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Abstract  
This paper examines the urban planning preceding the establishment of a new creative dis-
trict, with the ambition of contributing knowledge about the relation between urban planning 
and the real life experience of the everyday user and resident. Focused on Musicon, a sprouting 
new district of Roskilde, Denmark, as its particular case, it explores the preceding urban plan-
ning and visions behind the district and examines its significance as to how the district is being 
experienced by its users and residents. 
  
As its main theorists the paper includes human geographers Edward Relph and Tim Cresswell, 
urban studies theorist Richard Florida and urban planner Leonie Sandercock. These theories 
are put to practical use as the empirical knowledge behind an interview with the project man-
ager of the Musicon district Gunilla Stine Rasmussen from Roskilde Municipality as well as 
sixteen situated interviews with users, residents and visitors at Musicon. The interviews are 
complemented by photographs as visual ethnography. 
  
The paper eventually concludes that if the goal of the Musicon project is an outright compli-
ance between vision and experience, Roskilde Municipality has been overall successful achiev-
ing this. The municipality must, however, be observant that new constructions that fail to dis-
tinguish themselves from other non-creative districts can negatively affect the experience of 
the current users and residents, while constructions that distinguish themselves to a greater 
extent might alienate others. 
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Motivation 

For os er byplanlægning et interessant felt, da det skaber de fysiske rammer og strukturer, som 
vi mennesker lever i. Derfor er det også interessant at undersøge de forskellige tilgange, som 
benyttes inden for planlægningen, da disse kan må have stor indflydelse på menneskers liv i 
byen. Ud fra denne interesse opstod der i gruppen en undren omkring, hvad det har af betyd-
ning, når et område, som for eksempel Musicon, bliver bygget på det grundlag, at det skal være 
en kreativ bydel. 

Oplevelser nævnes i dag ofte i en økonomisk kontekst ved brug af begrebet oplevelsesøkonomi. 
Flere byer konkurrerer internt om at tilbyde de mest attraktive oplevelser til ressourcestærke 
folk, som derigennem lader sig tiltrække af bestemte områder, og i sidste ende er med til at 
højne dette områdes kapital. Det er rammesættende for en del af den planlægning, der bliver 
udført. Det er blandt andet på det grundlag, at vi har valgt at arbejde med den planlægning, 
der foregår på Musicon, og mere specifikt hvordan det skabte byrum opleves. 

Vi finder det spændende at undersøge, hvordan man med planlægningsmæssige greb forsøger 
at planlægge sig til en kreativ bydel. Denne interesse hviler også, på hvorledes visionen om en 
kreativ bydel påvirker de omkringliggende miljøer. At Musicon har en profil som en kreativ og 
musisk bydel gjorde os interesserede i, hvem denne profil tiltrækker, og om profilen modsat 
også er medvirkende til, at byrummet virker ekskluderende for andre, som ikke deler denne 
interesse.  

Vi har et ønske om at opnå et dybere indblik i den planlægningsproces, som området har gen-
nemgået. Vi er nået frem til, at vi med en undersøgelse af oplevelsen hos brugerne af et byom-
råde, kan opnå et indblik i, hvordan området opleves, og i hvilket omfang det er muligt at skabe 
de oplevelser af byrummet, som en kommune har haft for øje under planlægningsprocessen. 
Vi finder det ikke spændende at undersøge succesgraden af planlægning én-til-én, men ønsker 
at fokusere på sammenhængen mellem planlægningen og selve oplevelsen. 
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Problemfelt 
Den kreative by blev ved udgivelsen af Richard Floridas The Rise of the Creative Class i 2002 
et af de største nye emner blandt byudviklere, planlæggere og økonomer (Andersson & Mel-
lander, 2011, s. 3). Florida har fået bemærkelsesværdig indflydelse, og bogens idéer om krea-
tive byer er i dag taget i brug på tværs af især Nordamerika og Vesteuropa (Banks, 2009, s. 
671). Bogens udgangspunkt er økonomisk, og Florida argumenterer for, at en indretning af 
byen efter kreative menneskers behov kan skabe stor økonomisk værdi (Bayliss, 2007, s. 893).  

Roskilde Kommune er i dag i gang med at udvikle en ny og selvudnævnt kreativ bydel i områ-
det syd for Roskilde Station. Det blev muligt, da Roskilde Kommune købte grunden i 2003, 
der tidligere bestod af en Unicon-betonfabrikken (Musicon, 2020a). Det er et område der har 
været præget af industri siden starten af 1900-tallet. Siden 2003 har Roskilde Kommune lø-
bende været i gang med at udvikle området, og det blev besluttet tidligt i processen, at området 
skulle være præget af musik og kreativitet (Musicon, 2020a). Endelig besluttede man i 2007 
at området skulle kaldes Musicon, og allerede på daværende tidspunkt havde skaterne fundet 
vej til området og taget de gamle fabriksbygninger i brug til rekreative formål (Musicon, 
2020a). Det var også i 2007, at man i kommunen definerede visionen for området, som på sigt 
skulle blive til en ny kreativ bydel (Musicon, 2020a). 

Roskilde er placeret i Region Sjælland, der har eksisteret i flere hundrede år og som historisk 
har været samlingspunkt for både handel, politik og kultur. Det skyldes i særdeleshed byens 
geografiske placering i forhold til hovedstaden. Byen har siden 1970’erne oplevet stor vækst 
og er i dag Sjællands største by udenfor København (Den Digitale Byport, 2012). Roskilde til-
trækker med især Roskilde Festival og vikingeskibsmuseet blevet internationalt kendt og har 
i høj grad bidraget til at gøre byen til det, den er i dag (Bærenholdt, 2017, s. 330). Dette har 
ligeledes en indflydelse på byplanlægningen, og særligt siden 2000’erne er kultur og kreativi-
tet blevet et værktøj for kommuner og byer i deres planlægning og (gen)udvikling af bydele. 
Ifølge filosof Kristoffer Weiss betyder det at “de større danske byer bliver på grund af boligpri-
sernes himmelflugt mere og mere high-end-byer for en stadig mindre del af befolkningen” 
(Weiss, 2019, s. 14). På baggrund af denne udvikling kan der der sker en udflytning fra eksem-
pelvis København til andre nærliggende byer, og derfor kan Roskilde, som den største nærlig-
gende by, have incitament til at skabe nye attraktive områder for eksempelvis hovedstadens 
fraflyttere. 

Roskilde Kommune opkøbte i 2003 det såkaldte Unicon-område, hvor betonfabrikken af 
samme navn tidligere lå (Roskilde Kommune, 2010, s. 8). I 2007 lå strategien klar for området 
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sammenn med selvudnævnelsen som en ny kreativ bydel. Området blev købt for 57 mio. kr., 
med det formål, at Musicon skulle fremme Roskildes position inden for kultur- og oplevelses-
økonomi (Roskilde Kommune, 2010, s. 7). Samtidig er områdets formål at være en “rugekasse 
for kunstnere, designere musikere, kreative virksomheder og andre med behov for utraditio-
nelle rammer” (Musicon, 2018). De utraditionelle rammer manifesterer sig blandt andet gen-
nem en aktørdrevet udviklingsstrategi, hvor man fremsætter strategien om “livet før byen”. 
Det betyder, at man rent kommunalt søger at udvikle området i en løbende dialog med aktører, 
som er tiltænkt at skulle tiltrække liv til området. Det aktørdrevne element er tænkt ind fra 
starten af udviklingen, hvorfor man kommunalt har afsat en 20-års periode for udviklingen og 
opbygningen af Musicon.  

Men hvad indebærer en sådan kreativ bydel, og hvordan opleves den af de mennesker, der 
bruger den? I dette projekt forsøger vi at give en forståelse af relationen mellem den kreative 
planlægning og oplevelsen af den bydel, som planlægningen resulterer i. Her kan Musicon 
opfattes som en case på den større globale udvikling med kreative bydele, der er vokset frem 
siden årtusindeskiftet. Dette har ledt os til følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Hvilken betydning har planlægningen af Musicon som kreativ bydel for hvordan den opleves 
af bydelens brugere? 

Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan italesættes den kreative vision for Musicon? 
2. Hvordan er Musicon planlagt med henblik på at opfylde den kreative vision? 
3. Hvordan opleves Musicon af de mennesker, der bruger bydelen? 
4. Hvilken betydning har planlægningen af Musicon som kreativ bydel for oplevelsen? 
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Teori 

I projektet gør vi først og fremmest brug af to forskellige stedsteoretiske retninger. For Richard 
Florida er et steds kvaliteter et middel til at tiltrække kreative mennesker, som i sidste ende 
kan skabe økonomisk vækst og værdi. Florida opstiller nogle konkrete karakteristika ved kre-
ative byer, som ifølge hans undersøgelser tiltrækker kreative mennesker. Edward Relph og 
Tim Cresswells fænomenologiske tilgange til stedet går derimod i dybden med selve oplevelsen 
af stedet og tillader os at opnå en dybere forståelse af oplevelsen hos de mennesker, der bruger 
Musicon. Til sidst giver Patsy Healeys forståelse af planlægning som udførte fortællinger en 
ramme til at forstå de visioner, der fremsættes for Musicon. 

Oplevelsen af sted 
Til vores analyse af Musicon som sted vil vi tage udgangspunkt i humangeograferne Edward 
Relph og Tim Cresswells fænomenologisk-orienterede stedsforståelser. Sted er ifølge Relph 
(1976/1983) et rum, som tiltrækker og koncentrerer menneskets intentioner og oplevelser (s. 
28). Det betyder også, at stedet ifølge Relph (1976/1983) skal forstås som et fænomen, der 
beskriver vores umiddelbare oplevelser af den levede verden. Sted er altså ikke blot landska-
ber, lokationer og fællesskaber, men først og fremmest den menneskelige oplevelse af disse (s. 
141). 

Relph opdeler stedsidentitet i tre basale elementer: fysisk miljø, aktiviteter og meninger. 
Denne opdeling stemmer i høj grad overens med Cresswells (2014) opdeling hhv. i materiali-
teter, praksisser og meninger, og vi vil i dette projekt anvende Cresswells begreber synonymt 
med Relphs. 

Det er dog ikke tilstrækkeligt at observere hvilke bevægelser, der foregår hvornår og hvem, der 
bærer, producerer eller indtager hvad. Mennesket oplever ifølge Relph (1976/1983) eksempel-
vis både aktiviteter og fysiske omgivelser som smukke, grimme, brugbare, besværlige, hjem-
lige, fornøjelige eller fremmedgørende. Meninger kan være baseret på stedets aktiviteter og 
fysiske fremtræden, men de er ikke en direkte konsekvens af dem. Mening er ifølge Relph et 
produkt af menneskelige intentioner og oplevelser i relation til aktiviteter og det fysiske. Der-
med kan meninger sættes i relation til det fysiske miljø for at forklare oplevelsen af det fysiske 
miljø, mens meninger i relation til aktiviteter vil forklare oplevelsen af menneskelige handlin-
ger (s. 46-48). 
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På trods af, at de tre dimensioner er tæt forbundet i vores oplevelse af sted, kan man ifølge 
Relph (1976/1983) godt identificere elementerne adskilt (s. 47). Men idet materialiteter og 
praksisser opleves gennem meninger, vil vi i vores analyse først og fremmest strukturere op-
levelsen af Musicon gennem meninger om den materielle fremtræden og de menneskelige 
praksisser, der opleves. Da oplevelsen af de forskellige elementer ikke nødvendigvis er opdelt 
for vores informanter, vil vi i udformningen af de kvalitative interviews ikke konsekvent ad-
skille elementerne fra hinanden i vores interviewspørgsmål. I stedet vil vi efterfølgende opdele 
informanternes udtalelser analytisk. 

Materialiteter 

Materialiteter er ifølge Cresswell (2014) ofte det første, vi tænker på, når vi forestiller os et 
sted, vi ikke har været før. Den mest umiddelbare materialitet i byer er bygninger og monu-
menter. Men materialiteter beskriver også de ting, der eksisterer i eller strømmer gennem ste-
det. Ting har egenskaber, de kan skabe lyde og lugte, og samlet set har egenskaberne indfly-
delse på den måde, vi oplever stedet på (ss. 8-10). 

Gennem den fænomenologiske tilgang vil vi ikke forsøge nøgternt at beskrive Musicons mate-
rialiteter, men i stedet undersøge den oplevelse, vores informanter har af materialiteterne. Vi 
undersøger informanternes oplevelser af materialiteternes udtryk samt deres egne holdninger 
til dem. 

Praksisser 

Stedets praksisser beskrives af Cresswell (2014) som menneskets handlinger, vaner og rytmer. 
Nogle praksisser er regelmæssige, mens andre er uforudsigelige (s. 12). Den individuelle prak-
sis sker kun én gang på præcis denne måde, og det er umuligt at indfange den ene praksis’ 
singularitet. Men alligevel bliver nogle praksisser til rutiner, og gentagelsen kan skabe en for-
stærket fornemmelse af stedet (Cresswell, 2014, s. 14). 

I undersøgelsen af Musicon forsøger vi at spørge ind til netop den oplevelse, informanterne 
har af bydelens praksisser. Det kan handle om det, der sker foran deres øjne under selve in-
terviewet, men det kan også være et generelt indtryk, som er skabt gennem tidligere oplevelser 
af forskellige praksisser i bydelen. 
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Ånd 

Foruden stedets materialiteter, praksisser og meninger er der ifølge Relph (1976/1983) et 
fjerde element, som både kan opsummere og stå udenfor de basale komponenter, nemlig ste-
dets ånd. Ånden beskriver stedets karakter eller personlighed. Den kommer ofte som følge af 
de øvrige elementer, men ånden kan også være blivende trods store materielle ændringer i 
stedet (s. 48). Relph eksemplificerer åndens vedholdenhed i europæiske storbyer: “Distincti-
veness persists despite change. Italy and Switzerland, Paris and London have retained their 
respective identities through many social, cultural and technological revolutions” (Dubos i 
Relph, 1976/1983, s. 48). 

Ligesom for materialiteter og praksisser er det, ifølge Relph (1976/1983), kun meningsfuldt at 
analysere stedets ånd gennem menneskets oplevelse af den (s. 48). I vores undersøgelse af 
oplevelsen af Musicon vil vi bruge stedets ånd analytisk, til at undersøge den fornemmelse af 
stedet, der ikke hænger direkte sammen med materialiteter eller praksisser. 

Indenforhed og udenforhed 

Foruden stedsidentitetens grundelementer er oplevelsen af stedet ifølge Relph (1976/1983) i 
høj grad afhængig af følelsen af at høre til og identificere sig med et sted, som er forskelligt fra 
det, der ligger uden for stedet. For Relph er denne oplevelse af indenforhed det primære for-
mål med et sted, og den afgørende faktor for om stedet er meningsfuldt (s. 49). For Musicon 
er oplevelsen af indenforhed særligt vigtig, fordi bydelen er planlagt med det formål at skabe 
en kreativ stedsidentitet. Bydelens brugere skal ifølge Relphs teori opleve, at de hører til, hvis 
den kreative strategi skal være meningsfuld. I vores undersøgelse er begreberne relevante, når 
vi undersøger, hvem der oplever bydelen på hvilken måde. Det forsøger vi at identificere, når 
en informant giver udtryk for en oplevelse, der signalerer indenforhed eller udenforhed. 

Der er dog ikke alene tale om en binær oplevelse af enten at være indenfor eller udenfor. Relph 
opdeler begreberne i syv typer inden- og udenforhed. Heraf har vi udvalgt typer, som vi vil 
forsøge at identificere blandt vores informanter med henblik på at forstå, hvordan bydelens 
brugere identificerer sig med Musicon. Det gør vi for at tilføje en dimension til undersøgelsen, 
som i højere grad kan belyse hvilke mennesker, der oplever tilhørsforhold til bydelen. 

Vi har udvalgt tre grader af indenforhed, som kan identificeres blandt Musicons brugere. Ek-
sistentiel indenforhed er den mest fundamentale og ønskværdige form for indenforhed: Følel-
sen af at høre til og identificere sig med et sted uden bevidst stillingtagen til det (Relph, 
1976/1983, s. 55). Indlevende og adfærdsmæssig indenforhed, begge mere bevidste tilgange 



 

12 

til oplevelsen. Indlevende indenforhed beskriver det bevidste forsøg på åbent at sanse og op-
leve stedet, mens adfærdsmæssig indenforhed i højere grad er en stillingtagen til stedets kva-
liteter, men uden nødvendigvis bevidst at forsøge at opleve det. Overgangen mellem adfærds-
mæssig og indlevende indenforhed er flydende, men i indlevende indenforhed skabes en væ-
sentligt dybere stedsidentitet (Relph, 1976/1983, ss. 53-55). 

Udenforhed opdeles i to typer, som kan identificeres ved en oplevelse af Musicon. Eksistentiel 
udenforhed beskriver oplevelsen af at føle sig fremmedgjort og ikke at høre til i bydelen (Relph, 
1976/1983, s. 51). Tilfældig udenforhed beskriver en relation til stedet, hvor subjektet ikke 
fordyber sig i området, men blot benytter faciliteter, der lige så godt kunne være andre steder 
(Relph, 1976/1983, s. 52). 

Den kreative by 
I Richard Floridas bog The Rise of the Creative Class fra 2002 argumenter han for, at økono-
misk vækst er afhængig af byers evne, til at tiltrække kreative unge mennesker, først og frem-
mest gennem et sprudlende byliv (Bayliss, 2007, s. 893). Bogen blev en bestseller og er blevet 
en guide for lokale myndigheder og konsulenter verden over. Bogens idéer er i dag taget i brug 
i byer i USA, Canada, Vesteuropa og Australien, hvilket har gjort Floridas indflydelse bemær-
kelsesværdig (Banks, 2009, s. 671). Bogens indflydelse kan ifølge Bayliss (2007) føres tilbage 
til, at dens argumenter er forenelige med eksisterende økonomiske udviklingsprincipper, og 
at de konkrete udviklingsforslag fremstår både billige og lette at implementere (s. 893). 

Floridas økonomiske udgangspunkt betyder, at en stor del af hans litteratur består af empiri-
ske argumenterer for de økonomiske fordele ved den kreative klasse. Ifølge Florida er kreativ 
kapital en væsentlig drivkraft i regional vækst: “Creative people power regional economic 
growth and these people prefer places that are innovative, diverse, and tolerant” (Florida, 
2003, s. 8). Den gruppe, Florida (2012) definerer som den kreative klasse er mennesker, der 
beskæftiger sig med at skabe meningsfulde nye former (s. 38). Kernen i den kreative klasse 
skaber ifølge Florida ting, der er bredt anvendelige og brugbare i mange sammenhænge. Ker-
negruppen inkluderer blandt andet forskere, ingeniører, digtere, kunstnere, skuespillere, de-
signere, arkitekter, samt meningsdannere som faglitterære forfattere, redaktører og kulturelle 
aktører. Udover kernegruppen består den kreative klasse ifølge Florida af kreative professio-
nelle, som arbejder med kreativ problemløsning i vidensbaserede industrier som teknologi, 
finans, jura, sundhed og virksomhedsledelse. 

Floridas økonomiske udgangspunkt adskiller sig grundlæggende fra Relph og Cresswells fæ-
nomenologiske forståelse, men alligevel går betydningen af stedets kvaliteter igen hos alle tre 
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teoretikere. For Florida (2012) kan stedet deles op i tre dimensioner, som til dels minder om 
Relphs og Cresswells: Hvad der er beskriver det byggede og naturlige fysiske miljø (s. 280-
281), og minder om Cresswells materialiteter og Relphs fysiske miljø. Hvad der sker beskriver 
livet i byen (Florida, 2012, s. 280-281), hvilket minder om Cresswells begreb om praksisser og 
Relphs aktiviteter. Floridas tredje dimension, hvem der er, adskiller sig dog fra Relph og 
Cresswells forståelser. Frem for meninger og oplevelser fokuserer Florida på, hvem der er på 
stedet, og hvordan de interagerer (Florida, 2012, s. 280-281). Til dels overlapper denne di-
mension med hvad der sker, da begge dimensioner dækker over en form for praksis eller ak-
tivitet, men hvem der er har i højere grad fokus på mangfoldighed i typer af mennesker (Flo-
rida, 2012, s. 280-281). For Florida er det vigtige altså ikke at undersøge præcis hvordan et 
specifikt sted opleves af dets brugere, men i højere grad et argument for at rette byudviklingen 
mod den gruppe af mennesker, der ønsker nogle særlige kvaliteter i en by. 

Kristoffer Weiss (2019) argumenterer for, hvordan det økonomiske udgangspunkt for byud-
vikling betyder, at mennesker nedprioriteres i et funktionalistisk planlægningsparadigme. Re-
sultatet af dette er ifølge Weiss (2019), at “de større danske byer bliver med rekordfart dyrere 
og dyrere, og hele befolkningsgrupper presses ud af byen og erstattes med andre befolknings-
grupper “ (s. 14). En lignende konklusion er Richard Florida nået frem til, 15 år efter sin inter-
nationale succesudgivelse, i bogen The New Urban Crisis (2017), hvor han revurderer sin teori 
om den kreative klasse. Som han skriver i introduktionen: “Slowly but surely, my understand-
ing of cities started to evolve. I realized I had been overly optimistic to believe that cities and 
the creative class could, by themselves, bring forth a better and more inclusive kind of urban-
ism” (Florida, 2017, s. xxii). Med andre ord ser Florida, at resultatet af hans populære teori 
udvikler sig betydelig anderledes, end han forventede. 

Det bliver i årene efter 2002 tydeligt for Florida, at den udvikling mod kreative byer, som han 
plæderede for, resulterer i en skæv, ulige urbanisme, hvor få superbyer og enkelte elitenabolag 
inden for disse superbyer trives, som følge af dette. Denne gruppe udgør kun en mindre del af 
byen, og derfor er der langt flere som stagnerer eller mistrives som følge af denne gruppering 
af den kreative klasse, hvorfor Florida når frem til at konkludere, at det er de samme kræfter, 
der skaber fremgang og økonomisk vækst i byerne, der samtidig resulterer i et større sam-
fundsskel. Særligt er det arbejderne og ansatte i serviceerhverv, der betaler den højeste pris, 
ifølge Florida selv, da disse grupper, som resultat af superbyens stigende boligudgifter, ender 
med at være dårligere stillet økonomisk (Florida, 2017, s. xxiv). Bogen The New Urban Crisis 
(2017), er netop et udtryk for Floridas respons på de tendenser som hans teorier har medført 
(Florida, 2017, s. xxiv). Trods Floridas senere selvkritik tager vi i dette projekt først og frem-
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mest udgangspunkt i Floridas oprindelige teori i hans gennembrudsværk, The Rise of the Cre-
ative Class. Det gør vi, fordi det er denne bog, der tilskrives global indflydelse, som kan have 
haft effekt på udviklingen af Musicon.  

Projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt betyder dog, at vi grundlæggende er kritiske 
overfor, om oplevelsen af byer kan sættes på formel i en sådan grad, som Florida (2012) fore-
skriver. Når vi trods projektets fænomenologiske udgangspunkt inddrager Florida, er det først 
og fremmest for at forstå hvilken sammenhæng, Musicon skal ses i, og i hvilket omfang Musi-
con kan ses som et eksempel på én blandt mange kreative byer og bydele, der blev affødt af de 
idéer, Florida præsenterer. Når vi efterfølgende undersøger oplevelsen hos bydelens brugere, 
vil vi belyse hvilken effekt, en Florida-orienteret vision for en bydel har på oplevelsen af stedet.  

I dette projekt koncentrerer vi os om den del af værket, der har at gøre med den kreative bys 
kvaliteter. For at belyse hvordan den økonomiske vækst gennem kreative mennesker kan sti-
muleres, spørger Florida: hvad får kreative og veluddannede mennesker til at vælge nogle byer 
frem for andre? Økonomien er ifølge Florida tæt sammenvævet med stedets betydning (Flo-
rida, 2003, s. 2). I hans egne undersøgelser viser det sig, at kreative mennesker i mindre grad 
bosætter sig baseret på traditionelle funktioner, men i højere grad oplevelser: 

“What they look for in communities are abundant high-quality experiences, an open-
ness to diversity of all kinds, and, above all else, the opportunity to validate their iden-
tities as creative people.” (Florida, 2003, s. 9). 

Vi bruger i den sammenhæng begrebet kreativ by eller bydel om et sted, der har disse kvaliteter 
med henblik på at tydeliggøre forskellen på intention og oplevelse. Det er altså ikke byen i sig 
selv, der er kreativ, men byen har kvaliteter, der typisk er attraktive for kreative mennesker. 
Florida opstiller en række kriterier for byer, som kreative mennesker ifølge hans undersøgelser 
tiltrækkes af. Disse aspekter kan bruges som udgangspunkt for at undersøge, hvorvidt Musi-
con kan karakteriseres som en kreativ by. Mens Floridas økonomiske udgangspunkt er at øko-
nomien er afhængig af kreative menneskers søgen efter oplevelser. Han går ikke i dybden med 
selve oplevelsen. Derfor vil vi i vores anden analysedel undersøge hvordan Musicon opleves, 
hvilket vi vil understøtte med en fænomenologisk forståelse af sted. 

Florida bruger en række eksempler i værket som involverer en række amerikanske byer og 
bydele, som han inddrager til at forklare sine pointer. Vi er klar over, at der kan være en forskel 
på Danmark og USA, når det kommer til menneskets tiltrækning til den kreative by. Floridas 
globale indflydelse gør dog, at hans pointer i forhold til den kreative bydel og dens kvaliteter i 
høj grad stadig er relevante, når vi undersøger Musicon.  
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Varierede arbejdspladser 

“Yes, jobs still matter” (Florida, 2012 s. 287). Sådan indleder Richard Florida det første i listen 
af elementer, der tiltrækker kreative mennesker. Det er ifølge Florida (2012) vigtigt for en kre-
ativ bydel at kunne tilbyde arbejdsmuligheder for beboerne (s. 287). Det er dog vigtigt i denne 
sammenhæng at understrege, at man ikke i dag er i beskæftigelse samme job hele livet, som 
man i højere grad så i tidligere generationer. Af den grund påpeger Florida, at det ikke kun 
drejer sig om enkelte jobs, men et stort og varieret udvalg af forskellige arbejdsmuligheder: 
“My subjects told me they could not settle for a location that provided just one good job; they 
needed to go to a place that offered many and varied employment opportunities” (Florida, 
2012, s. 287). Det er altså vigtigt for tilflyttere og beboere, at man kan opsøge et varieret ar-
bejdsmarked i bydelen. Det er netop i kraft af, at der generelt ikke er tendens til at beholde det 
samme job hele livet, at det skal være muligt at kunne skifte karriere og finde et andet arbejde 
i sit område. Florida (2012) argumenterer for, at folks karrierer ikke er en opadgående kurve, 
men er mere horisontal (s. 287). Den kreative bydel skal kunne imødekomme det kreative 
menneskes ønske om et varieret arbejdsmarked. Det vil skabe vækst og dermed mulighed for 
fremtidig udvikling: “Place has become the central organizing unit of our economy and society, 
taking on a role that used to be played by the large corporation” (Florida, 2012, s. 288). Hvor 
en enkeltstående stor virksomhed hidtil har forbundet mennesker og økonomi, hævder Flo-
rida, at det i dag er stedet, der skal facilitere denne forbindelse i stedet for. 

Livsstil 

Før i tiden var tendensen i højere grad, at man valgte et sted at bo baseret på arbejdspladser 
og praktiske foranstaltninger, der skulle gøre hverdagen nemmere: “In the past, many were 
content to work in one place and vacation somewhere else, getting away for weekends to ski, 
enjoy a day in the country, or sample nightlife and culture in another city” (Florida, 2012, s. 
288-289). I en mere traditionel sammenhæng har man valgt at bosætte sig et sted, der er vel-
egnet til at tjene penge og sikre hverdagen, mens underholdning foregik andre steder. 

Ved bogens udgivelse hævder Florida, at man er mere tilbøjelig til at vælge et sted at bo baseret 
på den livsstil, man gerne vil være en del af: “Many said that they had turned down jobs or 
decided not to look for them in places that did not afford the variety of scenes they desired.” 
(Florida, 2012, s. 288). Det er altså i højere grad stedets tilbud, der afgør, om man bosætter 
sig et sted. Disse tilbud omfatter blandt andet den musik, kultur, sport og teknologi, der er 
kendetegnende for området. Jobbet kommer i anden række, og derfor er folk klar til at vælge 
de jobs, der er og gå på kompromis med de arbejdstider der er. Det er her bydelens rekreative 
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tilbud kommer ind i billedet, for når man netop har skæve og forskellige arbejdstider, skal man 
hurtigt og let kunne opsøge rekreativitet i form af natteliv, scener og kunstgallerier: “One rea-
son is the nature of modern creative work. Of course, people still go away at times, but given 
their flexible and unpredictable work schedules, they want ready access to recreation on a just-
in-time basis.” (Florida, 2012, s. 289). Job og livsstil går altså hånd i hånd, men der er i dag 
større tendens til at prioritere en bydels rekreative tilbud over jobtilbud, når man skal vælge 
et sted at bosætte sig. Det står i kontrast til tidligere, hvor man tjente penge et sted, og holdt 
ferie et andet sted. Man vil derfor bosætte sig et sted, der matcher ens livsstil og herefter søge 
et job.  

Social interaktion 

Det er vigtigt i en kreativ by, at de mennesker, der bor der, har adgang til at møde andre men-
nesker og bekendte. Florida nævner vigtigheden af det, da man i dag befinder sig i en mere 
anonymiseret tilværelse end tidligere: “Not surprisingly, the ability to meet people and make 
friends is one of the most important factors that determines our happiness with our lives and 
communities” (Florida, 2012, s. 290). Florida peger på en række forhold, der gør, at det mo-
derne mennesker er mere isolerede end tidligere. Det er eksempelvis i kraft af, at mange men-
nesker bor alene - noget man ikke i lige så høj grad gjorde tidligere. Desuden er der en tilbøje-
lighed til at skifte mellem flere forskellige jobs i løbet af et liv, hvilket betyder, at der er en 
større udskiftning i kollegaer. Samtidig med det arbejder man ofte meget selvstændigt, hvilket 
også viser sig i muligheden for at arbejde hjemmefra. Disse faktorer betyder, at der i den kre-
ative by skal være et sted, som ikke er hjem, og som ikke er arbejde, hvor mennesker kan mø-
des med hinanden i uformelle rammer. Florida (2012) betegner stederne som third places (s. 
291). Der er altså steder, hvor man kommer i kontakt med byens øvrige beboere, som Florida 
nævner som vigtige for den kreative bydel. I forlængelse af den mere ustabile hverdag i kon-
trast til tidligere, er det også vigtigt, at der er nem og hurtig adgang til third places som kaffe-
barer, boghandlere og caféer. 

Mangfoldighed 

Den kreative by skal bære præg af mangfoldighed, og det er vigtigt for folk, der skal vælge et 
sted at bo, at der er stor variation i alder, etnicitet, race, seksuel orientering og udseende (Flo-
rida, 2012, s. 293). Det handler om plads til forskellighed, og Florida fremhæver særligt et 
synligt homoseksuelt miljø, som afgørende for folks valg, når de skal vælge et sted at bo: “Just 
as domestic partner benefits convey that a potential employer is open and tolerant, a visible 
gay presence conveys that a community is broad-minded.” (Florida, 2012, s. 293-294). Folk er 
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ifølge Florida dragede af den moderne og kreative by, der er åben for forskellighed, hvilket et 
åbenlyst homoseksuelt miljø indikerer. Det er altså ikke kun homoseksuelle mennesker, der 
opsøger det, men det er alle samfundsgrupper, der er draget af fænomenet. Det er også vigtigt 
for kreative mennesker, at de kan se, at byen indeholder og accepterer forskellighed. Det er 
vigtigt for det kreative menneske i forhold til at kunne få inspiration fra forskellige samfunds-
grupper. Desuden er der også større mulighed for at kunne blive eksponeret for andre hold-
ningere og mere forskellig og varieret kultur, som kan influere det kreative menneske. Florida 
understreger, at en by ikke behøver at være særlig stor for at kunne favne ovenstående eksem-
pler på mangfoldighed: “An attractive place doesn’t have to be a big city, but it does have to be 
cosmopolitan” (Florida, 2012, s. 294). Det er netop at et sted indeholder ovennævnte forskel-
lighed, der gør det kosmopolitisk, og det hævder Florida er afgørende for den kreative by. Altså 
skal byen kunne repræsentere forskellige samfundsgrupper. 

Mangfoldighed kan dog være anderledes i Danmark end i USA, som Florida tager udgangs-
punkt i. USA er et væsentligt større land, mere flere etniske minoriteter og større økonomisk 
ulighed. Derfor kan der generelt set være en mindre udtalt mangfoldighed i Danmark, som 
også kan resultere i et mindre behov for synlig mangfoldighed i danske kreative byer. 

Autenticitet og unikhed 

Floridas undersøgelser viser, at kreative mennesker tiltrækkes af unikke steder. Han nævner, 
at folk sætter pris på at et sted skiller sig ud og dermed giver en unik oplevelse: “A place that’s 
full of chain stores, chain restaurants, and chain nightclubs is seen as inauthentic.” (Florida, 
2012, s. 295). Det er et ønske om at bo et sted, hvor arkitekturen er unik, at der er en autentisk 
historie for området, at mennesker der opholder sig skiller sig ud fra hinanden og at man kan 
finde nichebutikker, som er unikke for stedet. Det er disse ting, der er afgørende for, om folk 
oplever et sted som unikt, idet at man ikke får en oplevelse, som man kan få et hvilket som 
helst andet sted. Kædebutikker repræsenterer masseproduktion, hvilket også gør sig gældende 
i den oplevelse, man får. Det vil altså sige, at en kædebutik vil give den samme oplevelse, uan-
set hvor den ligger og kan derfor ikke betegnes som unik.  

I forlængelse af autencitet og unikhed peger Florida på musik som central for skabelsen af 
identitet i et område: “Music, in fact, plays a central role in the creation of identity and the 
formation of real communities.” (Florida, 2012, s. 295). Netop når et sted kan danne rammen 
om en scene for den musik, der er til stede i området, kan der skabes en identitet for området. 
Florida fremhæver andre byer som eksempler på hvordan, musikscenen har skabt identitet for 
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området, herunder elektrisk blues i Chicago, Motown i Detroit, grunge i Seattle, soul i Phila-
delphia, osv. Det er altså ofte musikscenen, man forbinder med et område og altså dermed den 
musikalske identitet. Desuden har musikken en evne til at fremme og påvirke en kollektiv fø-
lelse og kan på den måde skabe samhørighed og inklusion i et område: “Technology and music 
scenes go together because they reflect a place that is open to new ideas, new people, and cre-
ativity.” (Florida, 2012, s. 296). Florida argumenterer dermed for, at man bør prioritere den 
lokale musikscene, når man skal udvikle et område. 

Også indefor musikscenerne kan der dog være væsentlige forskelle mellem Danmark og USA. 
Den amerikanske kultur for lokale genrer eksisterer måske ikke i lige så høj grad i Danmark, 
men den overordnede pointe om unikhed kan alligevel godt være gyldig uanset. 

Identitet 

Stedet er ifølge Florida (2012) blevet en større identitetsmarkør end tidligere, hvor det var 
mere almindeligt at identificere sig med sin arbejdsplads, snarere end det sted, man havde 
bopæl:  

Today, where we choose to live as opposed to what we do has become our main element 
of identity. I travel by plane a lot and have noticed that the standard conversation-
starter has changed. Twenty years ago, people were likely to ask, “Where do you work?” 
Today it’s “Where do you live?” (Florida, 2012, s. 299). 

Florida ser en forandring i måden, man introducerer sig eller spørger ind til personer i starten 
af en samtale. Det naturlige udgangspunkt vil, i højere grad end tidligere, være baseret på, 
hvor man har bopæl. Det betyder, at man bevæger sig væk fra et virksomhedsdomineret per-
spektiv på identitet til et mere stedsdomineret perspektiv. 

I forlængelse af sted som identitetsmarkør er der en tendens hos det kreative menneske om at 
iscenesætte sig selv i sit lokalområde og dermed skabe en identitet. Florida forklarer, at det 
hænger sammen med måden, det kreative menneske involverer sig i sit lokalområde og aktivt 
deltager i udviklingen heraf: 

As noted, many Creative Class people also express a desire to be involved in their com-
munities. This is not so much the result of a do-gooder mentality as a reflection of their 
desire to establish their own identities in places, and to build places that reflect and 
validate those identities. (Florida, 2012, s. 299).  
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Den kreative klasse skaber altså blandt andet sin identitet gennem deltagelse i lokalsamfundet. 
Det er også et ønske om og en vilje til at udvikle sit lokalområde i en retning, som forstærker 
og bekræfter levemåden og den identitet, man ønsker at skabe for sig selv og sit lokalområde.  

Når Florida forklarer stedets stadigt større betydning for identitet, opstår der konflikter, når 
man ser på, hvem der kontrollerer stederne og udviklingen af dem. For når man ser et sted 
opnå popularitet, og en bydel viser sig at være en attraktiv bydel, så stiger interessen også for 
at udvikle området i en mere kommerciel retning. Med den udvikling er der risiko for, at man 
skaber gentrificering i området (Florida, 2012, s. 300).  

Planlægning som udført fortælling 
I vores undersøgelse af Musicons planlægning lader vi os inspirere af planlægger Leonie San-
dercocks (2003) forståelse af planlægning som udført fortælling. Ifølge Sandercock (2003) er 
måden hvorpå planlæggere taler og skriver, med til at forme stedet (s. 20). Vi vil i dette projekt 
bruge begrebet til at forstå de fortællinger, Roskilde Kommune forsøger at skabe i forbindelse 
med planlægningen af Musicon. I en henvisning til byplanlægger James Throgmorton de-
finerer Sandercock (2003) sammenhængen mellem planlægning og fortællinger således: “We 
can think of planning as an enacted and future-oriented narrative in which participants are 
both characters and joint authors. We can think of storytelling as being an appropriate style 
for conveying the truth of planning action.” (s. 20). 

Når vi undersøger kommunens fortælling om Musicon, er det for at forstå den proces, der har 
ledt frem mod både den konkrete udformning og oplevelse af bydelen. For Sandercock (2003) 
kan planlægning netop forstås som udførelse af fortællingen, og derfor er det nødvendigt at 
forstå hvilke fortællinger der ligger til grund for planlægningen af Musicon. Med inspiration i 
disse definitioner opdeler vi vores undersøgelse af Musicons planlægning i to dele: vision og 
strategi. Her dækker vision over de fortællinger som Roskilde Kommune har skabt, mens stra-
tegien belyser de konkrete planlægningsgreb, der er tiltænkt at realisere fortællingerne. 

Roskilde Kommunes eksplicitte udnævnelse af Musicon som kreativ bydel kan ses som et ud-
tryk for en fortælling, og det er denne fortælling, vi vil undersøge nærmere. Fortællingerne kan 
ifølge Sandercock (2003) tage form af udadvendt kommunikation, men de kan også findes i 
eksempelvis planlægningsdokumenter, som ikke nødvendigvis læses af den brede offentlig-
hed. Det skyldes ifølge Sandercock, at dokumenternes forfatter altid bevidst udvælger hvilke 
fakta, der er relevante at indsamle og præsentere, og i denne proces skabes en fortælling (s. 
21). Disse argumenter indgår som en del af vores metodiske overvejelser, som vi vil uddybe i 
det efterfølgende metodeafsnit. 
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Opsamling 
Vores undersøgelse af Musicon som kreativ bydel er tredelt. Dog deler de to første analysedele 
teoretisk udgangspunkt og til at belyse visionen for og planlægningen af Musicon inddrager vi 
Leonie Sandercocks forståelse af planlægning som udførte fortællinger. Sandercock forstår, at 
de fortællinger, der omkranser stedet, er med til at forme planlægningen og udformningen af 
stedet. Derfor vil vi inddrage Sandercocks perspektiv til at forstå, hvordan fortællingerne om 
Musicon påvirker udviklingen af Musicon. Det gør vi ved at undersøge den fortælling om by-
delen, Roskilde Kommune skaber gennem visionen for Musicon. I denne undersøgelse relate-
rer vi således empirien til Richard Floridas teoretiske fremstilling af den kreative by. 

Richard Florida taler ind i et mere økonomisk perspektiv og er ikke optaget af fænomenolo-
gien, som er udgangspunktet for undersøgelsen. Her giver Edward Relph og Tim Cresswell os 
samlet en forståelse af hvilke elementer, der udgør oplevelsen af et sted. Ud fra de to teorier 
opstilles en række begreber, som strukturerer analysen af oplevelsen af Musicon. Relph og 
Cresswell gør det muligt for undersøgelsen at belyse oplevelsen af Musicons materielle frem-
træde, de menneskelige praksisser samt stedets ånd. Derudover inddrager vi også Relphs ud-
lægning af begreberne indenforhed og udenforhed, idet vi gerne vil identificere informanter-
nes oplevede tilhørsforhold til bydelen. 

Den samlede teori lader os altså undersøge Musicon som en kreativ by fra kommunens fortæl-
ling og frem til oplevelsen hos de mennesker, der opholder sig på Musicon. Derfor indgår 
Relph, Cresswell og Florida i et samspil, når de i deres respektive værker fremhæver stedets 
kvaliteter. På den måde er der udgangspunkt for at lave en analyse af planlægningen gennem 
Floridas forståelse, og en analyse af oplevelsen hos brugeren af Musicon i et fænomenologisk 
perspektiv.   
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Metode 
I følgende afsnit vil vi starte med at udrede vores besvarelsesstrategi og dernæst vores viden-
skabsteoretiske udgangspunkt i fænomenologien. Derefter vil vi gennemgå de metoder, vi har 
anvendt i projektet og forklare, hvordan de bruges i vores undersøgelse.  

For at besvare vores problemformulering vil vi gøre brug af et tredelt analysedesign, som med 
tre forskellige perspektiver belyser Musicon som kreativ bydel. Den første analysedel har til 
formål at undersøge kommunens vision for Musicon, mens anden analysedel belyser planlæg-
ningen af bydelen. De to første analysedele bygger begge på et kvalitativt interview med pro-
jektleder ved Musicon-sekretariatet Gunilla Stine Rasmussen, som suppleres af dokument-
analyse. Tredje analysedel tager udgangspunkt i en række stedsbaserede interviews med Mu-
sicons brugere med henblik på at belyse oplevelsen af bydelen. Interviewene suppleres af vi-
suel etnografi i form af fotos, som illustrerer informanternes udtalelser. 

I nedenstående model illustreres projektets analysedesign. I midten ses de tre analysedele, og 
i venstre side ses det teoretiske grundlag, som forbindes til de relevante analysedele. Til højre 
ses det metodiske grundlag. 
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Figur 1 

Analysedesign 

 

Note. Egen figur. 

I analysen af Musicons vision er vi særligt interesserede i den kreative vision. I denne analy-
sedel inddrager vi Richard Floridas teori om den kreative by. Herunder er vi interesserede i, 
om visionen foreskriver en snæver, kreativ målgruppe, eller om den kreative profil skal til-
trække bredt. 

Netop det fokus leder os til tredje del af analysen, hvor vi er interesserede i, hvordan resultatet 
af den kreative vision og planlægningsstrategi opleves i praksis. Denne analysedel bygger på 
stedsbaserede interviews med Musicons brugere og fokuserer på informanternes oplevelse af 
bydelen, som den fremstår der, hvor de er. På den måde gjorde vi det nemmere for informan-
ten at forholde sig til oplevelsen af Musicon ved netop at udsætte informanten for Musicons 
stedslige kvaliteter. Interviewene af Musicons brugere lægger sig først og fremmest op ad Ed-
ward Relph og Tim Cresswells forståelse af stedsidentitetens elementer samt stedets ånd. Der-
udover vil vi have fokus på informantens overordnede oplevede tilhørsforhold til stedet jf. 
Relphs begreber: indenforhed og udenforhed. 
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Sammenkoblet med analysen af brugernes oplevelser i anden analysedel, kan vi analysere, om 
visionen for Musicon og teorien for den kreative by stemmer overens med brugernes oplevel-
ser. Det er altså en kobling mellem visionen for Musicon, som der er defineret politisk og plan-
lægningen heraf, koblet med en menneskelig oplevelse af Musicon, som tilsammen udgør ana-
lysegenstanden. Resultatet af den første analysedel vil blive inddraget i den tredje analysedel 
om brugernes oplevelse af Musicon. Med den strategi kan vi forbinde visions-, planlægnings- 
og oplevelsesperspektiverne i en samlende diskussion, som diskuterer relationen mellem de 
tre analysedele. 

Fænomenologi 
I dette projekt tager undersøgelsen udgangspunkt i fænomenologi. En fænomenologisk tilgang 
er givende, da den kan give os indblik i, hvordan Musicons brugere opfatter fænomenet Musi-
con. 

Fænomenologi betyder “videnskab om fænomenerne”, i denne sammenhæng betegner fæno-
men den måde, som genstanden fremstår på i sig selv (Zahavi, 2003, s. 13). I den fænomeno-
logiske tilgang forkastes ideen om en to-verdens lære, hvor der er to verdener; verden som vi 
oplever den og verdenen i sig selv. Hermed stiller fænomenologien sig i opposition til objekti-
visme, som traditionelt set har søgt mod at eliminere det menneskelige subjekt fra videnska-
ben (Zahavi, 2003, s. 16). Ifølge fænomenologi er verden det, vi oplever den som og at den 
menneskelige bevidsthed, situeret i kroppen, altid er rettet mod genstande i verden (s. 65, 92). 
Når verden er det, vi oplever den som, betyder det også, at der i den fænomenologiske tilgang 
ikke findes en objektiv sand verden (Juul, 2012, s. 104; Zahavi, 2003, s. 16):  

Ønsker vi at forstå, hvordan fysiske genstande … sociale relationer, kulturelle produk-
ter osv., kan fremtræde som det, de er, og med den mening de har, ja så må vi nødven-
digvis inddrage det subjekt eller de subjekter, som de fremtræder for  (Zahavi, 2003, 
s. 17).  

Det er med andre ord en tilgang til at undersøge oplevelser, som de fremstår for subjektet. 
Derfor tilbyder den altså en tilgang til at undersøge subjekters oplevelse af steder. Oplevelser 
af steder er subjektive, og når vi her undersøger oplevelsen af Musicon, er det altså et videns-
felt, der ikke findes nogen entydig objektiv sandhed om. I stedet giver fænomenologien os en 
åben tilgang og analysestrategi, som lader os opnå et så dybt indblik i subjektets erfaringsver-
den som muligt (Juul, 2012, s. 104). 
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Ifølge Edward Relph (1976/1983) bunder viden om steder netop i fænomenologien. For Relph 
er stedet et fænomen, der kan opleves i vores hverdagsliv. Det kan have forskellige betydninger 
og identiteter for forskellige mennesker. Med denne forståelse er det oplagt, at oplevelsen af 
Musicon tager udgangspunkt i fænomenologien. Van Manen fremhæver:  

Phenomenology aims at gaining a deeper understanding of the nature or meaning of 
our everyday experiences.  … [It] differs from almost every other science in that it at-
tempts to gain insightful descriptions of the way we experience the world pre-reflec-
tively, without taxonomizing, classifying, or abstracting it (Van Manen, 1990, s. 9).  

Med den fænomenologiske tilgang til videnskabelse kan vi som sagt få adgang til  individers 
oplevelse af stedet i den konkrete situation. Mere konkret er det fordi den fænomenologiske 
netop har dette eksplicitte subjektive fokus, at “it offers us the possibility of plausible insights 
that bring us in more direct contact with the world”  (Van Manen, 1990, s. 9). Denne tilgang 
til verden understøtter vores undersøgelse, idet at vi tager ud i virkeligheden og møder men-
neskerne der hvor de er. 

 

Kvalitet i kvalitative studier 

Som det beskrives af Brinkmann og Tanggaard (2015c), så kan kvaliteten af kvalitative studier 
ikke bedømmes ud fra de samme kriterier som naturvidenskabelige kvantitative undersøgelser 
(s. 523-524). I den kvalitative forskningstradition, tager man udgangspunkt i menneskets levet 
liv, hvorfor forskningen skal tilgå “menneskelivet ‘inde fra’ livet selv … snarere end ‘udefra’ og 
på afstand, fx via objektiverende metoder” (Brinkmann & Tanggaard, 2015b, s. 14). Der er 
ifølge Brinkmann og Tanggaard brug for et andets sæt af kriterier for at vurdere kvaliteten, og 
henviser til Thaggaards formuleringer af kvalitetskriterier, der netop varetager kvalitative 
forsknings særegenhed: “Således advokerer Thagaard for, at vi taler om transparens i stedet 
for reliabilitet, om gyldighed i stedet for validitet og om genkendelighed i stedet for generali-
sering” (Brinkmann & Tanggaard, 2015c, s. 522). 

Transparens 

Transparens handler om at være artikuleret omkring, hvordan undersøgelsen er udført. Det 
er naturligvis ikke forventeligt, at en anden forsker kan gentage interviewene og få de samme 
svar, men, og særligt derfor, er transparens vigtigt, da den giver et indblik, i hvordan under-
søgelsen er tilrettelagt og udført (Brinkmann & Tanggaard, 2015c, s. 523-524).  
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Videre påpeges det at “Grundantagelser og fremgangsmåder bør være så gennemsigtige som 
muligt, så læseren kan vurdere lødigheden og fornuften i undersøgelsens resultater.” (Brink-
mann & Tanggaard, 2015c, s. 523). Her ser vi transparens udtrykt løbende i de følgende afsnit 
om metodiske overvejelser, hvor vi redegør for vores udvælgelse af empiri, undersøgelsesde-
sign, tilgang til feltet og overvejelser herom. Derudover plæderer vi for at hele projektrappor-
ten vil tjene til at møde transparens-kriteriet. 

Gyldighed  

Gyldighed sættes lig med validitet ifølge Thagaard, hvilket betyder, at gyldighed skal findes i 
undersøgelsens relevans for feltet (Brinkmann & Tanggaard, 2015c, s. 522). Projektets gyldig-
hed findes i vores tilgang til feltet, at undersøge ‘almindelige’ menneskers oplevelse. Gyldig-
heden får sin berettigelse i vores anvendelse af hverdagsfænomenet oplevelser, som de frem-
står for individet. Ydermere ses gyldigheden idet vi tager udgangspunkt i en fysisk lokation, 
der er adgang til for enhver der måtte have interessen, og som kan opleves af enhver. Denne 
relation til ‘almindelige’ mennesker giver projektet gyldighed, da undersøgelsen og casen med 
nogen modifikation kan overføres til andres egne oplevelser. Derfor kan resultaterne, vi når til 
i konklusionen, anses for at være af relevans for både almindelige mennesker, og i en bredere 
planlægningsteoretisk debat. Herudover vil vi fremhæve, at der skabes viden om teoriernes 
anvendelsesmuligheder inden for denne sammenhæng. 

Genkendelighed 

Genkendelighed skal, ifølge Thagaard, erstatte generaliserbarhed inden for kvalitativ forsk-
ning (Brinkmann & Tanggaard, 2015c, s. 522). Genkendeligheden afhænger af, i hvilket om-
fang modtageren har begreber og erfaringer, der muliggør, at fænomenerne eller konklusio-
nerne er relaterbare. Her ser vi i projektet, at særligt den fænomenologiske tilgang tilbyder en 
vidensskabelse, der er situeret i individet (Zahavi, 2003, s. 17), hvorfor vi mener, at der skabes 
genkendelighed igennem undersøgelsen og konklusionerne. En genkendelighed der bygger på 
at være relaterbar for læseren, da undersøgelsen tager udgangspunkt i en konkret case. 

Casestudie 
Som tidligere nævnt har Richard Floridas udgivelser haft betydelig indflydelse på byudviklin-
gen i både Nordamerika og Vesteuropa. Idéen om kreative bydele er derfor ikke enestående 
for Musicon, og vores viden om Musicon kan være værdifuldt i forståelsen af det bredere kon-
cept. 
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Undersøgelsen af Musicon har karakter af et casestudie, som går i dybden med forholdet mel-
lem planlægningen og oplevelsen af en kreativt planlagt bydel. Bent Flyvbjerg skriver om ca-
sestudiet: “Forudsigende teorier og universelle begreber findes ikke i studiet af menneske og 
samfund. Konkret, kontekstbunden viden er derfor mere værdifuld end den nyttesløse søgen 
efter forudsigende teorier og universalbegreber” (Flyvbjerg, 2015, s. 468). I forlængelse af den 
fænomenologiske tilgang, er vi netop interesseret i en undersøgelse af en menneskelig ople-
velse af Musicon. Her argumenterer Flyvbjerg for, at casestudiet har relevans. Derfor advoke-
res der for at gå mere detaljeret til værks i undersøgelsen af den valgte undersøgelsesgenstand, 
som er kendetegnet ved casestudiet. Vi forsøger således ikke at sige noget almengyldigt om 
alle kreativt planlagte bydele, men fokuserer på Musicon. Vi ønsker at få en dybere forståelse 
af Musicon og den kreative by i den forbindelse. Den dybere forståelse kan efterfølgende ge-
neraliseres analytisk på lignende projekter, som har fællestræk med Musicon. En generalise-
ring, som Flyvbjerg forklarer er mulig: “men det ville være forkert at hævde, at dette er den 
eneste måde at arbejde på, ligesom det er forkert at konkludere, at man ikke kan generalisere 
ud fra en enkelt case.” (Flyvbjerg, 2015, s. 469). Undersøgelsen kan også blot bidrage til ny, 
videre forskning: “Et rent deskriptivt, fænomenologisk casestudie uden noget som helst forsøg 
på at generalisere kan afgjort være af værdi i denne proces og har ofte bidraget til at bane vejen 
for videnskabelig nytænkning.” (Flyvbjerg, 2015, s. 471). Det er altså valget af casen og måden 
hvorpå den er udvalgt, der afgør undersøgelsens generaliserbarhed. 

I Musicons tilfælde kan resultaterne af undersøgelsen potentielt generaliseres analytisk til de 
mange andre bydele, som er inspireret af Floridas argumenter. Det kan også være muligt at 
generalisere resultaterne til bydele, Musicon er inspireret af – herunder omdannede industri-
områder i Amsterdam, Vancouver og Tyskland (Musicon, 2018). Det vil dog først og fremmest 
kræve en sammenligning mellem Musicon og de øvrige kreative bydele. Her kunne man ek-
sempelvis forestille sig, at selvom visionen måske minder om Musicons, så differentierer plan-
lægningsprincipperne sig. 

Vores stikprøver i casen er udvalgt, så de afspejler forskellige situationer på Musicon såvel som 
forskellige tidspunkter på dagen. På den måde får undersøgelsen størst mulig variation, hvil-
ket styrker empirien og dermed analysen. Som studerende i forskerrollen er det vigtigt at frem-
hæve vores forudindtagethed om casen og undersøgelsesgenstanden. At være klar over forske-
rens bias er en vigtig overvejelse i alle metoder (Flyvbjerg, 2015, s. 480). Samtidig argumen-
terer Flyvbjerg for, at man netop ved at overveje sin rolle som forsker i en kvalitativ undersø-
gelse af en case, vil skærpe sine spørgsmål og være mere kritisk i sin tilgang til at indsamle 
empiri og endeligt at analysere denne (Flyvbjerg, 2015, s. 480). Derfor hævder Flyvbjerg også, 
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at casestudiet kan falsificere forudfattede meninger og synspunkter i højere grad end andre 
metoder. 

Casestudiet er dog først og fremmest en tilgang, som skal udfyldes af andre metoder. De me-
todiske valg, vi har truffet, vil blive beskrevet nedenfor. 

Dokumentanalyse 
For at belyse visionen for og planlægningen af Musicon har vi udført dokumentanalyse, som 
beskrevet af Lynggard (2015). Vi fokuserer på de dokumenter, der beskriver de første planlæg-
ningsprocesser af Musicon, samt dokumenter der adresserer visionen for, hvordan området 
skulle udvikles. Vi har fået adgang til dokumenterne gennem vores kontakt til Gunilla Stine 
Rasmussen, der arbejder på Musicon-sekretariatet, foruden de offentligt tilgængelige doku-
menter, der er adgang til via internettet. 

For at vurdere de enkelte dokumenters relevans for vores undersøgelse vil vi “skelne mellem 
dokumenter, som er mere eller mindre centrale for det undersøgelsesområde, der er i fokus. 
Centrale dokumenter kan eksempelvis være dokumenter, der refereres til af alle eller hoved-
parten af de øvrige indsamlede dokumenter.” (Lynggaard, 2015, s. 158). Her er det især doku-
mentet Strategi og spilleregler fra 2007 og ramme- og lokalplanen fra 2010, som er centrale 
for vores undersøgelse. 

Ovennævnte dokumentform vil vi have særlig fokus på, da disse er særligt interessante i  for-
hold til vores undersøgelse af, hvordan visionen er udformet og formuleret. Da vores tilgang 
til undersøgelsen kommer fra et byplanlægningsperspektiv, er det disse dokumenter, der kan 
give os en konkret viden om, hvad visionen for bydelen er, og hvordan kommunen planlæg-
ningsmæssigt har grebet udviklingen an. Som tidligere nævnt i vores besvarelsesstrategi tjener 
dokumentanalysen som fundament for første og anden del af projektets tredelte analyse, og 
det er formålet, at analysen i sin helhed skal danne et samlet billede af denne udviklingen og 
sammenhængen mellem den tilsigtede vision for og planlægning af Musicon og den virke-
lighed, som brugerne af Musicon faktisk oplever. De dokumenter vi har taget udgangspunkt i 
præsenteres i de følgende afsnit.  

Strategi og spilleregler (2007) 

Det tidligste dokument, vi undersøger, er Strategi og spilleregler (2007). Dokumentet blev 
udgivet af Teknisk Forvaltning i Roskilde Kommune i 2007, og giver et billede af den overord-
nede vision samt de grundlæggende planlægningsmæssige greb, som oprindeligt var planlagt 



 

28 

i bydelen (Roskilde Kommune, 2007). Dokumentet er blot 15 sider langt, og går dermed ikke 
i dybden med den konkrete udfoldelse af bydelens vision og planlægningsstrategi. Dokumen-
tet er alligevel interessant idet det giver et billede af de oprindelige tanker, der blev godkendt 
af kommunen inden bydelens opførelse. Det benyttes til at undersøge både visionen for, og 
planlægningen af, Musicon. 

Ramme- og lokalplan (2010) 

Ramme- og lokalplanen er modsat Strategi og spilleregler en bindende bestemmelse for om-
rådets anvendelse. Men lokalplanen indeholder også en redegørelse for planens intentioner, 
hvilket giver en supplering af visionen og planlægningsstrategien fra tre år tidligere. Her frem-
går det også, at det stadig er hensigten at opfylde den vision og de planlægningsprincipper, 
Strategi og spilleregler foreskriver (Roskilde Kommune, 2010). Ramme- og lokalplanen be-
nyttes ligeledes til at belyse både visionen for og planlægningen af Musicon. 

Inspirationshæfte til arkitektur i kvarteret Indfaldet (2017) 

Dette dokument er udformet i forbindelse med opførelsen af boligområdet Indfaldet. Doku-
mentet er et “inspirationshæfte”, som ikke er bindende, men som opfordrer bygherrer til at 
opfylde nogle særlige principper, når de beslutter udformningen af byggerier (Musicon, 2017). 
Det er interessant, fordi det trods kun at være til inspiration foreskriver kommunens ønske 
om en særlig formgivning. Dokumentet inddrages til at forstå planlægningen af bydelens ar-
kitektoniske udtryk. 

Lokalplaner for kvarteret Bifaldet (2017) og Indfaldet (2018) 

Disse lokalplaner understøtter inspirationshæftet i at belyse planlægningen af det arkitekto-
niske udtryk for en nogle af de nye kvarterer på Musicon. Modsat inspirationshæftet har lo-
kalplanerne dog bindende karakter, ligesom ramme- og lokalplanen for hele Musicon (Ros-
kilde Kommune, 2017; Roskilde Kommune, 2018). 

Handleplan 2020-23 (2019) 

Handleplanen for 2020-23 gør status på byudviklingen på Musicon og beskriver konkrete ini-
tiativer i de kommende år (Bilag 5). Dokumentet bruges først og fremmest som opdateret in-
formation om tiltag i byplanlægningen samt udviklingen i bydelens vision. 
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Musicon.dk 

Bydelens hjemmeside, musicon.dk, indeholder ligeledes beskrivelser af områdets vision og 
strategi, herunder både henvisninger til Strategi og spilleregler fra 2007, men da dokumentet 
tager form af en hjemmeside, kan det også opdateres løbende. Vi benytter først og fremmest 
de to sider, der hedder Idéen bag Musicon og Musicons historie. De er senest opdateret i hhv. 
2018 og 2020 (Musicon, 2018; Musicon, 2020). Muligheden for at opdatere hjemmesiden be-
tyder, at det kan være sværere at være sikker på, hvornår bestemte udsagn stammer fra. For-
delen ved disse dokumenter er dog, at de giver en opdateret og udadvendt billede af kommu-
nens fortællinger om bydelen. 

Interview 
For at få en forståelse for brugernes oplevelse af Musicon har vi udarbejdet en række spørgs-
mål, der kan hjælpe med at kortlægge brugernes holdninger og oplevelser af det eller de fæno-
mener, vi ønsker at undersøge: “Når vi interviewer mennesker, gør vi det typisk for at få ad-
gang til at høre om deres oplevelser af forskellige fænomener … i hverdagslivet” (Brinkmann 
& Tanggaard, 2015a, s. 31). Vi kan altså få en kvalificeret indsigt i informanternes refleksioner 
og erfaringer med det oplevede gennem interviewet. Gennem en række interviews vil vi danne 
et empirisk grundlag, der skal være afsæt for en analyse. Spørgsmålene udarbejdes med hen-
blik på at få så præcis og relevant empiri i forhold til at kunne lave en grundig og gyldig analyse 
af fænomenologien i problemfeltet. Vi kan dog aldrig “begribe helt præcist, hvordan det er at 
opleve det, interviewpersonen fortæller om.” (Brinkmann & Tanggaard, 2015a, s. 31). Alligevel 
giver interviewet os et unikt indblik i informanternes liv, og at vi derfor får et solidt udgangs-
punkt for analysen. 

I forlængelse af hvorfor vi ønsker at arbejde med interview, har måden vi interviewer på og 
rammerne for interviewet også været metodisk overvejelse. Vi har fravalgt at udarbejde en 
spørgeskemaundersøgelse, da vi tvivler på, at denne metode komme tæt nok på informanter-
nes tanker og erfaringer og dermed på det, vi ønsker at undersøge. I stedet vælger vi en form, 
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der i højere grad bærer præg af et face-to-face interview, som tillige giver informanterne mu-
lighed for at opponere mod spørgsmålene (Brinkmann & Tanggaard, 2015a, s. 36). På den 
måde bliver interviewet mere nuanceret, da vi som interviewere er i stand til at følge op infor-
mantens svar og dermed få en mere kvalificeret samtale, “som interviewpersonen er mest op-
taget af at fortælle.” (Brinkmann & Tanggaard, 2015a, s. 38). Det er derfor klart, at vi i kraft af 
den aktive rolle som interviewer går ind og påvirker informanten, idet vi netop stiller opføl-
gende spørgsmål baseret på det svar, informanten giver. Hermed påvirker vi samtalens retning 
og præmisser. Det skal ses i lyset af, at vi som interviewere vil styre samtalen med henblik på 
at komme så dybt ind i informantens oplevelsesverden, som muligt (Kvale & Brinkmann, 2015, 
s. 133). For at få denne viden ud af informanten, må vi som interviewere se bort fra en passiv 
og lyttende rolle til en overvejende “aktiv deltager i udformningen af en samtale.” (Kvale & 
Brinkmann, 2015, s. 134). Vi vil nedenfor komme ind på vores overvejelser om, hvordan et 
stedsbaseret interview kan skærpe informantens holdninger og overvejelser i forhold til vores 
spørgsmål. Med et situeret interview skal det forstås, at vi opholder os i det område, som vi 
gerne vil have informanterne til at forholde sig til. På den måde bliver interviewet mere kon-
tekstualiseret, og vi får dybere indsigt i informanternes oplevelser af Musicon.  

Interview med Gunilla Stine Rasmussen fra Roskilde Kommune 

For at opnå dybere indsigt i planlægningsprocessen på Musicon har vi foretaget et interview 
med Gunilla Stine Rasmussen, som er ansat af Roskilde Kommune som projektleder på Mu-
sicon-sekretariatet. Rasmussen har beskæftiget sig med byudviklingen af Musicon i 12 år og 
har derfor et indgående kendskab til beslutningsprocesserne i forbindelse med etableringen 
af Musicon. For fire år siden blev hendes faste arbejdsplads flyttet ud på Musicon. Rasmussen 
er uddannet arkitekt (Bilag 1, s. 3).  

Vi valgte at foretage et længere interview på omkring 1 time og 20 minutter. Dette gav Ras-
mussen mulighed for at uddybe sine svar til os omkring visionen for Musicon. Vi har valgt at 
foretage dette interviewet udover at foretage dokumentanalyse af de kommunale dokumenter, 
da det giver os mulighed for at spørge ind til og få uddybet nogle af de pointer, der præsenteres 
i dokumenterne. Interviewet blev foretaget i Musicon-sekretariatets lokaler på Musicon. 

Vi valgte at foretage et semistruktureret interview. Formålet ved foretagelse af et semistruktu-
reret interview er at opnå empirisk viden, som kan benyttes til at belyse en problemstilling 
(Poulsen, 2016, s. 75). Fordelen ved denne form for os er, at den giver mulighed for at opnå 
indsigt i kommunens vision for bydelen, indenfor de tematikker vi have forberedte og samtidig 
indeholder muligheden for løbende at stille opfølgende spørgsmål.   
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Vi udfærdigede en interviewguide, inden vi foretog interviewet. Interviewguiden havde først 
og fremmest til formål at belyse samspillet mellem kommunens vision for bydelen og de plan-
lægningsprincipper, der skulle lade bydelen opfylde visionen. For at starte åbent indledte vi 
interviewguiden med spørgsmålet “Hvad er Musicon?”, hvorefter vi kunne stille opfølgende 
spørgsmål. Derefter spurgte vi først ind til kommunens forventninger til de oplevelser, som 
projektet overordnet har fokus på samt hvem der skal opleve bydelen. Efterfølgende gik vi i 
dybden med nogle af de planlægningsprincipper, vi på forhånd havde identificeret gennem 
vores dokumentanalyse med henblik på at få uddybet og afklaret sammenhængen til den kre-
ative vision. Til vores metodiske overvejelser indledtes interviewguiden desuden af et spørgs-
mål til Rasmussens baggrund, som kunne danne baggrund for vores metodiske overvejelser, 
når vi beskriver, hvad hendes udtalelser repræsenterer (Bilag 3, s. 2).  

Ved at benytte denne form fik vi mulighed for at få overblik over den viden, vi ønskede, og 
derefter udarbejde vi spørgsmål til hvert emne, for at lave en yderligere konkretisering af den 
viden vi ønskede. Samtidig havde vi fokus på at være fleksible under selve interviewet, så det 
kunne udvikle sig i situationen, så hvis der kom ny viden frem, som vi ikke var forberedt på, 
havde vi mulighed for at spørge mere ind til disse dele. Når vi vælger at foretage et semistruk-
tureret interview, kan der opstå den udfordring at informanten til en vis grad, kan komme til 
at overtage interviewet. Det kan for eksempel ske ved at bringe interviewet i en anden retning, 
end den vi havde forestillet os. Med dette kan ny viden komme frem, men det kan også resul-
tere i, at visse ting ikke bliver besvaret dybdegående. Det var vi bevidste om under vores inter-
view med Rasmussen, og vi prøvede derfor løbende at finde en balance mellem at lade samta-
len udfolde sig samtidig med, at vi så vidt muligt sikrede os information om de relevante em-
ner, vi havde forberedt.  

I det foretagne interview bruger Rasmussen flere gange udtrykket “vi” blandt andet omkring 
hvilken vision, de har for området. Med “vi” taler Rasmussen på vegne af Roskilde Kommune 
og Musicon-sekretariatet. Det er dog vigtigt at bemærke, at det er hendes fortolkning af virke-
ligheden, der her bliver præsenteret, og det kunne have været en fordel at inddrage flere for-
skellige repræsentanter for kommunen, som kunne supplere Rasmussen. Dog mener vi, at da 
den information vi har fået fra hende stemmer overens med de foreliggende dokumenter om 
emnet, og da hun har arbejdet 12 år for Roskilde Kommune og har brugt en stor del af denne 
tid på at arbejde med Musicon specifikt, kan vi godt lægge hendes udsagn til grund for dele af 
vores analyse. 
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Stedsbaseret interview 

Det stedsbaserede interview benytter vi til at undersøge brugernes oplevelser af Musicon. Op-
levelsen af et sted er fundamentalt baseret på den levende krop  (Kusenbach, 2003, s. 455). 
For at få adgang til denne oplevelse af et sted benytter vi stedbaseret interview som metode. 
Fordelen ved at lave stedbaserede interview er, at vi befinder os i felten sammen med infor-
manterne. Det er altså let for informanterne at pege og bevæge sig som en naturlig del af sam-
talen. Ligeledes får vi indblik i informantens dagligdag og naturlige ageren i det felt, vi er in-
teresseret i.  

Antallet af interviews er baseret på, hvornår vi vurderer, at vi har tilstrækkelig empiri til en 
grundig analyse. Det vurderede vi at have efter at have udført 16 interview med en varighed på 
mellem 3-15 min. Interviewene er udført som ustruktureret interview, dog hvor vi i forvejen 
havde udarbejdet en interviewguide med emner og spørgsmål, der kunne tjene som inspira-
tion, hvis interviewet gik i stå. 

Det er vores udgangspunkt, at vi vil analysere en konkret situation, og vil med de udsagn, vi 
får fra informanterne forsøge at skabe en overordnet forståelse af, hvordan bydelen opleves og 
hvilke aspekter, der særligt træder frem for brugeren. Som teoretisk grundlag for dette vil vi 
inddrage Max van Manens værk Researching Lived Experience: Human Science for an Action 
Sensitive Pedagogy (1990). Van Manen har beskæftiget sig med fænomenologi og hermeneu-
tik, og han kommer i førnævnte værk ind på en række fremgangsmåder og metoder, man kan 
anvende indenfor dette felt. Van Manen lægger vægt på, at det er afgørende hele tiden at være 
opmærksom på de spørgsmål, der stilles:  

An important reminder for all phenomenological research, in all its stages, is to be con-
stantly mindful of one's original question and thus to be steadfastly oriented to the 
lived experience that makes it possible to ask the "what it is like" question in the first 
place. (Van Manen, 1990, s. 42).  

Van Manen fortsætter med at forklare, at det er vigtigt at have fokus på undersøgelsens 
fokusområde og lade dette afgørende spørgsmålene: “In both uses of the conversational inter-
view it is important to realize that the interview process needs to be disciplined by the funda-
mental question that prompted the need for the interview in the first place.” (Van Manen, 
1990, s. 66). Det er altså i høj grad undersøgelsens fokus der skal afgøre de spørgsmål, der skal 
stilles, her i vores stedsbaserede interview.  
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Foruden Van Manen vil vi inddrage professor og etnograf Margarethe Kusenbachs artikel 
“Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool” til at underbygge den 
metodiske overvejelse i måden, vi arrangerer og udfører interviewene af Musicons brugere. 
Kusenbach skriver sig ligeledes ind i et fænomenologisk felt, og vi kan bruge hende til at forstå, 
hvordan vi kan afdække nogle af de aspekter, der er ved brugernes oplevelser. Det er særligt 
med henblik på oplevelser, der er forankret i stedet. Kusenbach beskriver, hvorfor stedsbase-
rede interview netop kan bruges til at afdække nogle interessante aspekter af individets ople-
velser, som aktiveres gennem de omgivelser, som individet bevæger sig igennem, (Kusenbach 
2003, s. 464). Stedsbaserede interviews aktiverer den direkte oplevelse af stedets kvaliteter og 
lader informantens viden komme til udtryk som en direkte reaktion på det omgivende miljø. 
Kusenbach formulerer sine egne metodiske overvejelser i forhold til, hvordan hun udfører sine 
stedsbaserede interview: 

I tried giving my informants as little direction as possible with regard to what I would 
like them to talk about. If they insisted on instructions, I asked them to comment on 
whatever came to mind while looking at and moving through places and also to share 
with me what they usually experienced during routine trips. (Kusenbach, 2003, s. 465). 

Kusenbach fortsætter, at hun er klar over, at hendes rolle naturligvis påvirker informanterne, 
men at hun bevidst undgik at deltage i udvælgelsen og indholdet af informanternes narrativer 
(Kusenbach, 2003, s. 465). Kusenbach bruger dybdegående interviews, som afdækker infor-
manten livsverden. Vores interviews har dog en varighed, der giver mere umiddelbare ople-
velser frem for at være dækkende for informantens livsverden. Her koncentrerer vi os i pro-
jektet til at tale med informanterne om, hvordan de oplever Musicon i det givne øjeblik, vi 
stopper dem i bydelen. Vi søger med metoden at få adgang til denne umiddelbare oplevelse af 
stedet, i det givne øjeblik. Interviewene bliver optaget, transskriberet og kodet for at fremana-
lysere de særligt fysiske aspekter af bydelen, som opleves som kreativ (Kusenbach, 2003, s. 
478). Mere konkret så er det in situ, at oplevelsen er, i fænomenologisk forstand, ikke som et 
historisk narrativ som informanten beskriver retrospektivt. Dermed muliggør metoden at un-
dersøge og analysere et så subjektivt fænomen som oplevelse, funderet i brugernes direkte 
oplevelse af Musicon.  

En række faktorer har påvirket rammerne for vores undersøgelse og haft indflydelse på hvem, 
vi har haft mulighed for at opsøge og tale med. Først og fremmest befinder vi os i en tid med 
en verdensomspændende pandemi, COVID-19. Pandemien har medført restriktioner for især 
større begivenheder. Da Musicon er et område, der er præget af en række events og kulturtil-
bud, er restriktionerne i forbindelse med pandemien en faktor som drastisk kan påvirke, hvor 
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mange brugere der til dagligt befinder sig på Musicon. Derudover påvirker årstiden ligeledes 
tydeligt aktivitetsniveauet i bydelen. På en mørk og grå efterårsdag er der ikke mange brugere 
i bybilledet eller besøgende fra Ragnarock, som lige bevæger sig ud efter en kop kaffe eller en 
bid mad i handelsstrøget Containerstriben. Dermed har det også været begrænset hvor mange 
vi har haft muligheden for at tale med og hvor længe de har haft tålmodighed til at stå i blæst, 
kulde og regn og tale med os. Dog mener vi ikke at det har en indflydelse på relevansen eller 
kvaliteten på deres svar, da efterårsvejret er en uundgåelig faktor i det danske klima. Da vi 
ikke har haft et år til vores undersøgelse bortfalder muligheden for at undersøge bydelen i 
forskellige årstider. Samtidig er vejret ikke en faktor vi har udarbejdet vores interviewguide 
efter. Vejret burde dermed være uden betydning for de oplevelser og opfattelser forsøger at 
identificere.  

For at få det bredest mulige spektrum af brugerinterviews, udvalgte vi forskellige ugedage og 
tidspunkter til vores empiriindsamling. Vi forsøgte som udgangspunkt at møde vores infor-
manter i deres aktivitet, og at tale med dem ud fra den situation, vi var i. Derudover var vi ikke 
mere end to eller tre gruppemedlemmer til stede under interviews. Det var en aktiv beslutning 
fra vores side, da vi ikke ville overvælde eller intimidere vores informanter ved at være fem 
mand om at interviewe vedkommende. 

For at få det bredest mulige spektrum af brugerinterviews, udvalgte vi forskellige ugedage og 
tidspunkter til vores empiriindsamling. Bylivet var meget forskelligt fra dag til dag. Vores før-
ste observation foregik en lørdag eftermiddag. Her var der en smule liv, og det lykkedes os at 
foretage en håndfuld interviews. Mandag aften var der meget sparsomt med liv i bydelen, der 
var to skatere, som vi kunne tale med foran Hal 12. Foruden disse mødte vi højskoleelever, 
som gik fra en bygning til en anden, samt ejeren af Mikrobryggeriet, som var på vej hjem. Disse 
to dage var vi nødt til at tage kontakt til alle, vi mødte, og det var tydeligt på flere informanter, 
at de frøs og gerne ville have interviewet overstået hurtigst muligt. 

På en anbefaling fra ejeren af Musicon Mikrobryggeri planlagde vi endnu en observation en 
fredag eftermiddag, da det ifølge ham var det bedste tidspunkt. Om fredagen var det nemmere 
at fastholde informanternes opmærksomhed, idet vejret var meget bedre. Årstiden og verdens-
situationen taget i betragtning er det meget tydeligt, at alt byliv er begrænset. Derfor antager 
vi, at empirien i dette projekt givetvis vil skille sig ud fra empiri indsamlet under post-pande-
meiske tilstande. Andre vejrforhold vil også kunne påvirke informanternes svar.  
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Informanter 

Når vi undersøger oplevelsen af Musicon, er valget af informanter afgørende, da det er deres 
oplevelse, vi får adgang til. Vi vælger at fokusere på oplevelsen hos de brugere, der befinder 
sig i bydelen. Det gør vi, fordi det er bydelens akutelle brugere, som på forhånd er blevet til-
trukket af bydelens kvaliteter og som derved er den gruppe hvis oplevelser af Musicon er vig-
tigst. 

Byrummets brugere inkluderer blandt andet både beboere, naboer, skatere, museumsgæster, 
højskoleelever og ansatte i området. Vi vælger bevidst en heterogen gruppe af informanter og 
har ikke valgt vores informanter ud fra hverken køn, alder eller etnicitet. Det gør vi, fordi vi 
ønsker et bredt billede af forskellige menneskers oplevelse af bydelen, frem for en snæver op-
levelse hos en meget specifik gruppe. Der er dog nogle af bydelens brugere, som vi alligevel 
fravælger som informanter. Vi afgrænser os fra at interviewe medarbejdere fra Musicon-se-
kretariatet om deres oplevelse af området, da disse personer tager del i beslutningsprocesserne 
på Musicon, hvorfor sekretariatets medarbejdere må forventes at have en professionel hold-
ning til Musicons kreative udvikling, som kan have påvirket deres umiddelbare oplevelse af 
bydelen. Vi afgrænser os desuden fra øvrige ansatte på bydelens virksomheder, som har en 
økonomisk interesse i at opleve bydelen positivt. 

I praksis har vi fundet vores informanter ved at gå rundt på Musicon og opsøge de mennesker, 
der befinder sig i bydelen. Der er ikke foretaget nogen nævneværdig udvælgelse blandt byde-
lens brugere, men vi har efterstræbt en mangfoldighed i informanter. Det betyder også, at den 
afgrænsning fra informanter vi har foretaget, i praksis ikke ville kunne foretages før vi opsøgte 
informanterne, idet vi ikke kan se på folk, om de har økonomiske interesser i området. Eksem-
pelvis opsøgte vi en informant, som viste sig at være ejer af Musicon Mikrobryggeri. Inter-
viewet blev stadig gennemført og transskriberet, men vi har ikke benyttet denne informant til 
at beskrive oplevelsen af Musicon. Valget af informanter er desuden påvirket af tidspunktet 
for empiriindsamlingen, som vi derfor har forsøgt at variere. Mens der på nogle ugedage og 
tider på døgnet var en højere andel af ældre mennesker, havde andre tidspunkter flere men-
nesker. Det har vi forsøgt at tage højde for ved at fordele empiriindsamlingen over flere for-
skellige dage og tidspunkter.  

Kodning 

Efter at vi havde foretaget vores interviews med vores udvalgte informanter, har vi transskri-
beret og efterfølgende kodet interviewene. Kodning af et interview er et redskab til at systema-
tisere og organisere den empiriske (Poulsen, 2016, s. 89). Interviewene blev først kodet efter 
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de tre teoretiske begreber materialiteter, praksisser og ånd, som vi på forhånd havde besluttet 
at strukturere undersøgelsen efter. Derefter blev citater indenfor hvert begreb samlet og tema-
tiseret baseret på oplevelser, der mindede om hinanden. Vi forsøgte at udvælge de pointer, der 
gik igen flest gange, således at de hyppigste oplevelser kunne præsenteres i analysen. Empirien 
kunne dog kodes og tematiseres på mange forskellige måder, og der er ingen endegyldig sand-
hed om den bedste måde at strukturere empirien. 

Efterfølgende foretog vi endnu en kodning, denne gang omhandlende oplevelsen af tilhørsfor-
hold til bydelen, opbygget efter begreberne indenforhed og udenforhed og der dertil hørende 
underbegreber, som er redegjort for i teoriafsnittet. Også her blev citater indenfor hvert begreb 
samlet med henblik på at præsentere beslægtede begrebet samlet i analysen. 

Visuel etnografi 
Som supplement til vores analyse af oplevelsen fra brugerens perspektiv, understøttes citater 
fra vores stedsbaserede interview med fotos af området, af bygninger, af særlig karakteristiske 
genstande, som vores informanter fremhæver. Det bidrager for læseren til at forstå hvilke vi-
suelle elementer, der er i spil i området, og bidrager ligeledes til at se sammenhængene mellem 
forskellige udtalelser om eks. Det “rå udtryk” og den givne genstand eller stemning informan-
terne påpeger. Som grundlag for visuel etnografi tager vi inspiration fra kapitlet “At fotogra-
fere og filme byen - visuelle etnografier” af Jonas Larsen og Jane W. Meged (2012). 

Larsen og Meged (2012) gennemgår etnografiens arbejdsområde, og fremhæver hvordan film 
og  fotos kan bruges til at beskrive og videregive bevægelser i byen. Særligt har kapitlet fokus 
på kombinationen af metoder, man kan benytte i felten, når man udfører et etnografisk studie 
(s. 309). Hvor der lægges særligt vægt på, at fotografiet kan muliggøre en indsigt, som ord og 
lydoptagelse har svært ved at indfange. I projektet benytter vi fotografiet som en understøt-
tende faktor for vores informanters udtalelser. “Kameraet giver rig mulighed for at registrere 
steders materialitet, og affektive kvaliteter samt kroppes bevægelser og interaktion.” (Larsen 
& Meged, 2012, s. 309). Larsen & Meged påpeger netop fotoets kvalitet til at fastfryse ens blik 
på begivenheden, men også dets svaghed iogmed at “den, der optager, vælger ikke bare en 
scene ud i tid men også i rum, hvor der ofte foregår mange sideløbende scener på samme tid.” 
(Larsen & Meged, 2012, s. 310). Med denne overvejelse i baghånden benytter vi fotografiet til 
at understøtte informanternes udtalelser, der henvender sig særligt til de fysiske miljøer eller 
stemninger, som de hæfter sig ved i dette. Som J. Van Maanen citeres for i kapitlet, kan etno-
grafen vælge mellem tre forskellige fortælle- og skrivestile: den realistiske fortælling, den be-
kendende fortælling og den impressionistiske fortælling (Larsen & Meged, 2012, s. 311). Det 
begrundes, hvordan disse fortællestile kan overføres til fotografiet og videooptagelser, hvor 
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den realistiske stil vil søge at benytte fotografiet som en visuel note til det sagte, kan den be-
kendende stil benyttes til at visualisere etnografens rolle i felten og interaktion med informan-
terne, og sidst kan den impressionistiske stil bruges til at indfange flygtige øjeblikke med lys 
og stemninger i mere poetisk form. I projektet har vi valgt den realistiske fortællestil. Med 
begrundelse i at ”fotografiet kun er brudstykker af virkeligheden” (Larsen & Meged, 2012, s. 
310), og dermed ikke gengiver verden i sin helhed, benytter vi fotografier til at støtte og udfolde 
informanternes pointer. De fleste fotografier er taget umiddelbart efter interviewene og med 
den udsigt, der var ved interviewsituationen. Dog har det været nødvendigt efterfølgende at 
understøtte nogle af informanternes udtalelser med fotografier, hvorfor disse sidste fotos er 
taget den 16. december. 

Opsamling 
Projektet skriver sig ind i en fænomenologisk tilgang, hvilket også har indflydelse på valget af 
metoder. De metodiske overvejelser munder ud i, hvordan undersøgelsen af brugernes ople-
velser af Musicon kan arrangeres. I fænomenologien er det muligt at få indsigt i brugernes 
oplevelser, og det er her vi ønsker at undersøge de enkelte subjekters livsverden. Da der er tale 
om de enkelte informanters oplevelser, får vi ikke en objektiv sandhed, hvilket er kendeteg-
nende for fænomenologien. Det er også af denne grund at Edward Relph og Tim Cresswell 
inddrages i projektet, da de netop forstår, at sted bunder i fænomenologien. Dermed får vi en 
oplagt analysestrategi til at eksekvere undersøgelsen. 

Med fænomenologien som grundlæggende udgangspunkt for projektet, bliver undersøgelsen 
kvalitativ. Som nævnt må vi derfor fremlægge alle overvejelser og metoder for at give den størst 
mulige transparens for læseren. Undersøgelsen må derfor vurderes på baggrund af, at den ta-
ger udgangspunkt i Musicon, der er et tilgængeligt sted for alle mennesker. Desuden er det 
almindelige mennesker, der er en del af den empiriindsamling, der er foretaget. Derfor vil un-
dersøgelsen kunne oversættes til det almindelige hverdagsliv, idet undersøgelse netop er ba-
seret på almindelige menneskers levede liv og oplevelse af sted.  

Af den grund er casestudiet oplagt for undersøgelsen, da vi gennem Bent Flyvbjergs forståelse 
af casestudiet får mulighed for at gå detaljeret til værks med Musicon og oplevelsen. Med ca-
sestudiet ønsker vi at bidrage til forskningen med en detaljeret undersøgelse af Musicon. Det 
er ikke en ambition for undersøgelsen at sige noget generelt for alle kreative bydele, hvorfor 
casestudiet får relevans. 
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Vi tager derudover dokumentanalyse i brug, da vi gennem analyse af de dokumenter, der be-
skriver planlægningsprocesser og visionen for Musicon kan få en dybere indsigt i det kommu-
nale og planlægningsorienterede perspektiv. Dokumenter er kommet i hænde via kontakt til 
Gunilla Stine Rasmussen, foruden offentligt tilgængelige dokumenter, der findes online. 

For at belyse vores problemstilling vil vi med hjælp fra et semistruktureret interview indsamle 
empiri. Interviewene er udarbejdet på en måde, så vi kommer dybere og dybere ind i de tema-
tikker, vi på forhånd har defineret i en interviewguide. Flere af interviewene vil tillige være 
eksekveret situeret, hvorfor der er tale om et stedsbaseret interview. For at hjælpe læseren 
med at forholde sig til informanternes udtalelser og for at skærpe visualiseringen af de nævnte 
fysiske og konkrete genstande, vil vi inddrage billeder i henhold til visuel etnografi.  

Det er altså med ovenstående metodiske overvejelser, at vi i de følgende afsnit vil fremlægge 
vores analyse, med udgangspunkt i ovenstående analysestrategi. Analysestrategien skal ses i 
et tredelt perspektiv, hvor vi vil komme ind på visionen for Musicon, planlægningen af Musi-
con og endelig oplevelsen af Musicon.   
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Visionen for Musicon 

Musicon er en selvudnævnt “kreativ bydel” (Musicon, 2018) med “det musiske” som overord-
net tema (Roskilde Kommune, 2007, s. 4). Denne vision kan med Sandercock forstås som en 
fortælling, kommunen skaber om bydelen. Fortællingen er jf. Sandercock både udgangspunk-
tet for den efterfølgende planlægning, som vil udfoldes i det efterfølgende afsnit, men den kan 
også have indflydelse på brugernes oplevelse i sidste ende. Fortællingen om den kreative bydel 
er interessant, fordi det får bydelen til eksplicit at lægger sig i relation til det globale fænomen 
med kreative byer, Richard Florida gjorde populært. Med inspiration fra Sandercocks forstå-
else af fortællinger i planlægningen, vil vi i dette afsnit udfolde hvilken fortælling der ligger 
bag Roskilde Kommunes vision, for Musicon som kreativ bydel. Dette gøres med udgangs-
punkt i vores interview med Gunilla Stine Rasmussen samt dokumentanalyse af centrale do-
kumenter fra kommunen. 

Analysen af Musicons vision er struktureret efter Richard Floridas kriterier for kreative byer. 
Det gør vi med henblik på at vurdere kommunens fortælling i relation til Floridas teori. Når 
analysen er struktureret efter teorien udgør det en risiko, at empirien kan formes efter denne, 
selvom det ikke er en central del af den fortælling, kommunen forsøger at fortælle. Det kan 
også diskuteres, i hvilket omfang det stadig er kommunens fortælling, når den deles op og 
struktureres på en anden måde end oprindeligt præsenteret i empirien. Alligevel bidrager 
strukturen til udfolde visionen på en måde, der fremstår klarere end kommunen selv præsen-
terer den. Og samtidig gør strukturen det tydeligere at forstå, i hvilket omfang der er en sam-
menhæng mellem Musicons fortælling og Floridas teori. 

Ifølge Rasmussen er fortællinger også et værktøj, kommunen benytter sig af. Hun understre-
ger især hvordan kommunens eksterne kommunikation kan påvirke oplevelsen af stedet: “Det 
der med hele tiden at fortælle, hvad er det her for et sted - på et eller andet tidspunkt bliver 
det jo en sandhed” (Bilag 1, s. 31). Samtidig mener hun, at fortællinger og italesættelse har 
været “afgørende for hvem det er der er endt med at komme ind og hvad der er blevet profil” 
(Bilag 1, s. 31). Man har altså ønsket at iscenesætte området på en måde, så det tiltrækker de 
aktører, som man ønsker at skabe Musicon i samarbejde med, hvilket skal understøtte Musi-
cons planlægningsprincipper, som vi vil udfolde i det efterfølgende afsnit.  

En bydel med varierede arbejdspladser 
Ifølge bydelens handleplan sigter kommunen efter 1000 arbejdspladser, som skal være fordelt 
på kreative erhverv, butikker, restauration, kultur, fritid og uddannelse. Ved handleplanens 
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udgivelse var der ca. 160 arbejdspladser (Bilag 5, s. 3). Som en del af de nye arbejdspladser 
bliver der opført et erhvervshus, som ikke alene har kreative arbejdspladser. Ifølge Rasmussen 
er det blandt andet revisorvirksomheden BDO, der kommer til at have kontor i bygningen 
(Bilag 1, s. 14). Nogle af de eksisterende kontorarbejdspladser rykker også ind i erhvervshuset, 
hvilket kommunen håber kan “skabe synergier mellem nye ideer og opbyggede erfaringer” 
(Bilag 5, s. 9). 

Varierede arbejdspladser er altså en del af fortællingen om Musicon, men ikke noget, der i 
meget høj grad italesættes i den empiri vi undersøger. 

En bydel til livsstil 
Floridas begreb om livsstil beskriver, hvordan et kreativt sted kan fordre en særlig livsstil, som 
ikke nødvendigvis hænger sammen med klassiske områdekvaliteter som arbejdspladser og in-
stitutioner. På Musicon gøres der tydeligt udtryk for et forsøg på at skabe en bydel til en særlig 
livsstil. Allertydeligst er dette formål i ramme- og lokalplanen for bydelen, hvor det beskrives, 
at kulturfaciliteterne “skal gøre Roskilde til et sjovere sted at bo“ (Roskilde Kommune, 2010, 
s. 6). Dette er i høj grad et udtryk for at leve op til det ønske om at udfolde en livsstil. 

Mere konkret har man, ifølge Gunilla Stine Rasmussen, fra kommunens side ønsket 

en bydel hvor man har mulighed for at deltage, være medlem af en forening eller man 
har mulighed for at få nogle spændende forskelligartede oplevelser fordi der er nogle 
spændende butikker man kan gå ind i, der er udstillinger, der er events man kan 
deltage i (Bilag 1, s. 7). 

Rammelokalplanen for Musicon uddyber yderligere, at kommunen vil “blande kulturelle 
erhverv, butikker, boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, hotel, restauranter, caféer og uddan-
nelse, der tilsammen skaber liv i bydelen det meste af døgnet” (Roskilde Kommune, 2010, s. 
6). Ifølge Richard Florida er det da også netop kulturelle og sociale aktiviteter, som tiltrækker 
mange i den kreative klasse, hvilket Rasmussens og lokalplanens eksempler på steder, der fa-
ciliterer byliv taler direkte ind i. 

Musicons særlige livsstil kan også ses udtrykt, idet at nye beboere inviteres til et introduk-
tionsmøde, som forsøger at introducere til “hva’ fanden er den her bydel egentlig for en stør-
relse” (Bilag 1, s. 8). Det faktum at sekretariatet ser det som nødvendigt at introducere til 
bydelens særlige tilblivelse, og organisationer kan ses som et tegn på, at der reelt er tale om et 
forsøg på at skabe anden livsstil end i andre bydele. 



 

41 

Set i relation til arbejdspladser er Floridas begreb om livsstil et element, der i højere grad er 
en del af kommunens fortælling om Musicon. 

En social bydel 
”Værdien i området herude er jo alle de spændende ting, der foregår og de her mange rela-
tioner, der findes herude, det er sådan et lille landsbymiljø” (Bilag 1, s. 7). 

Dette var svaret, da vi under vores interview med Gunilla Stine Rasmussen spurgte ind til den 
sociale interaktion på Musicon. Dette har ifølge Rasmussen været en del af planen bag Mu-
sicon helt fra start. Richard Florida skriver om social interaktion i kaffebarer, og andre sociale 
mødesteder, som væsentlige faktorer i den kreative bys liv. 

Gunilla fortæller videre i interviewet, at visionen med de private boliger ligeledes er at skabe 
et sammenhold og nogle sociale relationer. Dette sker blandt andet med fælleslokaler og -fa-
ciliteter, som skal skabe et ”fællesskab indenfor bebyggelsen” (Bilag 1, s. 22). Hun fortæller 
yderligere at visionen fra sekretariatets side, i virkeligheden handler om at understøtte rela-
tionerne mellem beboerne, således at de føler sig trygge til at interagere og deltage i bydelens 
liv og udvikling (Bilag 1, s. 22). Hun tilskynder desuden, at man som beboer engagerer sig i 
bylivet, melder sig ind i foreninger, benytter de tilbud og muligheden som Musicon rummer, 
og på den måde bliver en del af bydelens relationer, ”eller også kan man jo bare nyde godt af 
når man går ned af gennem gaden så kan man se de her folk de snakker sammen og de bobler 
og lever” (Bilag 1, s. 7). 

Visionen om sociale relationer, interaktion og et landsby-lignende socialt samfund er altså 
tydeligt til stede fra sekretariatets side. Det store spørgsmål er dermed om det også mærkes 
hos både beboere og besøgende på Musicon. Det spørgsmål vil vi forsøge at besvare i vores 
videre analyse af interviews og samtaler med de målgrupper. 

En mangfoldig bydel 
Ifølge Rasmussen sigter Musicon sekretariatet efter blandede boliger og arbejdspladser, hvil-
ket i sidste ende skal bidrage til at gøre bydelen levende (Bilag 1, s. 3). Lige nu får bydelen 
ifølge Rasmussen både ejer- og lejeboliger i form af lejligheder og rækkehuse og derudover 
også almene boliger. Men det er “uden vi ligesom er gået ud og spurgt efter noget meget specif-
ikt, så har vi fået den der blanding” (Bilag 1, s. 10). Kommunens dokumenter og interviewet 
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med Rasmussen giver et indtryk af, at kommunen og sekretariatet til en vis grad ønsker mang-
foldighed i bydelen, sådan som Richard Florida definerer det ønskværdigt i en kreativ by. Men 
det er ikke et tema, der fremstår som primært fokuspunkt i fortællingen om Musicon. 

En unik bydel 
I den teoretiske baggrund for dette projekt benyttes Floridas teori omkring hvorledes kreative 
mennesker tiltrækkes af unikke steder og steder med en høj autenticitet. 

I det æstetiske udtryk lægger Rasmussen vægt på ønsket om bevare områdets identitet: “I sit 
æstetiske udtryk er jo den her gamle betonfabrik som vi omdanner til by. Og vi prøver at bibe-
holde noget af den gamle kulturarv” (Bilag 1, s. 3). Ved denne beskrivelse, både af områdets 
æstetik, men også visionen for området, taler Rasmussen sig ind i Floridas karakteristika for 
et områder det tiltrækker den kreative klasse. Dette fremstår tydeligt ved at Florida opsætter 
lige netop kriteriet omkring det historiske blandet med det nye som et tiltrækningspunkt for 
den kreative klasse. Rasmussen beskriver også bydelen som noget, der “ser anderledes ud” 
(Bilag 1, s. 8). Hun udtrykker altså et ideal omkring, at bydelen skal fremstå unik. 

Det er ikke kun i forhold til de fysiske rammer at Rasmussen lægger vægt på, at det skal være 
unikt og anderledes. Det er også noget, der går igen omkring det handelsliv, de ønsker, der 
skal være i området. Det ses blandt andet ved, at hun om handelslivet direkte siger, at de “vil 
gerne udenom kæderne” (Bilag 1, s. 16). På dette punkt er det tydeligt at observere, at visionen 
for området ikke har ændret sig siden 2007, hvor det formuleredes at kommunen “hellere ser 
små specialbutikker i bydelen frem for et stort shoppingcenter” (Roskilde Kommune, 2007, s. 
8). Ifølge Rasmussen er det kun ved at være anderledes end resten af Roskilde, at området kan 
tiltrække handlende (Bilag 1, s. 17). Ligeledes fremgår det af handleplanen 2020-23, at kom-
munen ønsker at udvikle et unikt og levende handelsliv i fremtiden (Bilag 5, s. 4). Vi har gen-
nem Rasmussen fået adgang til et dokument, der hedder Musicon handelsliv - et bæredygtigt 
byfællesskab, som kan udleveres til interesserede handelsdrivende. I dokumentet bliver der 
opsat forskellige idealer for, hvorledes handelslivet skal være. Der bliver lagt vægt på, at det 
skal være eksperimenterende, engagerende og foranderligt, og dette er med til at understøtte 
idealet om det unikke, og taler Musicon ind i Floridas teori.  

Unikhed er altså et punkt, som i høj grad går igen i kommunens fortælling på tværs af doku-
menter og interview. 
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En bydel med en kreativ identitet 
Den tydeligt kreative identitet relaterer sig til Richard Floridas teori, som beskriver 
muligheden for at identificere sig med et sted som en af de vigtigste ting, der tiltrækker krea-
tive mennesker. Til dels kan dette punkt siges at være en opsummering af de øvrige punkter, 
som tilsammen skaber et sted, der fremstår tiltrækkende. Men når vi her undersøger 
fortællingen om og visionen for den kreative identitet, er det interessant at undersøge, præcis 
hvordan begreberne udfoldes. 

Det musiske tema handler ifølge Roskilde Kommune (2007) “ikke om, at alle skal være kun-
stnere. Det handler om at undgå, at vi alle bliver slaver af vanetænkningens lænker.” (s. 4). 
Det er altså ikke klart defineret i strategien, at der nødvendigvis skal være tale om en kreativ 
målgruppe, men blot at stedet skal skille sig ud. Ifølge Rasmussen har sekretariatet først og 
fremmest været optagede af at lave ”en bydel som var attraktiv for nogle kreative aktører at 
være en del af” (Bilag 1, s. 7). Her kan aktører ses som en befolkningsgruppe, der er særligt 
engageret i bydelens udvikling. Det skal ses i modsætning til at tiltrække andre beboere og 
besøgende, som altså har været et sekundært fokus (Bilag 1, s. 7). Bydelens brugere er ifølge 
Rasmussen desuden en “bredere gruppe” end blot kreative mennesker, men denne gruppe er 
ikke yderligere defineret (Bilag 1, s. 11). 

Det er altså tydeligt, at kommunen skaber en fortælling om en “kreativ” og “musisk” identitet, 
men mere uklart hvad begreberne præcist dækker over, og hvordan bydelens brugere skal 
identificere sig med dette. 

Opsamling 
Det er tydeligt, at kommunen ønsker at formidle, at Musicon er en kreativ bydel. Hvilken 
konkret identitet, visionen foreskriver hos dens brugere, er endnu uklar, men det er tydeligt, 
at visionen er et udtryk for en fortælling, der på flere områder minder om Richard Floridas 
kriterier for den kreative by. 

Visionen beskriver et ønske om en bydel med varierede arbejdspladser. Men i højere grad læg-
ger Roskilde Kommune vægt på en fortælling om en særlig livsstil. Visionen om et sted til 
livsstil sker gennem kulturelle og sociale aktiviteter, men det sker også gennem en fælles in-
troduktion til nye beboere om hvad der gør Musicon anderledes end andre steder. Det betyder 
at man ønsker at invitere beboerne til at deltage i området og leve efter den særlige livsstil. 
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Visionen beskriver desuden, at Musicon skal være en social bydel med et landsbymiljø, hvor 
man kan mødes i kaffebaren eller deltage i områdets faciliteter og foreninger, hvilket i høj grad 
spiller ind i Floridas forståelse. Endelig vil man ifølge visionen skabe en bydel, som adskiller 
sig fra andre bydele i sit arkitektoniske udtryk. Her vil man gennem de materialer, der an-
vendes til byggerier i området være tro mod det industrielle look, hvilket skal markere, at 
bydelen bygges ovenpå et gammelt industriområde. 

Som det eneste punkt skiller mangfoldighed sig en anelse ud, da kommunens fortælling om 
bydelen ikke eksplicit lægger vægt på dette. Der er et ønske om at etablere blandede boliger, 
som skal tiltrække forskellige mennesker, men hvor Florida fremhæver det som et vigtigt 
punkt at kunne møde mange forskelligeartede mennesker, er dette mindre fremtrædende i 
fortællingen om Musicon. Her er det dog vigtigt at bemærke, at Floridas teori først og frem-
mest tager udgangspunkt i Nordamerika, hvor mangfoldigheden generelt set er større end i 
Danmark. 

Overordnet er der med fortællingen om Musicon tale om visionen, der i høj grad taler ind i 
Floridas teori, og dermed også sætter Musicon i sammenhæng med de mange andre bydele 
verden over, der er udviklet som følge af de tanker, Florida satte i gang. 

Men fortællinger kan ikke stå alene – udviklingen af Musicon kræver også planlægning fra 
kommunens side. Derfor vil vi i det følgende afsnit analysere de planlægningsprincipper, der, 
sammen med fortællingerne, skal skabe den bydel, kommunen håber på.  
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Planlægningen af Musicon 

Selvom vision og fortællinger i byudviklingen betyder noget, står det ikke alene. Oplevelsen af 
en bydel kommer også af udformningen, og denne udformning rammesættes gennem den 
kommunale planlægning. Planlægningsteoretikerne Amdam og Veggeland definerer 
planlægning som “bevidste kollektive handlinger og mål i forhold til det, der skal komme, om 
den ufærdige fremtid” (Jensen et al., 2007, s. 13). I dette afsnit er det altså kommunens han-
dlinger for Musicons ufærdige fremtid, der analyseres. Vi vil redegøre for de planlægn-
ingsgreb, kommunen efter eget udsagn lægger vægt på, og løbende vil vi inddrage relevante 
punkter fra visionen, som dele af strategien kan siges at have indflydelse på. 

Aktørdrevet byudvikling 
Et vigtigt princip for Musicons udvikling er ifølge Roskilde Kommune aktørdrevet byudvi-
kling. Det betyder, at kommunen “ønsker, at aktørerne selv udvikler projekter og aktiviteter 
og selv styrer og vedligeholder det, de sætter gang i” (Roskilde Kommune, 2007, s. 10). Selv 
regner Roskilde Kommune (2007) med at “det tager mellem 10-20 år at udvikle Musicon.” (s. 
15). Dette stadfæstes i handleplanen for området fra 2019, hvor det fremhæves, at ak-
tørinddragelsen fortsat vil “være fundamentet for bydelens udvikling.” (Bilag 5, s. 6). 

Inddragelsen af aktører i byplanlægningen taler ind i den planlægningsteoretiske retning, Bo 
Elling (2016) kalder det deltagerorienterede paradigme (s. 41). Ifølge Elling adskiller det 
deltagerorienterede planparadigme sig fra øvrige paradigmer ved at have fokus på borgernes 
inddragelse og deltagelse. Det står i modsætning til øvrige paradigmer, hvor planlægning i 
højere grad er en ekspertstyret proces eller er et resultat af en forhandling af det mulige (Elling, 
2016, s. 41). Dog må det bemærkes, at det deltagerorienterede paradigme først og fremmest 
handler om borgere, mens Musions inddragelse i højere grad er rettet mod virksomheder og 
foreninger. Fælles er dog, at udviklingen er et brud med den ekspertstyrede planlægning, som 
har fokus på i hvert fald nogle af de mennesker, der bruger bydelen. 

Et af formålene med det aktørdrevne princip er ifølge Roskilde Kommune (2007), at “det giver 
ejerskab til bydelen, som er brugernes og borgernes” (s. 10). Netop følelsen af ejerskab kan ses 
som et resultat af hvordan det deltagerorienterede planparadigme foreskriver identifikation 
af fælles værdier. Ifølge Elling (2016) sker denne identifikation dog på trods af det, han kalder 
“stærke aktørers interessevaretagelse” (s. 41). Hvor Roskilde Kommune opfatter aktørernes 
deltagelse som en styrke, og næsten anser aktørerne synonymt med borgere, står aktører og 
borgere for Elling i modsætning til hinanden. Her må der dog tages højde for, at det for Elling 
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er de stærke aktører, som kan modvirke borgernes interesser, mens kommunen, med sit ønske 
om unikke aktører og iværksættere, måske ikke i lige så høj grad står i modsætning til bor-
gernes interesser. 

Ifølge Roskilde Kommune (2007) vil den aktørdrevne udvikling “uden tvivl skabe dynamik og 
mangfoldighed, som kommunen ikke selv ville kunne skabe i en traditionel byudviklingspro-
ces” (Roskilde Kommune, 2007, s. 10). Her kan dynamik og mangfoldighed forstås som en 
udvikling, der understøtter visionen om det unikke i bydelen gennem variation i initiativer, 
som endelig kan bidrage til at skabe muligheder for social interaktion. 

I vores undersøgelse af brugernes oplevelse af Musicon møder vi tilfældigt ejeren af Musicon 
Mikrobryggeri, og det er tydeligt for ham, at han kan mærke sammenholdet og deltagelsen for 
aktørerne. Han fortæller, at aktørerne i Containerstriben ugentligt spiser morgenmad sammen 
i sekretariatets lokaler eller i mikrobryggeriet (Bilag 2, s. 26). Denne dynamik kan ses som en 
udførelse af den vision om social interaktion og landsbyliv, som kommunen beskriver. Det 
ugentlige møde over morgenmad og kaffe tegner et billede af en stærk kerne af aktører, som 
alle er investerede i bydelen og udviklingen heraf. Det er derfor tydeligt at mærke på ejeren af 
mikrobryggeriet, at der er en unik form for sammenhold og interaktion blandt aktørerne bag 
butikkerne i Containerstriben (Bilag 2, s. 26). 

Trods idealerne om inddragelse i planlægningen foreskriver strategien for Musicon, at kom-
munen skal “sige ja til de rette ideer og takke nej til de forslag, der trækker i forkert retning i 
forhold til visionen” (Roskilde Kommune, 2007, s. 12). Her adskiller aktørinddragelsen sig 
potentielt fra det deltagerorienterede planparadigme, da det er kommunens vision, og ikke 
borgernes fælles værdier, der er styrende for præcis hvilke idéer, der skal gennemføres. Sam-
tidig ønsker Roskilde Kommune at udvikle nye byggeprojekter, der kan være med til at styrke 
Musicons kreative profil (Bilag 5, s. 8). Det kan ses som et konkret eksempel på, at det også er 
visionen, og ikke alene borgere og aktører, der styrer udviklingen af Musicon. 

Midlertidighed 
Et andet princip i strategien for Musicons udvikling er midlertidighed. I den oprindelige 
strategi fra 2007 skriver Roskilde Kommune, at midlertidighed “er afgørende for bydelens 
udvikling. Det betyder, at de eksperimenterende projekter, der kommer i bydelens frizone ikke 
nødvendigvis er kommet for at blive.” (Roskilde Kommune, 2007, s. 10). Det uddybes yderlig-
ere i ramme- og lokalplanen fra 2010 hvor der står, at midlertidighed “giver mulighed for at 
bruge bydelen som et laboratorium, skaber dynamik og forandring” (Roskilde Kommune, 
2010, s. 7). Det har altså været helt bevidst, at man har arbejdet med midlertidighed i 
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planlægningen, og at aktørerne har haft mulighed for at eksperimentere med deres projekter. 
I følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan kommunen forsøger at bruge midlertidighed i 
planlægningen, samt hvordan det understøtter den vision, der er udformet. 

Midlertidige byrum kan ifølge John Pløger (2008) være vigtige, fordi de giver rum til kreativ-
itet og iværksætteri. I dag er det særligt kulturelt orienterede aktører, der udnytter de midler-
tidige byrum, mens deres aktiviteter tiltrækker bruger, der ikke ellers opsøger organiserede 
byrum. Dermed kan brugen af midlertidighed potentielt understøtte den kreative identitet, 
kommunen ønsker at skabe for bydelen. 

Ifølge Pløger er midlertidige byrum attraktive for virksomheder på grund af rimelige udgifter, 
og dette argument ses også hos Musicon. Ifølge Gunilla Stine Rasmussen fra Musicon-
sekretariatet har midlertidighed “den klare fordel at det er en måde at komme i gang på. Så 
når vi nu gerne vil invitere nogle kreative aktører herud, så skal de ikke ligesom have en masse 
penge op ad lommen eller forpligte sig” (Bilag 1, s. 25). Altså kan midlertidighed ifølge Ras-
mussen understøtte den aktørdrevne byudvikling ved at gøre det lettere at tiltrække de ak-
tører, der skal bidrage til byens udvikling. Der er grobund for, at aktører kan etablere deres 
projekt eller virksomhed, da man har sikret at anvende de gamle bygninger i området, og 
dermed har været i stand til at tilbyde en lav husleje for de aktører, man inviterer ind. 
Muligheden for at tiltrække aktører, der ellers ikke havde valgt at placere sig i bydelen, kan 
understøtte flere dele af Musicons vision. Først og fremmest kan flere aktører betyde et større 
udvalg af forskellige arbejdspladser, og afhængig af aktørernes type kan det også siges at bid-
rage til den sociale interaktion mellem bydelens brugere. Det kan især være tilfældet, hvis det 
lykkes at tiltrække nogle af de kreative og kulturelle aktører, som visionen foreskriver, og som 
ifølge John Pløger ofte tiltrækkes af midlertidigheden. 

Et eksempel på et midlertidigt byrum på Musicon er handelsstrøget Containerstriben. Ifølge 
Rasmussen er Containerstriben et forsøg og et “blivende sted til midlertidighed”. Det skulle 
blandt andet skabes ved brug af fragtcontainere, som har “den værdi i sig, at de kan stables, 
og de kan flyttes ind og ud og placeres et nyt sted” (Bilag 1, s. 22). Altså var det hensigten at 
containerne på Containerstriben skulle kunne flyttes løbende med henblik på at skabe en “dy-
namisk bebyggelse” (Bilag 1, s. 22). Det at skabe bebyggelse, der rent fysisk flyttes løbende, 
står i høj grad i modsætning til traditionelt byggeri, som typisk bliver stående meget længe. 
Lykkes det at flytte containerne kan det derfor i højere grad differentiere bydelen og bidrage 
til den unikhed, der ønskes for Musicon. 
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Sætter man den strategiske brug af midlertidighed i relation til den kreative vision for Mu-
sicon, kan det siges at understøtte visionen på flere punkter. Men trods midlertidighedens for-
dele, er der ifølge Rasmussens også udfordringer med denne strategi: 

Lige så snart man så er blevet en del af et område, så er [midlertidigheden] ikke så fed 
længere, fordi så betyder det faktisk at man ikke har lovning for at blive en del af et 
område fremadrettet. Så bliver den mere til sådan en kilde til bekymring, kan man sige. 
(Bilag 1, s. 25). 

Altså viser midlertidigheden sig i praksis også at have en effekt, der tilbageholder aktørerne 
for at finde vej til Musicon, idet at man ikke kan give lovning på, at en aktør kan blive forblive 
i bydelen, og at man derfor ikke kan have en længere horisont for sit virke i området. Rasmus-
sen siger at: “det er så fedt, det der med midlertidighed, der er bare ikke nogen, der har lyst til 
at være den.” (Bilag 1, s. 25). 

I forhold til Containerstribens muligheder for dynamisk bebyggelse er man også løbet ind i 
økonomiske udfordringer: 

At det så viste sig at de koster flere hundrede tusinde, når man bygger om i containere, 
og det derfor var en meget større investering, som også krævede en meget længere 
lejeaftale, det var en læring, vi først fik bagefter … Jeg tror ikke, at vi kommer til at se, 
at der bare lige bliver løftet containere ind og ud hvert femte eller tiende år. (Bilag 1, s. 
23) 

Grundet de økonomiske udfordringer ved løbende at flytte på fragtcontainerne er bydelens 
midlertidighed mere begrænset end oprindeligt planlagt. Derfor har Musicon med tiden udvi-
klet sig til at have mere blivende rammer for midlertidigheden. Dette ses blandt andet idet 
Containerstriben har en lejeaftale på mellem 20 og 30 år (Bilag 1, s. 17). Der er på baggrund af 
udfordringer, som midlertidigheden medfører, også blevet en stadig større accept af, at man 
er nødt til at inddrage mere blivende aktører i området: 

Vi havde egentlig fra starten af haft sådan et billede af at det bare sådan fuldstændig 
organisk vokser over noget permanent. Der fik vi lidt mere et billede af at at det mid-
lertidige og permanente er nok mere noget der fungerer mere side om side (Bilag 1, s. 
26).  

Midlertidigheden kan altså i høj grad bidrage til at opnå Musicons kreative vision, men også 
et princip, der har nogle praktiske og økonomiske udfordringer, og som til dels er blevet tonet 
ned med tiden. 
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Arkitektonisk udtryk 
I rammelokalplanen for Musicon fremgår det, at bygningers materialer skal fremsrå enten “rå 
og upolerede”, “simple og spontane” eller “heftige og sprælske”. Kommunen foreslår blandt 
andet at byggerier bruger beton, jern, metal, træ, plast, gummi, containere og genbrugsmate-
rialer (Roskilde Kommune, 2010, s. 16). Ifølge Rasmussen knytter denne lokalplan sig kun til 
få byggefelter, men alligevel giver den et indtryk af kommunens ønske for bydelens arkitektur. 
Formålet med de specifikke kriterier var ifølge Rasmussen at “slå en tone an … i forhold til det 
æstetiske udtryk” (Bilag 1, s. 19). 

Rasmussen påpeger at området med tiden har udviklet sig til at blive et godt område, hvor det 
“ikke [er] svært at forsvare at kommunen investerer penge”, og at man derfor fra kommunal 
side er begyndt at sælge byggegrunde med formål at etablere boliger  (Bilag 1, s. 27). Det bety-
der dog også, at man overlader meget af de arkitektoniske overvejelser til bygherren. Der er 
dog alligevel et ønske om bevare det fysiske udtryk, hvilket blandt andet ses i lokalplanen for 
kvarteret Indfaldet: 

Det er ønsket, at ny bebyggelse på Musicon bygger videre på områdets identitet som et 
nyskabende byområde med eksperimenterende byggeri og tydelige industrielle spor. 
Det er derfor en del af lokalplanens formål, at ny bebyggelse får et eksperimenterende 
og karakterfuldt udtryk (Roskilde Kommune, 2018, s. 10). 

Ligeledes beskriver lokalplanen for et andet kvarter, Bifaldet, et ønske om at “slå bydelens 
industrielle tone an” og arbejde med “en større råhed” i kvarterets byggeri (Roskilde Kom-
mune, 2017). 

Kommunens ønsker er til dels blevet mødt af de arkitekter, der har tegnet bydelens byggeri. 
Ifølge Rasmussen er Roskilde Festival Højskoles bygninger tegnet således, at de ligner con-
tainere, men i virkeligheden er det modulbyggeri: “Så har det … suverænt været de arkitekter, 
som syntes det rigtige var at arbejde med noget der ligner containere. Det ér ikke containere, 
det er bare moduler” (Bilag 1, s. 23). Som nævnt i forrige afsnit har der været økonomiske 
udfordringer med at bruge byggeri, der reelt var midlertidigt, men i højskoleboligerne har ar-
kitekterne altså valgt et udtryk, der kan siges at udtrykke midlertidighed. 

Kommunens ønsker til bydelens arkitektur kommer også til udtryk i et inspirationshæfte til et 
kommende boligområde fra 2017. Inspirationshæftet er ikke i lige så høj grad som ramme- og 
lokalplanen konkret på bygningernes materialevalg, men Musicon (2017) efterspørger “mate-
rialer, som patinerer smukt, og hvor selve materialets tekstur træder frem” (s. 7). Desuden 
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vurderes bygninger med hvide facader som udgangspunkt “ikke at være det rette til Musicon“ 
(Musicon, 2017, s. 7). Inspirationshæftet beskriver desuden et ønske om, at arkitekturen skal 
være en “dynamisk volumen” med en “varieret facade” (Musicon, 2017). Ifølge Rasmussen er 
disse principper dog “bare grundlæggende god arkitektur”, som hun gerne ser brugt i resten 
af kommunen også (Bilag 1, s. 21). Inspirationshæftets principper er altså ikke et forsøg at 
skabe et unikt, kreativt sted. Der, hvor arkitekturen i højere grad gerne må skille sig ud som 
kreativ bydel, er ifølge Rasmussen i variationen mellem forskellige bygninger. Her mener 
sekretariatet, at “det er sjovt at man også på den helt store linje ser noget meget forskelligt” 
(Bilag 1, s. 21). 

Ramme- og lokalplanens og inspirationshæftets retningslinjer kan ses som en måde at forsøge 
at opleve den vision for den unikke bydel, som er beskrevet i foregående analysedel. Der tegner 
sig dog et billede af en strategi, der har udviklet sig over tid. Hvor ramme- og lokalplanen fra 
2007 havde flere konkrete bud på alternative og unikke bygningsmaterialer, åbner inspira-
tionshæftet fra 2017 i højere grad for en arkitektur, som ikke nødvendigvis er lige så unik. 

Kreative erhverv 
Når Roskilde Kommune forsøger at skabe et unikt miljø, sker det blandt andet ved at styre 
hvilke erhverv, der placeres i bydelen.  

Ifølge Rasmussen har kommunen ikke hjemmel til at håndhæve hvilke erhverv, der findes i 
bydelen (Bilag 1, s. 13). Alligevel har de i ramme- og lokalplanen fra 2010 forsøgt at definere 
de “kreative erhverv”, bydelen ønsker, “i håb om at folk rettede sig efter det” (Bilag 1, s. 14). 
Planen fra 2010 henviser til Socialministeriets liste over kreative erhverv, som indeholder 
blandt andet design-, underholdnings-, musik-, reklame- og mediebranchen. Kommunen 
udvider dog denne liste til at inkludere “relaterede erhverv, herunder mindre produktionsvirk-
somheder, fx. mikrobryggerier, gourmetfødevarer, lydteknik eller lignende, samt relevante lib-
erale erhverv og servicevirksomheder som fx.f frisør, sundhedsklinik, cykelmekaniker, trans-
latører mv.” (Roskilde Kommune, 2010, s. 36). 

Netop handelslivet er noget af det, der i dag fylder i Containerstriben. Her har sekretariatet 
ifølge Rasmussen nogle særlige ønsker til eksempelvis de produkter, butikkerne sælger: 

Når vi snakker produkterne, så vil vi gerne have, at de enten er stærke indenfor bæredy-
gtighed eller at de er stærke indenfor håndværket, at det er et godt håndværk. Den 
håndristede kaffebønne eller potteri eller et eller andet. Eller for det tredje, at de er 
stærke indenfor noget der er sådan helt spot-on stedsspecifikt, der bare passer til 
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stedet, fordi det taler ind i det musiske, det kunstneriske, eller fordi det bruger råvarer 
fra området, eller er blevet til i et samarbejde med nogle forskellige aktører (Bilag 1, s. 
16). 

 

Her bruges udvælgelsen af erhverv altså til at understøtte den stedsidentitet, der fremsættes i 
visionen for Musicon. Udvælgelsen understøtter ønsket om at skabe en bydel til livsstil, og 
samtidig er den med til at skabe et unikt handelsliv, som skiller sig ud fra resten af Roskilde. 
Afsluttende understøtter ønsket om samarbejde med andre aktører visionen om den sociale 
bydel og det landsbyliv, som ønskes. 

Opsamling 
Vi kan altså med analysen af planlægningen af Musicon se, få en indsigt i de principper, der 
ligger til grund for udviklingen af Musicon. Vi vil her kort opridse de pointer, der er blevet 
udlagt i analysen af planlægningen af Musicon. 

Det står klart, at der tegner sig et billede af en udvikling, der i høj grad involverer aktørerne i 
området. Det er dermed et brud med den ekspertdrevne udvikling, og i stedet ses der en udvi-
kling med større grad af deltagelse, hvorfor planlægningen til dels skriver sig ind i det, der af 
Bo Elling defineres som det deltagerorienterede planparadigme. Alligevel ses der en forskel i 
forhold til det deltagerorienterede paradigme, da Roskilde Kommune ikke alene inddrager ak-
tører frem for borgere, men også går ind og udvælger de aktører, de mener passer bedst ind i 
den profil, kommunen ønsker at skabe i området. Dermed bliver visionen også styrende for 
strategien, og det er altså ikke udelukkende en inddragelse af borgere og aktører, der dikterer 
udviklingen. 

Som et led i planlægningen bruges der midlertidighed, der skal sikre en dynamisk udvikling i 
området. Det er et helt bevidst valg, og Roskilde Kommune påpeger, at man får en form for 
planlægningsmæssigt laboratorium, der igen skal understøtte den kreative profil. Desuden har 
et hovedargument for midlertidigheden været, at man har kunnet tiltrække en række aktører, 
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idet man har kunnet sikre en billig husleje. Containerstriben er en af katalysatorerne for mid-
lertidighed, hvor Containerstriben skaber en blivende ramme for midlertidigheden. Bagsiden 
af midlertidigheden viser sig at blive en udfordring for aktørerne, da midlertidigheden bliver 
en kilde til bekymring. Man kan som aktør ikke forudse fremtiden, og man kan som aktør 
derfor ikke vide sig sikker på, om man er en af de blivende aktører, eller om midlertidighed på 
sigt vil lukke ens forretning. I forlængelse af det, har man også måtte erkende, at den grad af 
midlertidighed, man har ønsket for området ikke har været mulig. Man er derfor gået på kom-
promis med omfanget af midlertidighed af økonomiske hensyn, da midlertidighed i det oprin-
deligt tiltænkte format viser sig at være for dyr. 

Derfor prøver man at skabe midlertidighed gennem det arkitektoniske udtryk. Der er fra Ros-
kilde Kommunes side defineret en holdning til de byggematerialer der skal anvendes til by-
ggerierne og hvordan facadeudtrykket skal være. Det viser sig gennem containerudtrykket, 
som man har brugt på et modulbyggeri. Modulbyggeriet er beklædt med en facade, der giver 
indtrykket af, at man blot har stablet nogle containere oven på hinanden. Det viser sig med 
tiden, at Musicon er blevet et godt byområde, hvilket tiltrækker en række nye byggerier. Her 
er udfordringen, at man fra kommunal side ikke kan gå ind og beslutte det arkitektoniske ud-
tryk. Der ses dog en velvilje fra bygherre til at imødekomme en række af de ønsker, man har i 
Roskilde Kommune, så man bibeholder de udtryk, man ønsker i området. Men retnings-
linjerne for de nyeste byggegrunde er ikke meget specifikke, og er i højere grad udtryk for “god 
arkitektur” end for et forsøg på at være anderledes end andre byer. 

Endelig har Roskilde Kommune ønsket at skabe grobund for en række mindre aktører. Der 
har ikke været et ønske om, at kædeforretninger skulle finde vej til Musicon, og derfor har 
kommunen defineret en række eksempler på aktører, man forestiller sig, er relevante for om-
rådet. Det drejer sig i høj grad om de mindre og unikke butikker. Det er på trods af, at kom-
munen ikke har hjemmel til at bestemme, hvilke aktører der slår sig ned på Musicon, men ved 
at definere den ønskede aktør, håber man, at det vil appellere til den lille og unikke aktør.  
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Oplevelsen af Musicon 

I dette afsnit undersøger vi oplevelsen af Musicon hos de mennesker, der bruger bydelen. Vi 
vil som nævnt i teoriafsnittet tematisere informanternes svar efter de tre analytiske begreber: 
materialiteter, praksisser og ånd. Forskellige mennesker oplever ting forskelligt alt efter 
beskuerens udgangspunkt og ståsted. Analysen vil have fokus på, hvilke oplevelser, der går 
igen hos informanterne. I afsnittet materialiteter vil vi afdække hvordan informanterne 
oplever Musicons materialitet, herunder Musicons udseende, farver, bygninger og arkitektur. 
Derefter vil vi undersøge informanternes oplevelse af bylivet, handelslivet og de aktiviteter, 
der findes i området. Endelig vil vi komme ind på informanternes fornemmelse af stedets ånd, 
som ikke forholder sig til direkte til områdets materialiteter og praksisser.  

Oplevelsen af Musicons materialiteter 
I dette afsnit analyseres oplevelsen af Musicons materialiteter, hvilket dækker over både det 
byggede miljø, naturlige miljø og de ting, der bevæger sig gennem byen. I vores gennemgang 
af empirien var det dog først og fremmest det byggede miljø, der blev italesat oplevelser af. Ud 
fra vores stedsbaserede interviews har vi kategoriseret oplevelsen i en række af temaer, der 
omhandler den fysiske del af Musicon. Først vil vi komme ind på oplevelsen af den rå og in-
dustrielle æstetik samt brugen af farver i byggeriet. Derefter vil i belyse brugernes oplevelse 
af, hvordan Musicons æstetiske udtryk overordnet adskiller sig fra andre steder, og hvordan 
det byggede giver en oplevelse af midlertidighed eller spontanitet. Til sidst vil vi komme ind 
på nogle af de nyere boligbyggerier, hvoraf oplevelsen på flere punkter adskiller sig fra det 
øvrige byggeri. 

Det rå udtryk 

Det fremgår klart af de svar, som informanterne gav, da vi spurgte ind til hvordan de oplever 
Musicons visuelle udtryk, at der er en bred enighed om, at Musicon har et “råt” udtryk. Der er 
således flere af de adspurgte informanterne, der giver udtryk for, at man tydeligt kan se den 
gamle fabrik Unicon i det udtryk, som Musicon den dag i dag bærer præg af. En højskoleelev 
påpeger følgende om Musicons fysiske udtryk: “Det er jo at det er de her gamle betonvægge og 
containere og alle de her gamle betonsøjler der stadig står dernedaf og virkelig altså det viser 
jo bare at det her der er et gammelt fabriksindustriområde” (Bilag 2, s. 40). Det er altså i kraft 
af områdets gamle funktion som betonfabrik, og at man har valgt at bevare mange af de 
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bygninger, der var en del af den gamle fabrik, at det rå udtryk manifesterer sig. En folkeskole-
lærer siger ligeledes om Musicon: “Det er jo sådan lidt råt, altså de her containerbygninger, 
der er sådan lidt byggeplads-charme over det.” (Bilag 2, s. 16). Det står dermed klart, at det 
ikke kun er de eksisterende bygninger på matriklen, der giver oplevelsen af det rå udtryk hos 
informanterne. Som folkeskolelæreren nævner, er det også de containere, man har valgt at 
placere i området, blandt andet i Containerstriben, at informanterne får oplevelsen af noget 
råt. Som tidligere nævnt er det fra kommunens side bevidst, at man har ønsket at bibeholde 
og bevare et udtryk, der kredser om en stil og æstetik, der bærer præg af industri. Hun nævner 
at det også er for at bevare stedets identitet, og at man med det in mente vil udvikle området i 
denne stil. At man samtidig er igang med at udvikle bydelen ovenpå den gamle betonfabrik 
skaber ligeledes indtrykket af et råt look i bydelen. Det fortæller en studerende: “og så også en 
masse byggerod hele tiden, føler jeg” (Bilag 2, s. 61). Det kan både være det, at bydelen ligger 
og udvikles i et gammelt industriområde, men også det faktum, at bydelen er relativt ny. Der-
for etableres der også en række nye ting i området, hvilket også viser sig gennem netop by-
ggepladser og “byggerod”. 

Enkelte informanter var mere kritiske overfor det rå udtryk. En håndværker påpeger, at han 
synes de blandede bygninger er “sjove”, og at han godt kan lide, at bygningerne skiller sig ud 
fra hinanden, men samtidig påpeger han, at han “ikke selv [ville] flytte ind i en container som 
den derovre, men derfor må andre jo godt have lov” (Bilag 2, s. 58). Håndværkeren giver ud-
tryk for en forbeholdenhed overfor det materielle udtryk, som få andre informanter gør. Hvad 
det betyder for hans oplevelse af at høre til i  bydelen, vil vi uddybe i afsnittet om oplevelsen af 
tilhørsforhold. 

Farverne 

En ting der går igen i flere interviews er betydningen af farverne på Musicon og de indtryk, 
som som informanterne får af farverne. Hos flere af de adspurgte informanter er det netop 
farverne og bygningernes udseende, som giver det umiddelbare indtryk af det kreative og 
unikke i bydelen. Blandt andet siger en informant: ”Jeg synes det er meget anderledes. Meget 
fedt område. Jeg kan godt lide de der forskellige farver. Det skiller sig lidt ud, så det synes jeg 
faktisk er ret fedt.” (Bilag 2, s. 19). Vi har også bidt mærke i, at flere informanter finder det 
farvede og kreativt udformede mest appellerende, når vi har spurgt dem om, hvorvidt de 
kunne finde på at bosætte sig på Musicon. En ansat hos Roskilde Festival synes det kunne være 
tiltalende at bo i en container (Bilag 2, s. 51) ligesom uddannelsesvejlederen udpegede et 
specifikt træhus, som han synes kunne være spændende (Bilag 2, s. 46). I samtale med en 
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folkeskolelærer spurgte vi ind til oplevelsen af de nærliggende boliger i forskellige farver og 
former, der ses nedenfor: 

Foto 1 

Udsigt fra Containerstriben. Fredag den 27. november. 

 

Note. Eget foto.  

Folkeskolelæreren udtalte, at området på billedet ser “meget fedt ud” og tilføjer, at “der er 
sådan lidt legoklods over det” (Bilag 2, s. 14). Den positive oplevelse i kombination med asso-
ciationen til legoklodser giver altså et indtryk af, at informanten tiltales af de mangeartede og 
forskelligformede bygninger. En medstuderende på RUC bider ligeledes mærke i farvene og 
siger, at det giver det “et familievenligt look ved brug af nogle farver og noget lys, og sådan lidt 
nogle små områder og niveauer og så videre, så det bliver lidt mere hyggeligt” (Bilag 2, s. 32). 

En musiker beskrev sin oplevelse således: ”Der er jo lidt industrielt. Sådan lidt faldefærdigt 
nogle steder, og noget farve, og det kan jeg nu egentlig godt lide” (Bilag 2, s. 18). Foruden at 
være appellerede som boliger, skaber farvespillet i bydelen en eller anden form for kontrast til 
alt byggeriet og den grå beton, som står tilbage fra Unicon-fabrikken. De to skatere nævnte 
ligeledes råheden i bydelen, som noget af det som trækker dem til Musicon. De sætter stor pris 
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på graffitien, som indhyller skaterhallen Hal 12 (Bilag 2, s. 37). Her er farverne ikke blot en 
kontrast fra Musicons rå look; det bliver faktisk en del af det rå look. 

Spontaniteten 

Mens vi står på Containerstriben ved nogle borde-bænkesæt, udtaler en ansat på Roskilde Fes-
tival, at området “udstråler sådan lidt kreativitet og lidt, øh ja, lidt, man smider lige noget ned. 
Altså det er lidt tilfældige, men det er så ikke tilfældigt. Det er sådan lidt DIY byggeblokke og 
sådan, det er ikke færdige ting.” (Bilag 2, s. 52). 

Foto 2 

Containerstriben, foran Musicon Mikrobryggeri. Fredag den 27. november. 

 

Note. Eget foto. 

Som informanten bider mærke i, er det følelsen af, at man har placeret nogle containere som 
gør, at man kan lave nogle tilbud i form af butiksliv og aktørdrevne aktiviteter. Det er igen det 
fysiske miljø og de materialer, man bruger i arkitekturen, der giver en følelse af dels noget råt, 
men også midlertidighed, idet at en container umiddelbart hurtigt ville kunne flyttes til et an-
det sted. Med henvisning til den stige og palle, der ses til venstre på ovenstående billede, siger 
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den ansatte på Roskilde Festival: “Så ligger der en stige der og en kvartpalle … det er organ-
iseret rod” (Bilag 2, s. 53). Det står altså klart, at vores informanter oplever midlertidighed i 
området, som også har været en bevidst og målrettet ambition i udvikling af området. Selvom 
man er ikke er lykkes med at skabe midlertidighed i det omfang, man har ønsket sig, har det 
egentlig ikke den helt store effekt på brugeren oplevelser. Som en af de ansatte på Roskilde 
Festival påpeger:  

Det er meget sjovt at se at det har udviklet sig, det der med nu kommer der sådan nogle 
bygninger der og sådan det der helt blandede sådan lidt klondike-agtige eller sådan lidt 
jeg smækker lige en by op. Tilstræbt tilfældigt. (Bilag 2, s. 51) 

Det står altså klart at bydelen til trods manglen på den tilsigtede grad af midlertidighed stadig 
formår at giver brugerne en oplevelse af, at man har skabt noget midlertidigt. 

De nye betonbyggerier 

Når vores informanter taler om de nye betonbyggerier, der under empiriindsamlingen var un-
der opførsel i bydelen, viser der sig en delt holdning til oplevelsen af netop det fysiske miljø. 
Noget tyder på, at byggeriet modarbejder oplevelsen af områdets unikhed, som præges af det 
rå og midlertidige look. Med henvisning til karréen på nedenstående foto udtaler en uddan-
nelsesvejleder: “Jeg frygter lidt, når jeg kigger på sådan noget…”, men bliver afbrudt af sin 
kollega, som siger “Ja, det er jo ik’ sjovt”. Den første uddannelsesvejleder afslutter: “… som 
skyder op dér. Så begynder jeg at frygte lidt hvad det ender med, det her” (Bilag 2, s. 45). 
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Foto 3 

Erhvervshuset Samspillet. Onsdag den 16. oktober. 

 

Note. Eget foto. 

Uddannelsesvejlederen uddyber om byggeriet, der skal blive til erhvervshus: “Det ser sgu lidt 
firkantet ud. Det kunne lige så godt ligge på havnen inde ved Islands Brygge. Eller Nordhavnen 
eller sådan…” (Bilag 2, s. 46). Ved at henvise til nyopførte bydele i København giver informan-
ten udtryk for, at byggeriet netop ikke skiller sig ud på den måde, informanterne ellers 
værdsætter og som er et mål for kommunen. 

Informanten oplever byggeriet som noget, der er set før, og det bidrager ikke til områdets 
unikhed. En pensionist tilføjer: “de andre huse er ucharmerende og uindbydende” (Bilag 2, s. 
4). Informanternes oplevelser af byggeriet optræder på trods af, at der har været en velvilje til 
at tage hensyn til et råt ydre på byggerierne. Historiefortælleren peger på lejlighedsbyggeriet 

ved Lydmuren og siger: “Og så laver man de der kaninbure derovre. I alt muligt mærkeligt 



 

59 

firkantet crap” (Bilag 2, s. 21). Han har en tydelig forventning til bydelens visuelle fremtoning 

og er åbenlyst frustreret over nybyggeriet. 

Andre informanter er overvejende positive for de nye byggerier. En revisorstuderende siger:  

Det minder lidt om der hvor jeg bor, sådan noget nybyggeri. Jeg synes det er fedt nok 
med de der mursten. At man går lidt tilbage til mursten. Det er meget pænt. I stedet 
for de der almindelige flade facader. Det synes jeg er lidt kedeligt, på en eller anden 
måde. (Bilag 2, s. 20) 

Han er altså modsat de andre informanter ikke kritisk overfor byggeriet, fordi byggeriet trods 
det mere traditionelle udseende bruge mursten til facaden. Alligevel er den revisorstuderende 
i undertal blandt vores informanter, hvoraf mange er kritiske. 

Opsamling 

Vores stedsbaserede interviews tegner et bredt billede af, at Musicons rå, farverige og unikke 
æstetik i vidt omfang tiltaler vores informanter. Bevarelsen af den gamle betonfabrik i samspil 
med de unikke, farverige og spændende nye byggerier skaber en opfattelse af en midlertidig-
hed, som medfører en følelse af frihed til selv at skabe rammerne for bydelens videre udvikling. 
Det er dog hovedsageligt området omkring Containerstriben, de farverige huse og det store 
gyldne museum Ragnarock, og den store kontrast mellem de gamle fabrikshaller og bet-
onsøjler som omgiver netop Containerstriben, som er i fokus hos vores informanter. 

Særligt det store nye betonbyggeri, som skal blive til Erhvervshuset Samspillet, skaber røre 
blandt flere informanter, som finder det forstyrrende, malplaceret og nogle endda frastødende 
i den ellers spændende og farverige bydel. De oplever, at det bryder med den ellers 
charmerende kontrast mellem beton og farver.  

Der er ingen tvivl om, at den store kontrast mellem byggeplads, beton og de færdige byggerier 
er tydelig at se og mærke og det store spørgsmål, der melder sig er, om de farvede, unikke og 
spændende byggerier, i virkeligheden gør de grå betonbyggerier endnu mere kedelige, og om 
det gør det svært fortsat at imponere og tilfredsstille den kritiske del af brugerne, gæsterne og 
borgerne. 
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Oplevelsen af Musicons praksisser 
I dette afsnit vil vi belyse de menneskelige aktiviteter og praksisser, der opleves på Musicon. 
Hvor de fleste materialiteter ikke bevæger sig, mens de observeres, er praksisser anderledes. 
Jf. teoriafsnittet om praksisser består oplevelsen af praksisser i mindre grad af at observere en 
enkeltstående handling, men i højere grad af gentagelsen og samspillet mellem forskellige 
praksisser. Gentagelsen kan give en oplevelse af rytme, mens uforudsigelige praksisser kan 
supplere hinanden i oplevelsen. Af disse årsager handler vores informanters oplevelse af Mu-
sicons praksisser i mindre grad om de praksisser, der foregår for øjnene af dem, og i højere 
grad af generelle indtryk opbygget over længere tid, som de mindes om, mens de befinder sig 
i bydelen. 

Oplevelsen af Musicons praksisser er opdelt i tre forskellige temaer. Først beskrives oplevelsen 
af livet i byrummet, dernæst de specifikke praksisser der knytter sig til handelslivet, og til sidst 
brugen af bydelens faciliteter. 

Livet i byrummet 

Flere af vores informanter giver udtryk for, at det liv, der foregår i området, er en vigtig del af 
den oplevelse, de har af stedet. En fysiosterapeutstuderende peger på at  

om eftermiddagen, masser der kommer til og fra fordi der er skoler herude, og så er 
der sådan en skaterbane dernede, og der synes jeg ihvertfaldet, også særligt om som-
meren, at der er der mange unge. Så der sker der også noget, det giver noget liv i hvert 
faldet (Bilag 2, s. 63). 

Ved at henvise til praksisser der foregår hver eftermiddag, giver den fysiotereapeutstuderende 
udtryk for nogle praksisser, der er gentagende. Denne oplevelse af rutiner går igen hos flere 
informanter. Også en gruppe af tre medarbejdere fra Roskilde Festival påpeger at der “er også 
er kommet lidt liv qua højskolen og der er elever i nærheden og der er også elever ovre fra 
Teknisk Skole” (Bilag 2, s. 51). 

En kvindelig beboer i området fremhæver nogle af de mere uforudsigelige praksisser, men som 
jævnligt opleves i forskellige former: “Der er altid noget der sker, der er enten en lille koncert 
eller ja ... sådan noget” (Bilag 2, s. 10). Det går igen hos to pensionerede beboere, som lægger 
vægt på, at de har været med til at starte morgensang op om søndagen, og at den slags skal 
man “bakke op om” (Bilag 2, s. 68). En højskoleelev lægger også vægt på de små initiativer: 
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“Jeg synes også at det er ekstremt fedt at der er plads til alle de her små initiativer hvor at folk 
kan være” (Bilag 2, s. 40). 

En håndværker lægger vægt på, at bydelens liv varierer mellem hverdag og weekend: “Meget 
blandet, jeg synes der er masser af aktivitet herude. I hverdagen er det jo byggeaktivitet, og i 
weekenden folk der skal til og fra og som bruger parken. Jeg synes der er meget blandet liv, 
altid, hele tiden.” (Bilag 2, s. 57). En beboer oplever ligeledes byggeriet, men er mere negativt 
stemt overfor byggeriet: “Det er lidt irriterende nogle gange med det der bankeri” (Bilag 2, s. 
10). Dette kan dog hænge sammen med, at kvinden er beboer på Musicon og derfor oplever 
støjen på mere tæt hånd. 

De udtalelser der her er inddraget er fra brugere, der er overvejende positivt stemt over for 
bylivet på Musicon. En af de tre medarbejdere fra Roskilde Festival går så langt til at beskrive 
området som et sted med oaser “Jeg syntes at det her det er begyndt at få de der naturlige 
oaser der bryder det boligblokkene på en ret fed måde.” (Bilag 2, s. 54). Det er dog vigtig at 
nævne, at der var et ret begrænset liv i byrummet, da vi var der, og de informanter som herover 
er inddraget udtalelser sig i generelle vendinger og ikke kun specifikt om de tidspunkter, vi 
interagerer med dem på Musicon. Der er dog også et par af vores informanter, som italesætter, 
at der var lidt stille i bybillede blandt andet en folkeskolelærer, som siger at “lige pt. er det jo 
sådan lidt grå efterårsdag, så det er sådan lidt trist. Men jeg kan godt se potentiale.” (Bilag 2, 
s. 12). Han bliver bakket op af en musiker, som på vej ind til Roskilde Festival Højskole siger 
“ja, altså, lige i dag, ja, så er her trist.” (Bilag 2, s. 17). Musikerens udtalelse falder ved hjørnet 
af Rabalderstræde og Lydmuren som vist nedenfor. 
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Foto 4 

Krydset ved Rabalderstræde og Lydmuren. Lørdag den 21. november.

  

Note. Eget foto. 

Trods det aktuelle vejr og manglende aktiviteter i interviewsituationen er informanterne i flere 
tilfælde i stand til generelt at beskrive en positiv oplevelse af byens liv. Ved at være til stede i 
bydelen får informanterne tilsyneladende øje på elementer, der minder dem om og lader dem 
beskrive oplevelser af mere livlige stunder på Musicon. 

Butikslivet 

Det er altså den kvalitet, som livet i bydelen tilbyder området, der er i fokus hos langt de 
fleste af vores informanter. Og det er særligt udtalt i forhold til bydelens butiksliv. Som en 
pensionist forklarer, da spørgsmålet om hvad det netop er, han godt kan lide ved den måde, 
tingene ser ud på, svarer han: “Det er spændende og små nicher og søde mennesker og det er 
som om det er et bestemt folkefærd. Et folkefærd der har forskellige butikker” (Bilag 2, s. 3). 
Han kalder de erhvervsdrivende “spændende mennesker, altså jeg tror ikke det er hardcore 
forretningsfolk der flytter ind her” (Bilag 2, s. 5). Det opleves altså af brugene, at de 
erhvervsdrivende er med til at skabe Musicon som en levende og kreativ bydel som følge af 
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kommunens planlægningsprincipper. Den positive indstilling til at der er butiksliv i området, 
går igen hos to gymnasieelever, som er taget til Musicon fra Ishøj for at skate: 

Det er rigtig rigtig fedt, at der også kommer noget andet liv heroppe, i stedet for at der 
bare er industri, så man også lige kan få en bid mad eller købe noget tøj eller et eller 
andet i den stil. Det giver noget rigtig god liv heroppe (Bilag 2, s. 36). 

De lægger i deres beskrivelse af hvordan dette liv kommer til udtryk især vægt på, at det er 
butikslivet, som har været med til at skabe det. Og den faktor at bydelen er ny, er da også noget, 
som bliver fremhævet, når vi spørger til oplevelsen: “Det er først lige i løbet af de sidste par år 
at den her at det her er kommet og der ligesom har været noget at komme her for” (Bilag 2, s. 
53). Dermed er der også en relevans, der bliver synlig, idet der er folk i området, og der opstår 
nogle ønsker og krav til, at der skal være lidt godt at forkæle sig selv med. Flere af informan-
terne peger på de sociale scener, som de erhvervsdrivende skaber, såsom Kafferisteriet og 
Mikrobryggeriet: “Jeg bruger madstederne, jeg bruger.. øhm, værkstederne. Jeg bruger øhm, 
hallen derovre. Vi har lige haft en festival – kunstfestival” (Bilag 2, s. 24). Som en anden bruger 
påpeger, 

så kan man se at alle de her butikker, de kender bare hinanden. Eller, de snakker 
sammen. Det giver også et eller andet når man kommer, sådan man føler, okay, det er 
meget fedt at være her – end hvis man går nede i gågaden hvor alle konkurrerer lidt 
med hinanden, ik’, og man kender ikke en skid. (Bilag 2, s. 49) 

Det er altså tydeligt, at butikslivet tiltrækker folk, dog er der også en lidt anden oplevelse af, 
hvem netop butikslivet henvender sig til, da disse eksklusive niche iværksættere netop også 
henvender sig mere snævert. Det gælder både udbud men også priserne:  

Det her område er nok mest til os som har et fast arbejde og tjener lidt, for de unge er 
nok lidt – jeg ved ikke helt – men det er nok lidt for dyrt for dem. Og så er der al-
ligevel ovre i bryggeriet, så kan man godt se, at der er nogle der bruger det som fred-
agsbar. Men måske er det lidt for niche, for det er ikke – det er jo ikke Tuborg og 
Carlsberg Hof man kan få der. (Bilag 2, s. 44). 

Som denne informant fremhæver, er de butikker og caféer der er etableret på Musicon, særlige 
og spændende, men også ekskluderende for eks de studerende grundet deres prisleje. Og som 
de tre informanter når frem til i deres interne snak, så ville der, hvis udbuddet var der, også 
være flere unge fra Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Festival Højskole der ville bruge om-
rådet (Bilag 2, s. 51). 
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Livet ved faciliteterne 

Der opleves også praksisser, som relaterer sig til bydelens faciliteter. En mor til to fremhæver 
skatehallen og -ramperne: ”Vi bruger stort set kun Hal 12 hvor min søn kører på ramper, 
eller også så er vi udenfor hvor der også er skaterramper” (Bilag 2, s. 7). Og der er flere af in-
formanterne der netop siger det, blandt andet to gymnasieelever, der kommer til Musicon fra 
Ishøj i bil: “Vi er ude at stå på skateboard, mig og en af mine venner” (Bilag 2, s. 35). 
Skaterne forklarer, at de nok er der hver eller hveranden uge, hvis vejret er godt (Bilag 2, s. 
36). En anden informant siger: “Der er altid nogle unge mennesker der hænger ud på skate-
parken, jeg synes det er dejligt” (Bilag 2, s. 10). Den plads der er, til at dyrke sine interesser 
er vigtig og bliver italesat af flere af informanterne, både med henblik på at dyrke sine egne 
interesser, men i lige så høj grad for at møde andre ligesindede, selvom de måske ikke er li-
gesom en selv: 

Det har egentlig været meget fedt, synes vi. At der også er nogle andre her end bare 
skatere. At der kommer lidt fra alle kredse, eller hvad man siger. Også med musikstud-
ierne herovre og alt sådan noget, det synes vi er meget fedt  (Bilag 2, s. 37).  

Når vi spørger ind til hvad, det er for andre aktiviteter, der er spændende, svarer de samme 
informanter: “Vi har set masser der bare kommer og maler her nogle gange og sådan noget, 
så det giver også lidt til det, som vi synes er meget fedt” (Bilag 2, s. 37). Der er altså både en 
mangfoldighed af aktiviteter og af mennesker, som tilsammen skaber et værested for de 
mennesker, der netop trives i og med denne mangfoldighed. Som den førnævnte mor til to 
understreger: 

Jeg synes det er fedt for de unge og de unge de elsker jo at komme herned, og jeg tror 
der er mange der kommer herned og skater rundt. Hellere, tænker jeg, at de kommer 
herned og skater rundt, end at de render rundt på gaden (Bilag 2, s. 8).  

Informanten oplever altså, at der skabes et miljø, hvor især unge mennesker inkluderes, 
selvom de måske ikke bor lige op og ned af det. Og netop det inkluderende er også en formu-
lering fra andre informanter: “Og så kommer jeg her fordi mange af mine venner kommer her, 
og det er sådan et fristed for kunst. Altså går du derind, så er du velkommen. Lige meget hvad 
og hvem du er” (Bilag 2, s. 23). Det er tydeligt at denne følelse af “fristed” går igen hos flere af 
vores informanter, på tværs af alder, som en uddannelsesvejleder benævner om det at mødes 
på Musicon: “Jeg tror bare at det er lettere at falde i snak med nogen. Der er som regel ret let 
at sætte sig ned her og falde i snak med nogen – når der sidder nogen” (Bilag 2, s. 44). Bydelens 



 

65 

faciliteter får i særdeleshed værdi for vores informanter, gennem den mulighed de giver for at 
dyrke sine interesser og møde andre mennesker.  

Opsamling 

Praksisserne der foregår på Musicon har vigtig betydning for oplevelsen af livet i bydelen. Den 
aktivitet som vores adspurgte informanter nævner, er til stede på Musicon, er båret af både 
muligheder for at delagtiggøre sig og møde mennesker. Disse muligheder udgør en hjørnesten 
i oplevelsen af Musicon, som alle vores informanter fremhæver. Det skaber et miljø, der er 
inkluderende for de brugere, vi mødte i bydelen. Ligeledes tillader faciliteterne, såsom skater-
bane og butiksstrøg, at livet i bydelen er synligt, og det er af betydning for, at bydelen opleves 
som livlig. Flere af vores informanter fortæller, at butikslivet har haft stor betydning. Vores 
informanters udsagn påpeger også, at det processuelle i bydelen giver en følelse af liv – særligt 
er det graffitimalere, der fremhæves som en positiv kvalitet, der virker inspirerende på vores 
informanters oplevelse. 

Oplevelsen af Musicons ånd 
Stedets ånd er modsat oplevelsen af materialiteter og praksisser i mindre grad noget, der kan 
observeres. Selvom ånden ofte opstår med udgangspunkt i materialiteter og praksisser, så kan 
stedets ånd også gå ud over disse. I dette afsnit vil vi derfor belyse den opfattelse af Musicon, 
der kommer til udtryk blandt vores informanter, men som ikke er et direkte resultat af enten 
materialitet eller praksis. 

Opfattelsen af stedets ånd er i højere grad forskelligartet blandt vores informanter, og derfor 
er nedenstående tematisering også mere forskelligartet end i de to tidligere afsnit. Først vil vi 
komme ind på oplevelsen af, at bydelen favner mangfoldighed og fordrer deltagelse. Dernæst 
vil vi belyse oplevelsen af, at Musicon er en miljøbevidst bydel, hvor genbrug af byggemateri-
aler prioriteres. Til sidst vil vi belyse den oplevelse, at kommunen har økonomiske interesser, 
som står i vejen for den kreative oplevelse. 

Invitation til deltagelse og mangfoldighed 

Flere informanter har en oplevelse af, at Musicon inviterer til en form for deltagelse. Den op-
levelse kommer muligvis til dels som resultat af bydelens materialiteter og praksisser, men det 
kan først og fremmest karakteriseres som en del af stedets ånd, som ikke har nogen umiddel-
bar sammenhæng med konkrete praksisser eller materialiteter. En musiker siger at hun “kan 
mærke den der sådan spirende vibe herude” (Bilag 2, s. 18), og en pensionist oplever, at “man 
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skal være lidt pioner for at bo her, man skal have lyst til nogle ting, udover bare at bo” (Bilag 
2, s. 66). Informanten har altså en idé om, at man skal deltage i områdets aktiviteter. Udover 
førnævnte udtalelser fortsætter en ansat på Roskilde Festival med at forklare, at han “får sådan 
en fornemmelse af at man selv kan sætte et præg på det” (Bilag 2, s. 52). Han uddyber: 

Jeg havde sådan en idé om, at man selv ville kunne spørge: “Kan jeg ikke smide en 
container op her og lave et eller andet?”. Det er ikke fordi jeg kommer til at gøre det, 
men jeg synes, det er sådan, det er den fornemmelse, der er i området. At det er sådan 
lidt blikslag og sådan gør-det-selv-kulturer på en eller anden måde. (Bilag 2, s. 52). 

Fornemmelsen af, at bydelen er spirende og indbyder til deltagelse går altså igen hos flere 
informanter. Det er oplevelsen af, at man aktivt kan gå ind og deltage i udviklingen af bydelen. 
Et fænomen som også beskrives som drivkraft i den identitet, man forsøger at skabe om sig 
selv. Det er ikke nødvendigvis tale om en indsats der skal udvikle byens identitet. Alligevel ser 
vi flere informanter sætte ord på deres oplevelse, når vi spørger dem om emnet. Mens flere af 
bydelens brugere oplever, at de selv ville kunne deltage, italesætter en fysioterapeutstuderende 
bydelens mangfoldighed: 

Der er et eller andet liv og det rummer sådan mangfoldighed, jeg ved ikke, det giver 
sådan en eller anden rar følelse at at være her, eller sådan... Ja, jeg ved ikke hvordan 
jeg skal beskrive det, men det er sådan, man skal opleve det, tror jeg  (Bilag 2, s. 63). 

Netop mangfoldighed er ifølge Florida afgørende for den kreative by, idet at det kreative men-
neske tiltrækkes af en varieret befolkningssammensætning. 

Miljøbevidsthed 

Flere af Musicons brugere har en oplevelse af, at Musicon er en grøn eller bæredygtig bydel. 
Bæredygtighed i byggeriet kan ikke nødvendigvis observeres, og derfor er det en oplevelse, 
som står udenfor de oplevede materialiteter og praksisser. 

En pensioneret beboer på Musicon tiltales af idéen om, at det i bydelen skal være “så vidt mu-
ligt bæredygtigt” (Bilag 2, s. 67) og oplever, at man har tænkt mere langsigtet med byggeriet 
på Musicon. En uddannelsesvejleder har ligeledes et indtryk af, at man har forsøgt at skabe en 
grønt profil for bydelen, men hendes forventninger peger mere i retning af natur end miljøbe-
vidst byggeri: 
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Det bliver sådan reklameret sådan, ”flyt til den grønne bydel”. Dén har jeg svært ved at 
se – hvor den vil blive kilet ind. Der er ikke meget skov. Altså hvis det er dét træ der, 
som der står sådan 20 af. Så er det ikke så grønt. (Bilag 2, s. 46) 

Uddannelsesvejlederen ser altså ikke nogen umiddelbar forbindelse mellem byens udad-
vendte kommunikation og den oplevelse, hun selv har af den. F0r en anden beboer, en stude-
rende på Roskilde Universitet, opleves det positivt, at materialer som træ og fragtcontainere 
genbruges på Musicon. Også en højskoleelev sætter pris på brugen af containere i byggeriet. 
Ifølge højskoleeleven er skolens elevboliger konstrueret således: 

Det er bygget op med at det er fire containere der er blevet stillet og så simpelthen bare 
bygget hus indeni dem agtigt. … Jeg synes det er ret blæret at de ligesom vælger at tage 
det her design og så tage med videre hele vejen. (Bilag 2, s. 40-41)  
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Foto 5 

Boliger ved Roskilde Festival Højskole. Fredag den 27. november. 

 

Note. Eget foto. 

Brugen af containere begejstrer altså højskoleeleven, men som tidligere nævnt består det byg-
geri, han beskriver, slet ikke af containere. Brugen af arkitektur, der ligner containere, giver 
derfor en oplevelse af bæredygtigt byggeri, som bruger genbrugsmaterialer, selvom det ikke 
reelt er tilfældet. Vi vil ikke i dette projekt gå nærmere i dybden med miljøaftrykket for bygge-
riet, men det er bemærkelsesværdigt, at brugen af container-lignende byggeri kan fremme op-
levelsen af en bydel, der arbejder med bæredygtighed. 

Kommunens økonomiske motiv 

En tredje oplevelse af Musicons ånd peger i en mere negative retning end de to første oplevel-
ser. Flere af vores informanter har oplevelser af, at der er økonomiske motiver på Musicon, 
som truer den retning, byen udvikles. En beboer siger: 



 

69 

Jeg synes det er alt for dyrt. Jeg har læst hvor meget de vil man skal give for at leje. Det 
er meget dyrt, ja. Jeg synes ikke området skal handle om dyre boliger på den måde, det 
skal handle mere om lidt andet. (Bilag 2, s. 11).  

Her tager informanten afstand fra, hvad der i hendes opfattelse er for dyre boligpriser i forhold 
til den oplevelse, hun ellers har af bydelen. Det er en holdning, der går igen hos flere af de 
andre informanter. En historiefortæller støtter op om denne holdning og udtrykker, at “det 
ender med, at det kun er de rige der kan bo herude. Og så kan vi lefle for de rige – med vores 
kunst, fortællekunst, malerkunst, whatever. Og så har du ubalancen igen.” (Bilag 2, s. 22). 
Denne oplevelse optræder også i overvejelserne omkring at bosætte sig i området. En syge-
meldt mor kunne godt forestille sig at bosætte sig i bydelene,: “hvis ikke det var så dyrt, men, 
øøh, det er lidt for dyrt, så det kommer vi ikke til” (Bilag 2, s. 8). Historiefortælleren uddyber 
sin kritik yderligere: “Det bliver sådan et kunst- slum-klondike-agtigt noget, hvor man godt 
kunne have kørt det i den der .. container-stilen og lavet det helt specielt. Men den chance er 
forpasset fordi det handler om penge, penge og penge.” (Bilag 2, s. 21). Han uddyber: 

For mig at se, ehm, er Musicon ved at dele sig op i to ting: Et boligområde, som kom-
munen styrer med hård hånd, og med økonomi for øje. Og det det egentlig var tænkt i 
starten: et kreativt område, som var helt unik for Danmark, for Europa, for verden. 
Men det er de ved at ødelægge. Kommunen eller bygherrerne eller alle de der boliger 
der bliver lavet op. (Bilag 2, s. 21) 

Det handler altså ikke alene om hvad det koster at bo i området, men også om at indtrykket af 
de høje boligpriser giver dem en mere negativ oplevelse af området som helhed. 

Oplevelsen af, at Roskilde Kommune har et større økonomisk motiv bag byens uvikling påvir-
ker informantens holdning til Musicon i en negativ retning, og det kan influere hele hans op-
levelse af området som helhed. At kommunen har en økonomisk bagtanke med området er en 
opfattelse, som historiefortælleren deler med en anden informant. En mandlig uddannelses-
vejleder, som er ansat ved Roskilde kommune, har den opfattelse at “det er nok også det kom-
munen sådan, bagved linjerne, nok også tænker ”det må gerne se lidt midlertidigt ud, fordi en 
dag kommer der måske en der kan betale boksen for det område”” (Bilag 2, s. 48). Han deler 
altså historiefortællerens opfattelse af, at der er et økonomisk incitament fra kommunes side. 
Om det for ham har den samme negative indflydelse på hans opfattelse af stedet er dog ikke 
lige så tydeligt. 



 

70 

Det er ikke kun økonomien omkring boligerne, som påvirker brugernes oplevelse af stedet, 
men også butikkernes økonomiske forhold. En pensionist er af den opfattelse, at de erhvervs-
drivende på Containerstriben “betaler jo, forstår jeg på nogle af dem, en nogenlunde brag hus-
leje, nogle af stederne” (Bilag 2, s. 3). Her fylder hans opfattelse af, at bydelens udvikling hand-
ler om penge. Men andre informanter har en anden opfattelse opfattelse: “Jeg kan godt lide 
det er ideen om at det ikke er så dyr leje de betaler. Det handler om at starte en lille forretning, 
det handler ikke om store kæder, der er folk der gerne vil sælge noget.” (Bilag 2, s. 10). Her er 
hendes mening omkring huslejen med til at påvirke hendes oplevelse af stedet i en positiv 
retning. 

Opsamling 

Oplevelsen af Musicons ånd peger i flere forskellige retninger. På den ene side har flere infor-
manter en oplevelse af, af Musicon bruger genbrugsmaterialer og at udviklingen foregår mil-
jøbevidst, trods at noget af det container-lignende byggeri ikke reelt består af containere. Sam-
tidig har flere informanter en følelse af, at bydelen giver plads til alle, og at alle kan bidrage til 
dens udvikling. Men andre informanter har en oplevelse af et økonomisk motiv, som styrer 
byens udvikling og truer den kreative stedsidentitet. 

Oplevelsen af tilhørsforhold på Musicon 
I dette afsnit undersøger vi brugernes tilhørsforhold til Musicon. Hvor de forrige tre afsnit 
afdækker de forskelligartede oplevelser, bydelens brugere har, vil vi i dette afsnit fokusere på 
forskellene mellem hvem, der oplever bydelen hvordan. Det gør vi med udgangspunkt i begre-
berne indenforhed og udenforhed, som defineret af Edward Relph (1976/1983). Som tidligere 
beskrevet beskæftiger vi os i dette projekt med de mennesker, der på forhånd befinder sig på 
Musicon, når vi besøger bydelen. Og når man vælger at besøge bydelen, kan det måske forven-
tes, at man ofte vil have et positivt tilhørsforhold til bydelen. Indenforhed beskriver oplevelsen 
af at høre til og identificere sig med stedet. Og langt de fleste af vores informanter tilkendegiver 
da også en positiv oplevelse, som giver et indtryk af, at de oplever at høre til i bydelen. 

Omfanget af vores interviews gør, at det i mange tilfælde kan være svært at afgøre, præcis 
hvilken type indenforhed, informanterne oplever. Det gør det i nogle interviews til en udfor-
dring at afgøre, i hvilken grad bydelen sanses, eller om det blot er dens kvaliteter, der tages 
stilling til, hvilket afgør forskellen på den indlevende og adfærdsmæssige indenforhed. Så-
fremt den sanses kan det også være en udfordring at identificere hvorvidt oplevelsen er et be-
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vidst eller ubevidst valg, hvilket afgør forskellen mellem indlevende og eksistentiel indenfor-
hed. Vi vil derfor først og fremmest inddrage de informanter, der viser de tydeligste tegn på de 
forskellige typer af indenforhed og udenforhed, men det skal siges, at det ud fra vores inter-
views ikke er muligt entydigt at afgøre alle informanters oplevelse af tilhørsforhold til Musi-
con. 

To pensionister som også er beboere i området, gav udtryk indenforhed ved at formulere sig 
således: “Man skal være lidt pioner for at bo her, man skal have lyst til nogle ting, udover bare 
at bo” (Bilag 2, s. 66). Efterfølgende beskriver pensionisterne, at de selv har været med til at 
opstarte initiativer, som kan ses som udtryk for at være “pioner” og dermed føle sig hjemme 
på Musicon. Pensionisterne giver altså udtryk for en indenforhed, der oplever og sanser byde-
len til fulde, hvilket peger i retning af en oplevelse af indlevende eller eksistentiel indenforhed. 
Ligeledes udtaler en uddannelsesvejleder, at “der er en god atmosfære her. Og der er som regel 
andre mennesker, sådan, også på vores alder” (Bilag 2, s. 43). Henvisningen til atmosfæren 
kan ses som et udtryk for at sanse bydelen, på trods af at informanten ikke bor i området, og 
henvisningen til andre mennesker på informantens egen alder kan være et udtryk for en følese 
af, at passer ind på Musicon. 

Det er dog ikke alle Musicons brugere, der i lige så høj grad indlever sig i bydelen. En revi-
sorstuderende, som er i området for at besøge sin bror, anerkender og sætter pris på bydelens 
brug af anderledes arkitektur og farver, men giver ikke noget udtryk for at forsøge at opleve 
områdets kvaliteter (Bilag 2, s. 19-20). Det kan være et tegn på adfærdsmæssig indenforhed, 
hvor man altså er fysisk til stede og tager stilling til stedet, men som sådan ikke oplever det. 
På samme vis udtaler en musiker, at hun godt ved, at “der ligger en masse seje steder”, men 
alligevel ikke har “den store viden om det her sted”. Så trods nogle arbejdsmæssige 
anledninger til at besøge området, har hun “til gode at være her og sådan opleve stedet, fordi 
det blev mere sådan tjuhej i en fart” (Bilag 2, s. 16). Fælles for de to informanter, samt en 
folkeskolelærer, som udtrykte lignende forhold til området er, at de er gæster i bydelen, som 
ikke jævnligt bruger Musicon. 

Der er kun få informanter, som umiddelbart viser tegn på udenforhed. En sygemeldt mor 
besøger området med sine børn for, at de kan skate, og hun opholder sig udelukkende i om-
rådet, fordi hun ønsker at benytte dets faciliteter. Udover disse faciliteter forholder hun sig 
ikke til resten af området og føler ingen trang til at besøge områdets øvrige dele. Hun siger 
direkte: “Jeg er kun hernede for mine børns skyld” (Bilag 2, s. 7). Det er et tydeligt tegn på det, 
Relph kalder tilfældig udenforhed, hvor man ikke fordyber sig i stedet, men blot benytter fa-
ciliteter, der kunne være ethvert sted. 



 

72 

En håndværker, som er på vej hjem gennem Musicon med sit barn, udviser tegn på at føle sig 
fremmedgjort overfor området. Informanten “har ikke noget særligt forhold til det og det 
miljø, der er” (Bilag 2, s. 56), på trods af, at han bor lige udenfor bydelen. Fremmedgørelsen 
ses især, da han italesætter bydelen som noget, der er for “udflytterkøbenhavnere, på et eller 
andet plan” (Bilag 2, s. 59), og uddyber at han “føler at det er et helt andet miljø man prøver 
at skabe herude, end det der er på den anden side” (Bilag 2, s. 60). Her henviser “den anden 
side” til det øvrige Roskilde Sydby, hvor informanten selv er bosat. Det kommer altså til ud-
tryk, at bydelen ikke er noget, han kan identificere sig med og ikke føler sig hjemme i. Det kan 
diskuteres, i hvilket omfang håndværkeren kan karakteriseres som bruger af Musicon, da han 
blot går gennem området på vej hjem. Men det er i høj grad interessant, at håndværkeren 
modsat mange andre informanter giver udtryk for en oplevelse af at være fremmedgjort. 

Opsamling 
Oplevelsen af Musicon er mangeartet, men alligevel er der nogle temaer, som fremhæves af 
flere af vores informanter. Indenfor det materielle er det især oplevelsen af, at bydelen fysisk 
fremtræder anderledes end andre steder, som tiltaler mange af bydelens brugere. Herunder 
fremhæves brugen af farver og det rå udtryk, der opstår ved kombinationen af gammelt indus-
tribyggeri og containere. Bydelens praksisser opleves i interviewsituationen ofte begrænset i 
kraft af årstiden og vejret, men alligevel har mange informanter en oplevelse af en generelt 
levende bydel, hvor både gentagne og uforudsigelige aktiviteter skaber liv i byens offentlige 
rum, ved faciliteter og i handelslivet. Det materielle har også en tæt forbindelse til stedets ånd. 
Brugen af containere giver en fornemmelse af miljøbevidsthed, da de opfattes som 
genbrugsmaterialer. Samtidig oplever flere informanter, at de nye betonbyggerier adskiller sig 
æstetisk fra det rå udtryk, hvilket giver et indtryk af, at kommunen sætter økonomi før byens 
identitet. 

De fleste informanter giver det indtryk, at de føler sig hjemme i bydelen og enten sanser den 
eller blot værdsætter pris på dens kvaliteter. Flere informanter er så begejstrede, at deres 
oplevelse må karakteriseres som en indlevende eller eksistentiel indenforhed. Andre in-
formanter bemærker stedet kvaliteter, når de bliver adspurgt, men giver ikke udtryk for den 
store sanselige oplevelse, som ifølge Relph er den mest ønskværdige. Få informanter føler sig 
dog fremmedgjorte, idet de ikke tiltales af det rå og kreative udtryk, og oplever, at bydelen er 
skabt til andre end dem selv.  
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Diskussion 

I de følgende afsnit vil vi diskutere de resultater og pointer, vi er kommet frem til i analysen. 
Vi vil udvide vores forståelse ved at forholde os til pointerne fra analysen og dermed kigge på 
sammenhængen mellem visionen, planlægningen og oplevelsen af Musicon. Først vil vi 
diskutere de punkter, hvor der umiddelbart er en tæt sammenhæng mellem vision, planlægn-
ing og oplevelse. Derefter vil vi diskutere brugernes oplevelser af det problematiske ved de nye 
betonbyggerier under opførelse. Endelig vil vi diskutere hvor bredt Musicon appellerer til for-
skellige typer mennesker. Her vil vi inddrage informanternes oplevelsen af deres tilhørs-
forhold til Musicon samt den akademiske kritik af Richard Floridas teoretiske udgangspunkt. 

Den kreative oplevelse 
I dette afsnit diskuteres det overordnede forhold mellem den kreative vision, strategi og 
oplevelse, med fokus på de punkter, hvor der umiddelbart kan identificeres en overensstem-
melse. Diskussionen tager udgangspunkt i brugernes oplevelser af Musicons materialiteter, 
praksisser og ånd, mens oplevelsen af tilhørsforhold først diskuteres i den sidste diskus-
sionsdel. 

Flere af Musicons brugere fortæller, at de værdsætter det anderledes og rå look. I forhold til 
de fysiske udtryk og områdets materialiteter er det først og fremmest det faktum, at Musicon 
er bygget ovenpå en gammel fabrik, der springer i øjnene. Vores informanter kan se den gamle 
fabrik, Unicon, i byggestilen, og flere informanter tiltales af det rå udtryk. Brugerne af Musicon 
ønsker ikke mere af det, der i forvejen eksisterer i form af byggerier og boliger, som man kan 
finde i andre byer og bydele, og netop det er med til, at give Musicon sin identitet som kreativ 
bydel. Det rå look i området giver samtidig brugerne opfattelsen af, at bydelen er bæredygtig. 
Det er især materialevalget, der kan give opfattelsen af et genbrugs-selvbygger-samfund. By-
ggerierne er bygget i farverige materialer, og flere nævner, at områdets kreativitet kommer til 
syne, i kraft af de farverige byggerier. Dette stemmer i høj grad overens med visionen for Mu-
sicon, hvor det har været et helt bevidst valg at skabe et område, der er anderledes og der bærer 
præg af bydelens historie. Overensstemmelsen mellem vision og oplevelse kan hænge sammen 
med den fortælling, kommunen har forsøgt at skabe om Musicon som en anderledes bydel. 
Men det kan også være et udtryk for kommunens bestemmelser og ønsker til arkitekturens 
udformning i bydelens strategi og lokalplaner. Især containerudtrykket kan desuden hænge 
sammen med princippet om midlertidigt byggeri, hvor kommunen netop har forsøgt at bruge 
containere, fordi de i teorien skulle kunne flyttes. Men midlertidighedsprincippet er også et 
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eksempel på, at planlægningen afviger fra den oprindelige plan og sker i mindre omfang end 
oprindeligt tiltænkt. Midlertidigheden giver grobund for at tiltrække en række aktører, men 
det presser også en del af de aktører, der har fungeret i området ud, fordi udgangspunktet er 
midlertidighed. Det er dog en del af planlægningen, som ikke giver et synligt udslag hos in-
formanterne, da de på trods af dette oplever det unikke og aktørdrevne i kraft af den mere 
begrænsede midlertidighed. Det tyder dog på ikke at være så afgørende for den oplevelse, 
brugerne har af området. Midlertidigheden kan også være med til at give oplevelsen af, at der 
skabes grobund for de små aktører. Det giver både oplevelsen af unikke forretninger, men også 
af at der altid sker noget, og der løbende opstår nye events og aktiviteter. Disse oplevelser kan 
til dels skyldes, at midlertidigheden giver små aktører muligheder for at lave aktiviteter, som 
de ikke ville have været i stand til, hvis ikke bydelen benyttede midlertidighed. Midlertidig-
heden kan altså medvirke til at give brugeren oplevelsen af et stemningsfyldt byliv i området. 

Flere informanter oplever, at bydelen har en særlig ånd, som gør bydelen åben for alle og in-
viterer til deltagelse. Mere konkret opleves det, at der er mulighed for og plads til at dyrke sine 
interesser, og at man nemt kan komme til området og starte et projekt. Desuden nævner flere, 
at det er en god ting, at der er plads til at lade graffitien være på bygningerne, og at man kan 
slå sig ned som kunstmaler i området. Derudover opleves det, at Musicon har en spirende 
stemning, som giver en oplevelse af, at man kan deltage i udviklingen af bydelen. Disse 
oplevelser kan ses som en overensstemmelse med den del af visionen, som foreskriver en iden-
titet, som opfordrer til deltagelse i lokalsamfundet. Samtidig kan oplevelserne hænge sammen 
med visionen for bydelens særlige livsstil, og for den sociale bydel. Planlægningsmæssigt kan 
baggrunden for oplevelsen af stedets ånd være sværere at placere nøjagtigt. Men oplevelsen 
kan hænge sammen med det aktørdrevne planlægningsprincip. Fornemmelsen af at bydelens 
aktører inddrages og tillægges ansvar kan give en oplevelse af, at alle kan bidrage til dette. 
Samtidig kan princippet om midlertidighed give en oplevelsen af deltagelse i området, fordi 
projekter ikke nødvendigvis skal kunne vare evigt. Til dels kan oplevelsen af, at der er plads til 
alle også siges at hænge sammen med visionen for en mangfoldig bydel. Det kommer til udtryk 
igennem den planlægning for boligforholdene, der etableres i området, og ønsket er altså at få 
skabt blandede boligforhold, der henvender sig til forskellige mennesker. Men samtidig 
oplever nogle informanter, at området er for dyrt at bo i. Nogle af brugerne er decideret 
bekymrede for udviklingen, da de frygter at boligerne er til de rige og at området bliver for 
dyrt. Det vil vi diskutere yderligere i det efterfølgende afsnit. 

Når vi kan se at Roskilde Kommune langt hen ad vejen lykkes med at skabe de oplevelser hos 
brugerne, som der har været tiltænkt, er det oplagt at diskutere det, som Roskilde Kommune 
ikke lykkes med i lige så høj grad. Vi vil derfor i det følgende afsnit komme ind på de nye 
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byggerier, som der er en mere delt og splittet holdning til blandt brugerne. Flere er bekymret 
for udviklingen, og at området kan udvikle sig til et område, der er alt for dyrt og dermed 
ekskluderende. Roskilde Kommune nævner, at området oplever en popularisering, idet at om-
rådet er blevet anerkendt som et godt område. Derfor tiltrækker området nye byggerier, som 
også skal skabe et økonomisk fundament for den fremtidige udvikling. Vi vil derfor se på sam-
menhængen mellem oplevelsen af de nye byggerier, og hvorfor man finder det nødvendigt at 
opføre disse. 

Betonbyggerierne og det økonomiske motiv 
Et fælles synspunkt blandt en overvejende del af de adspurgte informanter er, at Musicons 
farverige, rå og midlertidige look gør bydelen spændende, charmerende og unik. Flere af vores 
informanter bider mærke i den kontrast, der opstår mellem netop det farverige, midlertidige 
look i Containerstriben samt området deromkring og de nye store firkantede betonbyggerier, 
som bliver opført på Rabalderstræde. En informant påpeger som nævnt, at betonbyggerierne 
ligner noget, der hører til på Nordhavn eller Islands Brygge, mens andre beskriver, at de ikke 
kan lide, eller direkte frygter den grå tendens i byggeriet. Vores informanter, som tæller både 
gæster, brugere og beboere på Musicon, har altså tydelige forventninger, forhåbninger og ikke 
mindst holdninger til Musicons videre æstetiske udvikling. Det er dog ikke det, analysen af 
visionen viser, der er hensigten med byggerierne. Kommunen fremsætter retningslinjer og 
bestemmelser i lokalplanen, men retningslinjerne er først og fremmest et forsøg på at skabe 
grundlæggende god arkitektur, og ikke et forsøg på at gøre det unikt. Nogle nye byggerier ud-
trykker dog en velvilje til at videreføre den identitet, brugerne sætter pris på. Men andre by-
ggerier, særligt de betonbyggerier langs Rabalderstræde, giver brugerne en oplevelse af, at det 
ikke er i samme ånd som de første bygninger og det rå og midlertidige arkitektoniske udtryk, 
som var udgangspunktet for området. 

Der er en bred enighed blandt vores informanter om, at de store grå blokke ikke hører til på 
det fremtidige Musicon, som de ønsker, det skal se ud. Men kommunen fremhæver 
vigtigheden af salg og udlejning af lejemål for at fortsætte udviklingen af Musicon og støtten 
hertil fra byrådet. For at Musicon kan få økonomien til at beholde det helt unikke område – 
som eksempelvis Containerstriben – kan det altså være nødvendigt, at der bliver bygget nogle 
ejendomme til salg og leje, som Rasmussen forklarer. Hun fortæller også, at byområdet med 
tiden har udviklet sin popularitet, hvilket tiltrækker investeringer i nye byggerier. Det viser, at 
der er en tendens til, at man arbejder med en planlægning, der i højere grad tilsigter en vær-
diforøgelse af Musicon. Det kan altså diskuteres, hvorvidt udviklingen er mulig uden indtje-
ningen fra de nyere byggerier, der skyder op i området. Derfor kan der argumenteres for, at 
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hvis vores informanter og deres ligesindede skal bibeholde den rå, farverige og unikke æstetik, 
må de leve med nogle større og mere ”firkantede” betonbyggerier ved siden af. Selvom de nye 
byggerier rent æstetisk står i stor kontrast til det kreative look, som vores informanter roser, 
så kan det altså også være dem, der muliggør netop det midlertidige og kreative liv.  

Oplevelsen af de nye byggerier har dog også en sammenhæng med de planlægningsmæssige 
retningslinjer, kommunen har skrevet. Hvor den oprindelige ramme- og lokalplan fra 2010 
foreskriver brug af alternative byggematerialer, udgør kommunens retningslinjer for de nye 
byggerier først og fremmest et inspirationshæfte. Og som nævnt i afsnittet om planlægningen 
af det arkitektoniske udtryk, foreskriver inspirationshæftet ikke nødvendigvis en unik ar-
kitektur, der adskiller sig fra andre byer og bydele, men blot “god arkitektur”. Det kan derfor 
diskuteres, om Roskilde Kommune burde have holdt fast i de stramme retningslinjer for 
bydelens æstetiske udtryk, hvis den skulle leve op til visionen om et unikt æstetisk udtryk. Det 
er dog usikkert, i hvor høj grad kommunen kan gå ind og beslutte, hvordan bygningerne skal 
se ud, og kommunen kan være begrænset til at forsøge at opfordre bygherrerne til at prioritere 
et æstetiske arkitektoniske udtryk. 

Det skal dog siges, at de ufærdige betonbyggerier, som vores informanter kigger på, er øjeb-
liksbilleder. Byggerierne er endnu ufærdige, og Rasmussen påpeger i vores interview med 
hende, at den ene betonbygning stadig mangler sin facadebeklædning (Bilag 1, s. 20). Når man 
kigger på bygningsbeskrivelser på Musicons hjemmeside, kan man læse at betonbyggerierne, 
som flere af vores informanter kritiserer skarpt, faktisk skal udsmykkes af kunstneren Chris-
tian Lemmerz (Musicon, 2020b). Som øjebliksbillede er det naturligt at sætte spørgsmålstegn 
ved de nøgne betonfacader, som tårner sig op i bydelen, men det er altså ikke de færdige ud-
tryk. Her kan kommunen og bygherren i samarbejde have besluttet et æstetisk udtryk, som 
bydelens brugere faktisk vil værdsætte i fremtiden på trods af deres nuværende kritik. Men i 
kraft af Musicons langvarige udviklingsproces må det siges at være præmissen for bydelen, at 
bydelens brugere sameksisterer med ufærdigt byggeri, og den negative oplevelse af det ufær-
dige byggeri er derfor ikke mindre legitim. 

Man kan diskutere, om Musicons æstetiske vision i virkeligheden er sin egen største konkur-
rent? Dogmerne for det materielle i byggeriet samt det unikke udtryk, som efterstræbes i 
bydelen, betyder åbenlyst, at vores informanter har store forventninger, til hvad der bliver 
opført i bydelen. Vi ser en tendens til at dette medfører en skuffelse hos brugerne af bydelen, 
når de ser en “kedelig” grå betonbygning blive opført. 

En anden tendens er det økonomiske synspunkt, som flere informanter deler. Udover det 
æstetiske udtryk har flere informanter en synlig oplevelse af, at det er forholdsvist dyrt at bo 
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på Musicon. Det ses både hos informanter, men også hos ejeren af Musicon Mikrobryggeri, 
som fortæller, at det lige nu hovedsageligt er ældre mennesker med flere midler, som er flyttet 
ind. Der altså en tydelig utilfredshed med prissætningen af boliger i bydelen, men samtidig 
også en forventning om, at samtlige byggerier følger et særligt kreativt regelsæt, som kan gøre 
bydelen populær nok til at øge boligpriserne. Dette økonomiske aspekt rejser en række 
spørgsmål om, hvem bydelen egentlig henvender sig til som beboere, og om det skaber en kløft 
imellem beboerne, som har råd til at flytte dertil og de kreative brugere, som bydelen er skabt 
til at tiltrække. Derfor vil vi i det følgende afsnit diskutere, hvilke mennesker, der skal bruge 
og bebo Musicon. 

En bydel til hvem? 
I oplevelsen af brugernes tilhørsforhold kommer det til udtryk, at langt de fleste af bydelens 
brugere oplever, at de hører til i bydelen, og de fleste af vores informanter tilkendegiver posi-
tive oplevelser af Musicons fremtræden. Mange af disse informanter oplever dog også, at det 
nye betonbyggeri er en trussel mod det kreative arkitektoniske udtryk, de i så høj grad sætter 
pris på. De frygter, at bydelen udvikler sig væk fra det udtryk, de sætter pris på, for til sidste at 
ende med i for høj grad at minde om andre nye bydele. Men skulle det ske, kan den ellers 
positive gruppe af brugere potentielt få en anden og mere negativ oplevelse af Musicon, hvor 
de ikke i lige så høj grad føler sig hjemme. 

Samtidig er der et fåtal af vores informanter, som giver udtryk for enten at føle sig 
fremmedgjort eller for udelukkende at bruge Musicons faciliteter uden nogen intention om at 
opleve og sanse bydelen. Der er så få informanter, at vi ikke kan konkludere omfanget af disse 
oplevelser i bydelen generelt. Men det peger dog i retning af, at mens de mennesker, der jævn-
ligt bruger Musicon har en overordnet positiv oplevelse af bydelen, så kan bydelens planlægn-
ing have negativ indflydelse på oplevelsen hos de mennesker, der ikke jævnligt bruger bydelen. 
Dette kan være uhensigtsmæssigt, idet det skaber en opdeling mellem Musicon og øvrige 
bydele. 

Men man kan også argumentere for, at det først og fremmest bør vær bydelens brugere, der 
afgør dens udvikling. Det er måske mindre vigtigt, at de øvrige beboere af Roskilde føler sig 
hjemme i byen, så længe bydelens brugere er glade for den. Men ifølge Rasmussen kan 
konsekvenserne af Musicons udvikling alligevel have konsekvenser for Roskildes øvrige be-
boere. Ifølge Rasmussen er Musicon også et forsøg på at løfte hele Roskilde Sydby, hvor ande-
len af almene boliger er høj, dette sker ved at skabe en kreativ bydel med kulturelle tilbud. 
Men hvis man tager højde for Kristoffer Weiss (2019) og Richard Floridas (2017) senere egen 
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kritik af konsekvenserne af den kreative byudvikling, kan denne også have negative konsekv-
enser. Hvis der fortsat udvikles med henblik på den kreative klasse, der sætter pris på byens 
unikke kvaliteter, kan det potentielt få boligpriserne i naboområder til at stige, hvilket i sidste 
ende kan føre til yderligere polarisering mellem byens forskellige dele. 

Musicon står derfor i et dilemma. Hvis der fortsat udvikles i retning af den kreative vision, 
som byens brugere værdsætter, kan der potentielt opstå en polarisering mellem Musicon og 
de øvrige bydele. Men hvis der i højere grad indarbejdes flere almindelige boligbyggerier, som 
ikke i lige så høj grad lever op til det kreative og unikke udtryk, kan man møde modstand fra 
bydelens nuværende brugere.  
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Konklusion 

Planlægningen af Musicon som kreativ bydel har i høj grad betydning for den oplevelse, byens 
brugere har af bydelen. Visionen om en unik bydel, der adskiller sig fra andre, opleves og 
værdsættes af mange af bydelens brugere. Samtidig opleves Musicon generelt set som levende 
i både handelslivet, ved bydelens faciliteter og generelt i byens rum. Dertil kommer en følelse 
af sammenhold og af at bydelen er spirende, som går igen hos flere af bydelens brugere. 

Bydelens visioner understøttes af et sæt planlægningsprincipper. Principperne om aktørdrevet 
byudvikling og midlertidigheden vurderes at bidrage til oplevelsen af liv i byen og fællesskab 
mellem aktører og brugere, mens principperne om arkitektonisk udtryk og udvælgelse af kre-
ative erhverv understøtter oplevelsen af Musicon som en unik og anderledes bydel. Dette er 
på trods af, at brugen af midlertidighed løbende er reduceret, og at retningslinjerne for by-
ggeriets æstetiske udtryk ikke er lige så stramme i dag som beskrevet i begyndelsen af udvi-
klingsprocessen. 

Det er dog ikke alle informanter, der udelukkende er positivt stemte overfor oplevelsen af 
bydelen. En række informanter er kritiske overfor opførelsen af det nye byggeri, som opleves 
mere traditionelt end de eksisterende forskelligartede bygninger i forskellige farver og mate-
rialer. Udover det æstetiske udtryk har disse brugere af bydelen en oplevelse af, at kommunens 
økonomiske interesser ved det nye boligbyggeri overskygger ønsket om at bevare den unikke 
og kreative stedsidentitet. Byggeriet er endnu ufærdigt, men hvis denne oplevelse vedholdes 
efter opførelsen kan det potentielt være kritisk for den positive oplevelse af Musicons æstetik, 
mange brugere værdsætter.  

Der er også enkelte informanter, der modsat føler sig fremmedgjort af bydelens udtryk. En 
informant var nabo til bydelen og en anden udelukkende Musicon for dens faciliteter, men 
fælles for dem var, at områdets stedsidentitet ikke var tiltalende for dem. Da undersøgelsen 
har fokuseret på bydelens brugere, som aktivt har tilvalgt at benytte bydelen, udgør disse 
oplevelser et fåtal. Alligevel er disse oplevelser interessante, da de kan være udtryk for et skel 
mellem Musicons regelmæssige brugere og det øvrige Roskilde. 

Projektets inddragelse af Richard Floridas teorier giver en forståelse af den globale kontekst, 
Musicon spiller ind i. Visionen for Musicon relaterer sig på mange punkter til Floridas teorier, 
som har fået indflydelse på byudvikling verden over. Men Floridas senere værker beskriver 
også de negative konsekvenser, det kan have for byområder, der ligger omkring de kreative 
byer. Skellet mellem Musicon og det øvrige Roskilde bør undersøges nærmere, før man kan 
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lave nogen endelig konklusion. Men hvis dette skal eksisterer, kan udviklingen af Musicon 
potentielt have negativ indflydelse på eksempelvis huslejen i de omkringliggende bydele, hvil-
ket kan skabe polarisering i Roskilde. 

Hvis målet er en overensstemmelse mellem vision og oplevelse, har Roskilde Kommune altså 
overordnet været succesfulde i deres planlægning af Musicon som kreative bydel. Men kom-
munen bør være opmærksomme på næste skridt af planlægningen: Bebyggelse, der i mindre 
grad adskillers sig fra andre områder, kan påvirke oplevelsen hos de nuværende brugere neg-
ativt – men bebyggelse, der i større grad adskiller sig, kan fremmedgøre øvrige borgere. 
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