver svært at flytte til København?  

Nej, hvorfor skulle det være det? 

Hvis nu vi siger, at din far ikke købte en lejlighed, hvordan ville du så finde noget at bo i, i 

København?  

Så ville jeg nok prøve at spørge nogle af mine veninder om jeg kunne flytte ind hos dem. 

 

Afdækning af, hvilke ’kanaler’ der danner grobund for interviewpersonens holdning til det 

Københavnske boligmarked 

Har du læst eller hørt om, at nogen har haft nemt eller svært ved at finde bolig i 

København?  

Der er rigtig mange der har svært ved at finde bolig i København.  

Hvor har du hørt det fra?  

Det har jeg set på Facebook og Instagram  

 

Afdækning af, hvordan Københavns selvproklamerede vision stemmer overens med 

interviewpersonens opfattelse (altså image) 

I forhold til boligmarkedet siger København selv, at: ”København er en mangfoldig by med 

plads til alle”. Synes du det er rigtigt? 

Ja, det synes jeg. 

Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det kan være?  

Jamen der er bare så mange forskellige menner i København, og der er jo meget forskel på 

dem der bor på Nørrebro for eksempel, øhm, og dem der bor på Østerbro.  

 

Afdækning af interviewpersonens holdning til, at eksterne aktører opkøber dele af 

København, og at dette påvirker udbuddet samt priser på lejligheder. PFA pension skal 

spørges ind til inden Blackstone. 

Har du en idé om, hvem der står for at bygge boligerne i København?  
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Næh, hm, det ved jeg ikke lige  

Det gør en del private virksomheder blandt andet. Hvad tænker du umiddelbart om det? 

Det tænker jeg ikke så meget om, det giver god mening. 

Kunne private virksomheder have andre motiver, end for eksempel offentlige?  

Ja altså, det offentlige, kan man forestille sig gerne vil have at alle skal bo der, mens private 

virksomheder måske bare gerne vil tjene penge 

 

Forskel i opfattelsen af ’legitime’ og ’illegitime’ virksomheders ageren på boligmarkedet – og 

om det er bestemmende for brandopfattelsen af København: 

Carlsberg Byener en del af København, som ejes af virksomheden Carlsberg. Hvad tænker 

du umiddelbart om, at virksomheder som Carlsberg lægger navn til officielle bydele?  

Det er fedt nok. Det er lidt mærkeligt at der er noget der hedder ”Vesterbro” og så er der 

Carlsberg Byen, men altså, hvorfor ikke.  

Kan du forestille dig nogle virksomheder, hvis navn ville være værre for en bydel, end 

Carlsberg?  

Ja altså, for eksempel Danske Bank. De har gjort en masse ulovligt. 

Ville navnet ”Danske bank byen” gøre noget ved din opfattelse af København? 

Jeg ville ikke selv bo der, men det ville ikke gøre så meget. 

Hvordan tror du det kan være, at både du og jeg er mere tilgivende overfor en virksomhed 

som Carlsberg end Danske bank?  

Det er nok fordi, at Danske Bank gjorde noget ulovligt, men Carlsberg er en god virksomhed.  

 

 

 

 

Phillip Uldfeldt – Svendborg – 21 år  

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om det københavnske brand 
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Forestil dig, at der blev udgivet en liste med de bedste byer i verden. Forestiller du dig, at 

København ville ligge i toppen, midten, eller bunden?  

Jeg forestiller mig, at København ville ligge i toppen. 

Kan du fortælle lidt mere om, hvorfor du tænker sådan? 

Det kan jeg godt. Det er fordi at København har rigtig meget at byde på, der er mange 

seværdigheder. Tivoli, Nyhavn og den lille havfrue. Der er også mange fede barer og 

restauranter, der er verdens bedste restaurant Noma, den ligger også i København, det er 

virkelig blevet en kulturhovedstad.  

Hvis du selv skulle beskrive københavn med tre ord, hvilke ord ville du så vælge? 

Den er svær, synes jeg. Jeg tænker egentlig kulturel, mangfoldig, og urban.  

Er der en bestemt grund til, at det er lige præcis de ord, der dukker op?  

Ja som sagt så nævnte jeg meget med de her kulturelle ting i København. Der er plads til 

mange typer i København, både ung og gammel og tyk og tung. Med urban mener jeg bare, 

at den er meget moderne, og sådan noget som Kødbyen virker rimelig fedt.  

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om tilflytningsmuligheder i København 

Har du selv overvejet at flytte til København?  

Ja, jeg vil rigtig gerne flytte til København. Primært fordi at flere af mine venner er flyttet 

dertil, men også fordi jeg gerne vil studere der på et tidspunkt, selvom jeg ikke helt hvad 

hvad jeg vil studere endnu.  

Lad os lege, at du finder ud af, hvad du vil studere – hvordan vil du finde et sted at bo?  

Det har jeg faktisk ikke tænkt over endnu. Det virker som om det er ret svært at finde noget, 

jeg håber at jeg kan flytte ind til en af mine venner. Hvis ikke jeg kan det, må jeg jo prøve på 

sociale medier eller nogen af de der boligsider.  

Hvad tænker du kan gøre det svært bare lige at flytte til København?  

Jeg tror at det er svært fordi mine venner har sagt det, jeg har også læst på Facebook at folk 

snyder i København, sætter huslejen op og sådan noget. Men jeg ved det faktisk ikke, det er 

primært mine venner.  
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Afdækning af, hvilke ’kanaler’ der danner grobund for interviewpersonens holdning til det 

Københavnske boligmarked 

Har du læst noget op boligsituationen i København? Hørt noget i nogle andre medier?  

Som sagt har jeg læst lidt på Facebook og også hørt lidt i TV-avisen og sådan noget omkring, 

at det står rigtig skidt til med det Københavnske boligmarked, mennesker bliver presset ud 

af deres hjem af udlejeren. 

 

Afdækning af, hvordan Københavns selvproklamerede vision stemmer overens med 

interviewpersonens opfattelse (altså image) 

Københavns Kommune siger i forhold til boligsituationen, at: ”København er en 

mangfoldig by med plads til alle”. Er du enig i den udtalelse?  

Ja og nej. Som sagt synes jeg at København er en rigtig mangfoldig by i forhold til hvem der 

er i byen og folk ikke kigger skævt til nogen, på den måde er der plads til alle. Men jeg kan 

forstå på mine venner og andre mennesker, at det er svært at finde et sted at bo i 

København, fordi det er så dyrt. Men det har sikkert også noget at g øre med, at der er så 

mange der gerne vil bo der, så der er sikkert ikke lejligheder nok til alle.  

  

Mener du, at Københavns Kommune kan gøre mere for at sørge for, at København er en 

by for alle?  

De kunne godt bygge nogle flere boliger, som for eksempel unge kan bo i. Men også ældre 

mennesker eller i det hele taget folk, som måske ikke har et fuldtidsarbejde. 

 

Afdækning af interviewpersonens holdning til, at eksterne aktører opkøber dele af 

København, og at dette påvirker udbuddet samt priser på lejligheder. PFA pension skal 

spørges ind til inden Blackstone. 

Du nævner, at kommunen bør bygge nogle flere boliger. Hvme tænker du generelt står for 

at bygge i København?  

Det gør politikerne vel. Men jeg ved det ikke, man kunne måske også forestille sig at nogle 

virksomheder bygger bygninger. 
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Det forholder sig sådan, at flere private virksomheder sidder på store dele af 

boligmarkedet i København. Tror du der er forskel på, hvad kommunen og en privat 

virksomhed vil have ud af lejere?  

Virksomheder vil måske tjene flere penge, jeg forestiller mig at kommunen er lidt mere sød.   

Så du tror det ville være bedre for dig som lejer, hvis kommunen stod bag alle 

bebyggelser?  

Ja, det ville nok være billigere i hvert fald. De har måske ikke lige så stor grund til at sætte 

prisen høj. Det virker som om, at der er meget lang ventetid på de boliger, der er til at 

betale lige nu. Jeg har hørt noget om 20 år. Såå. På den anden side ville det måske være 

svært at få en, hvis det bare var kommunen. Det har jeg ikke tænkt så meget over. 

 

I starten af interviewet bad jeg dig vurdere, hvor på en liste over ’bedste byer’, København 

ville befinde sig. Tror du det vi lige har talt om påvirker din vurdering af København?  

Både ja og nej, hovedstaden har jo alt det fede med det kulturelle og sådan noget, men når 

det er så svært at finde et sted at bo, og dyrt, så tror jeg at mange hellere vil flytte til Aarhus 

eller Odense og studere. Det er nemmere at finde noget at bo i der, og til en mere fair pris.  

 

Forskel i opfattelsen af ’legitime’ og ’illegitime’ virksomheders ageren på boligmarkedet – og 

om det er bestemmende for brandopfattelsen af København: 

Carlsberg Byener en del af København, som ejes af virksomheden Carlsberg. Hvad tænker 

du umiddelbart om, at virksomheder som Carlsberg lægger navn til officielle bydele?  

Det har jeg ikke tænkt over. Jeg vidste faktisk ikke at der var noget der hed Carlsberg Byen. 

Det er vel egentlig fint, hvis det er deres eget sted må de jo kalde det hvad de vil.  

Så det ville være helt fint, hvis København fik en bydel, der hed Coca Cola byen? 

Nej, ikke Coca-cola det er ikke dansk. Der er måske noget mere historie i Carlsberg. Jeg kan 

slet ikke forestille mig, at det er virksomheder som Coca-Cola.  

Hvordan tror du det kan være, at både du og jeg er mere tilgivende overfor en virksomhed 

som Carlsberg end Cola-Cola? Er det kun fordi Carlsberg er dansk? 
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Ja, det er dansk, og det er jo en meget fed virksomhed som også bruger danskere i deres 

reklamer med Mads Mikkel og sådan noget. Så det virker som om, at de gør meget for 

Danmark.  

 

Victor Svendsen – Køge – 21 år 

 

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om det københavnske brand 

Forestil dig, at der blev udgivet en liste med de bedste byer i verden. Forestiller du dig, at 

København ville ligge i toppen, midten, eller bunden?  

Jeg tænker umiddelbart midten 

Kan du fortælle lidt mere om, hvorfor du tænker sådan? 

Fordi der er andre byer som er meget federe som New York, Rio, LA. Men København er 

også nice, du ved, den er cykelvenlig og gåvenlig.  

Hvis du selv skulle beskrive københavn med tre ord, hvilke ord ville du så vælge? 

Grøn, fed, dyr 

Er der en bestemt grund til, at det er lige præcis de ord, der dukker op?  

Jeg har hørt at København er en af de mest grønne byer i verden fordi vi cykler så meget, 

øhm, jeg synes at det er en fed by fordi der sker meget, der er diskoteker og sådan noget, 

men jeg synes det er lidt dyrt, du  ved, at bo der.  

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om tilflytningsmuligheder i København 

Har du selv overvejet at flytte til København?  

Ja, jeg vil gerne flytte til København, men umiddelbart er det kun hvis jeg kommer ind på 

skuespilakademiet, men det sværeste er at komme ind i København, så det kan godt være at 

det bliver Odense eller Århus 

Lad os lege, at du er blevet optaget på skuespilakademiet i København – hvordan vil du 

finde et sted at bo?  
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Jeg vil se om det er muligt at finde et sted at bo ved at høre lidt i mit netværk, øhm, og hvis 

det ikke er muligt vil jeg bare blive boende i Køge, og tage toget. 

Hvad tænker du kan gøre det svært bare lige at flytte til København?  

Det er svært at finde en lejlighed som man kan betale, plus at man skal finde en roomie.  

 

Afdækning af, hvilke ’kanaler’ der danner grobund for interviewpersonens holdning til det 

Københavnske boligmarked 

Har du læst eller hørt om, at nogen har haft nemt eller svært ved at finde bolig i 

København?  

Ja, altså alle jeg har snakket med har haft svært ved at finde bolig i Købnehavn, medmindre 

deres forældre bare har købt en til dem.  

Udover dem du har talt med, er der så andre måder, du høre om boligmarkedet på?  

Ja, der har været ret meget i nyhederne omkring den der virksomhed som køber lejligheder 

og så sætter prisen op.  

Blackstone? 

Ja, lige præcis, jeg kunne bare ikke huske hvad det var at de hed  

Afdækning af, hvordan Københavns selvproklamerede vision stemmer overens med 

interviewpersonens opfattelse (altså image) 

København udtaler følgende om sig selv i forhold til boligmarkedet: ”København er en 

mangfoldig by med plads til alle”. Hvad tænker du om det? 

Det passer ikke rigtig, fordi det er så dyrt at bo der. Så det virker som om at det kun er dem 

med ret mange penge som det passer på, det der.  

 

Mener du, at Københavns Kommune kan gøre mere for at sørge for, at København er en 

by for alle?  

De kunne jo for eksempel bygge nogle flere studieboliger, øøh, det kunne være meget fedt.  
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Afdækning af interviewpersonens holdning til, at eksterne aktører opkøber dele af 

København, og at dette påvirker udbuddet samt priser på lejligheder. PFA pension skal 

spørges ind til inden Blackstone. 

Apropos - Har du en idé om, hvem der står for at bygge boligerne i København?  

Nej. 

Det er overvejende private virksomheder. Hvad tænker du om det?  

Det er vel fint nok. De prøver at lave penge jo.  

Tænk igen tilbage til Frank Jensens udtalelse om et ”København for alle”. Passer det med 

ovenstående? 

Nej, det synes jeg ikke, fordi København virker som om at det primært er for folk med 

mange penge, de rige. Så umiddelbart er det jo ikke for alle, men alle har jo sevfølgelig lov til 

at være der 

I starten af interviewet bad jeg dig vurdere, hvor på en liste over ’bedste byer’, København 

ville befinde sig. Tænker du, at det vi lige har talt om kan have en indflydelse på 

Københavns placering?  

Ja selvfølgelig, jo sværere det er at finde et sted at bo der, jo færre folk vil jo komme til, og 

det gør vel også noget ved opfattelsen, så det giver nok god mening 

 

Forskel i opfattelsen af ’legitime’ og ’illegitime’ virksomheders ageren på boligmarkedet – og 

om det er bestemmende for brandopfattelsen af København: 

Carlsberg Byener en del af København, som ejes af virksomheden Carlsberg. Hvad tænker 

du umiddelbart om, at virksomheder som Carlsberg lægger navn til officielle bydele?  

Jeg synes at det er fint nok at de lægger navn til, men jeg kan forestille mig at lejlighederne 

derinde er rigtig dyre hvis man skal have en chance for at få noget 

Du nævnte Blackstone tidligere. Hvad hvis bydelen hed Blackstonebyen, hva tænker du 

om det? 

Det synes jeg helt sikkert ikke at den skal hedde, det er fedt med Carlsberg, det er en dansk 

virksomhed og har betydet noget for Danmark, Blackstone har ikke noget med Danmark at 

gøre, og de er jo ikke særlig søde. 
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Afdækning af interviewpersonens forestilling om det københavnske brand 

 

Emma M – 26 - Sønderborg 

Forestil dig, at der blev udgivet en liste med de bedste byer i verden. Forestiller du dig, at 

København ville ligge i toppen, midten, eller bunden?  

”JA” 

Du svarer JA inden jeg når at stille spørgsmålet færdigt. Jeg kan så forstå, at du mener, at 

København ligger helt i toppen? 

Absolut. 

Kan du fortælle lidt mere om, hvorfor du tænker sådan? 

Altså sådan helt konkret? Fordi det er en dejlig by at være i, hører man jo fra folk der 

kommer på besøg her. Og fordi vores velfærdssystem i Danmark er dejligt. 

Så velfærdssystemet smitter i virkeligheden af på byen, eller?  

Ja, klart. Det er da en af de store forskelle på at bo i København og fx. Berlin. Og så er det en 

sindssygt smuk by jo.  

Hvis du selv skulle beskrive københavn med tre ord, hvilke ord ville du så vælge? 

København er et sted hvor der er plads til en masse. Det er en smuk by, og der er et 

fællesskab i København fordi det også er en relativt lille by, i forhold til andre storbyer.  

Så rummelighed, smuk og fællesskab. Kan du uddybe hvorfor det er lige præcis det, der 

dukker op? 

Der er en form for community i København. Og så er der en masse historie i arkitekturen 

som gør, at jeg synes at den er enormt smuk. Og så er det jo generelt sådan med København 

som med andre storbyer, at der er plads til noget forskellighed i forhold til provinsen, hvor 

man måske godt kan blive set lidt skævt til hvis man stikker lidt ud. 

 

Afdækning af interviewpersonens forestilling om tilflytningsmuligheder i København 

Har du selv overvejet at flytte til København?  
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Ja, det har jeg!  

I hvilken forbindelse ville du gøre det? Studiestart, nyt job, bare interesse?  

Lige nu har jeg et job der binder mig, men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at jeg skal prøve at 

arbejde i København på et tidspunkt. Jeg er ikke sikker på hvor e 

Lad os sige, at du finder drømmejobbet i København. Hvor vil du bo? 

(Lang tænkepause). Jeg vil foretrække at bo på Nørrebro, Østerbro eller Vesterbro.  

Hvad tænker du kan gøre det svært bare lige at flytte til København?  

Jeg har hørt, at det er rigtig svært at få en lejlighed i København, og at det er meget dyrt ift. 

Kvadratmeterpris. Så jeg er ikke sikker på, at jeg ville have økonomi til det. Især hvis man er 

på udkig efter lejelejligheder, er de svære at støve op.  

 

Afdækning af, hvilke ’kanaler’ der danner grobund for interviewpersonens holdning til det 

Københavnske boligmarked 

Hvor har du hørt det?  

Jeg har venner som er flyttet til København, nogen har været så heldige at kunne købe 

noget, mens andre har haft enormt svært ved at finde noget at leje.  

Så det er kun gennem netværk, du har hørt om boligmarkedet? 

Man hører vel også i medierne, at det er en udfordring at finde. Specielt på sociale medier, 

men det er jo også et slags netværk. Jeg har faktisk selv skrevet mig op hos både Lejerbo og 

KAB i sin tid, det koster kun 100 kroner om året at stå på venteliste. Jeg skrev mig op for at 

se hvad der var til gængeligt, hvis jeg fik et job her er det jo lidt vigtigt at have et sted at bo 

her. 

Når nu du er på venteliste, får du så tilbud løbende? 

Det gør jeg, men der er langt imellem tilbuddene, og dem jeg får er ikke inde for min 

økonomiske rækkefølge. Så jeg tænker, at man skal være heldig at kende nogen, hvis man 

skal have en billig bolig.   
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Afdækning af, hvordan Københavns selvproklamerede vision stemmer overens med 

interviewpersonens opfattelse (altså image) 

Københavns Kommune udtaler at ”København er en mangfoldig by med plads til alle”. Er 

du enig i den udtalelse?  

Det er jeg, ud fra hvad jeg har hørt. Det er også et af de tre ord jeg brugte til at beskrive 

byen med. 

Hvad hvis vi taler om boligmarkedet udelukkende? Er der så, på samme måde, plads til 

alle?  

Hmm, jeg vil ikke sige at København udelukker nogen, men netværk er jo vigtigt i den 

forbindelse, så på den måde er der plads til dem, der kender nogen.  

Mener du, at Københavns Kommune kan gøre mere for at sørge for, at København er en 

by for alle – i hvert fald i forhold til boligmarkedet?  

Jeg synes, at København gør deres for at skabe plads til dem der har svært ved at finde bolig, 

blandt andet ved at bygge en masse studieboliger. 

 

Afdækning af interviewpersonens holdning til, at eksterne aktører opkøber dele af 

København, og at dette påvirker udbuddet samt priser på lejligheder. PFA pension skal 

spørges ind til inden Blackstone. 

Har du en idé om, hvem der står for at bygge boligerne i København?  

Aner det ikke.  

Det er overvejende private virksomheder, og altså ikke Københavns Kommune. Hvad 

tænker du om det?  

Det er da en overraskelse.  

Tror du der er forskel i de motiver der ligger bag, hvad enten det er Københavns 

Kommune eller private virksomheder, som står for bebyggelser?  

Klart. De private virksomheder er der for at tjene penge, mens Københavns Kommune ville 

bygge for at huse folk. 
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I starten af interviewet bad jeg dig vurdere, hvor på en liste over ’bedste byer’, København 

ville befinde sig. Har boligmarkedet en indflydelse på opfattelsen?  

Det er klart at hvis man skal flytte til en ny by, så betyder boligmarkedet en del for hvor der 

er bedst at bo.  

Lad mig spørge på en anden måde: Når du tænker på de bedste byer i verden, har det så 

en indflydelse på din opfattelse, hvor mange forskellige mennesker der er plads til?  

Ja, selvfølgelig. Der er da ikke nogen der har lyst til at bo i en by hvor man diskriminerer. 

 

Forskel i opfattelsen af ’legitime’ og ’illegitime’ virksomheders ageren på boligmarkedet – og 

om det er bestemmende for brandopfattelsen af København: 

Carlsberg Byener en del af København, som ejes af virksomheden Carlsberg. Hvad tænker 

du umiddelbart om, at virksomheder som Carlsberg lægger navn til officielle bydele?  

Det har jeg ikke noget problem med. Men jeg kunne være nervøs for at det kun er folk med 

tilknytning til Carlsberg, som ville have mulighed for at finde bolig derude. 

Det har du ikke noget problem med. Gør det sig gældende for alle virksomheder, eller kan 

du forestille dig, at der er forskel alt efter, hvilken virksomhed vi taler om?  

Det er klart, der er nogle virksomheder man tænker specifikke værdier ind i, og som man 

ikke har lyst til skal styre boligmarkedet. Og så ser jeg selvfølgelig et problem i, hvis der er 

store dele af byen som er ejet af private virksomheder, så man som udefrakommende ikke 

kan komme ind. Når det er Københavns Kommune der styrer det hele, føles det som om at 

det går mere ”rigtigt til”, så det ikke handler om hvorvidt man kender nogen eller har penge 

nok til at komme ind.  
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Bilag B – Udtalelser fra Facebook 

Carlsberg byen 

 

Hvordan en diskussion om boliger ender i en økonomisk diskussion: 

 

 
 

 

En brugers visuelle repræsentation af priserne 
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En brugers vurdering af, at priserne er for sindssyge – også selvom, de ikke er der. En slags 

selvopfyldende profeti?  

 
 

 

 

En ironisk kommentar om, at priserne er dyre – og en associering med Løkkes pamperi 
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Sluseholmen: 

Eksplicit italesættelse af de dyre priser:  
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Bilag C – Interviewguide 

 

Introduktion:  

• En kort indføring i vores akademiske baggrund  

• En kort indføring i interviewets overordnede emne, nemlig København.  

Formalia:  

• Vi informerer om, at anonymitet er en mulighed 

• Vi informerer om, at interviewet tager ml. 30-60 minutter.  

Emneinddeling:  

Denne grove emne-inddeling deles ikke med informanterne. Da vi som nævnt ønsker at 

imitere sociale fora, og de kommunikative emner som kan opstå pludseligt, ønsker vi ikke at 

give informanterne mulighed for at forberede sig på fremtidige emner.  

Emne 1: København som by 

Emne 2: København som boligmarked 

Emne 2.5: Hvilke aktører, der knytter sig til boligmarkedet i København 

Emne 3: Reevaluering af København som by, i sammenligning med andre byer  

Spørgsmålstyper: Da vi ønsker en uformel stemning for interviewet, har vi konstrueret 

sproget i interviewspørgsmålene, så de fremstår så lidt akademiske som muligt. Fagtermer 

som brandopfattelse anvendes ikke, men erstattes eksempelvis af spørgsmålet om, hvorvidt 

”København ligger i toppen, midten, eller bunden af gode byer på verdensplan” (Bilag, 

interview).  

Afrunding: Vi takker for informantens tid, og lover at dele en kopi af specialet i forbindelse 

med afslutning. 

 

  

 

 


