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Læsevejledning  
 

1. Problemfelt og teori 

I disse afsnit præsenteres problemet og giver læseren et indblik i den teori, rapporten bygges på. 

Problemstillingen specificeres og arbejdsspørgsmål og problemformuleringen præciseres.   

2. Metoder 

De valgte metoder og processer præsenteres. Senere i afsnittet redegøres der for brandteori, og 

hvordan det hjælper os.  

3. Redegørelse  

Her fremlægges forskellig teori der svarer på spørgsmålene: ”Hvad kendetegner en 

provinsby/yderområde?” samt ”Hvad kendetegner Odsherred Kommune?” 

4. Analyse  

Analysen bruger den valgte teori og empiri til at besvare: ”Hvorfor flytter mennesker ikke til 

yderområder?”, ”Hvilke forestillinger har københavnske børnefamilier om yderområder?” og 

sidst: ”Hvilket informationsbehov har københavnske børnefamilier?”.  

5. Design 

Her præsenteres vores design, og hvilket overvejelser vi har haft omkring det. Derudover bruges 

teori der understøtter den inddragede teknologi.  

6. Diskussion  

I dette afsnit diskuteres fordele og ulemper ved den benyttede teori. Derudover diskuteres de 

analytiske konklusioner.  

7. Konklusion/perspektivering  

Her konkluderes rapportens resultater med udgangspunkt i problemformulering. I 

perspektiveringen nævnes eventuelle fokuspunkter indenfor emnets rammer.  
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Abstract 
 
This study investigates the lack of information about the people living in the outlying areas in 

Denmark. We have specifically focused on describing the commune Odsherred. Our problem 

definition revolves how we can make a technological information tool; to inform families living 

in Copenhagen about the people and culture in Odsherred. 

 

This study analyzes qualitative interviews with families living in Copenhagen. The results of 

these interviews are that the families have a need for more information about Odsherred, and the 

individuals in the commune.  

 

The study finishes with a discussion that has a critical view on the theorists and the analytical 

part of the study. The discussions’ main key points revolve the structure of the study. Moreover 

it comments on the problems about unenlightened information needs, families with children have 

about Odsherred Commune.   

 

The study concludes that we can use an event to fulfill the lack of information that families with 

children have about the people living in Odsherred Commune.  
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Indledning 
I denne projektrapport, ønsker vi at undersøge hvorfor, der ikke er flere københavnske 

børnefamilier der vælger en billig og naturrig grund i et af Danmarks yderområder. Vi vil se på 

hvilke problematikker, udfordringer og dilemmaer familierne bærer rundt på, når der diskuteres 

til- og fraflytning. Ydermere vil vi blive klogere på hvordan en specifik kommune tiltrækker 

nye tilflyttere. Danmarks Statistik har i samarbejde med TV2, foretaget en række målinger der 

illustrere problemer i landets yderkommuner. Fra år 2013 til 2017 er er tilflyttertallet i 

Odsherred Kommune, steget fra -7,3 til +1,08.1 Problemet har været større. Men for at få en 

potentiel gevinst ud af tilflytning, kræver det ifølge bosætningskonsulent i Odsherred 

Kommune, Nastasja Ernst, de helt rigtige mennesker. Hun peger på tre målgrupper kommunen 

særligt ønsker at tiltrække; iværksættere, aktive ældre og børnefamilier.2  

Vi har i projektprocessen interviewet en række børnefamilier på Vesterbro, med udgangspunkt i 

det overordnede spørgsmål: ”Hvorfor flytter I ikke?”. Det behov børnefamilier på Vesterbro 

har, for at blive informeret om yderområder, vil danne grundlag for vores design. Vi ønsker at 

skabe et kommunikationsværktøj, som består af en videoserie udgivet på en tilhørende 

hjemmeside. Disse videoer vil vi vise til vores målgruppe på Vesterbro, Enghave Plads i juni 

måned. Her vil vi sætte en række aktiviteter op, der kan tiltrække børnene samtidig med, at 

forældrene ser videoerne om Odsherreds borgere.  

Med udgangspunkt i vores kvalitative empiri fra Odsherred Kommune og børnefamilier på 

Enghave Plads, undersøges informations-, kommunikationsteori og branding, for at skabe det 

bedst mulige design. Derudover inddrager vi statistisk data, der sammen med forskerrapporter 

understreger problemet.  

 
 
 
 

 

 

 
 

                                                
1 Internetadresse: TV2 - Hvordan går det i din kommune?  
2 Interview – Bilag 3, Nastasja Ernst 
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Problemfelt 
Diskursen omkring udkantsdanmark deler danskerne. I artiklen: ”Betydelig opdeling blandt 

danskerne giver grund til bekymring”3,  af Jens Hauch og Jossi Steen-Knudsen skriver de, at 

højtuddannede borgere strømmer til de store byer, hvorimod mennesker med kortere uddannelser 

bliver. Grunden til dette er, at de fleste uddannelser og jobs, ligger i storbyerne. Men problemet 

berører ikke kun kommunerne der af konsekvens til dette, mangler kompetent arbejdskraft. Det 

største tvivlsspørgsmål ligger hos de veluddannede, københavnske børnefamilier. Resultaterne af 

vores empiri fra de fire feltinterviews på Enghave Plads, skaber mange af de dilemmaer som 

artiklen nævner. Før børnefamilierne ’tør’ at flytte fra trygge rammer til ukendte områder kræver 

det den rigtige information bliver præsenteret for dem. Spørgsmål som: ”Hvem er min nye nabo?”, 

”Hvem skal passe mine børn i institutionen?” og ”Hvordan kommer vi fra a til b?”, er bare nogle 

af de stridspunkter, familierne udpeger.  Vi henter inspiration fra Odsherred Kommune i 

Nordvestsjælland, som gennem de sidste år, har satset stort på at tiltrække børnefamilier. Vi har 

talt med bosætningskonsulent i kommunen, Nastasja Ernst som nævner, at en af de 

kommunikationsløsninger der har båret frugt, var et såkaldt barselsevent, hvor unge forældre på 

barsel kunne møde lokale borgere fra Odsherred i København4. På den måde bliver valget om at 

flytte bragt til målgruppens nærområde, og har derfor en effekt. Problemet er altså, at for få 

børnefamilier vælger at købe hus på et landet. Det gør i grove træk, at storbyerne bliver 

overbefolket og for at følge med efterspørgslen, er man nødsaget til at fjerne naturområder, som 

resulterer i moralske og praktiske problemstillinger. Vi vil derfor forsøge at skabe en ny form for 

indblik i yderområderne, så flere bliver fristet til at vælge en grund/et hus på landet. Ligeledes 

ønsker vi at gøre op med de fordomme mange storbymennesker har om provinsbyer/yderområder i 

Danmark. Dette er efter vores opfattelse en af de største faktorer til, at folk ikke vælger et liv 

udenfor storbyen.5 I artiklen ”Udkantsdanmark splitter os” skriver Leon Sørensen om en 

undersøgelse foretaget af A&B Analyse, som er lavet på vegne af forsikringsselskabet Thisted 

Forsikring. Undersøgelsen underbygger den nye tendens, at flere danskere, der bor udenfor landets 

større byer, rent faktisk er glade for deres liv i de små lokalsamfund. 7 ud 10 (69,4%) borgere i 

Nord- midt- og Vestjylland er stolte, eller meget stolte af deres lokalområde. Næsten 3 ud af 4 

(73%) tror på et stærkt sammenhold. Og 2 ud af 3 (61,9%) tror, at de kan nå deres mål, i 
                                                
3 Artikel: Vores sammenhængskraft trues af geografisk skævhed i uddannelse.  
4 Interview – Bilag 3, Nastasja Ernst 
5 Artikel: Danskerne flygter fra landsbyerne - især kvinderne tager benene på nakken.  
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lokalsamfundets rammer.  Men undersøgelsen mødes også med stor skepsis, især blandt 

børnefamilierne.  Mere end hver fjerde børnefamilie (27.6%) føler, at de unødvendigt, skal 

forklare, hvorfor de har valgt et liv udenfor storbyerne.6 Direktøren i Thisted Forsikring, Dennis 

René Petersen udtaler, at formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på ”udkantsdanmark” eller 

”Danmarks rygrad”, og derved styrke stoltheden og fællesskabet i lokalsamfundene, især blandt 

børnefamilierne.  

 

Arbejdsspørgsmål 

• Redegørende 

1. Hvad kendetegner en provinsby/udkantsby? 

1.1 Hvad kendetegner Odsherred Kommune? 

• Analyserende 

2. Hvorfor flytter mennesker ikke til yderområder? 

2.1 Hvilke forestillinger har københavnske børnefamilier om yderområder?  

3. Hvilket informationsbehov har københavnske børnefamilier?  

• Diskuterende  

Semesterbinding 

Design og Konstruktion 

Vi har valgt at fokusere på perspektivet Design og Konstruktion, da vi ønsker at designe en 

løsning på et problem. Vi vil designe et kommunikationsværktøj, der kan opfylde de krav som 

målgruppen stiller. Vi vælger at bruge dimensionen, til at nytænke en specifik kommunes måde 

at kommunikere på.  Designet er en grøn blomsterkasse der reklamerer for Odsherred. 

Blomsterkassen skal fyldes med jord, og plastik- eller pappotter skal gøre det muligt for børnene 

at så en plante. Den skal de så kunne tage med hjem i en goodiebag, som vi fylder med brochurer 

fra Odsherred. Derudover vil vi designe en videoserie, som konceptuelt fortæller om borgere i 

Odsherred. Denne type event undersøger vi, om kan bruges i flere sammenhænge og til andre 
                                                
6 Artikel: “Udkantsdanmark” splitter os.  
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kommuner med samme problem.  

 

Teknologiske systemer og artefakter 

Da mange af de adspurgte informanter nævnte, at der er en mangel på viden omkring Odsherred 

Kommune, ønsker vi at dykke ned i informationsteknologi, og opfylde børnefamiliernes behov. 

Vi vil med teknisk viden redegøre for opbyggelsen af en hjemmeside samt hvordan de andre 

teknologiske redskaber i vores produkt bruges. Helt konkret ønsker vi at videregive information 

via iPads. Hjemmesiden Squarespace bruger vi til at publicerer en prototype af en videoserie, og 

skabe et indbydende design, der tager højde for Odsherred Kommunes værdier og varemærker. 

Bosætningskonsulent i Odsherred Kommune, Nastasja Ernst fortæller, at det ikke er tit, at en 

børnefamilie bosiddende i København, frivilligt vælger at lede efter information om Odsherred 

Kommune. Hun mener, at en hjemmeside står svagt alene, men med fordele kan bruges i en 

fysisk kontekst, hvor man møder mennesker i øjenhøjde, og derefter leder dem til en hjemmeside 

de senere kan bruge.  

Problemformulering 
 

Hvordan kan vi via et event infomere børnefamilier på Vesterbro om lokalsamfundet i 
Odsherred Kommune? 

Afgrænsning 
Dette afsnit bærer præg af vores mange overvejelser om løsningen til problemet. I udarbejdelsen 

af projektet har vi skiftet overordnede nationale problemstillinger ud med mere lokale og 

konkrete. I begyndelsen fokuserede vi på problemer med til- og fraflytning i alle landets 

kommuner. Dette har vi konkretiserede i løbet af semesteret, til Odsherred Kommune. Vi har 

gennem hele rapporten haft et ønske om at visualisere yderområder i Danmark på en nytænkende 

måde. Da dette blev en for omfattende problemstilling, rettede vi fokus mod en af de kommuner 

der oplever problemet, nemlig Odsherred.  

 

I forhold til tilgangen af udformningen af vores produkt, har vi begyndelsen spildt meget energi, 

på at designe løsningen, i stedet for at anerkende problemet. I stedet for at samarbejde med vores 

målgruppe, antog vi uden empirisk evidens, hvilke problemstillinger vi skulle løse. Dette har 

udskudt udviklingsprocessen af produktet. Først efter de sidste interviews, besluttede vi hvilket 
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design der på bedste vis kunne løse målgruppens behov. I stedet for at bruge tid på at interviewe 

en ejendomsmægler i Odsherred, kunne vi have foretaget interviews med målgruppen, der kunne 

understrege relevante problemstillinger. Vi har altså brugt for lang tid på at ville sælge 

Odsherred, i stedet for at forstå hvad der skal til for, at børnefamilier overhovedet vil høre om 

det. Vi begyndte projektet med et ønske om at skabe et helt nyt image for Odsherred Kommune. 

I stedet for at rebrande et område ved hjælp af en kampagne, besluttede vi at arbejde med 

tilføjelser og metoder til kommunens eksisterende brand.  

 

Vi havde en idé om hvilken målgruppe vi ville tage udgangspunkt i. Og via en 

segmenteringsproces blev dette præciseret til færdiguddannede forældre i alderen 25-35. Vi fandt 

ligeledes ud af under interviewet med kommunen, at børnefamilier er én af de tre målgrupper 

Odsherred ønsker at tiltrække. 

 

TSA-dimensionen har været en udfordring, siden vores målgruppe fastlagde deres behov for 

information. Før disse interviews troede vi, at Odsherred bedst kunne visualiseres via fakta 

baseret kommunikation. Vi formodet at børnefamilierne bedst kunne lokkes via VR, quizzes eller 

tests. I takt med at vi konstant blev mindet om Odsherred rige natur, afgrænsede vi eventdesignet 

til et mere organisk udtryk, i form af blomsterkassen. For at opfylde TSA-dimension har vi dertil 

skabt en hjemmeside, med en prototype af en videoserie. På denne teknologiske platform 

videregives information, som beskriver lokalsamfundet og kulturlivet i Odsherred Kommune.  

Teori 
Til de redegørende spørgsmål i rapporten, inddrages vores indsamlede empiri, samt 

Odsherreds to kommunalhjemmesider vejentilodsherred.dk og odsherred.dk. Derudover har 

vi fremskaffet artikler og rapporter omhandlende udkantsdanmark og provinsbyer.  

I besvarelsen af de analyserende spørgsmål benyttes blandt andet teori fra den franske 

sociolog Michel Maffesoli, og marketingsprofessoren Bernard Cova. Ligeledes bruges 

bogen ’Tilrettelæggelse af information, Kommunikations- og kampagneplanlægning’, af 

Preben Sepstrup. Derudover inddrages brandingteori fra Geoffrey Randalls bog 

‘Branding: A practical guide to planning your strateg’.  
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Rapporter udarbejdet af Helle Nørgaard, mfl. 

I rapporten “Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier”, skrevet af Helle 

Nørgaard, Jesper Ole Jensen, Carola Simon og Hans Skifter Andersen undersøges forskellige 

forhold i yderområdernes til- og fraflytning. Der hersker ifølge forfatterne tvivl om, hvor 

yderområderne egentlig er. Men de skriver, at staten har klare indikationer og kriterier i 

klassificeringen af i deres kommuner. Derfor baseres rapporten på kommuneklassificeringen i 

Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Dette program består af en beregning på 14 udvalgte 

indikatorer, blandt andre: ”befolkningstæthed, andel af beskæftigede i landbrugerhverv, andel af 

kommunens areal i landzone, befolknings og beskæftigelses- udvikling mv” 7  De har på den 

måde identificeret 16 yderkommuner. Derudover skriver de, at undersøgelsens formål er at 

fremskaffe ny viden om hverdagen i Danmarks yderområder, samt hvordan yderkommunerne 

tiltrækker, og fastholder tilflyttere.8  

 

”Yderområderne og deres til- og fraflytning” er ligeledes skrevet af Helle Nørgaard mfl. og er en 

baggrundsrapport til: SBi 2010:52: Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og 

strategier. 

Denne baggrundsrapport analyserer specifikt til- og fraflytningen i de kommuner der er 

karakteriseres som yderområder. De peger på forskelle tilflyttere og fraflyttere. Derudover 

sammenligner de hvordan til- og fraflytninger ser ud i resten af landet. De belyser til sidst i 

undersøgelsen hvad årsagerne til, hvorfor mennesker flytter til yderområderne.9 

 

Michel Maffesoli - Stammeteori 

’Stammernes tidsalder’ kaldte Maffesoli i 1996 samtiden. I bogen ’The Time of the Tribes: The 

Decline of Individualism in Mass Society’ forudså han, at samfundene i stigende grad ville vokse 

sig større og mere uforpligtigende. Helt overordnet argumenterer han for, at disse fælleskaber 

bliver samlet på grund af menneskets længsel efter at høre til, og blive anerkendt af andre. Ifølge 

Maffesoli er man i stammerne sammen for at møde nye aktører og dele en specifik stemning. 
                                                
7 Nørgaard, Helle m.fl.: Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier s. 4 
8 Ibid.  
9 Nørgaard, Helle m.fl.: Yderområderne og deres til- og fraflytning, s. 4 
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Stammernes styrke bærer altså ikke præg af placeringen, men snarer handler det om kulturelle og 

følelsesmæssige associationer. 10 

 

Preben Sepstrup - Informationsteori  

I bogen ”Tilrettelæggelse af information: Kommunikations og kampagneplanlægning” 

undersøger lic.merc.aud. og medieforsker Preben Sepstrup og cand.mag. i medievidenskab 

Pernille Fruensgaard, hvordan man bedst muligt planlægger kampagner og andre strategiske 

kommunikationsværktøjer. Vi ville i dette projekt kun beskæftige os med teorierne vedrørende 

livssituation, relevansopfattelse informationsbehov, informationsværdi og 

informationsomkostninger. I kapitel 11, ”Model for kommunikationsprocessen”, skriver 

Sepstrup under titlen ”Fem træk ved modtageren” om de førnævnte begreber. 

Begrebet ’livssituation’ er en fælles betegnelse til at beskrive ting såsom: erfaring, viden, 

interesser, værdier, uddannelse, erhverv, alder og køn. Sepstrup mener derudover, at langt de 

fleste af forholdene i livssituationen, kan findes i afsenderens beskrivelse af målgruppen.11  

 

Relevansopfattelse 

I bogen skriver Sepstrup, at modtagerens subjektive opfattelse af et emne er relevant for 

eksponering, opmærksomhed og forståelse. Han mener, at et kommunikationsprodukt først 

opfattes som relevant, når mediets emne er det.  Han nævner et eksempel: ”fx et boligmagasin 

for en møbelinteresseret”. Helt kortfattet er emnet relevant for den modtager, der er interesseret i 

emnet. Sepstrup skriver, at personlig kommunikation og massekommunikation er relevant, hvis 

emnet opfylder et eller flere af modtagerens behov.12 Han mener, at information kan være 

relevant på mange forskellige måde. Og at relevans kan være bestemt af overordnede forhold 

som alder, køn og arbejde. Derudover er det er essentielt at se på ”modtagerens subjektive 

opfattelse af emnets relevans og kun den, der er afgørende for forløbet af 

kommunikationsprocessen.”13  

Hvis afsenderen prøver at kommunikere noget, som modtageren ikke finder relevant, har 

afsenderen et strategisk kommunikationsproblem. Sepstrup mener, at løsningen på problemet 

                                                
10 The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society, Michel Maffesoli. 
11 Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information s. 164 
12 Ibid. s. 166 
13 Ibid. s. 167 
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med modtagerens manglende opfattelse af relevans, er bundet til hvad kampagnes strategi og 

handlingsplan er.14  Det er derfor vigtigt at finde en målgruppe, som emnet er relevant for, og 

målrettet kommunikere relevansen klart og kreativt, samt fokusere på hvorfor netop emnet, bør 

være relevant.   

 

Informationsbehov 

Preben Sepstrup mener, at modtagerens personlige erfarede informationsbehov har betydning for 

eksponering, samt for fortsat opmærksomhed fra modtageren.  Han skriver, at et 

informationsbehov opstår når en person gerne ville vide mere, end hvad personen allerede ved.  

Sepstrup skriver derudover at personer kan opleve, at have forskellige forestillinger af, hvad de 

ved og om de ved tilstrækkeligt, samt hvad deres behov er for at vide mere. Han skriver,(…) at 

afsenderen kan opleve at have en anden opfattelse af hvad modtagerens behov er, men det er og 

bliver modtagerens subjektive opfattelse, der har relevans for kommunikationsprocessen.15 

Sepstrup tager et par eksempler op, for at demonstrere hvordan begrebet informationsbehov 

bruges i praksis.  For eksempel i dette citat:  

”En familie, der skal købe faldskærm, oplever måske ikke noget behov for at vide, inden for 

hvilken vinkel billedet er godt. De har ikke før oplevet behov for at vide noget om emnet, der ikke 

er et relevant kriterium for valg af tv. Forbrugerrådet mener formodentligt, at familien burde 

opleve et sådant informationsbehov, og at der findes objektiv viden til at indfri det, men familien 

har ikke oplevet informationsbehov. Afsenderen skal måske først skabe et sådant behov.”16  

Sepstrup mener i denne sammenhæng, at information og viden kan være objektiv eller subjektiv, 

hvorimod et informationsbehov altid er subjektivt.  Derved mener han, at informationsbehov skal 

forstås som en oplevet disharmoni mellem hvad en person mener at vide, og gerne vil vide. Han 

mener, at denne disharmoni kan mindskes ved at ændre forestillingen af den faktiske viden eller 

den nødvendige viden eller ved at få mere information.17 

Der er ifølge Sepstrup, en positiv sammenhæng mellem informationsbehov og oplevelsen af 

relevans: ”Jo større relevans, jo større informationsbehov”.18   Han skriver, at en oplevelse af 

                                                
14 Ibid. s. 167 
15 Ibid. s. 173 
16 Ibid. s. 173 
17 Ibid. s. 173 
18 Ibid. s. 174 
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relevans og informationsbehov er vigtig for at gå fra indledende, til fortsat opmærksomhed hos 

modtageren. Sepstrup mener, at hvis modtagerens forventning til besvær og værdi ikke blokerer, 

så er relevans og informationsbehov en tilfredsstillende forudsætning for at forstå indholdet, af et 

kommunikationsprodukt. Derved danner kombinationen af oplevet relevans og 

informationsbehov et kommunikationspotentiale hos modtageren.19  

Sepstrup skriver, at begrebet kommunikationspotentialet kan forklares med via et 

kommunikationspotentialekort, som ser således ud:  

                                                                        Illustration 11 

Et kommunikationspotentiale er den 

sandsynlighed for at 

kommunikationsprocessen får det rigtige 

forløb: ”Fra selektiv eksponering til 

erindring af en forståelse af 

budskabet.”20 

 

Informationsomkostning 

I bogen skriver Sepstrup, at 

informationsomkostninger er en persons 

besvær med at få, eller bruge et bestemt 

kommunikationsprodukt. Han mener at informationsomkostninger er subjektive samt, at det er 

modtageren der påvirker forløbet af kommunikationsprocessen. Han skriver, at 

informationsomkostninger består af: penge, tid, udsættelse af beslutning eller handling og 

psykiske ressourcer. Forventningen til informationsomkostningerne er derfor bestemmende for 

om modtageren i medieforbruget, indfrier informationsbehovet. 

Sepstrup mener altså, at man som afsender skal have en forståelse for hvad målgruppen opfatter, 

som de mest vigtige elementer i informationsomkostningerne, og på den måde reducere 

modtagerens besvær mest muligt.21 

 

 

                                                
19 Ibid. s. 175-176 
20 Ibid. s. 176-177. 
21 Ibid. s. 177-178 
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Informationsværdi 

Sepstrup forklarer, at informationsværdi er et udtryk for en persons udbytte ved brug af et 

bestemt kommunikationsprodukt. Her er modtagerens oplevede informationsværdi, ligeledes 

subjektiv, og den forventede informationsværdi, der påvirker kommunikationsprocessen. Han 

skriver, at det er afsenderens opgave at gøre modtagerens subjektive informationsværdi størst 

mulig. Modtagerens forventede informationsværdi er især påvirket af hvilken oplevelse 

modtageren har af emne- og formidlingsrelevans, samt forventninger til forståelighed og 

troværdighed.22 

Metode 
Vi vil i dette afsnit redegøre for de metoder vi har benyttet igennem projektrapporten. 

Disse metoder er med til at løse vores overordnede problemformulering.  

 

Appelformer: Logos, Etos og Patos 

For at få succes med produktet, tager vi højde for tre fundamentale appelformer. Vi vil bruge 

logos til at appellere til modtagerens fornuft og rationalitet ved at gøre brug af tal, fakta og 

konkrete oplysninger om Odsherred Kommune. Derudover vil vi inddrage mennesker fra 

Odsherred der kan give modtageren et billede af et trygt og troværdigt miljø og derved benytte 

etos. Vi ønsker at vores fysiske oplevelsesinstallation vil fremstille et nuanceret billede af 

hvordan livet er i Odsherred er. Ved hjælp af Patos vil vi appellere til målgruppens følelser, og 

opbygge en stemning omkring kommunen der kunne forkaste deres fordomme om små 

lokalsamfund generelt.23 

 

Interviewguide  

I dette projekt har vi foretaget kvalitative interviews med bosætningskonsulent Nastasja Ernst og 

en med vores målgruppe, børnefamilier på Vesterbro 

 

Vi har i interviewet med Nastasja Ernst og gjort brug af den semistruktureret interviewform.  

                                                
22 Ibid. s. 178 
23 Kommunikation – Teori og praksis s. 310-312 
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Et semistruktureret interview er kendetegnet ved at i gennemføres i forholdsvis åbne rammer og 

tillader en fokuseret, men ’løs’ samtale. Interviewformen tager udgangspunkt i en spørgeguide 

der virker, som en form for tjekliste i løbet af interviewet. 24 I vores interviews med 

børnefamilierne, brugte vi ligeledes den semistruktureret form. Vi havde en række spørgsmål til 

familierne, men i løbet af samtalerne, blev formen mere ’løs’, og hældte derfor mere mod en 

ustruktureret form.  

 

Branding 

Selve ordet ’brand’ stammer oprindeligt fra kvægavlens brændemærkning af sine kvæg. 

Denne teknologi gjorde i 1950’erne, at kvægavleren kunne identificere sine kvæg blandt 

andre flokke. 

I 1960 blev den hidtil mest benyttede betydning af et brand nedskrevet af American 

Marketing Association: 

”A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as logo, trademark, or package 

design) intended to identify the goods or servicer of either one seller or a group of sellers and 

to differentiate those goods or services from those competitors”25 

Hvis en kommune eller by vil skille sig ud fra andre konkurrerende områder, råder citatet til at 

bygge varemærket op ved hjælp af logo, navn og design. Disse ’brændemærker’ gør, at 

forbrugeren automatisk forbinder dem med alt det, der ligger bag.26 

Brandaspekter 

Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem brand image og brand identitet. 

Brandimage faktisk er et ry der eksisterer i hjernen eller bevidstheden hos forbrugeren. Den 

totale viden folk har fået fra et brand, gennem erfaring, reklamer, indpakning, service eller 

noget de har fået fortalt af andre, er altså noget der bliver bevaret i hukommelsen, alt efter hvor 

effektiv den har været. Begrebet brandidentitet indbegreber mere kontrol over de valg der tages, 

da det er indforstået med en overordnet forståelse af selve brandet. Hvorimod brandimage kan 

                                                
24 Internetadresse: Strategy Lab - Semistrukturerede interview. 
25 American Marketing Association, her citeret fra Kotler 2003: 418 
26 Internetadresse: Den Store Danske - Branding 
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og skal være mere eksperimenterende og nytænkende.27 

Vi vil i løbet af rapporten dykke ned i Leo Burnetts model af brand dimensioner, for at få en 

bedre forståelse af hvilket image Odsherred Kommune prøver at skabe. Helt overordnet 

indeholder Burnetts model fire dimensioner, henholdsvis: funktion, forskelle, 

personlighed/image og kilde.28 

• I funktion spørges: Hvad er det? Hvad er det for? Og hvad gør den? 

• I forskelle spørges: Hvordan er det bedre? Og Hvordan er det anderledes? 

• I personlighed/image spørges: Hvad mener/føler folk om det? Og Kan de lide 

det/respektere de det? Her kunne man bruge billeder til at vise det. 

• I kilde spørges det: Hvad står virksomheden/kommunen for? Hvad er deres mål? 

 

Alle disse dimensioner/spørgsmål former til sidst essensen af et brands identitet. Det er derfor 

naturligvis en kæmpe fordel hvis et brand giver genlyd gennem alle dimensioner, samt at de 

hver især løfter og hjælper hinanden. Hvis der derimod ikke er sammenhæng og, at der bliver 

sendt forskellige signaler mellem dimensionerne, vil et brand fremstå svagt.29 

 

Segmentering 

I dette afsnit vil vi en segmenteringsundersøgelse som metode til at indsnævre vores målgruppe. 

På den måde kan vi målrettet påvirke netop den gruppe mennesker vi ønsker at bringe 

kommunens budskab til. 

Der er er fire faser i processen, men vi vil i vores projekt kun beskæftige os med de første to.  

 

I den første fase skal man beskrive relevante forhold for ens produkt på markedet. Dette kan 

gøres ved at lave en afgrænsning af markedet, fx geografisk. Et eksempel på dette kunne være 

hvis en lille virksomhed var beliggende i Holte, ville det være naturligt at finde deres målgruppe, 

i den by. Derudover kan man også se på konkurrencen af andre virksomheder, eller produkter. 

                                                
27 Branding – A practical guide to planning your strategy. 
28 Ibid. s. 7-8 
29 Ibid. 
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Segmenteringen kan se anderledes ud hvis der er mange eller få udbydere af produktet eller 

virksomheden.30  

 

I den anden fase skal der gøres op med hvilken segmenteringsvariable man vil benytte. En 

segmenteringsvariabel er det der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller 

livstil.31 Vi har valgt at bruge den sociodemografiske vaiable, som vedrører målgruppens: Alder, 

køn, bopælsområde, livsfase, uddannelse, arbejde, indkomst osv. 32 

 

I vores segmenteringsproces har vi fundet frem til vores specifikke målgruppe som er:33  

Fase 1 

Vi har i den første fase valgt at fokusere på Enghave Plads i København, som en geografisk 

position for udbredelsen af vores produkt. Her ser vi et geografisk punkt, hvor den målgruppe vi 

ønsker at påvirke opholde sig.   

• Geografi: København, omkring Enghave Plads 

Fase 2 

Den sociodemografiske variable: 

• Alder:  Voksne mellem 25-35 og børn mellem 3-7 

• Køn: Begge  

• Bopælsområde: Enghave Plads, Vesterbro. 

• Livsfase:  Par med småbørn 

• Uddannelse: Faglært og akademikere 

 

Vi har fravalgt: Race & etnicitet, religion, specielle begivenheder, da det ikke har relevans for 

den målgruppe vi har valgt.  

 

                                                
30 Internetadresse: Systime Lab - Segmentering og målgruppevalg s. 166-167 
31 Ibid. 
32 Bilag 1 
33 Bilag 1 
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Redegørelse  
For at bevare hvad der kendetegner en provinsby og udkantsby har vi taget 

udgangspunkt i to artikler. Den første hedder ”Udkantsdanmark” og er skrevet af 

cand.scient. Jesper Samson. Den anden: ”Diskurser, indsatser og muligheder i udkants- 

og yderområder” er skrevet af seniorforsker, cand. scient, ph.d. (kulturgeografi) Helle 

Nørgaard. Desuden har vi fundet en beskrivelse af ordets betegnelse i den danske ordbog. 

I besvarelsen af spørgsmålet rettet specifikt mod Odsherred, tager vi udgangspunkt i 

kommunens egne hjemmesider, samt indsamlet empiri.  

 

1. Hvad kendetegner en provinsby/udkantsby? 

Ordbogen definerer ordret provinsby som ”en større by uden for et lands hovedstadsområde”. 

Det vil altså sige at provinsbyer på mange måder skal forstås som mellemstore byer og områder, 

som har en beliggenhed tæt på nærmeste storby.34 

I artiklen ”Udkantsdanmark” skriver Jesper Samson at selve ordet først rigtig blev brugt i 

mediedebatten i 2010. Det er ikke til at sige hvor udkantsdanmark præcis ligger, da det kommer 

an på i hvilken sammenhæng det siges i. I det store hele har udkantsområderne nogle 

fællestræk, da de fleste af byerne ligger langt fra de store bycentre i Hovedstadsområdet og 

Østjylland.35 

Samson skriver, at mange ser på udkantsdanmark, som en bue gennem Nord-, Vest- og 

Sønderjylland og videre hen over øsamfundene i Det Sydfynske Øhav, Lolland-Falster og 

Bornholm.36 

I den anden artikel ”Diskurser, indsatser og muligheder i udkants- og yderområder”, skriver og 

forklarer Helle Nørgaard hvordan områderne defineres, og ligeledes hvordan de relevante 

begreber nøjagtigt skal forstås.37 

Helle Nørgaard beretter om at, den danske befolkning med tiden har droppet at bruge ordet 

                                                
34 Internetadresse: Den danske ordbog – Provinsby 
35 Samson, Jesper: Udkantsdanmark (artikel) 
36 Ibid.  
37 Nørgaard, Helle: Diskurser, Indsatser og Muligheder i Udkants- og Yderområder s. 36 
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’udkantsbyer’, da det fremstår negativt. Derfor er man gået over til at bruge et mere neutralt 

navn, nemlig ”yderområder”, da dette på samme tid ikke kun indebære byer, men også 

landdistrikter, landsbyer og mindre byer. 

Ifølge bosætningskonsulent i Odsherred Kommune, Nastasja Ernst, er der stor forskel på 

hvordan man omtaler byerne. Eksempelvis nævner hun den tredje største by i Odsherred, Vig, 

som en lidt kedelig provinsby, men en fed landsby. Ordvalget er altså med til at skabe en positiv 

eller negativ forventning overfor byerne. 38 

I Danmark understregede man i 2007, hvilke kommuner der særligt skulle fokusere på at styrke 

udviklingen. Dette gjorde man ved at fremlægge følgende to kriterier: Kommunen skal have en 

lav erhvervsindkomst, svarende til under 90% af landsgennemsnittet. Derudover skal 

kommunen have en svag befolkningsudvikling. For at blive betegnet som et ’yderområde’, skal 

kommunen altså opleve et fald i befolkningstallet, eller under halv så stærk tilvækst, som 

landsgennemsnittet. 39 
 

For at besvare dette spøgsmålet bruger vi teori fra Odsherred Kommunes egne 

hjemmesider, samt tal fra Danmarks Statistik, i samarbejde med TV2. Derudover 

inddrages empiri fra interview med bosætningskonsulent i Odsherred Kommune, Nastasja 

Ernst. 
1.1 Hvad kendetegner Odsherred Kommune? 
Odsherred er beliggende i Nordvest Sjælland. Fra Odden går færgen til Århus, og en køretur til 

København tager cirka en time.  I Odsherred bor cirka 33.000 mennesker, i cirka 16.000 

husstanden. 

Med rundt regnet 25.000 sommerhuse, er Odsherred Kommune landets største 

sommerhusområde.40 Ud af alle landets 98 kommuner, ligger Odsherred på en 19. plads med 

flest foreninger per indbygger.  

Odsherred har 150 foreninger med kommunalt tilskud og 12 sports- og idrætshaller. Desuden 

tilbyder Odsherred blandt andre følgende fritidsaktiviteter: Tre svømmehaller, ni badestrande, en 

zoologisk have, en forlystelsespark, seks biblioteker, en biograf, et teater og fem museer. 
                                                
38 Interview – Bilag 3, Nastasja Ernst.  
39 Internetadresse: Erhvervsstyrelsen - Definition af yderområder  
40 Internetadresse: Odsherred.dk – Ny visionsplan.  
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Niendeklassernes karaktergennemsnit i Odsherred, lå i 2017 femtenederst på landsplan.41 

Kommunen råder over ni folkeskoler, syv privat- og fritidsskoler, tre efterskoler, to højskoler og 

et gymnasium.  

 

Odsherred besidder 28 kvadratkilometer skov og 157 kilometers kyststrækning. Naturområderne 

i Odsherred er godkendt af Unesco som et sted, hvor den særlige geologi danner grundlag for 

kulturel, social og økonomisk udvikling.42 Derudover bliver der dyrket nogen af de bedste 

råvarer på Lammefjorden, der blandt andet kan smages på den prisvindende restaurant, 

Dragsholm Slot43.  

 

Brandet Odsherred Kommune 

Odsherred Kommune har to hjemmesider som hver især tjener deres eget formål. Den første 

officielle side hedder Odherred.dk og er mest tilegnet kommunens borgere. Odsherred bruger 

denne hjemmeside til at kommunikere deres visioner, kommunalplaner, andre rapporter. 

Derudover kan hjemmesiden blandt andet viderestille brugeren til diverse institutioner, samt vise 

ledige stillinger og andre nyheder fra området. Den anden hjemmeside hedder 

vejentilodsherred.dk. Denne side har i højere grad til formål at brande Odsherred. Hjemmesidens 

forside står i kontrast til den officielle sides, hvor man har erstattet en neutral blå baggrund, med 

et billede af en strand.44 Vejentilodsherred,dk har blandt andre følgende valgmuligheder: 

’Oplevelser’, ’det gode liv’ og ’mød din nabo’. Siden præsenterer flere alsidige oplysning om 

kommunen, med håbet om at oplyse mennesker der ikke bor i området. Hjemmesidens indhold 

følger alle de fire dimensioner som Leo Burnett beskriver, som vigtige i opbyggelsen af et brand.  

• Funktion: Et brand skal tydeligt fortælle hvad det er, hvad det er for og hvad det gør. 

– Denne identitet skaber vejentilodsherred.dk allerede på forsiden, hvor naturen, 

råvarer og erhvervslivet fremhæves som varemærker. Allerede i domænenavnet 

bliver det klart hvilke formål hjemmesiden har. Altså at gøre folk ’udefra’ 

opmærksomme på kommunens kendetegn.  

                                                
41 Internetadresse: TV2 - Hvordan klarer din kommune sig?  
42 Internetadresse: Visitodsherred.dk – Unesco Global Geopark.  
43 Internetadresse: Geoparkodsherred.dk – Råvarer  
44 Bilag 4 - (skærmbillede af hjemmesiderne). 
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• Personlighed/Image: I denne dimension spørgers der: Hvad synes mennesker om 

det? Og om mennesker respekterer brandet. – På vejentilodsherred.dk, fylder den 

fleste af kategorier billeder og videoer af mennesker fra området. Under 

underoverskrifterne ’lokalsamfundet’ og ’din nye nabo’ bliver det især klart, at 

hjemmesiden ønsker at vise så mange lokale borgere så muligt.  

• Forskelle: Et brand skal tydeligt skille sig ud fra andre brands og fortælle ’køberen’, 

eller forbrugeren hvordan, og hvorfor det er unikt. – Dette er en dimension der bliver 

lagt mest energi i, på vejentilodsherred.dk. Under mange af de valgmuligheder som 

hjemmesiden tilbyder, nævnes ordene ’unik’ og ’særlig’, i sammenhænge med alt fra 

blomster til lokale kræfter. I modsætning til Odsherred.dk, bruger kommunen mere 

vejentilodsherred.dk til at skille sig ud fra landets andre kommuner, og fortælle 

forbrugeren hvorfor netop Odsherred er noget specielt og bedre.  

• Kilde: Den sidste dimension i Burnetts model peger på kilden, som et vigtigt aspekt. 

Altså hvad brandet står for og hvad målet er. Det er tydeligt at vejentilodsherred.dk 

ønsker at skabe et naturligt, organisk og indbydende billede af kommunen. Odsherred 

fremhæver via hjemmesiden, hvordan kommunen fokuserer på fremdrift i forskellige 

dele af lokalsamfundene. Mulighederne på hjemmesiden er opdelt i tre emner, 

henholdsvis: oplevelser, det gode liv og erhverv. Oplevelseskategorien fokuserer på at 

oplyse brugeren om kulturbegivenheder og aktiviteter. ’Det gode liv’ har til formål at 

vise lokalsamfundet og især de mennesker der bor heri. I ’Erhverv’ bliver driften i 

landbrug, kunst og produktion beskrevet som erhvervsliv i udvikling. Hjemmesiden 

appellerer til at, der i kommunen både er plads til små og store virksomheder. Målet 

med alt dette er at tiltrække iværksættere der kan styrke kommunens image af at de er 

en kommune der har plads til alle erhvervsdrivende virksomheder, samt at fortælle om 

muligheden for at få arbejde i Odsherred. 

Alt i alt kan man udelede at essensen af Odsherred Kommunes brand er at skabe et autentisk, 

organisk og menneskeligt image, der har sammenhæng mellem alle fire dimensioner i Leo 

Burnetts model.45  

                                                
45 Bilag 2. 
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Analyse  
For at besvare hvorfor mennesker ikke flytter til yderområderne, samt hvilke forestillinger 

københavnske børnefamilier har, gør vi tildeles brug af to rapporter: ”Tilflyttere til 

yderområder: forandring, integration og strategier” og ”Yderområderne og deres til- og 

fraflytning” som er udarbejdet Seniorforsker, cand. scient, ph.d. (kulturgeografi) Helle 

Nørgaard mfl.  

 

2. Hvorfor flytter mennesker ikke til yderområder? 
I rapporten ”Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier”46 konkluderes 

der, at yderområderne i Danmark står overfor mange udfordringer. En af dem er især, at 

fraflytningen i mange kommuner er større end tilflytningen. Det har konsekvenser for 

levevilkårene, at yderområderne har en stigende befolkningstilbagegang. Skattegrundlaget 

kommer derfor i ubalance, hvilket samtidig giver mange nedskæringer i kommunale 

serviceydelser som dagpleje og skoletilbud, offentlig transport samt sociale og kulturelle tilbud 

og aktiviteter. Konsekvensen af dette kan være, at området i fremtiden ikke kan tilbyde de 

arbejdspladser som børnefamilier søger. Informant 1 nævner, at dette ville fratage en vigtig 

værdi for familien: ”En af de ulemper vi har tænkt over er, at vores tid på landet ville blive brugt 

til at køre frem og tilbage mellem land og by. Og vi ønsker at bruge vores tid med børnene, I 

stedet for I bilen”47. Dette er ligeledes sigende for tilflytningen til eksempelvis København, og er 

med til at skabe en ubalance blandt befolkningen i kommunerne.  

 

I den anden rapport ”Yderområderne og deres til- og fraflytning” som også er udarbejdet af 

Helle Nørgaard mfl. beskriver de i deres analyse, at der generelt er flere fraflyttere end 

tilflyttere i yderområderne. De pointerer, at den største fraflytning sker i de bymæssige 

områder, mens der i landområderne og landsbyerne er ligevægt i til- og fraflytning. 

Rapporten konkluderer, at fraflytningen primært sker fordi de unge flytter væk. Der er 

nemlig også en væsentlig forskel på hvem der er tilflytter, og hvem der er fraflytter til land 

og by. I byerne er det ofte unge uden børn, studerende og kontanthjælpsmodtagerene der 

fristes til at flytte ud. Der er meget færre uddannelsescentre i yderområderne og de 

                                                
46 Nørgaard, Helle m.fl.: Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier. S.37 
47 Interview – Bilag 3, Informant 1 
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uddannelser der findes på et lavere niveau og oftest rettet mod de lokale unge.48 Dette er 

ifølge Nastasja Ernst en væsentlig faktor i fraflytningen, ”Det er primært de unge der flytter 

til storbyerne, på grund af at der findes flere uddannelser og at især tiltrukket af det 

storebyliv og miljø. Det er også i de største byer hvor universiteterne ligger.”49 Altså 

oplever Odsherred ligeledes denne problematik i form af, at især unge flytter fra kommunen. 

 

Mangel på integration 

I rapporten ”Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier”, peger 

forskerne på at manglen på integration i yderområdernes kommuner, kan være en vigtig 

årsag til hvorfor ikke flere børnefamilier vælger at flytte væk fra storbyen. Ifølge rapporten 

er 45% af tilflyttere i yderområderne ikke blevet taget godt nok imod af lokalsamfundet. 

Naboer og andre beboere i området, har ifølge undersøgelsen ikke i høj nok grad, forsøgt at 

inddrage dem i lokallivet. Dette resulterer i, at 15-20% af tilflytterne går med overvejelser 

om at flytte igen. 50Dette kommer informant 2 med en mulig årsag til: ”(…)nogle af vores 

venner er fornyligt flyttet fra København til Svendborg, og allerede 6 måneder efter 

flytningen, havde de fortrudt og er nu flyttet tilbage. Det er en konsekvens af at folk ikke er 

klar over, hvad det kræver at få et liv på landet til at fungere (…)”. 51 

  

     2.1 Hvilke forestillinger har københavnske børnefamilier om 

yderområder? 

I 2010 blev ordet ’udkantsdanmark’ cementeret i det danske sprog. De enkelte storbyer og 

vækstcentre Danmark besidder ligger langt fra udkantsområderne, og derfor er der tendens til at 

tro, at områderne halter efter på en række forskellige parametre. I takt med at, medierne har fået 

en enorm indflydelse på samtaleemner, holdninger og ordvalg blandt befolkningen, er det altså 

lykkedes at skitsere udkantsdanmark, som en faldefærdig og forbedringsværdig plet på det 

danske landkort. Mange af de historier som når ud til den brede befolkning, fokuserer i de fleste 

tilfælde kun på de negative ting, der kan graves frem fra områderne. Overskrifter som lukning af 

skole- og daginstitutioner, arbejdsløshed, lokale butikker, skaber et misvisende billede af 
                                                
48 Nørgaard, Helle m.fl.: Yderområderne og deres til- og fraflytning. S. 6 
49 Interview – Bilag 3, Nastasja Ernst 
50 Nørgaard, Helle m.fl.: Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier, s. 11.  
51 Interview – Bilag 3, informant 2.  
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områder i forfald. 52. De adspurgte informanter på Enghave Plads nævner alle, at de er bekendt 

med områdernes lave huspriser og rige natur. Som informant 1 fortæller: ”På den ene side kan 

jeg se mange fordele. Det er jo langt billiger at bo på landet fremfor byen. Min kæreste og jeg 

har prioriteret et storbyliv, med lidt færre m2”.  

 

I et andet interview nævner informant 2, at han er bekendt med et vennepar, som flyttede fra 

København til Svendborg, med en forestilling om et romantisk liv på landet. ”Men nogle af 

vores venner, er fornyligt flyttet fra København til Svendborg, og allerede 6 måneder efter 

flytningen, havde de fortrudt og er nu flyttet tilbage. Det er en konsekvens af at folk ikke er 

klar over, hvad det kræver at få et liv på landet til at fungere.”53Da de ikke vidste nok om 

stedet og menneskerne heri, endte de med at flytte tilbage til København et halvt år efter. Da 

vores produkt, i det store hele er en omvæltning af alle aspekter i livet, er det vigtigt at 

kommunikere troværdigt, men samtidigt indbydende. Informationsværdien er altså noget vi 

skal tage højde for inden vores idé afprøves. Så folk ikke modtager de forkerte oplysninger, og 

mister interessen for den viden vi bringer. Den subjektive forventede informationsværdi, er 

noget modtagerne selv skaber inden kommunikation bliver præsenteret for dem. Ved at 

fremlægge så meget relevant information som muligt, bestræber vi os efter at skabe et 

overraskelsesmoment blandt modtagerne. Som Nastasja Ernst nævner, “Det er nemt i et lille 

land som Danmark at skabe de her forestillinger om forskellige sider, hvis man kan sige det 

sådan, og hvem der er at finde på hvilke sider. Det er klart at når storbysområderne tilbyder 

krævende og lange uddannelse, så er det nemt at forestille sig ”yderområderne” som knapt så 

skarpe.“54 Derfor er en del af kommunikationsprocessen at ændre folks holdning eller 

informere med ny viden der kan belyse Odsherred Kommune på en alsidig måde.  

 

 

Dette er sidste analysespørgsmål. Her afdækker vi hvilke værdier de adspurgte 

københavnske børnefamilier ligger vægt på, når de overvejer deres fremtidige bosted. Vi 

inddrager primært citater fra interviews, som dernæst kobles til Preben Sepstrups teoribog 
                                                

52 Internetadresse: Jyllandsposten - Lev det gode liv i Udkantsdanmark 
 
53 Interview – Bilag 3, informant 2 
54 Interview – Bilag 3, Nastasja Ernst 
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”Tilrettelæggelse af information: Kommunikations og kampagneplanlægning”. Derudover 

tager vi udgangspunkt i den franske sociolog Michel Maffesoli og marketingsprofessoren 

Bernard Covas tanker om ’stammekulturen’ og de såkaldte neo-stammer.  

3. Hvilke informationsbehov har københavnske børnefamilier?  
 

I fire ud af fire interviews, nævner alle de københavnske børnefamilier, at de tidligere har 

overvejet en tilværelse i et yderområde, men altså endnu ikke gjort noget ved det.  

Eksempelvis kommer informant 3, med en mulig årsag: ”… Og måske fordi vi ikke rigtigt ved, 

hvad vi egentlig kan få og dermed også hvad vi går glip af. Det hænger nok også sammen med, 

at vi ikke selv har lagt nok arbejde i at undersøge mulighederne”55.  Dette kunne tyde på, at 

familien ikke mener at det er væsentligt at undersøge mulighederne, da de alligevel ikke er 

rettet specifikt imod dem.  

 

Ifølge Sepstrup er en vigtig faktor det såkaldte relevansbehov. Altså om 

kommunikationsproduktet opfattes relevant for modtageren. Dette var den førnævnte 

barselsevent et velfungerende eksempel på. Her var målgruppen udelukkende forældre på barsel, 

derfor har modtagerne en tro på, at kommunikationen udelukkende er relevant for dem. Og har 

derfor også en større chance for at optage den information der bliver videregivet. Sepstrup 

understreger, at der er en positiv sammenhæng mellem relevans- og informationsbehov. Dette 

var noget vi tydeligt oplevede da vi stoppede børnefamilier på Enghave Plads. Alle informanter 

spurgte straks ind til, om emnet vi ville diskutere, havde relevans for dem. Da vi nævnte, at vi 

primært var interesseret i børnefamiliers synspunkt, blev det klart, at der opstod et 

informationsbehov hos familierne.  Som informant 4 nævner: ”(…) Men altså vi ved heller ikke 

rigtigt nok om hvilket muligheder vi har (…)”56. 

 

Sepstrup argumenterer ligeledes for informationsomkostninger. Altså modtagerens besvær ved 

at få og bruge et kommunikationsprodukt. Som bosætningskonsulenten Nastasja Ernst nævner, 

er det ikke alle i målgruppen der aktivt søger information om Odsherred Kommune, ”Derfor 

er hjemmesiden gået en smule i stå, da vores målgruppe ikke nødvendigvis leder efter en 

                                                
55 Interview - Bilag 3, informant 3 
56 Interview – Bilag 3, informant 4 
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kommunal hjemmeside for at finde en ny bolig”. Dette er blandt andet grunden til, at 

Odsherred Kommunes barselsevent fungerede. Da vi spurgte informant 4 på Enghave Plads, 

hvordan vi bedst skaber et relevans- og informationsbehov til dem, var svaret: ”Ved at møde os 

i øjenhøjde, og når vi har god tid til at lære om ’landet’. Måske man også kunne inddrage 

børnene, så de også blev bevidste om at Danmark er meget mere end København.”. Dette 

bekræfter Sepstrups kommunikationspotentialekort, der konkluderer hvornår interessen er 

størst for at modtage information.  Altså oplever denne informant at emnet er relevant, og det 

for deres familie skaber et informationsbehov i form af, at de gerne vil oplyses mere. Derfor 

opfylder informant 4, de kriterier som Sepstrup illustrer i kommunikationspotentialekort: 

”Relevans + Informationsbehov = Stort potentiale, stor interesse i at modtage information”.57 

Dette kan ifølge vores informant, blive skabt ved at kommunikere Odsherred Kommune 

fysisk, men samtidig med en form for viden. Derudover er det vigtigt at have en klar opfattelse 

af hvad målgruppen ønsker, at vide mere om. På den måde reduceres 

informationsomkostningerne, og besværet hos modtagerne.  

 

Social kollektivisme af Michel Maffesoli 

’Stammernes tidsalder’ kaldte Maffesoli i 1996 samtiden. Han forudså, at samfundene i 

stigende grad ville vokse sig større og mere uforpligtigende. Helt overordnet argumenterer han 

for, at disse fælleskaber bliver samlet på grund af menneskets længsel efter at høre til, og blive 

anerkendt af andre mennesker. Nye teknologier gør det i dag muligt at skabe disse former for 

fælleskab på interaktive platforme.  

 

Et brand kan fungere som et bindeled mellem forbrugeren og nye fælleskaber. Ligeledes peger 

den franske marketingsprofessor Bernard Cova på, at forbrugeren i højere grad foretrækker et 

brand der udover funktionelle egenskaber, kan linke dem til nye sociale fælleskaber58.  Dette 

forsøger Odsherred at gøre både igennem deres hjemmesider, men også igennem det 

førnævnte barselsevent.  Til barselsevent blev det sociale fælleskab i form af lokale fra 

Odsherred, rykket til et andet område for, som Nastasja Ernst nævner: ”At inspirere nybagte 

forældre, til at overveje at flytte til en kommune som Odsherred”.   

                                                
57 Illustration 11, teori s. 9 
58 Markedskommunikation i praksis, s. 82 
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Ifølge Maffesoli er man i stammerne sammen for at møde nye aktører og dele en specifik 

stemning. Stammernes styrke bærer altså ikke præg at placeringen, men snarer handler det om 

kulturelle og følelsesmæssige associationer.  Det territorie som stammen befinder sig på, kan 

dermed skifte. Odsherreds mål med især ’vejentilodsherred.dk’, at vise mennesker i andre 

grupper, at Odsherreds fælleskab er stærkt og unikt. Den aura der bliver fremstillet på 

hjemmesiden, lægger vægt på de ting der kendetegner kommunen. Det førnævnte barselsevent, 

havde ligeledes til sinde at vise folk i København, hvilken type mennesker de kan møde i 

Odsherred. Med denne metode skabes der automatisk et indtryk af, at kommunens borgere er 

imødekommende og åbne overfor nye tilflyttere.  

 

I starten 80’erne brugte Maffesoli begrebet neo-stammer, til at beskrive en særlig 

samfundsudvikling blandt unge mennesker.” Neo-stammerne er fællesskaber, hvor det at se ens 

ud og som flok skille sig ud fra resten af samfundet, er den grundlæggende værdi.”59. Maffesoli 

er overbevist om, at samfundet i fremtiden vil bære præg af disse fælleskaber, som konstant 

ønsker at revolutionere stedet, det befinder sig i. Fælleskabet er altså samlet oplevelser og særligt 

idealer. I takt med at det bliver mere og mere populært at gå op i klodens ve og vel, håber 

Odsherred Kommune på at kunne danne ramme om en neo-stamme der har fokus på klimaet og 

naturen. Som informant 3 nævner: ” (…)Vi vil jo gerne give dem (børnene), en opvækst i 

naturen. Det tror vi er sundt. Vi tror det er vigtigt at børnene lærer at leve med naturen, og ikke 

imod den. Forstået på den måde, at mange børn der vokser op herinde (København), har ikke 

lært at respektere naturen, fordi de simpelthen ikke har set nok af den. Vi er meget 

opmærksomme på hvilket værdier vi gerne vil videregive til vores børn (…)”60 Dette hænger 

sammen med den målsætning Odsherred har om at skabe et organisk samfund og miljøvenligt 

image, hvilket ligeledes er det, målgruppen søger. Denne tendens vil ifølge Nastasja Ernst 

resultere i en langt mere ligelig fordeling mellem befolkningsgrupper i Danmark. ”Det er jo for 

at skabe balance, så der ikke der ikke bliver overbefolket i de større byer. Balancen er vigtig i et 

                                                
59 Internetadresse: information.dk - Neo-stammernes far kommer på besøg 
60 Interview – Bilag 3, informant 3 
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lille land som Danmark”61. Derudover skabes der samtidig hang til at følge med resten af 

stammens idealer, om et samlet mål; eksempelvis klimaforandring og organisk opdragelse.  

 

Neo-stammerne danner grundlag for en kultur der i stigende grad ønsker at være sammen, på 

nye, spontane og uforpligtigende måder. Selvom internettet i dag gør det langt nemmere at 

bevæge sig i forskellige fælleskaber, skabes der alligevel, blandt de adspurgte børnefamilier, en 

lyst og trang til at forblive i trygge rammer. Eksempelvis forklarer informant 4, hvorfor de 

vælger at forblive i København;” Og så ligger tivoli, zoo og mange andre børnevenlige 

aktiviteter lige i nærheden”62 Mennesker har en forestilling om hvilken stamme de befinder sig 

i, og søger derfor imod de steder, hvor de kan afgive en mængde individualisme for at skabe 

det bedste, samlede fælleskab. ”…It is also part of the social ’givin’, in whose structure each of 

us fits and which leads to an organic sense of commitment between individuals, in other words, 

tribalism”63Denne tilgang til dyrkelsen af lokale aktiviteter, er noget Odsherred Kommune 

bestræber sig efter skal ske i deres foreninger og aktivitetscentre.  

Design 

Rationale 

Vi har valgt at skabe et design, der har til formål at løse det informationsbehov, som mange 

københavnske børnefamilier har. Disse familier har haft en indflydelse på udformningen af 

designets udseende og funktion. Vi har via en række interviews, fundet ud af, at mange 

børnefamilier går med overvejelser om at flytte fra København, men de mangler en form for 

viden om lokalsamfundene i yderområderne. Da mange af børnefamilier ikke har tid og interesse 

i at lede online efter information, har vi valgt at designe et fysisk kommunikationsprodukt, der i 

samspil med en hjemmeside giver en idé om, hvordan menneskerne i Odsherred er. Vores 

inspirationskilde har været Odsherred Kommunes barselsevent. Vi begyndte projektet med 

tanker om et TV-program, der ligeledes havde til formål at visualisere yderområderne. Men i takt 

med, at børnefamilierne svarede, at de i højere grad manglede information om lokalsamfundet. 

Valgte vi at fokusere på det. Vi vil med vores event tiltrække familiernes mindste medlemmer 

først. Den grønne blomsterkasse skal fungere som en form for blikfang, der står i kontrast til 

                                                
61 Interview – Bilag 3, Nastasja Ernst  
62 Interview - Bilag 3, informant 4 
63 The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society, Michel Maffesoli – s. 27 
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resten af Enghave Plads’ grå betoning. Når børnene leger i jorden, kan forældrene med rette se 

vores video prototype, der giver dem et indblik i livet i Odsherred. Når børnene har hældt jorden 

i en plastikpotte og sået et frø, vil vi tilbyde dem en goodiebag med flyers fra Odsherred, 

Flytteguiden og naturligvis link til hjemmesiden med vores video. På den måde tager familierne 

så og sige Odsherred med hjem, og kan i rolige omgivelser undersøge hvad kommunen tilbyder.  

Hjemmeside vs. Event.  

” Every brand must have some means of communicating with its buyers. This may not be 

advertising, but it must me direct”64. I interviewet med bosætningskonsulent Nastasja 

Ernst, fortæller hun hvilke tre målgrupper, Odsherred ønsker at tiltrække. ” 1. 

Iværksættere, 2 aktive ældre og 3. Børnefamilier.” Da især børnefamilier er en stor gevinst 

for kommunens fremtid, planlagde man i 2018 en barselsevent hvor nybagte forældre 

kunne møde nogle af Odsherreds borgere. Dette gjorde man ifølge Nastasja Ernst, for at 

skabe fokus på de lokale kræfter der former området. Og fortælle familier om kommunen, 

ansigt til ansigt i stedet for, at de skal læse om den på nettet. Ydermere peger hun på 

problematikken, der ligger i at bruge kommunens skattekroner på at opretholde en 

hjemmeside, der har til formål at tiltrække nye borgere. Derfor har den bedste løsning 

været at møde folk i øjenhøjde.65    

 

Hvad er en hjemmeside? 

En hjemmeside eller website er ifølge Cambridge-ordbogen et set af sider med information på 

internettet, som omhandler et specifikt emne der er udgivet af en person eller en virksomhed.66 

Hjemmesider består af en række tekniske filer, billeder, videoer, designs og en database som alt 

indhold gemmes i. For at forstå hvad en hjemmeside er, og hvordan den fungerer, skal man 

forstå en række forskellige begreber, blandt andet: Domænenavn og webhotel. Et domænenavn 

er eksempelvis www.google.com. Det er dette en bruger vil skrive i sin internetbrowser for at se 

hjemmesiden. Et domænenavn er i virkeligheden det samme som at skrive IP-adressen på 

hjemmesiden, men domænenavnet er opfundet, fordi det er lettere at huske end IP-adressen. Et 

                                                
64 Branding: Advertising, Promotion and the Brand. S. 67 
65 Interview – Bilag 3, Nastasja Ernst 
66 Internetadresse: Cambridge Dictionary - Meaning of website. 
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eksempel kunne være Google.com i stedet for IP-adressen: 173.194.69.94, som også ville 

fungere hvis det bliver skrevet, i internetbrowseren. Via DNS eller Domain Name System 

bestemmer man selv hvilken IP-adresse domænet skal pege på. Ens IP peger oftest på 

webhotellet, hvor hjemmesiden er placeret. Alle lande har deres egen administration af 

domæner.67  

 

Vi har fx i Danmark ”DK-hostmaster” som styrer alle .dk domæner. TLD eller Top Level 

Domain er det som kommer efter domænenavnet fx (.dk eller .com). Et webhotel er det sted, 

hvor ens hjemmeside fysisk er placeret og styres fra. Det er altså det sted som ens domæne peger 

på, for at hjemmesiden kan vises. Når man køber et webhotel, har man muligheden for også at 

købe et domæne, og derfor er et webhotel en form for mellemmand. Webhotellet er blot en 

computer, der har til formål at vise hjemmesider 24 timer i døgnet. Det er derfor man kalder det 

en server, idet den altid er tændt.68 

 

Alt i alt er sammenhængen mellem domæne, webhotel og hjemmeside:  

Domænenavnet skrives i internetbrowseren, domænenavnet peger derefter på webhotellet og 

brugeren bliver send dertil. Når den besøgende med browseren kommer til webhotellet, får de 

vist hjemmesiden, der er placeret på webhotellet.69  

Domæne à Webhotel à Hjemmeside 

  
 
Hvordan laves en hjemmeside? 
 
Hvis man skal lave en hjemmeside fra grunden, så kræves det programmering i HTML, CSS 

eller PHP.  

HTML eller ”Hyper Text Markup Language” er et programmeringssprog der bruges til at vise 

indholdet på en hjemmeside. Indholdet på en HTML side er defineret af tags, hvilket bestemmer 

karakteren af ens indhold. Tags er forkortelser eller kodeord, der indrammer en tekst eller 

element, der skal defineres. Et tag kan for eksempel afgøre om noget er en overskrift eller en 

normal tekst. Et tag kunne se sådan ud: <h1>Her er overskriften</h1> eller <p>. Dette er et 

                                                
67 Internetadresse: Tool Master - Hvad er domæne, webhotel og hjemmeside? 
68 Ibid. 
69 Ibid.  
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normalt stykke tekst</p>. HTML er støttet af et såkaldt ”Design lag”. Det kaldes styling, hvilket 

er det der gør ens side bliver indbydende at se på. Styling er også det man kalder CSS eller 

Cascading Style Sheets. Hvis man ikke havde CSS, ville en HTML side mest af alt ligne et 

almindeligt dokument med tekst.70   

CSS bruges til at bestemme layoutet på HTML sider. Derfor kan man sige at CSS lægger farve 

til ens HTML sider. CSS giver mange muligheder og egenskaber for at designe en HTML 

hjemmeside som fx: at kunne bestemme skrifttyper, tekst størrelser, farver, marginer, kanter, 

højder, bredder, baggrundsbilleder, baggrundsfarver osv.71  

HTML er et struktursprog og CSS er et layoutsprog.72 

Fordelen ved at bruge CSS er at man kan lave et separat CSS-fil (Stylesheet), som kan linke til 

alle ens HTML dokumenter. På den måde kan man ændre fx skrifttypen i CSS filen og derved 

ændre alle ens HTML-dokumenter på hele hjemmesiden på en gang.  

PHP eller Hypertext Preprocessor er et udbredt opensource programmeringssprog til 

webapplikationer. Det er ikke nødvendigt at have PHP installeret på sin computer, da PHP er en 

”serversides” kode, hvilket betyder at al kode og data i PHP kører på en server på  hjemmesiden. 

Derefter bliver det sendt tilbage som HTML til brugerens browser. Med PHP har man mulighed 

for at sende mails fra ens hjemmeside, login funktionalitet, forum, lave afstemninger og andre 

webapplikationer.73   

 

Hvis man ikke ville starte en hjemmesiden fra grunden, er der mulighed for at gøre det på en 

mere simpel måde.  

Der er virksomheder eller hjemmesider som har gjort det muligt at lave hjemmesider via deres 

egen platforme og templates. Man kan benytte sig af mange forskellige hjemmesider her i blandt: 

WordPress, Wix, Joomia eller Squarespace. Nogle af disse websider er gratis, andre koster et 

mindre, månedligt beløb.74  

 

                                                
70 Internetadresse: Melfar Web Design - Hvad er HTML?  
71 Internetadresse: Nem Programmering - Hvad er CSS? 
72 Ibid. 
73 Internetadresse: Nem Programmering – Hvad er PHP? 
74 Internetadresse: Website Update – How to make a website? 
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Sqauespace  

Vi i vores projekt vil lave en hjemmeside via Sqauespace.com, hvor tilgangen til at konstruere 

en hjemmeside er simplificeret. I stedet for selv at programmere hjemmesiden, så tilbyder 

Sqauespace en platform, hvor brugeren selv kan droppe billeder og videoer efter eget valg. 

Brugeren vælger selv templates og designs, som på forhånd er konstrueret af udbyderen selv.  

 

På Sqauespace kan man bygges sin egen hjemmeside via 6 trin: 

1. Trin: Vælg dit eget domæne 

Her er det vigtigt at vælge et domæne eller keywords der matcher hjemmesidens formål, eller 

hvad man prøver at sælge. 

2. Trin: Vælg din egen template. 

I det næste trin er design. Dette gøres ved at vælge hvilken template der ønske. Hvis der 

eksempelvis skal være plads til billeder eller video, vælges en template med meget plads, og 

uden store tekststykker.  

3. Trin: Start med at tilføje dit eget materiale. 

Dette trin handler om at tilføje egne billeder, videoer eller tekst til hjemmesiden. Man kan fx 

starte med at lave en side der hedder ”About”, som beskriver brandet, eller hvad formålet med 

hjemmesiden er.  

4. Trin: Tilpas din egen stil 

I dette trin vælges font, farve, logo og andre designs, siden skal have. Derudover vælges også 

hvordan proportioner af sidens indhold, skal se ud.75 

 

 
Hvad er en iPad? 

Ifølge den store dansk er definitionen på en iPad, at det er en bærbar computer, eller en 

smartphone. Techfirmaet Apple producerer iPads. De mener, at den skal fungere som en 

sammensmeltning af disse to hardwares (computer og smartphone). iPad’ens design er inspireret 

af nogle af Apples andre produkter: iPod Touch og iPhone, men selve berøringsfladen har en  

                                                
75 Internetadresse: Square Space - How to build a website? 
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9,7” (24.5) cm. skærm, hvilket gør den velegnet til internetbrug, samt fremvisning af billeder, 

video, spil og e-bøger.76 

 

Ideen 

Vi vil i dette projekt lave et event der skal oplyse Københavnske børnefamilier om hvordan de 

lokale borgere og kulturliv er i Odsherred Kommune. Vi har fortaget interviews med 

børnefamilier på Enghave plads, som udtrykker at de i forvejen godt er klar over hvor billigt og 

hvor meget plads de kan få for pengene i yderområderne. Men der er stadig en viden som de 

mangler for at tage beslutningen om at flytte. Vesterbroerne har i høj grad en idé om hvilket 

kulturliv og hvilke mennesker de bor side om side med. Det er et kulturliv som de værtsætter en 

hel del. Fra vores interview nævner informant 4: ”Og så ligger tivoli, zoo og mange andre 

børnevenlige aktiviteter lige i nærheden. Så vi er meget glade for livet her.”77 I dette citat ser 

man hvor meget kulturlivet betyder for vesterbroerne. Vi lave et event der skal være med til 

informere og give viden om hvilket kulturliv der findes i Odsherred Kommune. 

 
Til eventdagen ønsker vi lave en teknologisk løsning på visualisering af Odsherred Kommune 

og skabe fokus på lokalsamfundet og de historier der ligger heri. Vores mål er at plante en idé i 

hovedet på børnefamilier, om et romantisk og økonomisk fordelagtigt liv i kommunen. Vi vil at 

bygge et mindre jordbed i en trækasse som kan stå på Enghave Plads sammen med os, og et par 

iPads. Dette bed skal indeholde muldjord, som børnene kan grave i, vanekander og små poser 

hvor børnene kan plante et frø, og tage det med sig. Mens børnene leger i kassen, kan 

forældrene modtage information om Odsherred via en iPad. Dette sker igennem vores 

hjemmeside, hvor vi har lavet interviews på video, som vi har fortaget med borger i Odsherred 

Kommune. Disse interviews har til formål at informere børnefamilierne på Vesterbro om, 

hvilke mennesker og hvilket lokalsamfund der findes i Odsherred.  

 

Interaktivt design 

Det er muligt at afprøve produktet til et event vi vil foretage på Enghave Plads hvor vi via en 

iPad viser videoerne til forældrene. Vi ønsker ligeledes som nævnt tidligere at inddrage 

                                                
76 Internetadresse: Den store danske - iPad 
77 Interview – Bilag 3, informant 4. 
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børnene. Derfor ville vi lave disse jordkasser, hvor børnene kan plante planter, og derved vil 

hele familien blive inddraget.   

 

Design in use 

Designet af vores teknologiske system skal bruges af børnefamilier/forældre på Enghave Plads. 

Videoen af Odsherreds borgere, skal vises på en iPad, alt imens børnene leger en kasse med 

muldjord, hvor de kan plante frø, som kan tages med hjem. På den måde holdes børnene 

beskæftiget imens forældrene ’møder’ lokale fra Odsherred via video.  

 

Evaluering 
Vi kunne i selve installationen skabe en direkte kontakt til Odsherred Kommune, så vi på den 

måde kunne registrere hvor mange henvendelser kommunen får, efter vores event. Eventuelt 

kunne vi tilføje en nem og anonym tilfredsheds faktor via en grøn-gul-rød-smiley-stander.   

 
Ideoplæg til visuel præsentration 
 
Vi har til projekteksamen valgt at lave en billedkollage, som tager udgangspunkt i det event vi 

afholder d. 15 juni. Denne kollage skal indeholde billeder af de mennesker og den stand vi 

opstiller på Enghave plads. På samme tid skal denne kollage af billeder være med til at vise vores 

hovedkonklusioner. Altså at Københavnske børnefamilier har et informationsbehov omkring 

hvilke mennesker der bor i Odsherred og hvad kommunes kulturliv kan tilbyde. Billederne skal 

være af tilfældige børnefamilier der benytter vores stand.  Og på billederne skriver vi nogle af de 

tanker de har, om emnet.   

 

Videogenre 

Vi har valgt at benytte os af genren fortællende journalistik.78 Vi har opbygget vores video op, 

som en fortælling af de borgere der bor i Odsherred Kommune. De adspurgte informanter ytrer 

deres oplevelser, tanker og følelser om Odsherred. Vi tager afstand til dokumentargenren, da det 

ikke er en konkret historiefortælling, men snarere er det forskellige menneskers erfaring og viden 

vi trækker på. Alle informanterne i videoen, bliver præsenteret i medias res, med en kort af 

                                                
78 Internetadresse: Gym Dansk – Fortællende Journalistik 
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beskrivelse af deres beskæftigelse. Dette gør at modtageren hurtigt bliver fanget af emnet, og 

bekendt med de mennesker der taler om det.    

 

Appelformer i videoen  

I vores prototype af en informationsvideo, har vi forsøgt i videst muligt omfang at appellere til 

børnefamilier. Dette har vi gjort ved at benytte logos til at fremhæve de mange aktiviteter og 

muligheder Odsherred tilbyder, blandt andet via tal. Etos appellen bruges gennem hele videoen. 

Ved udelukkende at bruge mennesker i videoen, skabes der et billede af et trygt og troværdigt 

miljø. Patos bruges i fremhævelsen af børnelivet i kommunen, samt i selve eventen, hvor 

følelsen af noget hjemmeligt og imødekommende bliver præsenteret for børnefamilierne  

 

Produkt 

Videolink:  

https://www.youtube.com/watch?v=yDIk8Q93Iuc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3iWGOCzB

Nf640g9lqIppQwbty1JUqzI9dhr3jVKlnKTcxYNTT9p3aF71g 

 

Hjemmeside med projektvideo:  

https://meetlocals.squarespace.com 

Varighed: 4.53 min.  

Tilsvarende antal tegn: 24.000 tegn (10 sider). 

 

Diskussion  
I dette afsnit vil vi diskutere de valgte teoretikeres relevans, i besvarelsen af vores 

analyserende spørgsmål.  Vi vil ligeledes diskutere kvaliteten af de resultater der 

udspringer fra analysen. Derudover vil vi fremlægge fordele og ulemper ved at benytte 

rapporterne, ”Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier” og 

”Yderområderne og deres til- og fraflytning”.  
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Michel Maffesoli 

I det analyserende spørgsmål ”Hvorfor flytter mennesker ud af yderområderne” benytter vi os af 

teori fra Maffisoli og rapporter skrevet af Helle Nørgaard mfl. 

Maffesoli besvarer hvorfor mennesker samler sig i forskellige fællesskaber med en sociologisk 

tilgang. På den ene side bekræfter han informanterne på Enghave Plads i den universelle tendens 

til at samle sig omkring forskellige værdier. På den anden side nævner hver informant forskellige 

årsager til, ikke at ville ændre deres boligforhold. Det er derfor svært at konkludere ud fra 

Maffesolis teori, hvilke specifikke værdier vores målgruppe, børnefamilier ønsker at samle sig 

om. Derudover er begrebet neo-stammer primært bygget op omkring en ungdomskultur, og 

konkretisere derfor ikke vores målgruppe. Dog finder vi mange ligheder mellem de adspurgte 

børnefamilier og den ungdomskultur Maffesoli mener foregår i neo-stammerne.  

 

Helle Nørgaard (m.fl.) & Nastasja Ernst 

De to rapporter konkluderer at unge mangler uddannelsescentre i yderområderne og vælger 

derfor at flytte fra land til by. Rapporterne er fra år 2010, og derfor kan der argumenteres for at 

de fremstår uaktuelle. Selvom rapporterne er knap 10 år gamle, bliver problemstilling bekræftet 

af vores informant, Nastasja Ernst. Hvilket tyder på, at problematikken vedrørende unges 

fraflytning stadig finder sted i yderområderne, den dag i dag. Der kan spekuleres på hvorvidt 

Nastasja Ernst har den relevante ekspertviden til at besvare nøjagtigt, hvorfor mennesker flytter 

ud af yderområderne. Da vi specifikt fokuserer på Odsherred kommune mener vi dog, at Nastasja 

Ernst besidder væsentlig erfaring, som kan underbygge rapporternes resultater. Fordelen ved 

disse rapporter er, at de fremlægger en omfattende analyse der kommer med konkrete bud på 

hvorfor mennesker i Dammark flytter fra land til by. Ulempen ved dette er at rapporterne lægger 

mest vægt på at den centrale fraflytning sker blandt unge mennesker. Derfor er det kun dele af de 

to rapporter vi har uddraget til brug i analysen, i og med vores målgruppe er færdiguddannede 

børnefamilier og ikke unge mennesker der søger uddannelse.  

 

Preben Sepstrup  

I det andet analyserende spørgsmål, ”Hvilket informationsbehov har københavnske 

børnefamilier?”, inddrages Preben Sepstrups informationsteori til besvarelse. 
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Sepstrups teori bygger på behov for information og relevansen af den. Derfor er det udfordrende 

at skabe information der fungere selvom, vores målgruppe har forskellige informationsbehov. 

Det er svært at vide hvad folk allerede ved i forvejen. Da Sepstrup mener, at informationen skal 

være relevant og oplyse ny viden, kræver det en generalisering af målgruppens viden om 

Odsherred Kommune. Dette kan have en negativ effekt, da Sepstrup ligeledes mener at 

informationsbehovet forsvinder når modtageren bliver præsenteret for information de allerede er 

klar over. Derfor frafalder modtagerens interesse og relevansbehov. På den anden side har 

Sepstrups teorier bekræftet hvordan informanterne på Enghave Plads, ønsker at blive oplyst om 

Odsherred Kommune. De fleste informanter finder emnet relevant, men mangler yderligere 

viden for at træffe en så radikal beslutning, som det er at flytte. Derudover har Sepstrup sat ord 

på nogle af de udfordringer, der ligger i at modtage information. Eksempelvis nævner alle vores 

informanter, at det at finde information på internettet, både er tidskrævende og upersonlig. Dette 

er ifølge Sepstrup en informationsomkostning man skal højde for.  

 

Interview 

Vi har foretaget en række interviews med børnefamilier på Enghave Plads, samt et med 

bosætningskonsulent i Odsherred Kommune, Nastasja Ernst. Begge interviewformer byggede på 

den semistrukturerede form, på baggrund af en interviewguide med planlagte spørgsmål. I 

interviewform har intervieweren plads og frihed idet at spørgsmålenes rækkefølge og måden de 

behandles, ikke er bestemt på forhånd. På den måde kan intervieweren gå i dybden med 

specifikke spørgsmål. Interviewguiden har sine fordele, idet vores interviews bliver mere 

systematiske. Derudover har interviewet mulighed for at gå i forskellige retninger, da 

intervieweren danner rammerne for de emner der bliver talt om.  Ulempen ved at benytte det 

semistrukturerede interview er, at intervieweren ikke har mulighed for at forfølge ufoudsete og 

interessante emner, da der er udarbejdet en interviewguide. På samme tid kan fleksibiliteten og 

rækkefølgen af spørgsmålene påvirker hvordan forskellige mennesker regere og derved er det for 

intervieweren svært at sammenligne. For at få flere ensidige resultater kunne vi eksempelvis 

have gjort brug af spørgeskemaer, også kaldet en strukturerede interviewform. Problemet ved 

dette er, at vi ikke ville modtage dybdegående svar. I højere grad ville besvarelsen af 

spørgsmålene fremstå overfladiske og afhænge af ja/nej besvarelser. I stedet for det kvalitative, 
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semistrukturerede interview, kunne vi have skabt kvantitative data, som ville bygge på langt flere 

informanters holdning til emnet.  

 

Analysediskussion  

Ud fra vores analyseafsnit kan vi udlede, at der sammenhæng mellem hvorfor folk ikke flytter til 

yderområderne, og den tilgængelige mængde information børnefamilierne kræver for at flytte. På 

den ene side vil mange børnefamilier flytte væk fra storbyen, og har desuden gået med seriøse 

overvejelser omkring det. Men på den anden side forhindrer manglen på oplysninger om 

lokalsamfundet, dem i at vide sig sikre på beslutningen. Mange børnefamilier ønsker ikke at 

befinde sig et sted, som de ikke er trygge ved. Og derfor forbliver de i storbyen, hvor de har en 

bedre forståelse af de mennesker de bor ved siden af. Ifølge Maffesoli samles mennesker som 

grundlæggende har ens værdier. Hvis disse værdier ikke bliver præsenteret og belyst rigtigt, kan 

det skabe misvisende opfattelser, blandt børnefamilierne. Dette leder videre til Sepstrups 

informationsteori. I og med de fleste børnefamilier har overvejet at flytte fra storbyen, skabes der 

et relevansbehov som opfyldes ved at tage højde for, hvilken information der allerede eksistere. 

Heraf kan der skabes nye kommunikationsværktøjer, som har til formål at bringe ny viden til 

målgruppen. Børnefamilierne er på den ene side bevist om de fordele yderområderne tilbyder. 

Men mangler altså en konkretiseret informationskilde, der ikke nødvendigvis forsøger at sælge 

stedet. Maffesoli nævner samtidens stigende individualisme, og heraf folks trang til selv at kunne 

vælge. Og netop dette er ifølge Sepstrup en vigtig faktor i at videregive af information.  

Konklusion  
I stedet for at anse de københavnske børnefamilier som kunder, der skal købe sig ind på 

Odsherred Kommune, har vi skabt et fysisk og teknologisk kommunikationsværktøj, der kan 

opfylde deres anselige informationsbehov. Vi er i løbet af projektrapporten kommet frem til, at 

en mulig løsning på at skaffe flere tilflyttere til yderområder er, at møde de valgte målgrupper 

ansigt til ansigt. Vores inspirationskilde, Odsherred Kommune har med succes foretaget et event, 

som blandt den konkrete målgruppe, forældre på barsel, skabte nye refleksioner blandt 

storbyboerne. Vores event er tilrettelagt efter vores målgruppes ønsker og relevansbehov. 

Børnefamilierne på Vesterbro, er alle bekendt med yderområdernes forskellige tiltag, men vi kan 

konkludere at menneskerne heri, bliver belyst for lidt. Derfor skaber det en række forkerte 
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forestillinger, som har stor indflydelse på det syn, børnefamilierne har på yderområderne. Vi 

løser dette problem ved både at møde børnefamilierne i øjenhøjde, og samtidig lade dem ’møde’ 

en række borgere i Odsherred Kommune. Dette gør, at vi med dette event, forhåbentligt kan 

kaste et nyt lys over et yderområde som Odsherred.  

Perspektivering 
I dette afsnit vil vi overveje nogen af de andre fokuspunkter, vi kunne have dykket ned i.  

 

Projektets målgruppe er som nævnt københavnske børnefamilier. Da Odsherred Kommune 

primært går efter at tiltrække aktive ældre, iværksættere og børnefamilier, kunne vi med rette 

have undersøgt hvilket informationsbehov de to resterende målgrupper har.  Vi kunne 

eksempelvis have foretaget interviews med disse målgrupper, for at undersøge om tilføjelser i 

produktet, ligeledes kunne vække deres interesse for Odsherred. Måske vi kunne have suppleret 

videoen med interviews af ældre eller iværksættere, og på den måde skabe en bredere målgruppe.   

 

Vi kunne i højere grad dykke ned i de mange fordomme og holdninger de københavnske 

børnefamilier har til yderområderne. Og på samme tid, arbejde mod at bryde disse fordomme. 

Eksempelvis kunne vi til eventdagen, planlægge en før/efter test der kunne tydeliggøre, at vores 

produkt af- eller bekræfter familiernes fordomme. Dette ville kræve, at vi i vores feltinterviews 

på Enghave Plads, spurgte mere ind til deres tanker om yderområder, i stedet for deres tanker om 

at flytte ud til dem.  

 

I forhold til udviklingen indenfor til- og fraflytning, kunne vi have afsøgt mere kvantitative data, 

der kunne understrege problemet via tal. Vi kunne dertil ændre vores interviewguide, så 

spørgsmålene dækker de konsekvenser til- og fraflytning har for både Odsherreds borgere, men 

også for de københavnske børnefamilier. Ligeledes kunne vi inddrage teori der omhandler de 

generelle, nationale problemer, som til- og fraflytning skaber. Og hvilket løsninger man fra 

politisk hånd, foreslår. Vi kunne undersøge den stigende adskillelse i befolkningsgrupper, og 

uddrage konsekvenser heraf.   
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I Danmark bliver det mere og mere populært at leve i et med naturen. Denne trang til at 

neutralisere og simplificere sit liv, kan ses i danskernes tv-forbrug. Programmer som ’Nak & 

Æd’, ’Bonderøven’ og ’Gintberg på Kanten’, tydeliggør alle hvordan det er at bo på en naturrig 

grund i et lille lokalsamfund. Denne tendens afspejler det behov, mange danskere har, for at 

tilsidesætte teknologi og lade naturen inspirere. Hertil kunne vi i højere grad hive fat i andre 

sociologer og fremtidsforskere, der kunne bringe belæg til denne tendens. Teknologien gør det 

nemmere at arbejde hjemmefra. Derfor kunne et interessant fokuspunkt ligeledes have været, om 

dette er noget der har indflydelse på udviklingen. I så fald, i hvor høj grad.  
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Kilde: Randall, Geoffrey: Branding: A practical guide to planning your strategy. 2. udg. 
Kogan Page Limited, 2000. (Bog) – Afsnit: What is a brand - side 7 
 
 

Bilag 3 – Interviews  
Interviews med forældre på Enghave Plads og bosætningskonsulent i Odsherred Kommune,  

Nastasja Ernst.  

 

Informant 1, kvinde med et 2-årigt barn.  
Er du bosat i København? 

Ja. Jeg er selv født og opvokset her I København. 

 

Har du nogensinde overvejet at flytte ud af storbyen? 

Nej, ikke umiddelbart. Da jeg selv har haft min opvækst her, føler jeg det er helt naturligt at blive 

boende.  

 

Kan du se fordele og ulemper ved at flytte fra by til land? 
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På den ene side kan jeg se mange fordele. Det er jo langt billiger at bo på landet fremfor byen. Min 

kæreste og jeg har prioriteret et storbyliv, med lidt færre m2. Jeg kender København ud og ind, så 

bevidst om hvilket miljø, jeg ønsker at se mit barn i. En af de ulemper vi har tænkt over er, at vores 

tid på landet ville blive brugt til at køre frem og tilbage mellem land og by. Og vi ønsker at bruge 

vores tid med børnene, I stedet for I bilen. Sådan som det ser ud nu, er vi heller ikke klar til at 

vedligeholde og passé et stort hus med tilhørende have. Det kunne da være dejligt for børnene, men 

vi ville miste tid vores børn hvis vi gjorde det.  

 

Informant 2, ung far med 5-årigt barn.  
Bor du i København? 

Ja, men jeg kommer oprindeligt fra Svendborg.  

Har du nogensinde overvejet at flytte fra by til land?  

Ja vi har overvejet det. Men da vi selv er fra ”landet”, har vi ikke den store interesse i at flytte 

tilbage i og med, vi godt ved hvad vi går glip af. Selvfølgelig kunne det da være dejligt med mere 

plads, natur og et billiger bosted. Men vi har gjort op med, at vi ikke ønsker at bruge så lang tid på 

kørsel. Vi har et vennepar, som fornyligt er flyttet til Køge. Så jeg oplever at mange københavnere, 

vælger mellemvejen.  

 

Ville det hjælpe at informere folk bedre om de her yderområder?  

Ja helt klart. Nu ved jeg selv hvad et liv på landet indebærer, så jeg havde ikke svært ved at 

fravælge det. Men nogle af vores venner, er fornyligt flyttet fra København til Svendborg, og 

allerede 6 måneder efter flytningen, havde de fortrudt og er nu flyttet tilbage. Det er en konsekvens 

af at folk ikke er klar over, hvad det kræver at få et liv på landet til at fungere. Det har også meget at 

gøre med hvilke behov man som familie har. I vores tilfælde, har vi behov for en nem og hurtig vej 

til og fra arbejde, så det ikke ender med at tage for meget tid fra vores børn.  

 

Informant 3, kvinde med 2 børn i alderen 1 og 3.  
Er I bosat i København? 

Ja, vi er flyttede fra London sidste år. Så fra en stor storby, til en mindre storby.  

 

Har I nogensinde overvejet at flytte på landet? 
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Ja, vi har faktisk drøftet det en del. Vi vil jo gerne give dem (børnene), en opvækst i naturen. Det 

tror vi er sundt. Vi tror det er vigtigt at børnene lærer at leve med naturen, og ikke imod den. 

Forstået på den måde, at mange børn der vokser op herinde (København), har ikke lært at respektere 

naturen, fordi de simpelthen ikke har set nok af den. Vi er meget opmærksomme på hvilket værdier 

vi gerne vil videregive til vores børn, derfor har vi haft seriøse overvejelser om eget hus med egen 

have på landet.  

 

Hvordan kan det være at I så stadig bor i København? 

Det er jo en kæmpe omvæltning at flytte i det hele taget. Så jeg tror ærlig talt, at det er fordi vi 

endnu ikke har magtet. Og måske fordi vi ikke rigtigt ved, hvad vi egentlig kan få og dermed også 

hvad vi går glip af. Det hænger nok også sammen med, at vi ikke selv har lagt nok arbejde i at 

undersøge mulighederne, men vi er heller ikke kede af at bo her. 

 

Kan du nævne nogle af de fordele og ulemper der er ved at være en børnefamilie i 

København?  

Heldigvis bor vi en andelsbolig, så det er ikke fordi vi mangler plads. Men er der eksempelvis 

mange vuggestuer og børnehaver der gør. Det ser jeg som et kæmpe problem. Derfor mener jeg at, 

der burde blive lavet mange flere udflytterbørnehaver, hvor børnene bliver hentet inde i byen og 

kørt ud på landet til selve børnehaven. Det er et genialt initiativ, som vi virkelig er glade for. Af 

andre ulemper ser naturen som en stor faktor. Der er ikke så meget vild natur herinde, og det er en 

kæmpe ulempe,  

 

Informant 4, par med to børn på 3 og 4 år.  
Bor I i København? 

Ja, vi bor lige her ved Enghave Plads.  

Har i nogensinde overvejet at flytte væk fra København? 

Ja, det har vi da snakket om men altså, vi gider ikke passe en have. Og så ligger tivoli, zoo og 

mange andre børnevenlige aktiviteter lige i nærheden. Så vi er meget glade for livet her.  

 

Hvilke kriterier skulle opfyldes hvis I skulle flytte?  
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Vi begge har et godt job herinde, så det bliver nok svært at tage det med. Vi kan godt lide at der er 

meget liv, og mange mennesker omkring os. Så alt i alt, er vi sådan set tilfredse med at bo her. Men 

altså vi ved heller ikke rigtigt nok om hvilket muligheder vi har.  

 

Hvordan skulle man så oplyse jer bedst om mulighederne?  

Ved at møde os i øjenhøjde, og når vi har god tid til at lære om ’landet’. Måske man også kunne 

inddrage børnene, så de også blev bevidste om at Danmark er meget mere end København.  

 

Interview med bosætningskonsulent Nastasja Ernst, torsdag d. 25. april 2019: 

Hvorfor mener du det vigtigt at få folk til at flytte væk fra storbyerne? 

Det er jo for at skabe balance, så der ikke der ikke bliver overbefolket i de større byer. Balancen er 

vigtig i et lille land som Danmark. Nu er jeg selv for Tyskland hvor denne balance kan være mere 

problematisk at måle, men også gøre noget ved. Derfor er Danmark ideelt til at skabe mangfoldigt 

liv i alle afkroge. 

Hvorfor skal de vælge lige netop Odsherred? 

 

Hvilke tiltag gør I for at gøre folk opmærksomme på Odsherred? 

For nyligt har vi lavet barselsevent i København, hvor lokale og tilflyttere kom og gav nye 

børnefamilier deres mening livet i Odsherred. Dette gjorde vi for at skabe fokus på de lokale kræfter 

som former området. Derudover for at inspirere nybagte forældre, til at overveje at flytte til en 

kommune som Odsherred. Vi har brugt langt tid på at brande Odsherred, og dette har vi gjort via 

vores hjemmeside vejentilodsherred.dk, men det er lidt problematisk at bruge området skattekroner 

på en hjemmeside som har til hensigt at få nye beboer til. Derfor er hjemmesiden gået en smule i 

stå, da vores målgruppe ikke nødvendigvis leder efter en kommunal hjemmeside for at finde en ny 

bolig. Det er noget vi udmærket er klar og derfor satser for eksempel på events som møder folk i 

øjenhøjde. 

Kan du beskrive jeres målgruppe, samt grunden til at I vælger netop denne type mennesker? 

Vi har tre typer målgrupper som vi har i sinde at tiltrække. 1. Iværksættere, 2 aktive ældre og 3. 

Børnefamilier. 

Hvad synes du andre ydreområder eller provinsbyer burde gøre, for at skaffe mere liv til deres by? 

 

Hvorfor tror du at danskerne har et negativt syn på yderområderne/provinsen? 
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Det er nemt i et lille land som Danmark at skabe de her forestillinger om forskellige sider, hvis man 

kan sige det sådan, og hvem der er at finde på hvilke sider. Det er klart at når de storbysområderne 

tilbyder krævende og lange uddannelse, så er det nemt at forestille sig ”yderområderne” som knapt 

så skarpe. Og det mener jeg er en forkert indstilling at gå rundt med. 

Hvorfor tror du at folk flytter væk fra provinsen? 

 

Det er primært de unge der flytter til storbyerne, på grund af at der findes flere uddannelser og at 

især tiltrukket af det storebyliv og miljø. Det er også i de største byer hvor universiteterne ligger. 

Hvad synes du kendetegner en provinsby? 

 

Det afhænger meget af hvordan man omtaler et område. Jeg vil mene at Odsherred har mange fede 

landsbyer frem for provinsbyer. Eksempelvis er vig en rigtig fed landsby, men en lidt kedelig 

provinsby. Men der nogle kriterier som går igen. En provinsby er lidt større og har flere indbygger 

end en normal landsby. 

Hvordan kunne man skabe yderligere fokus på Odsherred og andre provinsbyer? 

 

Hvordan ser du fremtiden for en kommune som Odsherred? 

Ifølge alle fremtidsforskernes prognoser så er der intet liv i en kommune som Odsherred som 20-30 

år. Men det tror jeg ikke på. I løbet af de sidste par år har vi set en positiv udvikling, som 

forhåbentligt kan lede op til en trend blandt nogle af vores målgrupper. 

 

Bilag 4 – Skærmbilleder af Odsherreds hjemmesider: 

Vejentilodsherred.dk 
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