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Abstract  

 

English Title: ”Same Same but Different – An Imitational Perspective on City Branding” 

This thesis at hand studies the modern phenomenon of city branding. The idea of branding a 

city has become increasingly popular throughout the last decade and local governments are 

creating organizations and practices based on the notion of the importance of having a city 

brand strategy, which establishes a unique city profile. This particular study revolves around 

the researcher’s wondering of the observable similarities in city branding campaigns and 

strategies, especially when the apparent wish for differentiation is taken into account. In 

examining this paradox, the thesis mainly draws on Gabriel Tarde’s imitation sociology. His 

concepts of imitation and different imitational dynamics are used to explain and desiccate the 

phenomenon itself and the communication surrounding city branding.    

The main analysis focuses on Wonderful Copenhagen and the “Open Copenhagen” initiative 

as example of specific city brand communication, which includes online descriptions, viral 

advertisement and statements by people connected to the development of the city brand. In a 

search for imitational processes along the lines of international tendencies in city branding, 

Stockholm and Hamburg are observed as well. The study investigates similarities in brand 

organization, and how central brand agents communicate their own role and the strategy of 

city branding. The importance of “the other” in constructing brand communication is one of 

the findings in this study, alongside the translation in imitational processes, which allows for a 

productive and creative indication of imitation in city branding. Furthermore, this thesis 

discusses the possibilities of understanding modern city branding according to an imitation 

sociology, and the implications this will cause. This partially suggests an application of 

fashion dynamics, and a particular notion of fashion objects as prerequisite for an alternative 

view on city branding.            
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Kapitel 1: Indledning og problemfelt 

1.1 Branding af destinationer, byer og lande 

  

“Traveling, you realize that differences are lost: each city takes to resembling all cities, places 

exchange their form, order, distances, a shapeless dust cloud invades the continents.” (Calvino, 1974: 

137) 

 

Citatet her er fra en fiktiv roman, der beskriver den opdagelsesrejsende Marco Polos 

sammenfattede oplevelser ved at rejse ud i verden. Byer og deres udtryk var under forandring 

allerede i globaliseringens fødeår, og ifølge forfatteren betød denne forandring en formløs 

ensartning. Byer er siden dengang vokset i størrelse og antal, stadig spredt på alle kontinenter, 

men afstandene i form af rejsetid er blevet væsentlig kortere. Betyder denne udvikling, at alle 

byer nu er mere ens, eller formår de enkelte storbyer at skille sig ud fra mængden og fastholde 

unikke karakterer og kendetegn?             

Det har længe været et kendt fænomen, at de fleste virksomheder ønsker at opbygge et brand 

omkring virksomhedens produkter. Det skal være brands, der kan få folk til associere særlige 

kendetegn, egenskaber eller værdier til et logo eller produktnavn. Nogle af de mest kendte 

brands indhaves af globale firmaer som Coca Cola, Sony og Mercedes. Men også kommuner, 

byer og lande er begyndt at brande sig selv på linje med store multinationale selskaber. Der er 

i den globaliserede verden kamp om opmærksomheden, fra turister som planlægger ferie, 

virksomheder der søger nye markeder, og mere generelt mennesker der ønsker at investere tid 

og penge i nye steder. Lande og byers forsøg på at sælge sig selv er langt fra et nyt fænomen, 

og kan spores tilbage 1800-tallet og muligvis før (Ward, 1998). Brugen af begrebet branding i 

sammenhæng med byer og lande er dog et forholdsvis nyt fænomen. I 2005 optrådte ”Nation 

Branding” for eksempel på New York Times Magazines liste over årets mest 

bemærkelsesværdige ideer (Risen, 2005). Men hvorfor er der i tiden et øget fokus på netop 

branding af steder frem for mere traditionel markedsføring, reklame og oplysning?  

Det meste af litteraturen vedrørende branding af destinationer, lande, steder osv. udspringer af 

den traditionelle marketingsteori, men selv indenfor den niche man kunne kalde ”place-, city- 

eller destinations branding”, er litteraturen voksende (Dinnie, 2004: 106). Meget af 

litteraturen fokuserer på kampagnekonstruktion, markedsføringsstrategier samt 

kommunikation og konstruktion af et brandbudskab (Williams & Palmer 1999; Kotler et al, 

2002; Morgan, Pritchard and Pride 2004). Hovedtemaet for denne type teoretisering er oftest 
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en kopiering af tankegangen og principperne i product-branding med en skelnen mellem 

markedsføring og branding – hvor branding ofte fremstår mere komplekst, omfattende og 

langsigtet end traditionel markedsføring. Samtidig deles ideen om branding i disse 

instrumentale tilgange, som et essentielt værktøj til at påvirke folks opfattelse af et givent 

image (Kaneva 2011: 120-121). En nuancering af denne tilgang repræsenteres af den engelske 

brand-konsulent Simon Anholt, som opfordrer til øget opmærksomhed på destinationer og 

landes koordinerede kommunikation og handling: 

 ”The message is clear: If a country is serious about enhancing its international image, it should 

concentrate on the national equivalents of product development (…) There are no short cuts. Only a 

consistent, coordinated and unbroken stream of useful, noticeable, world-class and above all relevant 

ideas, products and policies can gradually enhance the reputation of the country that produces them.” 

(Anholt, 2010: 10) 

 

Der lægges op til, at place branding indeholder mere end koordineret kommunikation og 

komponerede slogans. Brandingen består i lige så høj grad af de produkter og de oplevelser, 

som stedet eller byen kan tilbyde, og den langvarige opbygning af landets ry og rygte. Al 

omtale og handling, som kan forbindes med stedet eller landet, har relevans for det samlede 

produkt som tilbydes. Det betyder at handlinger og fænomener, der normalt ligger uden for en 

organisations eller et lands brandingstrategi, såsom udenrigspolitik og klimaforhold, har 

indflydelse på det samlede image og de associationer, som fremtidige forbruger tillægger 

stedet. Et stærkt brand med positive associationer styrker stedets attraktivitet, og derfor er 

kontrollen over brandet essentiel i det meste af teorien. Branding er måden, hvorpå man 

skaber og differentierer sin identitet, og et redskab som er nødvendigt i en kamp for 

markedsandele.           

Begrebet branding implicerer samtidig en aktiv rolle. Det er muligt ”at brande” en given 

destination. Denne forståelse har i stor udstrækning fået flere lande og byer til at oprette 

særlige kontorer eller organisationer, der har som hovedformål at varetage denne opgave, og 

stå for en mere koordineret strategi på områdeplan (Papadopoulos, 2004; Ooi, 2002). Dette 

implicerer samtidig en bredere forståelse af et sted eller områdes samlede antal aktører, lige 

fra virksomheder til lokalbefolkning, og hver deres rolle i opbygningen af et givent brand. 

Problematiseringer vedrørende stakeholder-interesser, mobilisering og implementering af 

brandet er typisk for de fleste landes brandingarbejde (Ooi, 2002). Danmark, med København 

i spidsen, er således også begyndt en koordineret brandingindsats, som udsprang af 90’ernes 
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samling af byens forskellige turistorganisationer. Siden er flere typer af private og offentlige 

organisationer blevet en del af den netværksorganisation, som kaldes Wonderful Copenhagen 

(WoCo). Det er et netværk og samarbejde, som har det erklærede formål at samle og 

koordinere relevante organisationer i arbejdet med at promovere København, og gøre byen 

mere attraktiv (Jørgensen & Munar, 2009: 181-182). Branding er et efterhånden udbredt 

fænomen i mange byer og landes offentlige institutioner, og selve arbejdet koordineres ofte i 

netværksorienterede samarbejder med mere eller mindre offentlig indflydelse. Men hvad 

kendetegner indholdet i denne form for branding?          

1.2 Den unikke by  

I forsøget på at gøre byer og steder mere attraktive, og i arbejdet for at skabe et stærkere og 

mere positivt brand, bliver der oftest lagt strategier for, hvordan dette kan opnås. København 

er ingen undtagelse, og administrerende direktør for Wonderful Copenhagen, Lars Bernhard 

Jørgensen, udtrykker i denne sammenhæng:   

”Et stærkt internationalt brand – eller omdømme er vigtigt for Danmark. Tegning krisen (Muhammed-

tegningerne) sidste år gjorde det lysende klart, at der er store økonomiske og andre samfundsinteresser 

knyttet til Danmarks omdømme i verden. (…) Hvad er så den bedste nation branding strategi? Den 

kan sammenfattes i ordene “show it – don’t tell it”. Det handler altså ikke så meget om brochurer og 

reklamefilm, som om at bygge globale netværk, der hvor vi har noget at byde på for verden” (Lars B. 

Jørgensen, 2007). 

 

Dette er et citat, der viser, at Wonderful Copenhagen ønsker at sætte København og Danmark 

på verdenskortet ved hjælp af de kvaliteter og handlinger, som er særlige for netop Danmark, 

og hvor byen København udmærker sig fra andre byer. Det er en strategi, der i øvrigt er i tråd 

med Simon Anholts forståelse af branding som handlinger frem for tale (Anholt, 2010). 

Samtidig gør Lars Bernhard Jørgensen det klart, at et stærkt brand har økonomiske og 

samfundsmæssige fordele, hvilket gør det værd at fokusere på. Men hvordan brander 

Wonderful Copenhagen København, og hvilke kvaliteter slår de på?  

”Både borgere og turister oplever København som en fordomsfri og imødekommende by, men vi kan 

altid blive bedre. Derfor er det nye brand også udtryk for en vision: At København bliver opfattet som 

den mest åbne hovedstad i verden. ”(wonderfulcopenhagen.dk) 

 

Citatet er fra Wonderful Copenhagens hjemmeside i forlængelse af lanceringen af brandet: 

”Copenhagen – open for you”. Brandet har udmøntet sig i et konkret netværk kaldet Open 
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Copenhagen (eller kort: cOPENhagen), som har den ambition at vise, at København er 

verdens mest åbne by, og at man igennem åbenhed kan skabe bedre resultater. Samtidig 

fortælles der på hjemmesiden også om Københavns udmærkelser og priser i forbindelse med 

bæredygtighed, turisme samt forretnings- og arbejdsliv (opencopenhagen.dk).       

”At København er noget helt specielt er åbenlyst for os, der bor i byen, men det er ikke alle besøgende, 

turister og internationale forretningsfolk, der kender til byens mange 

muligheder.” (wonderfulcopenhagen.dk) 

 

Wonderful Copenhagen slår på det unikke ved København, og ser det som sin pligt at udbrede 

kendskabet til byens specielle kendetegn og værdier. Visionen om at blive opfattet som 

verdens mest åbne hovedstad viser også et ønske om at slå på en unikhed fremover. 

København er ikke den eneste by, der har fået øjnene op for city branding. På den anden side 

af havet finder man Sverige med Stockholm, som har organiseret deres branding under 

organisationen Stockholm Business Region med en af hjemmesiderne kaldet 

VisitStockholm.com. Her beskrives Stockholm som en by med åben kultur, et unikt 

forretningsliv og kultur i verdensklasse. Det hele søges ordnet under ét fælles brand: 

Stockholm – The Capital of Scandinavia (visitstockholm.com). Budskabet er klart: Stockholm 

er større, bedre og bedst i regionen, når det handler om kultur og forretningsliv. Så sent som i 

2012 lancerede den tyske storby Hamborg også deres brandingstrategi. Man vil slå tre 

organisationer sammen, der til dagligt hver især arbejder med turisme, erhverv og marketing. 

Målet er: ”to speak with one voice for Hamburg”(hwf-hamburg.de).  Hamborg slår sig op på 

at have en grøn og international forretningsprofil, tænke bæredygtigt og have et kulturliv i 

særklasse (hwf-hamburg.de).  

Denne udvikling, hvor byer aktivt forsøger at organisere ét stærkt fællesbrand, synes at 

gentage sig i mange storbyer (Heeley, 2011: 122-125). Stockholm, Hamborg og København 

er tre forskellige byer, i tre forskellige lande, men synes ved en hurtig sammenligning at 

brande sig selv på samme måde, og med udgangspunkt i de samme værdier (bæredygtighed, 

samt et ekstraordinært forretningsliv og kulturliv). Er der tale om en bredere tendens i city 

branding, hvor større byer efterligner hinandens struktur, kampagner og kommunikation? Det 

kunne tyde på, at ønsket om at skille sig ud og være unik spiller en stor rolle i flere landes 

brandingstrategier, men at der bagved denne kommunikation samtidig er tegn på 

homogenisering i indhold og udtryk på tværs af landegrænser. Én ting er måden, hvorpå byen 

organiserer brandingaktiviteter, noget andet er indholdet i kommunikationen og 
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brandingkampagner. Storbyer som København vil gerne opfattes som unikke og originale, og 

mener selv de er det, men deres udtryk fortæller umiddelbart det modsatte, når de 

sammenlignes med andre byer. Det er denne dobbelthed, som jeg i dette speciale vil 

undersøge nærmere.  

1.3 Specialets vinkel på city branding 

City branding er et udbredt fænomen, og flere storbyer begynder at gøre sig tanker omkring, 

hvordan de kan organisere sig samt styrke deres eget brand. Min opfattelse er, at teorien 

omkring city branding og praksis ikke har flyttet sig meget, siden man første gang begyndte at 

tale om branding af byer og steder. Samtidig virker det litterære felt forholdsvist entydigt i 

synet på city brandets muligheder og udfordringer. Det handler i grove træk om at få kontrol 

og koordinere et samlet brand, samt finde og styrke kommunikationen om de særlige 

kendetegn ved byen. Dette projekt vil forsøge at tilgå fænomenet city branding fra en anden 

og alternativ vinkel. Med udgangspunkt i den umiddelbare undren over bybrandingens 

ensartethed, vil jeg med brug af sociologisk imitationsteori se på den styring og organisering, 

der finder sted i flere storbyer. Styring bliver forstået som blandt andet Wonderful 

Copenhagens promovering af København gennem kampagner, events og reklamespots, der 

kommunikerer et særligt image, som man ønskes at associeres med.  

Dette speciales formål er ikke at måle på hvor succesfuld, præcis eller ægte brandingen af 

København eller andre storbyer er. Derimod fokuseres der på, hvordan imitation, som 

fænomen og dynamik, kan bidrage til at forstå styringen og kommunikationen omkring city 

branding. En anden central dimension for dette speciale er semantikken i forbindelse med 

branding af byer og steder, og hvordan denne blandt andet kan iagttages i Wonderful 

Copenhagens egen kommunikation om deres eget arbejde. I den måde, hvorpå der 

kommunikeres, skabes der antageligt en blind vinkel for dem selv at se, den imitation der 

samtidig også finder sted. Hypotesen er, at der i storbyer tales om at skille sig ud og være 

unikke, men at de ender med at imitere andres kampagner og tilgang til branding. Fænomenet 

city branding er i fokus, og storbyers interaktion og praksis er genstand for en alternativ 

analyse, der ikke beskæftiger sig med ”best practice”. Formålet er at betragte byers 

organisering og styring omkring branding i et nyt perspektiv. Med andre ord: Hvad kan 

Gabriel Tardes teori omkring imitation bidrage med i forståelsen af city branding? Specialets 

overordnede problemformulering lyder derfor:      
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Hvordan kommer imitation til udtryk i Wonderful Copenhagens branding af 

København, og hvilken karakter får fænomenet city branding i et imitationsteoretisk 

blik? 

1.4 Uddybning af problemformulering  

Den første del af problemformulering trækker især på Tardes forståelse af imitation som 

konstituerende for det sociale, og jeg vil undersøge, hvordan imitation også er en særlig 

dynamik i city branding og i Wonderful Copenhagens kommunikation. Grunden til at det 

netop er Wonderful Copenhagen, som er omdrejningspunkt, hænger sammen med 

koordinering og organiseringen af city branding i København. Det er historisk Wonderful 

Copenhagen, som har varetaget denne opgave, og i dag huser de også brandnetværket 

cOPENhagen, som udelukkende arbejder med city branding. I forlængelse af den første del af 

problemformuleringen arbejdes der primært med følgende underspørgsmål: Hvordan bliver 

imitationen tydelig og hvilken karakter har imitationen? Dette undersøges blandt andet ved en 

gennemgang af aktiviteter og hjemmesidekommunikation, samt en sammenligning mellem 

byerne København, Stockholm og Hamborg, og hver deres tilgang til og kommunikation om 

branding. Den anden del af problemformulering er tænkt som en opfølgning på første del, og 

den går videre i forsøget på at analysere city branding som fænomen. Her er det især 

interessant, hvordan forskellige branding-aktører konstruerer og italesætter deres egen og 

Københavns rolle i forhold til opbygning af image og skabelsen af et brand. Hvad betyder de 

fremanalyserede tendenser og imitationsprocesser for arbejdet med city branding? Hvordan 

italesætter en brandingorganisation sig selv, og hvilken rationalitet trækker de på i deres 

argumentation? Den sidste del af problemformuleringen leder også op til en diskussion af, 

hvordan disse iagttagelser, samt de fremanalyserede tendenser i city branding, hænger 

sammen med imitationstankegangen hos Tarde. Hvordan bliver det muligt at forstå city 

branding som effekt af imitationsprocesser, og hvilke implikationer medfører denne 

tankegang?      

1.5 Afgrænsning og tilvalg 

Specialets overordnede emne er fænomenet ”city branding”, som er den engelske betegnelse 

for branding af byer. Denne betegnelse er i familie med og udspringer af begreber som 

”nation branding”, ”destination branding” og ”place branding”, der alle grundlæggende 

handler om branding af ofte mere komplekse, uhåndgribelige og uafgrænsede størrelser og 

produkter, men da specialets fokus hovedsageligt også er rettet mod byen København, så er 

det city branding, som jeg har valgt som benævnelse for denne disciplin. Branding bliver i 
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specialet både opfattet som en særlig disciplin, men også som en særlig kommunikationsform, 

der handler om at opbygge og sælge et ønsket image.    

Valget af København, som primær case for brandinginitiativer, falder i forlængelse af, at man 

i byen siden 2007 har beskæftiget sig med, samt været eksplicit om, netop city branding og 

processen hen imod et fællesbrand for byen. Dette har skabt en nødvendig mængde data og 

empiri på området. I sammenligningen med København trækker jeg primært på Stockholm og 

Hamborg, hvilket også betyder, at specialet er forholdsvis snævert afgrænset til bybranding i 

denne størrelse byer. Opgavens analyser og konklusioner bygger derfor også på observationer 

fra et begrænset udsnit af de bybrandingstiltag, som ellers finder sted, men vil være 

tilstrækkelige i forhold til at applicere teorien om imitation som særegen dynamik. Projektets 

fokus er rettet på de professionelle brandingorganisationers arbejde med og forståelse af 

branding, hvilket også afspejler sig i kildearkivet, men det betyder samtidig en afgrænsning 

fra bredere inddragelse af borgere, virksomheder eller andre aktører, som kunne have 

holdning til eller berøring med emnet.                       
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Kapitel 2: Analysestrategi 

2.1 Introduktion 

Dette projekts analyser, metoder og teori er struktureret og koblet ved brug af en overordnet 

analysestrategi. Rammerne for en sådan analysestrategi er skabt med inspiration fra Niels 

Åkerstrøm Andersens (1999) ideer om udformningen af et undersøgelsesdesign. 

Undersøgelsesdesignet, eller analysestrategien, har til formål at beskrive, hvad og hvordan der 

i dette projekt iagttages. Iagttagelsesbegrebet er meget centralt i konstruktionen af en 

analysestrategi, da andres iagttagelser udgør genstanden for mine iagttagelser (Andersen, 

1999: 15). Der er tale om en form for 2. ordens iagttagelser, der først og fremmest er styret af 

de teoretiske og metodiske valg, som jeg foretager mig. Disse valg former analysestrategien, 

og strategien medfører en række konsekvenser for, hvad der iagttages, hvordan det iagttages, 

hvad der kan konkluderes, samt hvad man ikke får øje på.  Iagttagelser er en særlig handling, 

som bygger på en særlig meningstilskrivelse, og udtrykker derved et givent perspektiv. 

Iagttagelser, som er genstand for analyse, kommer først og fremmest til syne i 

kommunikation, men ved valget af analysestrategi vælges der som forsker også et særligt 

iagttagelsesperspektiv, som former den socialitet, der fremskrives. Der er tale om et valg af 

blik for andres blikke, og det kontingente i denne tilgang medfører, at den viden, som 

produceres i dette projekt, i høj grad er iagttagelsesafhængig (Esmark et al., 2005: 10).                   

Dette kapitel indeholder fem dele, som tilsammen udgør opgavens analysestrategi. Først vil 

jeg gennemgå opgavens videnskabsteoretiske ståsted, der omhandler, hvorfra jeg iagttager. 

Dernæst vil jeg beskrive projektets teoriramme, som er et program for, hvordan jeg iagttager. 

Dette leder op til konditionering og iagttagelsespunkt, der beskriver, hvordan de teoretiske 

begreber kan genkendes i empirien, samt hvad der er genstand for analyse.  Dernæst vil jeg 

gennemgå, hvad der udgør det empiriske grundlag for specialet, samt konstruktionen af det 

særlige arkiv af data til brug i selve analysen. Analysestrategien afrundes med en gennemgang 

af umiddelbare blinde pletter, som resultat af de valg, som jeg har foretaget mig i den 

præsenterede analysestrategi.       

2.2 Imitationsteorien og poststrukturalisme  

Dette videnskabsteoretiske afsnit skal i denne analysestrategi forstås som en uddybning af den 

videnskabelige vinkel, hvorfra projektet har sit udgangspunkt. Hvad vil det sige at arbejde 

med en poststrukturalistisk tilgang, og hvordan kobler imitationsteorien sig til det 

poststrukturalistiske?     
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Poststrukturalismen bliver ofte forvekslet med eller underlagt socialkonstruktivismen. Selvom 

de to traditioner har flere lighedstræk, er der dog tale om forskellige traditioner, som når frem 

til deres pointer på forskellig vis (Esmark et al., 2005: 8). Årsagen til at jeg kalder dette 

projekt poststrukturalistisk, hænger dels sammen med valg af teori og dels sammen med 

ambitionen for specialet. Grundantagelsen for dette projekt er således en åbning af 

strukturbegrebet. Det vil sige, at temaer som organisation og city branding ikke anskues som 

faste kategorier, med særligt indlejrede dynamikker. Der er heller ikke tale om en 

undersøgelse af, hvad fx city branding er, da denne type spørgsmål også arbejder hen i mod 

en fast og generel virkelighedsopfattelse (Andersen, 1999: 13). Tværtimod er det ambitionen 

og formålet at løsrive disse temaer fra en etableret orden, og undersøge hvordan branding af 

byer træder frem i et imitationsteoretisk blik. Der kan bruges mange forskellige blikke, men 

pointen er, at blikket åbner for de epistemologiske spørgsmål, der beskæftiger sig med at 

deontologisere genstanden, og spørger fx til hvordan en diskurs eller semantik er blevet til, og 

hvordan denne meningsfuldhed ellers kan forstås (Andersen, 1999: 13f).                   

Dette projekt er hovedsageligt baseret teoretisk på den franske sociolog og filosof Gabriel 

Tarde (1843-1904) og hans teori om imitation. Tarde er fra en tid længe før 

poststrukturalismen blev navngivet og en anerkendt tradition. Dog vil jeg argumenterer for, at 

mange af hans tanker og værker koncentrerer sig netop om det poststrukturelle ved 

socialisering. Tardes teori beskæftiger sig i høj grad med konditioneringen for umuligheden 

ved strukturer, da imitation også er en interventionsproces, som aldrig lukker sig eller danner 

faste formationer: ”The iterative speeding up of social structures connects poststructuralist 

social sciences to the sociology of Gabriel Tarde, especially to his idea of imitation and 

repetition” (Moebius, 2004: 56). Tardes største værk ”Les lois de l’imitation” fra 1890
1
 

findes refereret af flere moderne sociologer og samfundstænkere, og hans teori har i nyere tid 

også genfødt interesse hos blandt andet Bruno Latour og Gilles Deleuze (Borch, 2005: 81f). 

Selv Niklas Luhmann, som kan betragtes som en af poststrukturalismens største bidragsydere, 

har referencer til tardeanske teoretiseringer. Dette kommer fx til udtryk i Luhmanns 

benævnelse af Tarde som en teoretiker, der beskæftigede sig med en social orden, der ikke 

bygger på mening. De imitative stråler opererer uden reference til et subjekt og uafhængigt af 

mening (Borch, 2012: 11-12). Tardes mission var at påvise, hvordan al socialitet og liv er 

effekt af imitation – at samfund er imitation (Tarde, 1903: 74).  Hvis man ser bort fra hans 

grundige og til tider naturvidenskabelige argumentation og sammenkædninger af biologiske, 

                                                 
1
 Oprindeligt udgivet på fransk i 1890, 2. udgave 1895, og oversat i 1903 til engelsk: The Laws of Imitation. 
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fysiske og psykologiske processer – og deres påståede fællestræk ved repetition og imitation – 

så er kernen i Tardes sociologi mange steder parallel med den poststrukturelle tradition. 

”The world outside me is composed of souls other than mine, but similar to mine” (Tarde i 

Czarniawska, 2004: 119) 

 

Det er denne observation og undren, som starter Tardes søgen efter en forklaring, og ender 

med formuleringen af en sociologisk videnskab omkring imitation (Held, 2003: 32f). Det 

centrale i hans sociologi er ønsket om at studere imitationen som procesform eller katalysator 

for alt socialt, og derved henviser han ikke til en substantiel identitet eller universel 

samfundsmæssig organisering. Han leder ikke efter forklarende strukturer, og heller ikke 

identiteters reproduktion, men studerer det sociales immanente selvproduktion gennem 

differentiering og forholdet mellem individ og socialisering:     

“Heterogenitet, ikke homogenitet, ligger til grund for tingene. Er der noget mere usandsynligt end eller 

absurd end eksistensen af et uendeligt antal elementer, der er skabt til i al evighed at være identiske? 

Ting fødes ikke identiske, men bliver det.” (Tarde, 2004: 15)   

     

Tarde arbejder ikke med et egentligt subjekt, som har en kerne eller vilje i sig selv. Det 

interessante for ham er socialiteten, hvori individer befinder sig. I forhold til identitet, kan 

subjektet forstås som en container af elementer som imiteres. Skellet mellem individ og det 

sociale er opløst, da imitationsprocesser dels er en ”personlig” og dels en ”social” begivenhed 

(Held, 2003: 34). Dette tomme subjektsbegreb har store ligheder med de begreber, som man 

finder hos andre poststrukturelle tænkere. Dog arbejder Tarde med et eksistentielt drive, som 

er biologisk betinget og psykologisk funderet hos alle individer. Vi er som mennesker drevet 

af et nærmest mekanisk begær og appetit for spredning/udfoldelse(Czarniawska, 2004: 120), 

men hvad der præcis begæres (hvad der imiteres), det er aldrig fast eller givet på forhånd. 

Dette påvirkes af strømninger – eller imitative stråler – der binder mennesker sammen på 

tværs af tid og rum. Disse strømninger ændres, udvikles eller forbliver momentalt. 

Imitationen, og den proces under hvilken den foregår, er igen det centrale hos Tarde, og 

individet er del af denne proces. Uden individer ingen imitation, og uden imitation ingen 

identitet. Dette understreger at Tardes arbejde i høj grad kan klassificeres som sociologisk, 

frem for det umiddelbare psykologiske, der ellers ligger i ordet ”imitation”, og som 

udelukkende beskæftiger sig med individer og interaktion (Held, 2003: 32). Imitationer kan så 

at sige få deres eget liv, der kommer til syne i samfundsmæssige strømninger.    
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Udover at poststrukturalismen som ofte fokuserer på det konstruktivistiske ved det sociale, så 

har arbejdet med denne type teoretiseringer også en anden betydning. Poststrukturalismen 

opstod som trods til strukturalismen, det universale, stabilitet og et centrum for videnskaben. 

Dette fravær af centrum betyder, at alt bliver betegnet som diskurs eller lignende, og der på 

sin vis ikke findes et endegyldigt mål eller en sandhed at stræbe mod. For poststrukturalismen 

er det dynamikker, som erstatter dette manglende centrum, og på den måde strukturere det 

analyserede (Esmark et al., 2005: 27f). På samme måde bliver min læsning og brug af Tarde 

brugt til analyse fænomenet city branding ved at installere dynamikken ”imitation” som det 

styrende for det sociale. Formålet er at denne konstruerede struktur vil fortælle en alternativ 

historie om, hvordan byer agerer og reagerer i forhold til deres omverden.       

2.3 Teoriramme – program for iagttagelse 

I Niels Åkerstrøm Andersens konstruktion af et samlet undersøgelsesdesign fokuserer han 

blandt andet på analysens ledeforskel (Andersen, 1999: 183). En dimension der skal 

demonstrerer, hvordan noget overhovedet bliver observerbart, og hvilken forskel der er 

styrende for iagttageren. Jeg har valgt at kalde den del for projektets ”teoriramme”, da 

analysen ikke er styret af en bærende forskelssætning i luhmanniansk forstand
2
. Afsnittet har 

dog stadig til formål at præcisere projektets benyttede teori, for at vise hvilke begreber der 

styrer mine iagttagelser. Hvad betyder imitation, og hvilken forståelse af imitation trækker jeg 

på igennem analysen? Hvad er det særlige ved at bruge dette teoretiske blik? Efterfølgende vil 

jeg i analysestrategiens konditionering gennemgå, hvordan imitation vil træde frem i den 

konkrete analyse. 

Som allerede nævnt var det Tardes formål at opbygge en sociologi omkring imitation. Han så 

imitation som allestedsnærværende dynamik, og som det grundlæggende og drivkraften for 

det sociale. Men i ordet imitation lægger en langt dybere forståelse end blot den rene 

gentagelse. For at forstå imitationens karakter tilkobles to hovedbegreber: Invention og 

opposition. Invention betegner det som imiteres, og er i sig selv en sammenføring af 

strømninger. Imitation kan beskrives som den proces, hvorved en social strømning udbredes, 

og opposition er den proces der opstår, når to modsatrettede strømninger mødes (Held, 2003: 

33). Imitation får på denne måde en også mikro-sociologisk karakter, da disse processer 

finder sted i selv de mindste og simple sociale møder, men samtidig kan strømninger, der 

                                                 
2
 Sproget og begreberne i Luhmanns systemteori er ofte meget teknisk betonet. Dette speciales analyse vil være 

præget af mere bløde formuleringer, da Tardes teori om imitation ikke har en indlejret analysetilgang eller 

overordnet skematisering som fx Luhmanns forskelssætning. Derfor vil jeg benytte Tardes begreber mindre 

stringent og i en ofte mere forklarende kontekst.     
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influerer på imitationsprocessen, også have et mere omsiggribende og diskursivt udtryk. Der 

er altså tale om en teori, der både forsøger at indfange de små sociale begivenheder, men 

samtidig også beskriver sociale fænomener på samfundsplan.    

Det er tilkoblingen af invention og opposition, der gør at imitation kan forstås som mere end 

gentagelse og kopiering. Ved en hver imitation foregår en forskydning, da inventionen, i det 

der imiteres, finder sted i midten af et potentielt utal af andre strømninger. Forskydningens 

præcise karakter kan være svær at få øje på, da imitation dels kan foregå ubevidst 

(vanemæssig og ureflekteret proces) og dels afføder nye potentielle inventioner (Held, 2003: 

34). Inventioner kan altså forstås som transformationer, da de beskriver tilblivelse af en ny 

social form. Imitationen er i dette billede den måde, hvorpå inventionen udbredes. 

Oppositionens rolle er at agere produktiv og kreativ udvikling i et gentagelsesunivers, da 

koalitionen af modsatrettede strømninger skaber mulighed for nye konflikter, diskussioner og 

formuleringer – og derved nye inventioner (Held, 2003: 35).  

Men hvordan finder imitationen sted? Tarde henter inspiration fra det psykologiske felt i sin 

beskrivelse af hverdagsimitationen og det daglige sociale liv. Imitation er sjældent noget, der 

sker modvilligt, men sker snare frivilligt og som naturlig del af det at interagere. Tarde bruger 

ofte beskrivelsen ”søvngængere” om individer i et samfund, og selv om der kan findes 

eksempler på modvillig ensretning og påvirkning, er det som oftest individet selv, der 

efterspørger det imiterede, i forlængelse af at det sociale påbyder imitation (Czarniawska, 

2004: 121). Analogien søvngængeren henviser til en tilstand af hypnose eller forblændet 

tilværelse (somnambulism; Tarde, 1903: 76), som på en gang pointerer imitationens kraft, 

men samtidig også beskriver det ubevidste og illusionen om virkeligheden: 

”Ligesom den hypnotiske tilstand er den sociale tilstand ikke andet end en form for drøm, en drøm om 

befaling og en drøm om handling. Både søvngængeren og det sociale menneske lider af den illusion, at 

deres ideer – som alle er suggererede – er spontane. ” (Tarde, 2004: 18)    

      

Søvngængeren er konstant påvirket af det ydre, en anden, som fra deres synspunkt har opnået 

anseelse. Denne anden kan træde frem som personer, men også som ikke-menneskelige 

former som fx tekst, billeder og normer. Endda handlinger, der tillægges individets egen 

identitet eller vane, er i sin mindste form selvets imitation af selvet selv. Imitation synes 

herved altid at foregå bag om ryggen på de involverede. For at inventioner og udvikling er 

mulig må søvngængeren kortvarigt løsrive sig fra det sociale, og det gør inventionen mere 

over-social end egentlig social (Tarde, 2004: 24). På denne måde adskiller Tarde individet fra 
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samfundet og det sociale, men hvor de to står i et gensidigt og uopløseligt 

afhængighedsforhold. Imitationen må indeholde individer, om end uden kerne og 

prædetermineret substans, og imitation er processen for individernes samspil.                         

”Lad os forestille os en søvngænger, der driver imitationen af sit medium så vidt, at han selv bliver et 

medium og hypnotiserer en tredje person, som imiterer ham osv. Er dette ikke netop det sociale liv?”  

(Tarde, 2004: 22) 

 

Imitation refereres hos Tarde ofte til et individs mentale påvirkning af et andet, men når dette 

sociale bånd etableres, skabes der samtidig en potentiel og anonym strømning af sociale 

produkter, der kan sprede sig som ringe i vandet (Held, 2003: 32). Det er her jeg ser en af de 

største koblinger af teorien omkring imitation til fænomenet city branding. Det er muligheden 

for eksistensen af imitationsprocesser, der foregår på tværs af grænser, over store afstande, 

med umiddelbar karakter af gentagelse.   

Et andet centralt begreb hos Tarde, er mode eller ”fashion”, der kommer i forlængelse af 

ideen om samfundsmæssige strømninger. Det er en forståelse af, at nogle inventioner har 

kvaliteter til at kunne danne mode, og blive imiteret af andre i et givent tidsrum. Alle 

inventioner har potentielt denne mulighed, men de fleste forgår eller glemmes, mens få 

udfoldes momentant og spredes som ringe i vandet:     

“Once the current of fashion has been set free, it excites the inventive imagination along the lines that 

are the fittest to accelerate its overflow; but what set it free, if it was not the impetus that was given to 

it by contact with some neighbouring country whose fruitful novelties had been more or less 

spontaneously struck out?” (Tarde, 1903: 343)    

 

Som det fremgår af citatet, er det langt fra alle strømninger, der kan forklares eller forudsiges. 

Dette skyldes netop inventionens spontane karakter. Det kendetegner moden, at den er 

uforudsigelig, omskiftelig og spontan. Tarde nævner dog selv, at måden hvorpå noget 

udbredes skyldes en berøringsflade (contact), samt en særlig modtagelighed i omgivelserne. 

Den polske organisationsteoretiker Barbara Czarniawska (2004) har, i en artikel om Tardes 

anvendelighed i organisationsteori, stillet det spørgsmål, hvordan nye inventioner er mulige, i 

en verden der består af imitation? En måde at tilgå dette, er ved at kigge på modens 

grundvilkår. Nye inventioner opstår i forsøget på at forny imitationer, hvis stråler 

nødvendigvis bliver svagere over tid. Det er en fornyelsesproces, der kan opstå fra nye kilder 

eller blot nye inventioner af tidligere imitation, men som er nødvendige for at bevare den 
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ellers afmattende sociale energi (Czarniawska, 2004: 122-123). Tarde selv bruger bølgen som 

analogi for enhver biologisk proces og livsform, som er en serie af forandringer, der 

harmonisk og integreret følger en særlig udvikling. Det er en udvikling, der har en 

begyndelse, et højdepunkt og en afslutning (Tarde i Clark, 1969: 143). Når ideer og rationaler 

udbredes og imiteres i længere perioder, så opstår risikoen for vanedannelse, og inventionen 

bevæger sig væk fra det den i første omgang var – en mode, en nyskabelse. Energien 

forsvinder, og nye strømninger tager over. For personers identitet og image spiller moden en 

stor rolle, og i forsøget på at skabe sig en identitet låner man/imiteres der fra modens 

strømninger. Ny mode kan opfattes som evolution, men den adskiller sig fra egentlige 

fremskridt, ved at mode i sig selv ikke bygger på ideen om forandring for det bedre. Mode er 

forandring, og opstår som modstand til vaner, men blot for selv at blive afløst af ny mode 

(Czarniawska, 2004: 128). Dette giver umiddelbart begrebet mode en temmelig kaotisk 

karakter, men mode kan i et styringsperspektiv også virke kompleksitetsreducerende. En 

leder, eller en organisation, har potentielt uendelige udviklingsmuligheder at vælge i mellem 

på et givent tidspunkt, men populære strømninger tilbyder en ordning og retning for 

udvikling. Moden påvirker og roder op i rutiner og vaner, men den giver samtidig 

retningsanvisninger for forandring og potentielle nye rutiner.  

Imitation handler ikke kun om imitation for imitationens skyld. Imitation er selve 

katalysatoren for identitetsskabelse. I enhver social sammenhæng sættes identiteten på spil og 

skabes på ny som effekt af relationen, eller stiller sig i forsvar ved at trække på tidligere 

imitationer. Det er ikke kun individer, som konstant må forholde sig til image og identitet, 

men også for organisationer er dette en evig proces. I denne proces spiller ”den anden” (The 

other) en vigtig rolle. Ideen om den anden stammer fra psykologien og Freud
3
, og er blevet 

diskuteret og fremlagt forskelligt også i nutidige, sociologiske tekster. Det centrale i en 

imitationstankegang er dog, hvordan denne anden fremtræder i identitetsskabelsen – hvordan 

er relationen mellem identitet (identity) og andetheden (alterity) (Czarniawska, 2004: 124)? 

En måde at tilgå dette, er ved at se på, hvordan den anden eller selvet italesættes. For 

eksempel kan en konstruktion af andres værdier som anderledes implicere, hvilke værdier 

man selv mener at indeholde. På den anden side kan fokus i italesættelsen også være på netop 

de værdier, som man selv synes at have. Her har den anden ofte en sekundær rolle, og 

                                                 
3
 Freud og Tarde er umiddelbart ikke videnskabsteoretiske forenelige. Freuds begreb om ”den anden” stammer 

fra psykologien, men lånes til at forklare, hvordan imitation også er en form for spejling, og derfor bygger på 

eksistensen af en anden. I italesættelsen af ens egen forskellighed eller karakteristika, kan der forekomme 

italesættelser af den anden, hvilket ikke behøver at trække på en dybere individkonstruktion (Czarniawska, 2004: 

125).       
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optræder som alt det, der ikke nævnes. I sin stærkeste form er konstruktionen af det unikke, 

hvor intet image af den anden er nødvendigt (Czarniawska, 2004: 125). Man kan fastholde 

repetitionen af et særligt image i troen på, at man adskiller sig fra alt andet, mens der i en 

relation til andre altid er muligheden for at interagere, blive påvirket og konstruere nye 

identitetsforståelser. I en organisationssammenhæng betyder det at organisere: At binde ting 

sammen. Man ønsker at fremstå som en helhed, som igen står i et forhold til en anden – en 

omverden. I organiseringen bliver ting, beslutninger og personer associeret til den samme 

helhed, og associering bygger på en assimilering af alle enheder. Der forgår altså et utal af 

imitationer i den interne organisering, som kontrast til en omverden. Men på samme tid er en 

organisation ikke isoleret fra sin omverden, da der i ethvert samspil potentielt associeres og 

trækkes grænser i forhold til forståelsen af, hvem man selv er, og hvad den anden er.                              

Men hvordan imiteres der, og hvorfor imiteres noget frem for andet? Ifølge Tarde er vi alle 

drevet af to grundlæggende dynamikker: Begær (desire) og tro (belief). 

”The thing which is invented, the thing which is imitated, is always an idea or a volition, a judgment 

or a purpose, which embodies a certain amount of desire and belief.(…) Societies are organised 

according to the agreement or opposition of beliefs which reinforce or limit one another” (Tarde i 

Clark, 1969: 178)   

 

Vi vil som udgangspunkt gerne forstærkes i troen på den virkelighed, som vi oplever, men vi 

kan også indtræde i nye meningssammenhænge, hvis de falder i forlængelse af det, som vi 

allerede tror på, eller hvis der er behov for eller påtvunget nye måder at tænke på. Inventioner 

består af ideer, der er styret af og indeholder en særlig tro eller overbevisning samt et begær 

efter noget – fx udbredelse. En invention foregår som udgangspunkt på to måder: Som en 

akkumulation eller en substitution (Tarde 2004: 14). Enten tilpasser og tilkobles den nye 

invention sig i forlængelse af gamle inventioner (normer, ideer og traditioner), eller også 

afløser og adskiller den sig fra tidligere vaner og processer (Tarde, 1903: 254). Ved 

akkumulationen sker der en bekræftelse af de ideer, som man hidtidigt har haft – en 

bekræftelse der virker ”naturlig”, og som kan finde sted, da der ikke optræder nogle direkte 

modsigelser. Modsat kan tilstedeværelse af alternativer og nye ideer påtvinge skift og ny 

mode som effekt af den særlige socialitet, som man på et givent tidspunkt er en del af (Clark, 

1969: 179). Det kontingente fremskrives her tydeligt i Tardes imitationsteori, men han 

beskriver også, hvordan der ofte kan spores en ordning af hvilke inventioner, der har størst 

chance for at blive imiteret. For at imitation kan opstå, må der altid være en form for berøring 
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eller kommunikation mellem to parter. Kommunikationsformen kan have mange udtryk og 

således også ske mellem tekst og individ. Det centrale er, at hvis der er tale om social 

interaktion, så er imitation muligt begge veje, og afhængig af tid vil en assimilation af det 

sociale finde sted. Dog er der i et samspil eller socialt rum ofte et særligt magtforhold præget 

af en overlegen (superior) og en underlegen (inferior). Det er dog ikke givet på forhånd, 

hvordan de to influerer på hinanden, og der smittes i begge retninger, men som oftest er 

mødet præget af den sociale orden, der er etableret på tidligere erfaringer (Clark, 1969: 186-

188).                  

Denne del af Tardes teori trækker, som det meste af hans teori, på det psykologiske og 

individets forhold til samfundet, men det er min ambition at påvise, at denne historie også 

fortælles i internationale sammenhænge og i samspillet mellem organisationer. 

Organiseringen og kommunikationen vedrørende city branding adskiller sig ikke i min og 

projektets optik fra de processer, der ellers skaber det dynamiske i det sociale. Eller for 

gentagelsens skyld: Samfund er imitation.            

2.4 Konditionering og iagttagelsespunkt 

Efter gennemgangen af de for projektet mest relevante termer og begreber i Tardes 

imitationsteori, vil dette afsnit præcisere, hvordan disse begreber kan genkendes og anvendes 

i analysen af city branding som fænomen. Hvornår er en imitation en imitation, og hvad er 

genstand for analyse? Eller mere lige til: Hvad kigger jeg efter, og hvad kigger jeg på?   

Dette projekts analyser er som udgangspunkt bygget op som et komparativt studie. Projektets 

formål er at få indsigt i city branding som fænomen, men set i lyset af imitationsteori. Det 

teoretiske blik forcerer derved en analyse af relationen mellem to eller flere 

bybrandinginitiativer, da imitationen både må have en imitator og en imiteret.  Jeg har som 

udgangspunkt valgt at se på tre forskellige byers organisering af branding: København, 

Stockholm og Hamborg. Det vil i analysen blandt andet være disse tre byers eksterne 

kommunikation og udvalgte branding kampagner, som er genstand for analysen, og jeg vil 

senere i afsnittet om ”projektets arkiv” præsentere den konkrete empiri og data.       

Valget af kommunikation som genstand og primært iagttagelsespunkt falder naturligt i 

forlængelse af Tardes teori om imitation.  Kommunikation er kun mulig på grund af imitation, 

da man i kommunikationen må imiterer et fælles genkendeligt og tilstedeværende sprog for at 

kunne forstå og knytte an til kommunikationen. Det betyder ikke, at sprog og andre 

kommunikationsformer ikke udvikles. Tvært imod er al kommunikation en ny og øjeblikkelig 
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situation, som potentielt altid er åben for forskydning og invention. Det er på denne måde 

sprog opstår, og nye formuleringer eller transformationer afhænger derfor både af imitation 

og invention på samme tid (Tarde, 1903: 142-143). Set fra den anden side så kræver imitation 

samtidig et medie, og et medie, som tilbyder sig ofte, er kommunikation. I dette lys kan 

kommunikation ses som det medie, der konstituerer muligheden for imitation (Borch, 2005: 

85). Derfor er kommunikation en naturlig genstand og iagttagelsespunkt i dette speciale. 

Kommunikation er altså både en stærk og tydelig agent for imitation (Tarde i Clark, 1969: 

308), men det er også de udvalgte aktørers interne og eksterne kommunikation, som 

indeholder de iagttagelser, som i analysen vil blive udsat for mine 2. ordens iagttagelser
4
.   

Hvornår kan der dømmes imitation? Imitation træder frem i analysen, når der findes tegn på 

en imitator i forhold til noget imiteret. Det er ikke altid klart, hvem der imiterer hvem, hvilket 

hænger sammen med imitationens potentielle ubevidste og dobbeltpåvirkende karakter. En 

måde at håndterer denne problemstilling, er ved en undersøgelse af imitationsforholdet, som 

dels bygger på tid (hvem er kommet på ideen først?), men også på bevidstheden om hvor 

indflydelse og inspiration stammer fra, eller hvem man har indflydelse på. Imitation er i høj 

grad et dobbeltforhold, hvor der på den ene side findes en imitator, som på den anden side 

influeres eller inspireres af en imiteret. Den amerikanske sociolog Elihu Katz (2006) har i sit 

arbejde med Tarde forsøgt at sætte det i system således:    

 

Dette skema
5
 vil være nyttigt til at karakterisere det sociale forhold samt niveauet af 

bevidsthed, og som jeg læser Tarde, vil alle fire typer forhold være et udtryk for en 

                                                 
4
 For definition af iagttagelsesbegrebet: Se evt. indledning kapitel 2 

5
 Jeg er opmærksom på, at dette skema og Katz’s præsentation af Tarde tendere til en delvis autonom 

individforståelse i forhold til form og definitioner som ”he or she”, men kategoriseringer og begreber som 

”contagion” og ”persuasion command”, samt betragtningen om bevidsthed og ubevidsthed, vil blive bragt ind 

senere i specialet som blandt andet inspirationskilde for diskussion af oplevet imitation.      
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imitationsproces, blot med forskellige bevidsthedsniveauer. Manipulation og contaigion 

(smitte) er muligvis ikke så tydelig eller udtalt som Katz definition af imitation (B= yes, A= 

no), men de er trods alt en del af det sociale, som hos Tarde drives af imitation. En anden 

faktor i karakteristikken af imitationen, er årsagen bag imitationsprocessen – det som 

Czarniawska kalder inventionens evne eller styrke til at blive imiteret (superiority; 

Czarniawska, 2004: 123). Hvorfor nogen inventioner imiteres mere end andre, hænger dels 

sammen med inventionens karakter, som jeg har beskrevet i ovenstående afsnit, men også det 

rum som inventionen træder ind i. Inventionens evne til at akkumulere eller substituere 

afhænger, som jeg ser det, af den kontekst den præsenteres i, og hvilke bånd eller 

koblingsmuligheder der er, eller ikke er, til andre inventioner eller imitationer. Et skifte eller 

en udvikling kan derfor spores og forklares ud fra den situationsbetingede kontekst, der ledte 

op til udviklingen.  

En sidste central dimension i konditioneringen, er forholdet mellem imitation og invention. 

Invention er som nævnt det der imiteres, og imitation er betegnelse for processen, hvorved 

noget udbredes. En invention kan beskrives som en ny ide eller opdagelse, men som først 

bliver reel, i det øjeblik den kommunikeres og imiteres. Det vil være vanskeligt at afklare, 

hvornår der er tale om en reel invention i fx en brandingstrategi, medmindre samtlige af 

verdens byers brandingstrategier kortlægges i et tidsperspektiv. I dette speciale vil inventioner 

og imitationsprocesser derfor være forbeholdt de udvalgte og undersøgte byer og 

organisationer. En invention kan derfor kendetegnes ved at være ny, anderledes og udtalt ide 

eller handling. Imitation kan genkendes ved efterligning, gentagelse eller kobling til tidligere 

inventioner og ideer.               

2.5 Projektets arkiv – interviews og anden empiri  

Jeg vil nu præsentere mine overvejelser omkring valg af empiri og indsamlingsmetode. Dette 

speciales analyser bygger på flere kildetyper, og de er indhentet på forskellig vis, men udgør 

tilsammen projektets samlede arkiv af data. Udover at introducere empirien, har dette afsnit til 

formål at præcisere specialets validitet i form af troværdige og relevante kilder, set i lyset af 

analysens ambition og berøringsflade. Hvilke kilder er brugt, hvorfor er de udvalgt, og 

hvordan er empirien konstrueret?       

Som nævnt under ”Konditionering og iagttagelsespunkt” er specialets fokus rettet på både 

intern og ekstern kommunikation fra udvalgte branding aktører. I mit valg om at sammenligne 

København, Stockholm og Hamborg har jeg hentet information fra de tre byers officielle 
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branding hjemmesider, som hovedsageligt har karakter af ekstern og tilpasset 

kommunikation
6
. I København har den delvist private og offentligt finansierede 

netværksorganisation Wonderful Copenhagen (WoCo) fået tildelt opgaven af stå for branding 

af byen. De har oprettet et særligt netværk i 2009 i forbindelse med branding med navnet 

Open Copenhagen samt en hjemmeside af samme navn. I Stockholm har branding 

aktiviteterne siden 2004 ligget under hjemmesiden Visitstockholm.com og organisationen 

Stockholm Business Region (SBR). Hamborg har valgt at organisere brandingen tættere på 

selve byledelsen som en udspringer af byens handelskammer. Siden 2001 har byens brand 

været varetaget af bureauet Hamburg Marketing GmbH (HMG), som blev oprettet med det 

formål at slå byens markedsføringsaktiviteter sammen. De bruger dog hovedsageligt byens 

officielle hjemmeside, Hamburg.de, som primære platform for kommunikation. Disse tre 

organisationer - WoCo, SBR og HMG – markedsfører og fortæller jævnligt om byens 

aktiviteter, og ligeledes har de alle tre beskrevet deres respektive byer i korte artikler på 

hjemmesiderne. Denne eksterne kommunikation er den mest præcise i forhold til at lede efter 

bymæssige selviagttagelser og deres brandingstrategiers karakteristika.   

Til den indledende analyse vil jeg også trække på reklamefilm og viral kampagner, som er 

produceret med det formål at oplyse om byen, samt tiltrække udlændinge. De konkrete film er 

fundet på hjemmesiden youtube.com, og de vil senere blive beskrevet i analysen. 

Sammenligningsgrundlag og den grundlæggende analyse af de små kortfilm er inspireret af på 

Asger Liebst og hans ”10 punkts analyse” for reklamefilm (Liebst, 2003: 38-44). Dette er en 

analysemetode, der består af en beskrivelse af reklamefilmens handling, udvikling og indhold, 

hvorefter jeg blandt andet vil sammenligne indhold, effekter, temaer og stil. Reklamefilmene 

vil ydermere blive betragtet som særlige styringsteknologier, hvis formål er at kommunikere 

et særligt budskab og påvirke byens image. I disse film vil det derfor også være muligt at 

spore brandingstrategiers bagvedliggende rationaler, samt konstruktionen af et særligt 

publikum.                 

For at få yderligere indsigt i bevæggrundene bag de konkrete brandingstrategier har jeg 

benyttet mig af kvalitative interviews med forskellige aktører i Wonderful Copenhagen samt 

brandsamarbejdet i København. Interviews er foretaget ud fra en semistruktureret 

spørgeguide, med plads til at informanten selv kan påvirke indhold ved hjælp af åbne 

spørgsmål (Bryman, 2004: 320-323). Jeg har tidligere skrevet om Wonderful Copenhagen og 

                                                 
6
 Ekstern tilpasset kommunikation bruges om betegnelsen for tekst, der er redigeret og opstillet med en særlig 

hensigt. 
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muligheden for en fælles brandingplatform, og her igennem foretaget 4 kvalitative interviews 

i perioden 2007-2008. Disse 4 interviews vil blive inddraget, i det omfang det er nødvendigt, 

og er også vedlagt som bilag. Jeg har i forbindelse med dette speciale konkret haft kontakt til 

Wonderful Copenhagen igen, samt Københavns Kommune, hvilket har resulteret i 3 nye 

interviews.  Disse 7 interviews danner udgangspunkt for specialets selvproducerede 

kvalitative empiri. De interviewede er: 

 Direktionsassistent i Wonderful Copenhagen (2007) 

 Projektleder og branddirektør for Copenhagen Redefined (2008)  

 Hoteldirektør og bestyrelsesmedlem Wonderful Copenhagen (2007) 

 Konsulent og chief advisor i analyseafdeling hos Wonderful Copenhagen (2007, 2012) 

 Tidligere brand assistant i Open Copenhagen, Mail korrespondance (2012) 

 Nuværende brand assistant I Open Copenhagen, Mail korrespondance (2012)   

 Kommunikationschef og områdechef i Københavns tekniske forvaltning (2012)  

Alle informanter har haft indgående kendskab til branding af København, og er dels udvalgt 

efter deres erfaring, men også på baggrund af deres forskellige positioner organisatorisk. 

Denne bredere repræsentation giver et mere nuanceret datamateriale. Forskellen i perioderne, 

på hvornår interviewene er blevet foretaget, giver ydermere muligheden for at analysere på 

tidsdimensionen i udsagnene, og herved udviklingen i iagttagelser, holdninger og handlinger. 

Alle interviews er foretaget med københavnske aktører, hvilket er bevidst i forlængelse af 

problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål af, hvordan imitation kommer til udtryk i 

Wonderful Copenhagens kommunikation. Analysen af imitation i city branding som 

fænomen, og konklusionerne herfra, bygger derved primært på iagttagelser fra København, 

men suppleres også med observationer fra andre storbyer.   

I det omfang hvor sammenligninger og perspektiver fra Stockholm og Hamborg er 

nødvendige, trækkes der udover hjemmesideinformation også på analyser, artikler og 

projekter vedrørende de respektive byers brandingarbejde. En af disse type analyser er 

”Weltstadt Hamburg”, som er foretaget af Markus Walz i 2011, og som beskriver udviklingen 

i Hamborgs brandingaktiviteter de sidste 10 år. Disse analyser og projekter trækker selv på 

interviews og anden data, men det er selve rapporten og det færdige produkt, som er kilde for 

dette speciales analyse. Powerpointpræsentationer fra blandt andet netværket Open 

Copenhagen vil også blive benyttet som kildemateriale, i det omfang at indholdet fortæller om 

visioner og refleksioner i forhold til byens brand.    
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Specialets samlede arkiv af empiri består derved af en blanding af artikler, rapporter 

hjemmesideindhold, reklamefilm og interviews. Denne blanding skyldes for det første 

analysens niveauopdeling, hvor jeg først fokuserer på det umiddelbart observerbare i 

storbyers city branding, for dernæst at undersøge rationaler bag organiseringen, der kræver en 

højere grad af udtalelser og holdninger fra relevante personer. For det andet giver denne 

bredde af kildetyper også et særlig bredt datagrundlag, der har til formål at afdække flere 

forskellige tendenser i moderne city branding. Tanken er, at imitation ikke afgrænses til 

særlige felter eller en særlig substans, og derved kan imitationsprocesser spores på tværs af 

emner og kommunikationskanaler. Det er blikket på og samlingen af den forskellige empiri, 

som gerne skulle give et stærkere billede af, hvordan city branding kan forstås i et 

imitationsperspektiv.            

2.6 Blinde pletter  

De analysestrategiske valg har konsekvenser for, hvad der kan iagttages, men også hvad der 

ikke kan iagttages – specialets såkaldte blinde pletter. Som afrunding på analysestrategien vil 

jeg derfor kort skitsere, hvor jeg ser de største konsekvenser ved brugen af imitationsteori 

frem for anden poststrukturalistisk teori, samt hvilke konsekvenser specialets perspektiv ellers 

har.   

Valget af primært fokus på brandingorganisationernes eksterne kommunikation, som er rettet 

mod en omverden, åbner for det image og de fortællinger, som blandt andet WoCo selv 

ønsker at præsentere, og som de mener, er det identificerende ved København som brand. 

Inddragelsen af et borgerperspektiv var en mulighed, og det ville have skabt en mere 

facetteret skildring af København, og muligt et særligt blik på mere lokale imitationsprocesser 

og forholdet imellem byledelse og byens borgere. Dette er et blik, som jeg har fravalgt af 

omfangsmæssige grunde, men også i ønsket om at beskæftige mig grundigere med den 

imitation, som finder sted i det organisatoriske omkring etableringen af et overordnet bybrand 

og konstruktionen af brandingkampagner.      

Teoretisk kunne Tardes imitationsteori også suppleres eller kobles med andre poststrukturelle 

teorier og begreber, men jeg har vurderet, at analysen kommer mere til sin ret, hvis ideen om 

imitation appliceres alene på empirien, da ”støjen” fra andre tilgange ville overskygge en 

imitationsanalyses formål: At påvise imitation som dominerende dynamik. Imitationsteorien 

og brugen af Tarde lægger ikke op til en naturlig analysestrukturering, og Tarde har heller 

ikke selv opstillet deciderede analysemetoder. Derfor findes der heller ikke empiriske 
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analyser i samme grad, som hos andre teoretikere. Dette betyder, at jeg i højere grad benytter 

et tardeansk blik og begrebsapparat på udvalgte empiriske observationer frem for et fast 

opstillet analyseapparat, som man kender det fra eksempelvis Luhmann og Foucault
7
. Dette 

betyder også, at sproget i og formen på analysekapitlet vil være mindre teknisk, og mere 

beskrivende, da teorien og begreberne vil blive introduceret og appliceret efterhånden, som de 

kan forklare observerede tendenser og kommunikation.                     

Dette speciale studerer kommunikation, men ved brugen af Tarde adskiller dette speciale sig 

fra fx et luhmanniansk kommunikationsstudie. For Luhmann er kommunikation den primære 

genstand for analyse, da kommunikation er det sociale og kun kommunikation kommunikerer 

(Borch, 2005: 84-85). Luhmann har ligesom Tarde forladt ideen om det autonome subjekt og 

de faste strukturer, men her ophører ligheden umiddelbart også. Tarde begrænser sig ikke kun 

til kommunikation som genstand, når han installerer ideen om imitationsstrålinger og 

strømninger som determinerende for det sociale. Dette betyder, at kommunikation som nævnt 

kan indeholde og være medie for imitation, men at imitationskonceptet også rummer 

mulighed for imitationsprocesser som effekt af materialiteter og non-verbale handlinger. 

Dette speciales analyse vil ikke behandle denne forskel yderligere, samt nuanceforskelle på 

imitation via kommunikation eller materialiteter, men analysen vil indeholde observationer af 

materielle elementer i city branding som fx arkitektur. Desuden vil fokus på imitation, som 

det primære koncept for det sociale, betyde, at denne type analyse i højere grad vil beskæftige 

sig med, hvordan en særlig type kommunikation bliver til, udvikles og spredes, end hvordan 

det sociale består af kommunikation. Med andre ord er analysens omdrejningspunkt først og 

fremmest et studie af imitationers karakter og dynamikker, som bliver eksemplificeret i blandt 

andet kommunikationen omkring byidentiteter og city branding.                     

  

                                                 
7
 Luhmann og Foucault kan anskues som selvstændige teoretikere, men deres teoretiske arbejde har også 

resulteret i udformning af konkrete analyser som eksempelvis form og medieanalyser for Luhmanns 

vedkommende samt genealogi- og governmentalityanalyser hos Foucault (Andersen, 1999)      
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Kapitel 3: Analyse 

3.1 Indledning 

Denne analyse tager sit udgangspunkt i, at city branding er udtalt og kendt som fænomen, 

samt at de byer, som jeg undersøger, alle har iværksat specifikke brandinginitiativer. 

Analysen vil begynde med et observationsstudie af København, Stockholm og Hamborg og 

deres respektive brandingorganisationer og tilgange. Her vil jeg sammenligne udvalgte viral 

kampagner og reklamefilm, hjemmesideindhold fra byernes informations og marketingssider 

samt historisk data i forhold til udviklingen af branding i de forskellige byer. Denne første del 

skal forsøge at indfange spor af imitationsprocesser og umiddelbare tendenser i moderne city 

branding. Ideen er, at byer igennem deres kampagner og forskellige kommunikationskanaler 

opstiller et image udadtil, som de ønsker at associeres med. Det er ikke givet på forhånd, 

hvilket image og hvilke værdier en by vil kommunikere, da en by potentielt indeholder 

uendelige muligheder for kombinationer og kendetegn. Jeg vil i den første del derfor 

beskæftige mig med det billede brandingorganisationerne selv tegner, uafhængigt af hvordan 

byen ellers kan opfattes og karakteriseres. Det centrale udover sammenligningen vil følgende 

være, hvilken karakter imitationen synes at have. Er organisationerne bevidste om påvirkning 

fra og til en omverden, hvilke inventioner og imitationer bliver imiteret i city branding, og 

hvordan forholder man sig imitation? Til denne del af analysen vil jeg supplere med 

interviews, udtalelser og information fra og omkring organisationen Wonderful Copenhagen. 

I denne anden del vil Tardes teori og sociologi om imitation blive benyttet mere stringent, da 

begreberne vil bruges i blikket på de fremanalyserede tendenser, samt udtalelser og 

iagttagelser vedrørende city branding.   

3.2 City branding ved første øjekast 

De fleste har lagt mærke til det. Man rejser til en ny by, og når man sætter sine føder i fx 

lufthavnens ankomsthal, bliver man mødt af et velkomstskilt og en informationsstander med 

bykort og attraktionsbrochurer. På disse brochurer og kort er der som ofte påtrykt et logo eller 

et slogan. Allerede i søgefasen efter en by på internettet kan man støde på hjemmesider, som 

har logoer og tekst af samme design. Et visuelt og animeret design, ofte i sammenhæng med 

en kort tekst eller punchline, der skal få også til at genkende, hvad det er vi kigger på, samt 

associere særlige værdier til dette design. Med andre ord præsenteres vi for et ”brand” – et 

varemærke for byen. Selve brandet kan indeholde mange associationer samt udtrykkes på 

mange måder, men i sin mindste enhed, er det blot et logo med punchline. Storbyer anvender 

ofte denne type brands og logoer, og i figuren herunder præsenteres et par eksempler:              
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København har siden 2009 benyttet brandet ”cOPENhagen” som betegnelse for en 

fællesbranding af byen. Det er et brand og logo, der er skabt af reklamebureauet 

PeopleGroup, og faciliteret som netværksorganisation hos Wonderful Copenhagen (WoCo). I 

Hamborg har man udviklet byskjoldet med tårne, port og vand til et simplificeret logo i rødt 

og blåt, og dette logo går igen på mange af bystatens publikationer og hjemmesider. 

Derudover blev Hamborg udnævnt som European Green Capital i 2011, og man har i 

forlængelse af denne titel, skabt logoer og materiale, der fremhæver et ”grønt” og bæredygtigt 

Hamborg (Walz, 2011: 32). Stockholm har siden 2005 anvendt kronelogoet og betegnelsen 

”Capital of Scandinavia”. (Stockholmtown.com). Det er et brand, der også dækker hele 

regionen omkring Stockholm by, og som faciliteres af Stockholm Business Region (SBR).   

Branding sker over tid, og således har disse konkrete brands også undergået en udvikling. 

Markedsføring og branding af byen har for alle tre byer tidligere foregået decentralt i 

forskellige sektorer og organisationer. Typisk har der eksisteret en erhvervs- og 

investeringsdel ved siden af en turisme- og borgerdel, eller eksisteret flere forskellige logoer, 

slogans og markedsføringsorganisationer. I 2005 begynder Stockholm at tale om behovet for 

et stærkt fællesbrand. Man vil samle regionens eksterne kommunikation med det formål at 

styrke udviklingen af byen som besøgs- og etableringsdestination. ”Ét budskab – men ikke en 

afsender”, lyder det fra SBR (Stockholmbusinessregion.se). I København opstår projektet og 
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sekretariatet Copenhagen Redefined
8
 i 2008. Dette er et projekt, som skal skabe et 

fællesbrand, der fremstiller hovedstadsregionen som én enhed, og som bruges af mange 

aktører (Copcap.dk). I Hamborg etableres i 2004 et overordnet marketingsorgan
9
 for byen, 

hvor al markedsføring skal gå igennem. Man strømliner konceptet i 2012 med 

markedsføringsmanualen ”Mit einer Stimme für Hamburg”, som har til formål at få Hamborg 

by til at fremstå som én enhed udadtil (HamburgMarketingGmbH.de).  

Når man følger denne udvikling på tværs af grænser, så ligner det en klar tendens, at 

storbyerne det sidste årti alle har omorganiseret sig og skabt nye fælles brandplatforme. Dette 

sker enten ved etablering af nye netværk eller bystatsorganer, som alle har til formål at 

ensrette en tidligere opdelt og adspredt kommunikation. En bevægelse, som i dette scenarie 

starter i Stockholm, men spreder sig til København og Hamborg. Ved etableringen af 

projektet Copenhagen Redefined er kommunikationen omkring denne udvikling også tydelig. 

På en hjemmeside om projektet står der:             

”Baggrunden for hele projektet er, at den internationale markedsføring af København skal nytænkes 

og ikke mindst samtænkes, hvis regionen i fremtiden skal være med i konkurrencen om internationale 

investeringer, konferencer, turister og studerende. Initiativet er også søsat, fordi ”city branding” er 

blevet det nye mantra for en række af de byer, som København konkurrerer med, fx har både 

Amsterdam, Berlin og Stockholm igangsat større brandingindsatser gennem de senere år.” (copcap.dk) 

 

City branding kaldes for et mantra, der på internationalt plan spreder sig med ideen om at 

samtænke markedsføring. Det er en udvikling, hvor København i dette eksempel imiterer 

andre byer som Amsterdam, Berlin og Stockholm. Nogle byer er før ude end andre, men det 

er ifølge de københavnske initiativtagere en nødvendighed at følge med denne udvikling. 

Ideen om storbyers behov for overordnede fællesbrand etableres, og arbejdet startes samtidig 

på udfylde og finde netop det, som man ønsker at brande sig på. Hvilket image mener man at 

have, og ikke mindst, vil man gerne have?    

I København blev brandet sendt i udbud blandt reklame og marketingsbureauer, og valget 

faldt på værdien åbenhed, med tilhørende slogan ”Copenhagen – Open for you”. På 

hjemmesiden for brandnetværket beskrives værdien åbenhed som et overordnet kendetegn 

ved det københavnske samfund. Man kan altid arbejde på at blive mere åbne og 

                                                 
8
 Copenhagen Redefined var et midlertidigt projekt og samarbejde mellem Copenhagen Capacity (CopCap), som 

varetager udenlandske investeringer og arbejdskraft, og Wonderful Copenhagen (WoCo), som varetager turisme 

og events i København. 
9
 HMG – Hamburg Marketing GmbH 
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imødekommende, men generelt opfattes København som meget åbensindet
10

. Ideen bag 

brandet er, at København kan fremstilles som åbne overfor en bred vifte af interessenter, og at 

man fx både er ”Open for Business”, ”Open for Sustainability” og ”Open for Cruise Guests” 

(Opencopenhagen.dk). Ved siden af værdien åbenhed bliver der også lagt vægt på de 

udmærkelser og priser, som byen har modtaget de sidste år. Herunder bedste cykelby, bedste 

grønne by, lykkeligste borgere, bedste kok og restaurant osv. (Opencopenhagen.dk).     

I Hamborg har brandingforløbet været en smule anderledes. Med oprettelsen af HMG i 2004 

startede samtidig en kampagne i den politiske byledelse, der blev betegnet som ”the growing 

city”. Hamborg har historisk været kendt og benævnt som ”gateway to the world”, som 

udsprang af byens placering ved vand og derved handelsforbindelse til resten af verden. Men 

Hamborgs politikere ønskede et fokus på tiltrækning af international arbejdskraft, som ikke 

kun var forbundet med havnen. Man ville udvikles som metropol, med øget kultur, shopping 

og alsidig forretning (Walz, 2011: 27-29). Konkret blev brandet ”Hamburg - Metropolis at the 

Waterfront” brugt i markedsføring i en periode fra 2005-2009. Brandet virkede efter 

politikernes overbevisning fint i national kontekst, da der ikke er andre byer over en million 

indbyggere i Tyskland med en havn som Hamborgs, men i internationalt lys, er de ikke alene 

om denne identitet (Walz, 2011:44). Hamborg har siden 2009 fokuseret på den grønne profil 

(”Die Grüne Stadt”), i ønsket om at kunne skabe en mere selvstændig identitet. Havnen og 

vandmiljøet er dog stadig i fokus, men nu som medskaber til et grønt og bæredygtigt by-

image (Hamburg-Tourism.de).        

Stockholm har siden 2005 benyttet ”Capital of Scandinavia” som brand for storbyen og 

regionen. Med ordet Capital ønsker Stockholm at lægge vægt på størrelsen, placeringen og 

vigtigheden i den skandinaviske region. En hovedstad som er førende indenfor kultur, 

forretningsliv og multinationale firmaer, og som også er nordens finansielle og økonomiske 

centrum (Stockholmbusinessregion.se). Stockholm præsenterer også sine udmærkelser og 

priser på hjemmesiden, hvor Stockholm blandt andet er udnævnt som Europas førende region 

for fremtiden 2012/2013, med vægt på livskvalitet, økonomisk potentiale og 

etableringsmuligheder (Mynewsdesk.com1).     

Efter en gennemgang af de tre byers egen kommunikation om deres respektive brands er det 

tydeligt, at flere tendenser gentager sig i brandingen. Når byen skal beskrives, så fokuseres 

                                                 
10

 Ifølge rapport fra Wonderful Copenhagen om turisters opfattelse af København under deres besøg i byen 

(wonderfulcopenhagen.dk[2]). 
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der ofte på de udmærkelser, priser og placeringer, som byen har modtaget. Der trækkes på 

indeks, barometre og diverse analyseinstitutter, hver gang der er opnået et positivt resultat, 

eller man nævnes i et internationalt tidsskrift. Der er et element af konkurrence og 

benchmarking i retorikken omkring resultaterne, når de stolt fremlægger udmærkelserne på 

hjemmesiderne, og ofte nævner andre byers placering på de selvsamme indeks. På Open 

Copenhagens hjemmeside har man endda samlet resultaterne på en liste, der viser hvor man 

har udmærket sig de sidste 2-3 år (Opencopenhagen.dk). I Stockholm og Hamborg er der 

eksempelvis reference til den samme pris: European Green Capital Award som udnævnes af 

den europæiske kommission, hvor Stockholm var de første til at modtage den i 2010, mens 

Hamborg modtog den 2011
11

. I Hamborgs eksempel har denne pris endda betydet, at byen har 

fokuseret sin kommunikation yderligere på netop grønne elementer i byens karakteristika, 

samt skabt og formuleret nye logoer og strategier (Walz, 2011: 32). Netop indholdet i de tre 

byers brandingarbejde har også en del fællestræk. Der synes at være en tendens til, at man 

fremhæver sig selv som global storby, handelscentrum og magnet for alt, hvad man forbinder 

med en by i udvikling på international scene. Det er mere konkret vendinger som ”kulturliv i 

verdensklasse”, ”Europas miljøhovedstad” og ”En aktiv by med puls” som bruges i 

beskrivelsen af byerne. Dette er vendinger og statements, som umiddelbart kan placeres og 

vække genkendelse i alle tre byer, men fortæller om en tendens til at slå på det grandiose og 

ekstraordinære, samt en fikseringen på det globale og internationale.  Alle tre byer slår også 

på deres erhvervs- og forretningsliv og fordelene ved at etablere virksomhed i netop deres by. 

Det er en sektor, som tidligere har været adskilt fra fx markedsføringen i forhold til turisme, 

men som nu har ligeværdig vægtning i de korte selvportrætteringer. Det er vigtigt at signalere 

udvikling, vækst og indbydende klimaer. Både for turister og eventuelle udenlandske 

investeringer. 

Der er igennem det sidste årti også sket et skifte til fokuseringen på værdier frem for fakta og 

materialiteter, når byen beskrives. Stockholms brand fra 2005, der stadig benyttes i dag, 

fokuserer på egenskaberne i at være ”Capital”. De er store, bedre og bedst når man måler på 

produktivitet, antal lufthavne, flest besøgende i Baltikum, udbud af kulturaktiviteter osv. 

(Stockholmtown.com). SVB forsøger dog med egne ord i disse tider at videreudvikle og 

vitalisere brandingen omkring ”Capital of Scandinavia”(Mynewsdesk.com2), og som det 

senere vil vise sig under afsnittet ”Reklamefilm og viral kampagner”, så lægges der nu også 

vægt på værdier som åbenhed, multikulturalitet og bæredygtighed i brandingarbejdet.  

                                                 
11

 København står på hjemmesiden for prisen til at skulle udnævnes i 2014 (ec.europa.eu) 
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København og Open Copenhagen har for alvor taget skridtet, og har som vision at lade 

markedsføring ledes gennem værdien åbenhed, og at være med til at gøre København mere 

åben fremover (Bilag 4). Desuden taler man om atmosfære, lykke og livskvalitet, når der skal 

fortælles om byens styrker (Skjoldager 2008; Berg, 2011: 9). Det er en værdiladning, der er 

blevet tydelig i brandingen, i takt med at København flere gange er bedømt som en af verdens 

og Europas bedste byer at bo i, men også som effekt af, at brandingen blev samlet under ét 

fælles brand. Før samlingen var forskellige organisationer og institutionen, såsom Region 

Hovedstaden og Copenhagen Capacity, i færd med deres egne brandinginitiativer for byen, 

der især byggede på informationer, tal og fakta
12

. At skifte til værdiladet branding er ikke en 

naturlig udvikling i forlængelse af overgangen til fælles branding. Til sammenligning har 

Hamborg i flere år kaldt sig ”Metropolis at the waterfront” og kommunikeret om byens 

udvikling og fysiske rammer, også selvom HMG blev oprettet i 2004 med formålet om at 

samle byens markedsføring. Selvom byerne synes at fokusere mere på værdier i brandingen, 

så er der stadig plads til fakta og beskrivelser om byens fysiske rammer på byernes officielle 

hjemmeside.  

Arkitektonisk branding 

Når man laver en hurtig billedsøgning på internettet over forskellige storbyer, så dukker der 

ofte luftfotos eller panoramabilleder op af byens centrum, skyline eller berømte 

bygningsværker. For København vil det typisk være Nyhavn, med billeder af de gamle huse 

og skibe eller en udsigt ud over byens tårne. For Stockholm er det også typisk at de samme 

motiver går igen, og det er ofte kanalerne og det høje spir og tårn fra Riddarholms kirken i 

byens centrum, som ses på billederne. Det er typisk historiske bygninger, som i mange år har 

været kendetegn for byen, men der kommer naturligvis nye bygninger til i takt med byen 

udvikles. Byplanlægning har mange facetter, men i et brandingperspektiv har konstruktionen 

af nye bygninger og arkitektur en vigtig rolle for byens image og identitet. Hvis man ser på de 

seneste tilføjelser, så er der i København, Stockholm og Hamborg især fokus på udvikling af 

havnemiljøer og moderne arkitektur.           

         

 

                                                 
12

 Eksempelvis indeholder Region Hovedstadens udviklingsrapport fra 2008 en indledende beskrivelse af 

Københavns og regionens kvaliteter, størrelse, geografi, placering osv. (Regionh.dk).  
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          (Hamburg Elbphilharmonie: Under opførelse)                            (Operahuset i København: 2005) 

Disse to ovenstående billeder af Elbphilharmonie og Operahuset er eksempler på tendenser i 

moderne byplanlægning. Arkitekturen har ligheder i valg af materiale som stål og glaspartier, 

men mere interessant er placeringen af bygningerne i forhold til resten af byen. Bygningerne 

er placeret centralt, ved vand og i områder, hvor bygningen træder frem og er synlig fra 

mange positioner. Samtidig repræsenterer disse to bygninger qua deres funktion et kulturelt 

samlingspunkt. Dette skaber potentielt fiksering og tiltrækker opmærksomhed, og 

bygningernes konstruktion skiller sig også ud fra omkringliggende bygninger. 

Elbphilharmonie bliver eksempelvis den højeste bygning i Hamborg, når projektet står færdigt 

(Walz, 2010: 29). Disse bygninger skaber et blikfang, og København og Hamborg er ikke de 

første eller eneste byer, som synes at følge denne trend med store projekter, som har til formål 

at skabe international genkendelse. Et par eksempler er Paris med Eiffeltårnet, Seattle med  

”Space Needle” og Sydney med deres version af Operahuset. Bygningerne bliver bygget af 

mange årsager, men i brandingsammenhæng og en tilrettelagt kommunikation, kan visse 

bygninger få en nærmest ikonagtig status, hvor de benyttes i markedsføring på linje med 

logoer og slogans for at skabe genkendelsesværdi. Opførelsen kan ske i ønsket om at skille sig 

ud - at sætte byen på verdenskortet (Euranet.eu). Bygninger af denne størrelse og betydning 

bygges i ønsket om at skabe et symbol for byen, som i sidste ende gerne skulle vise sig at 

være en tiltrækningsfaktor i sig selv. I Hamborg startede markedsføringen af Elbphilharmonie 

allerede ved projektstart, og man har under hele opførelsen haft guidede ture til byggepladsen 

(Walz, 2010: 28-29). Det er svært at sige, hvor og hvornår præcist denne ide om bygninger og 

arkitektur som tiltrækningsfaktor er opstået – hvor inventionen stammer fra. På sin vis har der 

siden pyramiderne i Egypten været en yderligere dimension i konstruktionen af 
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bygningsværker end blot funktionalitet. I mere moderne tider kender vi eksempler som 

Guggenheim i Bilbao, hvor image, branding og tiltrækningsfaktor måske har været de 

vigtigste dimensioner for opførelsen af projektet, og hvor funktionalitet måske træder i 

baggrunden. En bygning er ikke blot en bygning, og en dybere analyse af arkitekturens rolle i 

byplanlægning og city branding ville kunne spore flere eksempler på denne udvikling. Det 

interessante i et imitationsperspektiv er, at ligheden i de nye og samtidige projekter synes at 

være slående: Man udvikler områder omkring byens centrum og havn, som før har været 

anvendt til industri, og nu skal anvendes mere bæredygtigt og med kulturelle, rekreationelle 

og almene formål (Copenhagen SSC: 7; Sustainia: 70-72; Euranet.eu). Man bygger med 

intention om at skabe milepæle for byens arkitektur, og skabe monumenter i verdensklasse 

(Operaen.eu). Arkitektur medtænkes derved i en overordnet brandingstrategi for byen, hvor 

enkelte bygningsværker får en symbolsk karakter og med tiden ikonagtig status for byens 

signalerede identitet. Arkitektur og konstruktion synes at indgå som led i byplanlægning i 

byernes branding på siden af logoer, slogans og andre initiativer.                                 

3.2.2 Reklamefilm og virale kampagner 

Organisationer som WoCo, SBR og HMG, der varetager en bys markedsføring og 

brandingarbejde, har ofte flere projekter i gang samtidig. Dette kan være projekter, events og 

initiativer, som alle har til formål at udbrede et særligt budskab, der løber i forlængelse af det 

brand, som man vil sammenkæde med byen. Denne form for begivenheder, events og 

kommunikation er mere eller mindre direkte og tydelig i sit udtryk, men en af de tydeligste 

former er reklamefilm om byen. Disse film kan også kaldes viral kampagner
13

, da de udvalgte 

film, som jeg benytter, er placeret på et virtuelt, socialt forum på internettet. Kampagner i 

form af reklamefilm har det formål at informere om byens indhold, karakteristika og 

aktiviteter, men samtidig tegne et særligt billede, som man ønsker modtagerne skal associere 

byen med (gefühl.dk). Jeg vil kort præsentere tre eksempler på viral kampagner og 

reklamefilm fra henholdsvis København, Stockholm og Hamborg, som alle kan findes på 

mediet youtube.com:  

”Cruising to Copenhagen” (18/12 2009) 3min.10sek.  

Kortfilmen starter med underlægningsmusik i den lette rockkategori med guitar, klaver og 

engelsk sang om ”Burning love”. View ud over havet, en kikkert og bådpersonale der holder 

                                                 
13

 Kampagner dækker over en aktivitet der strækker sig over tid og samtidig knytter an til flere typer af 

materiale. At kampagnen er viral, betyder at man placerer materiale på et eksisterende socialt netværk, i håbet 

om at den vises, deles og spredes i dette netværk.      
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møde. Overskriften vises: ”Cruising to Copenhagen”, sammen med et luftfoto over 

København havn. Passagerer forlader skibet og går ud i Københavns gader. En bycykel vises, 

og der zoomes ind på sloganet, ”Copenhagen – Open for you”. Folk sætter sig i turistbusser. 

Amalienborg og dronningen vises med teksten ”Royal”. Københavns tårne og rådhusur vises 

med teksten ”History”. Nyhavn vises med glade mennesker på café. Statue af H.C. Andersen 

og Tivoli kommer frem med teksten ”Fairytale” og ”Amusement”. Filmen klipper 

efterfølgende til en række forskellige mennesker, der vinker og smiler til kameraet. 

Skuespillerhuset og operahuset vises med teksten ”Architecture”. Filmen fortsætter med 

billeder fra kanalrundfart og den lille havfrue, hvor folk på bredden hilser og vinker. Flere 

glade mennesker og teksten ”Friendly”. Billede fra shoppingcenter og skriften 

”Contemporary”. Filmen klipper til skov, kronhjorte og marker med teksten ”Nature”. 

Billeder fra restauranter og tallerkener med mad med overskriften ”Gourmet”, teksten 

”Nightlife” med billeder fra tivoli om aftenen, drinks og glade piger. Filmen sluttes med et 

statement om ”Europe’s leading cruise destination” billeder af store krydstogtskibe i havnen 

og zoomer til sidst ind på logoet ”Copenhagen – Open for Cruise Guests”. 

”What makes a Capital?” (03/06 2010) 2min.16sek.  

Denne video starter med logoet ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”. Musikken starter 

med guitar og trommer i lystigt tempo. Filmen klipper hurtigt imellem billeder af bygninger, 

vand og mennesker og spørgsmålet ”What makes a capital?” det første svar kommer med 

billedet af sorte glasbygninger og rådhus samt teksten ”Power and Government? Der klippes 

til kongehus og byens tårne med teksten ”History and Royalty?”. Der konstateres igen med 

tekst ”maybe it’s something else…”. Billeder af menneskehav i gågade, og forskellige 

etnicitet. Teksten: ”Like lots and lots of people” ”From all over” ”Learning to get along”. 

Billederne skifter fra mennesker til røde tal og aktiekurser. “Business is important” og 

herefter til robotter og mikroskoper med teksten ”Science and innovation”. Filmen klipper til 

skyer og ordet ”opportunities”. Der vises en række butikker og modehuse med logoer samt 

spørgsmålet ”Is great shopping important?” Teksten ”Culture and design probably is” vises 

over billederne fra en glasbutik. Mørke i byen, drinks og bartender med teksten ”Nightlife? 

Sure!”. Noder og mixerpult med teksten ”Music – definitely”. Filmen klipper til kanaler, 

svømmende børn, sejlbåde og vand med teksten ”maybe it’s something in all that water?” ”Or 

the way we take care of the place – keeping it green” med billeder af natur og blomster. 

Filmen sluttes med forskellige luftfotos over byen og teksten “Maybe it’s best you come see 

for yourself” samt logo:”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.                           
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“Hamburg – Metropole am Wasser” (26/07 2009) 3min.24sek. 

Filmen starter med blik på havnen og stort skibsværft. Musikken er en engelsksproget, lystig 

og sangen er akkompagneret af guitar. Under hele film er Hamborgs bylogo i øverste højre 

hjørne. Der vises havnearbejder, der spiser fisk til frokost og klippes videre til mor og barn, 

der leger med vand på stranden. Vinduespudser rengør glasfacade på koncertsal. Der klippes 

til fodboldstadium, hvor mænd i jakkesæt spiller fodbold for sjov, med vandflasker som mål. 

Vand er det gennemgribende tema i kortfilmen, og der vises nu koncertbilleder med vandkast, 

transvestitter til photoshoot under paraply, folk på café ved havnekant samt cabriolet i solskin 

rundt i byens gader. Der klippes til dansende balletdanserinde ved havnefront med 

containerhavn i fuld fart i baggrunden. Familie roer i robåd på stille sø. Der vises 

shoppingcenter med modebutikker, teaterforestilling, og klippes til kanalerne med mand i 

speedbåd, der sejler mod solnedgang. Filmen sluttes med Hamborgs logo med rødt tårn og blå 

bølge.    

Reklamefilmene præsenteret herover er lavet i tre forskellige byer og af tre forskellige 

producenter og bureauer, men alligevel er der en række fællestræk. Det filmtekniske, hvordan 

historien i reklamen fortælles, er fælles for alle tre. Der er i alle film underlægningsmusik, 

som er livlig og lystig – eventuelt med engelsksproget sang. Ingen speaker henover 

billederne, men i eksemplerne fra Stockholm og København bruges der tekstbider til at 

underbygge billederne. I Stockholms eksempel er der en form for monolog med spørgsmål og 

svar. Alle tre film spiller på affekt, og viser et mix af glade folk der smiler og ler. Der er god 

stemning igennem hele filmen, og alle udstråler, at de har det rart. I Hamborgs film er der 

overvægt af skuespillere og iscenesatte begivenheder, hvorimod København og Stockholm 

bruger ”rigtige mennesker”, men i en blanding af opsat og reel kontekst. Der er i ingen af de 

tre film tvivl om afsender, som vises med logo i starten, slutningen eller konstant. Budskabet 

er også klart: Kom og besøg vores by; her er rart, folk er venlige, og der sker en masse.                     

Der er også en del fællesnævnere i forhold til indhold. Elementer som går igen er: Havn, 

vand, kanaler, koncerthuse, shopping, natur og historie. I begge film fra Stockholm og 

Hamborg fokuseres der også på forretningsliv og erhverv, hvorimod ”Cruising to 

Copenhagen” mere henvender sig til turister. Det er klart, at byerne ligner hinanden 

størrelsesmæssigt og alle med adgang til havne og vand, og at dette også vil præge 

kommunikationen på hjemmesider og andet info-materiale, men det er slående at alle tre 

reklamefilm har hovedfokus på netop vandet, kanalerne og havnene som byens særpræg. Det 
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er tydeligst i Hamborgs film, hvor vand er det gennemgående tema for alle sekvenser. Alle tre 

film slår også på muligheden for både naturoplevelser og urbane aktiviteter. Der er samtidig 

et element af bæredygtighed og miljø i alle tre film, ligesom værdier omkring multikulturalitet 

og mennesker, som kommer hinanden ved, er gengangere i alle produktionerne.  

Udarbejdelsen af denne type reklamefilm har klart et formål om at henvende sig så bredt som 

muligt. Når disse film lægges op på youtube.com, er det også i håbet om at budskabet i dem 

bliver spredt så langt som muligt. Viralkampagner er en relativt billig markedsføringsform, 

hvor filmen og dens fremvisning passer sig selv, efter at den er lagt ud, og altid er tilgængelig 

for brugere af det sociale medie. Men visningerne er ikke mange på disse tre præsenteret film. 

”Crusing to Copenhagen” topper med ca. 20.000 visninger siden uploadet i 2009. ”Hamburg - 

Metropole am Wasser” har ca. 7.300 visninger, mens ”What makes a Capital?” er blevet set 

ca. 4.300 gange. Dette står i kontrast til en anden kendt viral video fra 2009, som det viste sig 

at organisationen VisitDenmark stod bag. Denne video blev også uploadet på youtube.com, 

men stilen var en noget anden, og den egentlige afsender var ikke kendt til at begynde med. 

Filmen var optaget primitivt med webkamera, og viste en enlig, nybagt, dansk mor, som søgte 

faderen til sit barn, der havde været turist i Danmark. Denne film var stærkt omdiskuteret, 

blev hurtigt trukket tilbage, men opnåede på en uge over en million visninger (Børsen.dk). 

Denne virale marketingskampagne var en succes målt på visninger samt mængden af debat og 

opmærksomhed, men samtidig oplevede VisitDenmark massivt stormvejr i henhold til 

indhold, markedsføringsform og etik, og endte med at undskylde og fjerne filmen fra 

youtube.com.   

Sammenholdt med de tre præsenterede reklamefilm i denne analyse, er der i VisitDenmarks 

tilfælde tale om en alternativ måde at præsentere sit produkt på. Det er måde, som måske 

følger ideen bag viral markedsføring bedre – at folk finder videoen interessant, sjov eller 

opsigtsvækkende, og derfor deler den i netværk og vennekredse – men som ender med fokus 

på markedsføringsetik samt organisationen bag kampagnen. Det kunne virke som om, at der 

er uskrevne regler for, hvordan man må brande sig. Hvad der er tilladt, og hvad der ikke er 

tilladt. Det kan beskrives som et slags kodeks for acceptabel markedsføring, og som resultat 

bliver brandingkampagner og reklamefilm måske mere ensartede i deres udtryk, da alternative 

metoder, vinkler og indhold skaber risiko for skandaler. Det er udtryk, hvor det kun bliver 

muligt at skildre byen med tydelige afsenderforhold, billeder og fakta fra den reelle by, samt 

indhold der ikke forventes at virke stødende. Det er en tendens der bakkes op af holdningen i 

et citat af bestyrelsesmedlem i WoCo:  



Kandidatafhandling: Same same but different – City branding i et imitationsperspektiv 

 

37 

 

”Altså branding er vigtigt, men det er noget, som alle skal kunne slutte op om. Forudsætningen er, at 

det indeholder det væsentlige, man siger jo at det skal være genkendeligt – det skal være sandt.(…) 

Det skal jo dække bredt, samtidig med at det sender en eller anden form for klart budskab.” (Bilag 2: 

113-123) 

 

Brandingorganisationer skal dække sig ind, i forhold til at det kommunikerede er 

genkendeligt og sandt, men også er bredt accepteret og tydeligt i sit budskab. Risikoen ved at 

kommunikere en ide eller billede, der ikke vinder bred anerkendelse, ender med at 

”skræmme” produktionen af reklamefilm til at producere tydelige, eller hvad man kunne 

kalde: Let fordøjelige film. Man producerer og kommunikerer brands, som man ikke 

forventer at møde modstand imod, og som folk i forvejen kan genkende. Dette skaber et 

ensartet udtryk og indhold, og byerne er umiddelbart svære at adskille i disse 

brandingperspektiv. Byerne ligner hinanden, og portrætterer også sig selv på den samme 

måde, hvilket kunne antyde en assimilation i byernes tilgang til reklame- og 

markedsføringsproduktion. I det mindste udtrykker de tre eksempler på reklamefilm, at 

brandingorganisationerne fokuserer på og prioriterer tilpasning af indhold i forhold til en 

forventet modtagelse.                

Publikum og målgrupper  

Indholdet i de tre reklamefilm er ikke tilfældigt. Filmene slår på de karakteristika ved byen, 

som folkene bag filmen har fundet relevante i forhold til attraktivitet og image. Men i samme 

bevægelse konstrueres der i disse film et særligt publikum. Hvem er den modtager, som man 

ønsker, der skal se filmen samt finde den interessant, og hvem er det, som man ønsker at 

tiltrække? Dette kan beskrives som eventuelle målgrupper for kampagnen, og de kan være 

mere eller mindre prædeterminerede for produktionen, men som i den endelige 

kommunikation tydeligt bliver skrevet frem. Man kan spørge til, hvordan dette publikum 

konstrueres, og hvordan disse målgrupper opfattes.  

I filmen fra København er modtageren meget tydeligt cruise-gæster. Turister filmes både på 

skibet, og handlingen starter også med at gæster går i land, hvor de starter deres rundtur i 

byen. Udover ønsket om at tiltrække turister, så er indholdet i filmen også med til at skildre en 

særlig type eller opfattelse af den moderne turist. Billeder fra kanalrundfart og sightseeing-

busser vidner om en masseturisme, samt et fokus på de klassiske begivenheder og 

attraktioner. Det er en turist, som planlægger sin tur på baggrund af seværdigheder og 

anerkendte highlights, og som organiseres ved gruppeturer og planlagt rundfart. Der er senere 
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i filmen også fokus på varieteten af udbud fra natur til shopping og fest. En mulighed for 

individuel strukturering af aktiviteter og oplevelser, som er mere spontane. Denne type 

rejsende, som søger et begivenhedsrigt rejsemål med individuel tilpasning, har fanget flere 

byers interesse i nyere tid, og er opstået fra ideen om oplevelsesøkonomi samt kræsne, 

individuelle forbrugere (Lorentzen & Smidt-Jensen, 2011: 123-125). Dette er en forbruger, 

som værdsætter storbyens tilbud om shopping, kulturliv og besøg på gourmetrestauranter – 

altså en forbruger med særlig økonomisk og kulturel kapital. Man skal fx have råd til 

gourmet, og kunne nyde denne form for aktivitet samt måde at holde ferie på.  

I filmene fra Stockholm og Hamborg er aktiviteterne beskrevet endnu mindre med den 

klassiske masseturisme for øje. Her er det folk i jakkesæt, festtøj og arbejdstøj, som nyder 

livet på job, på café og rundt omkring i byen. Aktiviteter som shopping og restaurantbesøg 

går igen, samt et indtryk af forskellighed i persontyper og begivenheder. Publikum, som skal 

finde dette indhold interessant, må kunne identificere sig med de lykkelige og velklædte 

karakterer i filmene. Det er et publikum, som sætter pris på mulighed for individuel 

udfoldelse og selvstændig planlægning – afslapning og nydelse er i højsædet.  

Denne konstruktion af publikum i reklamefilmene synes at være parallel med de målgrupper, 

som brandingorganisationerne finder interessante og ønsker at tiltrække. Der er på WoCo’s og 

SBR’s hjemmesider henvisning til organisationernes formål om tiltrækning og assistance til 

både turister og folk med erhvervsmæssige interesse (Stockholmbusinessregion.se[2]; 

wonderfulcopenhagen.dk[3]). I nogle tilfælde ses de endda som en og samme målgruppe:  

”Turisme er snævert i forhold til, hvordan vi (WoCo) arbejder. Det er oplevelsesøkonomi vi snakker 

om, når vi snakker turisme. Vi arbejder sammen med Københavns Universitet om, hvordan vi kan 

skabe et København, der tiltrækker udenlandske studerende. Hvordan vi får eksperter til at arbejde her. 

Så vi prøver at brede hele pamfletten ud (…) Altså der hvor man rejser til, det er også der, man 

potentielt gerne vil bo og leve, hvis man skal udstationeres.” (Bilag 1: 79-86)     

                               

Her kæder man turisme sammen med muligheden for tiltrækning af folk, der vil bosætte sig 

og arbejde i København. Skellet mellem turisme og erhverv er i branding og 

markedsføringssammenhæng umiddelbart ikke særlig stort. Byen skal virke tiltrækkende for 

begge segmenter. I citatet ovenfor fokuseres der på en oplevelsesøkonomi, som skal tiltrække 

udenlandske studerende og eksperter, men også udtrykket ”expats
14

” bruges i betegnelsen af 
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denne målgruppe, som vil bosætte sig i København for en periode. Expats er en gruppe, som 

er kendetegnet ved en ekspertise og baggrund, der kan opfattes som højt kvalificeret, og som 

kan gavne de københavnske virksomheder og samfundet (expatindenmark.dk). Denne 

kategorisering af særlige personer - med særlige kompetencer - afspejler sig også i Hamborgs 

og Stockholms reklamefilm. Her vises gentagende gange folk i jakkesæt, forskere i hvide 

kitler og kunstnere som balletdansere, skuespillere og musikere. I Hamborg har man siden 

2004 brugt betegnelsen ”talenter” om denne målgruppe, som skulle tiltrækkes i målet om at 

blive metropol frem for havneby (Walz, 2010: 26).   Dette fokus på individualister, 

kvalificeret medarbejdere eller talenter falder i umiddelbar forlængelse af det, som Richard 

Florida i en bog af samme navn kalder ”The Rise of the Creative Class” (2002). En af 

Floridas konklusioner er, at de kreative
15

 folk er motoren bag regional økonomisk vækst, og 

økonomisk vækst kommer derfor til de områder, hvor der er høj koncentration af kreativ 

kapital (Florida, 2003: 7). I Floridas beskrivelser af denne klasse indgår typer som 

højtuddannede, innovatører, folk fra kreative erhverv og endda homoseksuelle.  København 

og andre storbyer imiterer denne forståelse i deres konstruktion af publikum. Expats, talenter 

eller højtuddannede er en økonomisk og innovativ gevinst for byen, og derfor rettes fokus i 

brandingkampagner og reklamefilm oftest mod dem. Dette er en udvikling, hvor brandingen i 

højere grad appellerer til individerne frem for virksomhederne. Tankegangen synes at være: 

Hvis man kan skabe et image, som signalerer høj livskvalitet og plads til diversitet og 

individuel udfoldelse, så er man samtidig attraktiv for præcis den målgruppe, som holder 

nøglen til regional udvikling og økonomisk vækst (Bilag 7: 27:05).            

Tendenser i moderne city branding – en delkonklusion 

Det er allerede nu tydeligt, efter en gennemgang af storbyerne København, Hamborg og 

Stockholm, at der er flere lighedstræk i moderne city branding. Et første lighedstræk er ideen 

om behovet for samling af kommunikation og etablering af fællesbrands. Dette ses som 

nødvendigt, for at kunne opnå kontrollen over en stærk og mere konsekvent kommunikeret 

identitet. I kommunikationen på officielle hjemmesider, er det typisk at markere udmærkelser, 

priser samt placeringer på diverse indeks, i forsøget på at fortælle den gode historie om byens 

mange facetter og attraktive miljøer. Dette fokus er samtidigt et udtryk for en fiksering mod 

det internationale marked, og fortæller også historien om storbyer, der er meget 

                                                                                                                                                         
 
15

 Richard Floridas arbejde kan klassificeres som en form for kultur-diagnostik, og hans kreativitetsbegreb er 

derfor også mindre abstrakt og konstruktivistisk funderet, end man finder det i tardeansk og anden sociologisk 

optik (Schiermer Andersen, 2010: 191). Dette speciales diskussionskapitel indeholder senere et afsnit, som vil 

forsøge at beskrive et kreativitetsbegreb og en forståelse, der kan kobles til en imitationsteori.     
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opmærksomme på deres omverden. En anden tendens i city branding er skiftet fra faktuelt 

indholdsmæssig branding til mere værdiladet branding, som spiller mere på affekt og 

stemning. Dette ses også i reklamefilm for byerne, som udover stilmæssige og 

indholdsmæssige fællestræk også indeholder ligheder i forhold til budskaber og affektive 

tiltrækningsstrategier. Netop fokus på tiltrækningsstrategi er også en dimension, som er 

tydelig i ny arkitektur og byers tilgang til byplanlægning. Udbygning og udvikling af 

førindustrielle områder sker med tanker om at sætte byerne på verdenskortet og øge 

tiltrækning. Nogle bygninger opnår en nærmest ikonagtig status, som bruges aktivt i 

international branding. Dette er samtidig en branding, som øger sit fokus på den individuelle 

turist og den kvalificerede, kreative arbejdskraft som målgrupper og publikum for byens 

initiativer og kommunikation. Dette er blot et udpluk af nutidige tendenser ved første øjekast, 

som alle synes imiteret i de undersøgte storbyer. Nu vil den fortsatte analyse forsøge at 

besvare, hvordan der arbejdes med city branding i praksis.                

3.3 City branding under overfladen 

Det er nu klart, at når man kigger på publiceret materiale, logoer og officielle hjemmesider fra 

byer som København, Stockholm og Hamborg, så er der en række elementer som går igen. 

Byerne synes at imitere hinanden i form af organisering, udtryk, indhold og emner for 

branding. Byerne har alle også oprettet særlige organisationer til at varetage netop branding, i 

troen på at byens image og brand kan håndteres og i bedste fald forbedres. Denne del af 

analysen vil nu beskæftige sig med denne organisering og styring omkring byers branding, 

med udgangspunkt i hvordan der arbejdes med branding i København.  Hvilken rolle spiller 

en brandingorganisation som Wonderful Copenhagen, og hvordan foregår udviklingen i city 

branding på lokalt plan? Hvordan italesætter de sig selv, og hvilke rationaler ligger til grund 

for deres valg af brandinginitiativer? 

Organisationen Wonderful Copenhagen (WoCo) har igennem de sidste 20 år stået for arbejdet 

og koordineringen af Københavns turisme. I samarbejde med søsterorganisationen 

Copenhagen Capacity, som står for udenlandsk erhverv og investering, oprettede de i 2009 

brandnetværket og foreningen Open Copenhagen som huses i WoCo’s kontorer. Folkene bag 

brandnetværket understreger, at dette er et netværk, og at deres opgave er at facilitere og 

koordinere et samarbejde på tværs af medlemmerne af netværket. Der er pt. 22 medlemmer
16

, 

som både kommer fra offentlige institutioner som Københavns Kommune og Region 

                                                 
16

 Opgørelse fra August, 2012. Hjemmesiden www.opencopenhagen.dk 
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Hovedstaden, men også består af private organisationer som Microsoft Danmark og 

Københavns Lufthavne (Opencopenhagen.dk[2]). Under formål og visioner for netværket 

beskrives organisationen som en non-profit forening, der har til formål at gøre København 

mere attraktiv og åben for turister, expats og udenlandske virksomheder. Måden, hvorpå man 

arbejder med og forholder sig til attraktivitet i WoCo, er blandt andet ved måling på statistik 

og vækst i forhold til besøgstal. Forhenværende direktionsassistent udtaler:     

”Altså vores opgave er at markedsføre København for turister. Vores opgave lykkes jo groft sagt ved 

at få flere turister hertil.” (Bilag 1: 396-397) 

 

Målbarheden i besøgstal gør det nemmere for foreningen bag brandet cOPENhagen at måle 

succes for deres brandingaktiviteter, som i høj grad også sættes i gang med tanke på øget 

tiltrækning. Et medlem udtaler på hjemmesiden, at deres medlemskab delvist afhænger af, at 

de kan se en forretningsmæssig ide i at være med i netværket(Opencopenhagen.dk[2]). ”Value 

for money ” som medlemmerne betaler for at være med i netværket (Bilag 3: 133-139; 329-

331). Analyser og barometre som ”Rep Trak”, der fortæller om storbyers omdømme i forhold 

til andre byer, bruges også til at måle på brandets succes (Bilag 7: 3). Sekretariatet bag Open 

Copenhagen mener, at det er svært at måle på et brand og en brands præcise værdi, men at 

visionen må være at skabe større kendskab til byen og brandet (Bilag 4). Man vil kunne 

genkendes i større grad samt score højere på diverse brandindeks, men samtidig med at 

brandet også skal hjælpe til, at der tiltrækkes flere til byen. Open Copenhagen er i dette lys et 

netværk, som dels er gået sammen for at skabe et fællesbrand for byen, som alle aktører kan 

trække på i deres egen markedsføring, men det er samtidig også et netværk, som gerne vil se 

resultater i form af målbar vækst. Det vil sige vækst i besøgstal, gode placeringer i brand og 

kendskabs-analyser, samt et konkret output fra de midler, som man investerer (Bilag 1: 323-

324).         

I kommunikationen om oprettelsen af et brandnetværk dukker et andet rationale også frem. 

Der tales flere steder om nødvendigheden for opbakning og forankring af brandet. Dels 

eksisterer der en målsætning om at få flere organisationer med i netværket, som skal benytte 

brandet i deres markedsføring og ekstern kommunikation, og dels tales der om borgerne i 

byen, og deres evne og villighed til ”at tage brandet til sig”. Medlemmer af netværket omtales 

som ”kulturbærere” som ønsker at forbedre København og skabe en mere åben by 

(Opencopenhagen.dk[2]). Etableringen af fællesbrandet får herved et politisk motiv. Direktør 

i WoCo, Lars Bernhard Jørgensen, udtaler:             
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”Even though the city may not be the most open city just yet, the brand will be key to realize this 

vision in the future.” (Bilag 5: 6) 

 

Der tales her om branding som middel til at opnå visioner for fremtiden. Udbredelsen af 

brandet skal ikke kun skabe øget kendskab og genkendelighed for udenlandske interessenter, 

men skal også påvirke borgernes adfærd. Det er et dobbeltforhold, hvor intentionen er at 

brandet påvirker byens borgere til at blive mere åbne og imødekommende, og at det derved 

også styrker udsagnskraften i brandet: At København er en åben by.         

”Opbakningen til brandet kommer samtidig med, at man bliver konsekvent til at bruge brandet. 

Hvornår bliver man konsekvent, og hvornår er det bare sådan et add-on til alt det andet?  Der skal vi 

også se på os selv, om vi har været gode nok til at bruge brandet i alle sammenhænge, og skal hele 

tiden sørge for, at det er i fokus.”(Bilag 6: 17:19)  

 

Brandet bliver betegnet som en slags forandringskatalysator for de mennesker, som brandet 

samtidig skal repræsentere. Branding beskrives som en proces, hvor opbakning er essentielt 

for succesfuld branding, og som afhænger af en aktiv rolle fra organisationer i brandnetværket 

i forhold til at sprede budskabet så kraftigt og konsekvent som muligt. WoCo italesætter sin 

egen rolle som dels faciliterende for andre virksomheders diskussioner og ideer, og dels som 

aktiv i påvirkningen af holdning og adfærd i København (Bilag 6: 8:15) Dette rationale, om 

branding som evig proces, der kræver konsekvent og massiv kommunikation samt opbakning 

og forankring, for at opnå mål, ændre image og påvirke holdning, genkender vi fra den brede 

brandinglitteratur, som blandt andet nævnes i indledningen til dette speciale. WoCo synes at 

overtage denne ide og gøre den til sin egen
17

. Man imiterer logikken bag traditionel city og 

nation branding, og man kommunikerer sin egen rolle ud fra muligheden i at kunne påvirke 

og medskabe et brand. I tardeansk terminologi kan denne imitationshandling ses som en 

medbevægelse. De imitative stråler fra brandinglitteraturen er på et tidspunkt blevet opfanget, 

og WoCos arbejde og kommunikation om mulighederne i branding er med til at styrke denne 

stråling. Hvis man skal forsøge at forklare WoCos overbevisning i et imitationsperspektiv, så 

er der i rationalet om succes i høj grad tale indlejret et spørgsmål om modtagelighed i 

omgivelserne. Organisationen bag brandnetværket ønsker en udbredelse af brandet, som kun 

kan lykkes, hvis borgerne og byens virksomheder ”bakker op” og tager brandet til sig. Med 

                                                 
17

 Et konkret eksempel på denne adoptering af brandforståelse ses blandt andet i artiklen ”The Copenhagen 

Way”, som er forfattet af direktør i WoCo, Lars Bernhard Jørgensen og studerende Ana Maria Munar. Her 

beskrives WoCos tilgang til branding samt vigtigheden i opbakning, involvering og ”udlevelse” af brandet, med 

referencer til blandt andet S. Anholt og C.S. Ooi. (Jørgensen & Munar, 2009: 185).       
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andre ord ønsker man at brandet, og værdien bag brandet, imiteres. Modtageligheden og en 

inventions evne til at blive imiteret afhænger for Tarde af muligheden for samspil og overlap 

samt en berøringsflade. Berøringsfladen eller kontakten opstår fx i det øjeblik, hvor en person 

får øje på inventionen, som i dette tilfælde kunne være cOPENhagens nye logo eller en 

kampagne for åbenhed. Dette møde muliggør imitation herefter. Hvorvidt imitationen bliver 

effektueret, hænger sammen med denne inventions samspil med de strømninger og stråler, 

som ellers påvirker en potentiel imitator. Der er tale om en form for dobbeltspil her. WoCo 

synes selv at imitere en eksisterende brandinglogik, og denne logik bygger samtidig på 

behovet for imitation som muliggøres ved hjælp af kommunikation. Der er fra WoCos side et 

håb og en tro på, at brandet og værdien åbenhed kan udbredes og styrkes, hvis borgerne og 

byens virksomheder associerer sig med brandet. Dette kan ske, hvis de potentielle imitatorer 

på forhånd genkender og identificere sig med åbenhed, men derudover mener WoCo også, at 

de kan påvirke folk til at blive mere åbne fremadrettet ved hjælp af holdningsændringer:      

”Det (sekretariatet bag cOPENhagen) er gået fra at have en facilitatorfunktion til også at påvirke 

indhold og holdninger, og være med til at sætte projekter i gang, som kan påvirke holdninger. 

Kampagner til de lokale, hvor man vil påvirke adfærd.” (Bilag 6: 8:31)  

 

Holdningsændringerne skal ske ved kampagner for åbenhed, og et eksempel på at denne ide 

føres ud i livet, kunne blandt andet være konferencen ”Open Arms”, som blev afholdt i Maj 

2012 med Open Copenhagen som medarrangør (Open-arms.dk). Dette var et 

heldagsarrangement, der inviterede en bred vifte af aktører til oplæg om værtskab, og 

muligheden for øget og begejstret service. Branding ses altså ikke kun som et informerende 

kommunikationsværktøj, men også som en platform for mulige holdnings og 

adfærdsændringer. Dette er en rolle, som normalt lægger uden for den gængse 

brandingopfattelse, der traditionelt er mere fokuseret på kommunikation og imagepleje (Ooi, 

2002: 107-108). 

WoCos iagttagelser, om behovet for holdningsændringer og borgernes nødvendige opbakning 

til et brand, indeholder ydermere en forståelse af byens borgere som rationelle mennesker, 

som er i stand til at beslutte at bakke op om fællesbrandingen - de skal vælge at tage det til 

sig. Denne måde at iagttage city branding på bygger ubevidst på håbet om, at imitation kan 

komme til at foregå, men city branding kan i imitationsperspektiv også betragtes mere 

radikalt, som en øvelse der går ud på bevidst at etablere et begær, som derigennem skaber 
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imitation (Barry & Thrift, 2007: 518-519). Denne vinkel vil jeg vende tilbage til i 

diskussionskapitlet.                        

3.3.1 Inspiration, imitation og innovation  

Denne analyse har indtil videre været centreret om tendenser i moderne city branding. Det, at 

lede efter tendenser, er et forsøg på at finde fællestræk og tegn på strømninger, som synes at 

brede sig, og over tid kan genkendes flere steder. Men er disse tendenser tilfældige, og er det 

tilfældigt at storbyer ligner hinanden? Hvordan kommer de til at ligne hinanden, og hvordan 

hænger de fremanalyserede tendenser sammen med tanken om imitationsprocesser?  

Nye brandinginitiativer, nye kampagner og nye måder at organisere sig på er nogle af de 

tendenser, som man kan se i det sidste ti års city branding i København og andre byer. En af 

de tydeligste imitationsprocesser, der har fundet sted, har været udviklingen og oprettelsen af 

de tidligere nævnte fælles brandplatforme og netværk, som skulle samle og ensarte 

kommunikation og brandingaktiviteter. Den forhenværende direktionsassistent for WoCo 

siger følgende, om ideerne bag Københavns udvikling af branding i 2007:      

”Vi var i Stockholm for nogle måneder siden for at få inspiration – for at snakke med deres pendanter 

til os, om hvordan man arbejder med turisme. For vi kan jo godt se, at Stockholm har et drive lige nu 

(…) Hvordan har de fået aktørerne i Stockholm med på en fælles platform? Det, der udefra set er godt 

i Stockholm, det er jo, at man har fået et brand som både erhvervslivet, rejsebranchen og det offentlige 

rent faktisk bakker op om.” (Bilag 1: 269-275) 

 

Stockholm bliver her nævnt som direkte inspirationskilde for den udvikling, som man 

ønskede i København. Man ønskede en samling og koordinering af brandingaktiviteter, og 

Stockholm blev dem man vendte sig imod, da de allerede havde været i gang med denne 

proces i en årrække, og at deres branding udefra lignede en succes i form af opbakning og 

aktivering af relevante aktører. Inspiration fra omkringliggende lande og byer nævnes hyppigt 

af de adspurgte interviewpersoner fra og omkring WoCo (Bilag 1: 443-449; Bilag 3: 42-51; 

Bilag 4: 1; Bilag 6: 15:16). Det kendetegner dog inspirationen, at den går begge veje, og at det 

ikke er entydigt, hvem der inspirerer hvem:  

”Altså jeg tror, at noget af det der netværk, det er noget af det helt store. Også når vi snakker med 

andre, der enten ligner os, eller sådan er helt tilsvarende os i andre byer. Så har vi inspireret mange 

andre byer til også at oprette sådan nogle netværk bestående af en masse medlemmer. Det var noget, 

der skete ret tidligt her i København.” (Bilag 2: 285-288) 
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Her tales om Københavns organisering af netværk, som startede allerede i 1990’erne da man 

samlede byens turismeaktiviteter under WoCo, og samtidig oprettede netværk omkring 

sektorer som cruises, konferencer og events. Det er denne måde at samle forskellige offentlige 

og private aktører om det samme tema, som WoCo hævder at have inspireret andre lande til at 

efterligne. Endnu mere åbenlys bliver inspirationen og Københavns opmærksomhed på andre 

byer i et citat fra Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 2010: ”Hovedstadsregionen skal 

indhente best practice og next practice i byer som München, Barcelona og Singapore.” 

(Bilag7: 4) Som en del af udviklingen for regionens branding, ses det som en naturlig del at 

kigge andre byer over skulderen - byer som man ser op til, eller som man anerkender, er 

placeret foran København som brand (Bilag 3: 449-453) Det, at lade sig inspirere, foregår 

også som en åbenlys og selvfølgelig del i Stockholms og Hamborgs brandingarbejde (Walz, 

2010: 35; StockholmBusinessAlliance2012: 8). Denne imitationsproces, hvor omverdenen 

bliver studeret og overvåget, synes at trække på en dobbeltveksling. Andre byer er 

interessante, fordi de udgør en opposition i forhold til den iagttagende by. De udgør en 

forskel, som man kan sammenligne sig selv med, og differentierer sig fra. På den anden side, 

er de medspillere, som man imiterer i naturlig forlængelse af at finde ”best practice” for 

byudvikling og herunder også brandinginitiativer. Dette uklare og tvetydige forhold til 

omverdenen skaber i imitationsperspektiv en særlig dynamik. På en og samme tid står 

storbyer i et konkurrencemæssigt forhold til hinanden, der handler om tiltrækning af turister, 

investeringer og andet, og samtidig indgår man i et fællesskab, der deler ud af viden og åbner 

dørene for hinanden: 

”Det, som der arbejdes meget med, er copenhagenize, som hvis man skal oversætte det, handler om at 

lave funktionelle byrum, klimaløsninger og klimatilpasninger, som har effekt i forhold til livskvalitet, 

og som kan bruges til noget. Også hele cykelkulturen er en del af det, som er unikt for København (…) 

Og det er noget, som kan eksporteres.” (Bilag 7: 3:10)  

 

Dette er et udsagn fra en kommunikationschef i Københavns kommune, som indeholder en 

opfattelse af, hvad der kulturmæssigt er unikt for København, samt hvordan man arbejder 

særligt med byplanlægning i København. Selvom det i dette citat er opfattede 

kerneegenskaber i brandet København, som nævnes, samt der hvor man adskiller sig fra 

andre, så lægges der også op til en eksport af kultur – noget som andre byer gerne må tage til 

sig. Der lægges op til en ønsket imitation fra de selvsamme byer, som man brandingmæssigt 

er i konkurrence med. Som oftest ønsker man i sin branding at signalere en forskel fra andre 

bybrands. Her er dog tegn på en balancegang og et delvist konfliktuerende samspil, der også 
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træder frem i refleksioner over WoCos egen rolle som organisation i et netværk af mange 

europæiske storbyer: 

”Man kan være både samarbejdspartnere og konkurrenter alt afhængigt af sammenhæng. Specifikt på 

brandingområdet, der ved jeg, at vores brandchef har været til city branding konferencer. (…) 

Turismeorganisationerne taler også om deres erfaringer med, hvad forskellige initiativer har betydet. 

Man holder oplæg for hinanden, om hvordan man har kørt tingene. Det samme har vi gjort om Open-

brandet, med hvad det har været for en proces, og det samme har Stockholm gjort for os og alle mulige 

andre. Så det er ikke sådan hemmeligt. (…) Samtidig går vi ud og kigger på andre byer. Hvad laver de 

andre og hvad har de gjort, og hvordan kan vi adskille os fra det, samtidig med at det ikke bliver alt for 

langt ude, og alt for mærkeligt i forhold til, hvad andre prøver at brande sig på. Så det er nok en 

blanding af samarbejde, konkurrence og inspiration til og fra hinanden. ” (Bilag 6: 15:16)   

 

Denne blanding af samarbejde og konkurrence med en omverden kan virke paradoksal, og i 

citatet her signaleres det, at forholdet skifter afhængigt af sammenhæng. WoCo synes at 

kunne acceptere og håndtere denne omskiftelighed og tvetydighed, og taler både for et 

samarbejde, hvor intet er hemmeligt, og for en differentieringstaktik, hvor man vil adskille sig 

fra de andre. I imitationsperspektiv er et hvert forhold og socialt møde situationsbestemt. 

Måden, som man agerer på, er ikke givet på forhånd, men er påvirket af den kontekst, som 

man befinder sig i. Det bliver derfor muligt at agerer både som samarbejdspartner og 

konkurrent i to forskellige situationer. WoCo kan imitere rollen som samarbejdspartner, når 

de tager på inspirationstur eller konference i fx Stockholm, og dernæst imitere rollen som 

konkurrent, når man skal formulere Københavns egen brandingstrategi.  

Netop formulering af en brandingstrategi indeholder forståelse af en særlig identitet, som 

ønskes viderefortalt, i forsøget på at skabe et særligt image. I det ovenstående citat er det 

vigtigt at kunne adskille sig fra andre, men på en måde som ikke virker ”alt for langt ude” 

eller ”mærkeligt” i forhold til andres brandidentiteter. Der synes at foregå en konsekvent 

spejling af egen identitet i forhold til andre – selv i konstruktionen af egne kvaliteter og 

organisering, ønsker man ikke at falde uden for, hvad andre gør. Denne spejling i en 

identitetsskabelse kan træde frem på forskellige måder, hvor den anden, som man spejler sig i, 

kan have flere funktioner. I eksemplet med Københavns valg af fælles brandplatform fremstår 

Stockholm tydeligt som idealbillede for København. Man vil gerne gentage og kopiere deres 

fremgangsmåde, i forsøget på at opnå samme succes.  I en anden spejling får Stockholm som 

modpart en anden rolle: ”Der er ikke noget ved markedsføring, hvis det ikke er troværdigt. Og 

det er et usandt budskab, Stockholm kommer med. Det må man bare konstatere”. Sådan lyder 
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det her fra direktør Lars Bernhard Jørgensen om Stockholms brand ”Capital of Scandinavia” 

(Politiken.dk[2]). Her bruges beskrivelsen af den anden og deres værdier som funktion til 

indirekte at påtale egne værdier. I benævnelsen af Stockholms markedsføring som utroværdig 

og usand impliceres det samtidig, at København markedsfører sig mere troværdigt og skildrer 

det reelle. I konstruktionen af og kommunikationen omkring identitet er det også muligt at 

fokusere på det unikke ved egne kompetencer eller det særegne ved det produkt, som man 

forsøger at sælge. Dette sker tydeligst i Stockholm, hvor referencen til ”Capital of 

Scandinavia” etablerer en identitet, der ikke kan sammenlignes, da der kun kan findes en 

hovedstad.  

Uanset hvilken rolle og funktion den anden får i kommunikationen om egen identitet, så er det 

bemærkelsesværdige, at omverdenen og andre storbyer tiltrække en sådan grad af 

opmærksomhed. Dette forklarer også en del af de lighedstræk, som man umiddelbart støder 

på ved første øjekast. Imitationen kræver en imitator og en imiteret, og i city brandingens 

tilfælde er det som ofte andre byers lignende organisationer og brandorganer, som indtager 

rollen som den imiterede. Men hvis denne imitation fortsætter, betyder det så at lighederne 

bliver flere og flere, og al forskellighed i sidste ende forsvinder? Det vil jeg se nærmere på i 

følgende afsnit.                                             

Same same – but different  

Storbyers umiddelbare lighedstræk kan delvist forklares som resultat af inspiration og 

samarbejde på tværs af grænser og storbyer imellem. Hele ideen om inspiration og ”at lade sig 

påvirke” bygger umiddelbart på en vilje til at imitere. Ifølge Tarde er imitation dog ikke 

valgfrit, men det mest naturlige ved det at interagere og indgå i det sociale. 

Imitationsstrømningerne har forrang for individuelle valg, og i en stram læsning
18

 af Tarde, er 

individet og den autonome beslutningskraft ikke-eksisterende. I stedet installerer han ideen 

om stråler og strømninger, der påvirker og determinerer handling, holdninger og tro, og i 

forlængelse heraf en særlig forståelse af mode (fashion) og vaner (custom). Hvad sker der, 

hvis vi efterlader tanken om, at brandingorganisationer og byorganer eksisterer på baggrund 

                                                 
18

 Tardes ”The Laws of Imitation” har, som beskrevet i specialets analysestrategi, været diskuteret og benyttet af 

flere forskellige efterfølgende teoretikere og sociologer, hvilket også har resulteret i flere forskellige læsninger. 

Flere steder i Tardes egne tekster opstår der forvirring, modsigelser eller afvigelser i hans individforståelse, som 

jeg umiddelbart forstår som ikke-eksisterende i den forstand, at individet ikke bærer en vilje, men mennesket i 

høj grad støtter sig til mode-imitation og strømninger omkring dem (Tarde, 1903: 357-358). En stram læsning 

skal i dette henseende forstås, som en fortolkning af individet som container for imitationer og entydigt uden 

kerne og autonom kraft.        
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af selvstændige valg og beslutninger, men i stedet installerer ideen om, at de drives med af en 

strøm af mode?  

Det første man får øje på er, at de imitationsprocesser og tendenser, der tidligere er nævnt i 

denne analyse, har karakter af en omsiggribende modes særegne kendetegn. Det er en mode, 

som består af ideer, der udbredes og afløser tidligere vaner og ideer, for igen selv at blive 

afløst af ny mode. (Czarniawska, 2004: 128). Et eksempel kunne være København, Hamborg 

og Stockholms fokus på bæredygtighed og grøn profilering i forskelligt kampagnemateriale, 

som alle byer har taget til sig og udviklet indenfor de sidste 3 år. Før dette fokus har der været 

andre temaer i fokus for markedsføringen af byerne, med temaer som erhvervs og 

investeringsby eller kulturmetropol
19

. For Tarde er der intet odiøst i at blive revet med af 

strømning, eller at disse strømninger er midlertidige. Tværtimod er det med tanke på bølgen, 

som analogi for udvikling, et naturligt hændelsesforløb at visse ideer vokser i kraft over tid, 

for senere at nå et højdepunkt og en afvikling. Det er dog en utrolig vigtig pointe, at al 

imitation på sin vis er en uafhængig handling, hvilket betyder, at der muliggøres en 

forskydning i selve imitationsprocessen
20

.  

Det, at følge en mode, som fx kunne være at ”bæredygtighed” var det nye mantra for city 

branding, skaber udover en international ensretning også en ordning lokalt. Når en byledelse 

eller en brandorganisation følger en mode, kan det samtidig ses som et forsøg på at skabe 

forudsigelighed og retning for en fremtid, der ellers er usikker, samt et konkret og lettere valg 

i nutiden, hvor man ellers præsenteres for et utal af valg. Nye brandinginitiativer får i dette lys 

et skær af underkastelse for tidens trends, og en brandorganisations omskiftelighed er blot et 

udtryk for tiderne og moden, der skifter.    

”Fashion means that many people do the same thing at the same time across space, but fashions also 

mean that they will be doing something else soon.” (Czarniawska, 2004: 129)      

 

Denne skildring af internationale modestrømme får karakter af overskyggende 

udviklingstilstande, som er umulige at undslippe. Dette er dog ikke helt tilfældet. Selvom 

imitation som social dynamik har forrang over individer eller organisationers autonomi, er der 

                                                 
19

 Disse tendenser er sporet med udgangspunkt i første analyseafsnit: ”City branding ved første øjekast.” (side 

27-28)  
20

Denne forskydning trækker på en forståelse af, at når der imiteres flyttes den oprindelige invention eller 

imitation over tid og sted, og der kan derved ske en transformering af mening og form i imitationen, da 

konteksten nu er en anden. Desuden gør det tosidede forhold mellem en imitator og en imiteret, at der som 

udgangspunkt altid er en forskel indlejret i interaktionen, som er repræsenteret af to heterogene sider (Borch, 

2012: 11).                     
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stadig plads og mulighed for differentiering. De fremanalyserede tendenser i fx Københavnsk 

bybranding er heller ikke komplet identiske med andre byers bybranding, om end der kan 

spores lighedstræk. Dette hænger dels sammen med forskydningen, som foregår når der 

imiteres, men differentieringen er også et udtryk for den påvirkning, der sker fra et utal af 

andre strømninger, som brandorganisationer også er i berøring med. Men hvorfor får nogle 

strømninger så mere opmærksomhed end andre?  

Når en strømning danner mode og følges af flere og flere på tværs af rum, så opbygges der en 

form for kraft, som kan virke dragende for potentielle imitatorer. Denne kraft bliver kun 

stærkere, hvis den nye strømning løber i forlængelse af andre erfarede strømninger, og de 

derved stemmer overens med hinanden (Tarde, 1903:343). Et eksempel på dette kan ses 

retrospektivt i Købenavns valg om et værdiladet brand med åbenhed som omdrejningspunkt: 

”De (svenskerne) bliver opfattet lidt mere stive i det, lidt mere firkantet, lidt mere facade. Så vi spiller 

selvfølgelig på den her med åbenhed og ”cosyness”.  Når vi laver vores brand, så laver vi det ikke og 

siger: Okay, hvordan adskiller vi os fra Stockholm? Så laver vi det i forhold til: Hvad er vi?” (Bilag 1: 

383-385)   

 

Dette citat er fra 2007, hvor man i WoCo gjorde sig tanker om et nyt fællesbrand, men ikke 

havde besluttet, hvordan det præcist skulle se ud. I 2009 bliver cOPENhagen brandet 

præsenteret, og at netop reklamebureauet PeopleGroups bud om åbenhed blev vinderbuddet, 

er måske ingen tilfældighed. WoCo antyder i citatet, at man allerede før udbuddet havde en 

særlig ide om Københavns identitet og københavnernes kultur som præget af åbenhed. Dette 

kan være en af mange faktorer, som gjorde at WoCo valgte netop en værdiladet 

brandingstrategi samt den konkrete værdi om åbenhed. Strømninger akkumuleres, når 

tidligere ideer og tro stemmer overens og sammenkobles med nye strømninger, der synes at 

bygge videre på samme overbevisninger. Der sker en bekræftelse af den virkelighed, der i 

forvejen leves efter, og imitation af denne type strømninger er lettere og mere bekvemme at 

følge, end strømninger som står i kontrast og kræver substitution af tankesæt (Clark, 1969: 

179).         

En anden vigtig faktor for, at nogle imitationer synes mere ”naturlige” end andre, er i 

tardeansk optik forholdet mellem ”superior” og ”inferior” i det sociale møde. 

Imitationsprocesser er ofte påvirket af en på forhånd etableret orden, som stammer fra 

tidligere erfaringer og vanemønstre (Clark, 1969: 186-188). Tardes beskrivelser er primært 

centreret om en hierarkisk samfundsordning, som til dels hænger sammen med tiden for hans 



Kandidatafhandling: Same same but different – City branding i et imitationsperspektiv 

 

50 

 

teoretiseringer, men som også kan forklares ud fra et begreb om anseelse. Imitation foregår 

ofte på baggrund af hierarkiske forudsætninger, som dog over tid udviskes som effekt af 

tovejs-imitation og assimilation, men de overlegne bliver imiteret, netop fordi de er overlegne 

og dermed modtager en vis anseelse (Borch, 2005: 87). Det er umiddelbart svært at 

argumentere for en hierarkisk ordning i international city branding, da hver by i princippet er 

uafhængig af andre byer, men alligevel kan forestillingen om anseelse måske skabe en form 

for temporært konstruerede overlegen/underlegen-forhold. Brandingorganisationer har som 

tidligere nævnt fokus på diverse brandindeks og lister, som opstiller byers placeringer på 

forskellige barometre
21

. Disse indeks bliver benyttet som reference på organisationernes 

hjemmesider til dokumentation for succes, image og international anerkendelse, men 

indeksene viser samtidig, hvilke byer der er placeret over hinanden, og fra år til år er det 

muligt at spore en udvikling i en estimeret brandværdi, som udmønter sig i en konkret 

placering (simonanholt.com). Dette kan indirekte være med til at bestemme, hvem man 

sammenligner sig selv med (Bilag 1: 175-176; Bilag 6: 10:40 og 13:24), samt hvem der anses 

som dygtigere eller mere succesfulde byer i forhold til kommunikation og brandingarbejde. 

Indeksene er med til at konstruerer et hierarki, men hvor byerne kan rokerer årligt, som effekt 

af en form for momentum eller negativ udvikling: 

”Simon Anholt developed the City Brands Index in 2006 as a way to measure the image and 

reputation of the world’s cities, and to track their profiles as they rise and fall” (simonanholt.com).   

 

Denne betragtning, om image og omdømme som varierende og målbar faktor, synes at have 

smittet af på brandingorganisationernes måde at tænke branding på: Branding handler om 

arbejdet med et meget påvirkeligt image, og nogle er bedre til det end andre. Det betragtes 

som en anerkendelse at score højt eller bevæge sig opad på disse indeks (Bilag 3: 419-420). 

Denne anerkendelse kan betyde, at nogle byer fremstår som mønstereksempler på god 

branding, og vil i imitationssammenhæng måske tiltrække mere opmærksomhed på baggrund 

af dette. Det er ikke helt overladt til tilfældigheder, hvilke strømninger som udbredes, hvorfor 

de udbredes, og om de evner at beholde deres energi eller substitueres med nye strømninger. 

Det handler dels om evnen til og muligheder for ideer at kunne tilpasse sig andre ideer, men 

også om en omskiftelig social orden, hvor imitationsprocesser påvirkes af anseelse.              

                                                 
21

 Eksempler på anerkendte og ofte refererede indeks er ”The Anholt-GfK Roper City brands 

index”(simonanholt.com), og Saffron Consultants ”The City Brand Barometer”(citymayors.com).  
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Modstand og opposition i city branding 

I denne analyse har der især været fokus på netværket og brandet cOPENhagen, som udtryk 

for Københavns overordnede brandingstrategi. WoCo og Open Copenhagen er dog ikke de 

eneste aktører, som arbejder med branding i forhold til en københavnsk identitet. 

Brandingaktiviteter foregår også i større danske virksomheder, som trækker på et image i 

forhold til en beliggenhed og kulturmæssigt tilhørsforhold til København. Samtidig har en 

institution som Københavns Kommune også deres egne kommunikationsafdelinger, som 

arbejder med markedsføring og København som brand. Disse alternativer betyder, at 

cOPENhagen blot er et af flere brandinginitiativer i København. De er dog de eneste, der 

målrettet arbejder på at skabe et enkelt fællesbrand for hele byen. Realiteten er, at det er 

frivilligt at benytte cOPENhagen-brandet, samt at andre organisationer og virksomheder også 

har deres egne brands at kommunikere. Men hvad betyder disse alternativer for brandet 

cOPENhagen? 

Sommer OL i London 2012 var et af de steder, hvor WoCo så mulighed for at eksponere 

cOPENhagen (Bilag 6: 19:16). De var også repræsenteret i London, men mange andre danske 

og københavnske virksomheder ønskede også at bruge OL som platform for 

markedsføringskommunikation. Det nævnes af en repræsentant fra WoCo, at det endte med at 

blive en konkurrence om placering og medietid, og at det netop var det, som man ville undgå, 

da man i sin tid oprettede et fællesbrand (Bilag 6: 19:50). Dette er et eksempel på den 

oplevede modstand, som de fleste brands løber ind i. Det eksisterer en konkurrence og en 

overrepræsentation af brands, der stjæler opmærksomhed fra det enkelte brand, men en smule 

usædvanligt når det kommer til city branding, er der her tale om konkurrence fra forskellige 

brands, der alle har samme produkt til fælles. Eksistensen af alternativer er også et eksempel 

på, hvordan der simultant kan eksistere strømninger, der bygger på samme ide og har samme 

formål, men som kæmper om en begrænset opmærksomhed.       

Der foregår sideløbende med de officielle brandinginitiativer også andre ting internt byer, 

som ikke altid løber i forlængelse af et overordnet brandbudskab, eller som står i direkte 

opposition til brandet. Det kan i københavnsk kontekst eksempelvis være Distortion-

gadefester, der tilsidesætter et økonomisk kodeks, til fordel for en festoplevelse, og som i 

første omgang appellerer til et ungt og spontant københavnerpublikum (ibyen.dk). Dette er et 

image, der umiddelbart ikke vækker genkendelse i WoCos skildring af det københavnske 

kulturliv på hjemmesiden (wonderfulcopenhagen.dk[2]) eller i reklamefilmen ”Cruising to 

Copenhagen”. Her er det oftere museer, koncertoplevelser, kulturnat og gourmetrestauranter, 
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som der refereres til. Der findes også andre eksempler på, at det image af byen, der skabes i 

brandkampagner og strategier, står i endnu større kontrast til de miljøer, som også er en del 

byen. Dette kunne være områder som Christiania og eksempelvis dele af Nørrebro for 

Københavns vedkommende, samt St. Pauli kvarteret i Hamborg. Disse byområder er langt fra 

den virkelighed, som fx præsenteres i byens officielle reklamefilm, hvor havnepromenader, 

glasfacader, shoppingcentre og forretningsfolk præger billederne. I enkelte tilfælde opstår der 

direkte modstemmer og modstrømninger som adresserer byens officielle brandingtiltag, som 

blogsiden og gruppen ”Not in our name, Marke Hamburg!” Dette er en gruppe, som kæmper 

mod de markedsføringstiltag og brandingkampagner som bystyret i Hamborg initierer, da man 

dels mener at, tiltagene har bevirket højere husleje og leveomkostninger for byens borgere, 

samt medvirker til øget opdeling og et skel mellem rig og fattig (Gaier, 2011: 1-2).   

Men hvad betyder denne modstand i imitationsperspektiv? Udover at modstanden 

symboliserer en forskellighed og mængde af strømninger, som er alle er aktive og 

tilstedeværende på samme tid, så udgør modstand og opposition også en produktiv faktor for 

imitationsprocesser. Uden opposition ville imitation være repetition (Held, 2003: 35). Der er 

med andre ord brug for forskellighed og konflikt, for at der kan ske forskydning og derved 

også nye inventioner. Det sociale påbyder imitation, men et socialt møde eller en interaktion 

sker med udgangspunkt i forskelle. I nogle tilfælde kan imitationsprocessen virke naturlig, 

men i andre tilfælde skaber mødet en konflikt, som fører til nye imitationer. I dette lys kan 

tilstedeværelsen af alternativer til en københavnsk brandidentitet være med til at skabe en 

udvikling, da mødet imellem forskellige strømninger kan fordre nye formuleringer i et forsvar 

eller en kompromisløsning for den umiddelbare ide eller tro. WoCo har også en holdning til 

den modstand, som de møder, når folk fx omtaler cOPENhagen som for generisk eller uden 

konkret indhold:             

”At brandet er generisk, gør ikke at der vil være flere problemer end alle mulige andre brands. Alle er 

modtagelige overfor modstand, og så længe man kan forsvare valget af branding, så er der ingen dårlig 

omtale i det” (Bilag 6:27:05).   

 

Modstand giver mulighed for forsvar, som blot kreerer endnu en platform for omtale. Man 

lægger sig fast på sin egen strategi og ideer til branding, som indikeres er et valg, men som 

via argumentation skaber sin berettigelse og om muligt mobiliserer flere tilhængere. Samtidig 

lyttes der også til kritik, som det antydes i WoCos egen stakeholderanalyse fra 2012. Intern 

utilfredshed eller ønsker kan imødekommes, og være med til at ”justere indsatsen” 



Kandidatafhandling: Same same but different – City branding i et imitationsperspektiv 

 

53 

 

(Stakerholderanalyse2012: 3). Analysen viser også, at cOPENhagen brandet er forholdsvis 

nyt, og dermed ikke cementeret som fast strategi endnu. Modstand internt kan ændre på 

udtryk, indhold eller selve eksistensen af brandet: ”Der er bred enighed om, at der er behov 

for at træffe et valg om at satse alt på OPEN Copenhagen eller helt lade være” 

(Stakeholderanalyse2012: 31). Dette er eksempler på, at modstand både kan virke styrkende 

og truende for de enkelte imitationsstrømninger.                 

Modstand og ideen om opposition er med til at nuancere imitationsbegrebet, og dermed også 

den imitation som foregår i international city branding. En interaktion påbyder imitation, men 

i en udvidelse af interaktioner fra isolerede situationer til netværk af potentiel interferens, så 

åbnes muligheden for at forstå imitationsprocesser som mere komplekse og dynamiske. City 

branding som fænomen er derved i konstant udvikling, da konfrontationer med andre 

strømninger, samt forskydninger i imitationsprocessen, påvirker ideerne, som begrebet city 

branding bærer med sig. Dette udmønter sig på også i konstante forandringer for praksis i en 

by som København.   
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Kapitel 4: Diskussion  

4.1 Den unikke by? 

Det, som vakte min interesse for city branding i første omgang, var en undren over mange 

byers lighedstræk i udformning af brandingkampagner. Dette foregår i en verden, der ellers 

består af konkurrence og kamp om vækst på mange parametre, og branding måtte være et af 

de steder, hvor byer for alvor forsøgte at sælge sig selv, og skille sig ud fra sine konkurrenter. 

Hvis man iagttager, at man befinder sig i konkurrence, må man vel også gøre en indsats for at 

vinde den?     

”Konkurrencen blandt storbyerne er skarp, når det gælder om evnen til at tiltrække turister, 

investeringer, studerende, borgere og expats. Derfor er det altafgørende for København at have ét 

fælles City Brand – et ansigt udad til - med en stærk identitet, som differentierer sig fra de øvrige 

storbyer.” (Opencopenhagen.dk [3])  

 

Her er det konkurrencen om tiltrækningsevne, der er på spil, og banen, hvorpå der spilles, 

hedder city branding. Det handler om at skille sig ud og at differentiere sig fra de andre. Men 

som dette speciales analyse viser, er det stort set umuligt at tale om unikke storbyer i et 

brandingperspektiv. Den by, som et givent brand repræsenterer, er ofte svær at adskille fra 

andre byer. Der synes at være dynamikker i spil, som løber på siden af eller overskygger den 

konkurrence, som der ellers tales om i Wonderful Copenhagen og i netværket omkring 

brandet cOPENhagen. Men hvorfor er den unikke by så svær at få øje på? Italo Calvinos 

beskrivelse i indledningen til dette speciale om den formløse støvsky, der synes at invadere og 

lægge sig over alle kontinenter, rummer implicit et bud, som bliver tydeligere i kobling med 

imitationssociologien. Allerede siden de første spadestik til en siden eskalerende 

globalisering, har der foregået en påvirkning fra kultur til kultur. Marco Polos 

opdagelsesrejser drejede sig måske primært om at oprette handelsruter og hente eksotiske 

genstande med hjem fra fjerne lande, men denne tilsyneladende uskyldige import skabte en 

kontakt, og blev samtidig til en eksport af værdier, skikke og kultur. Der blev med andre ord 

skabt en berøringsflade. Man imiterede hinanden, og over tid blev denne imitation kraftigere i 

takt med at berøringsfladen blev større, hyppigere og mere bekvem. Hvor der er social 

interaktion, vil der også ske assimilation over tid, hvor begge parter potentielt smittes eller 

influeres af sin modpart (Tarde, 2004: 10-11). Dette umuliggør ideen om den helt unikke by, 

som del af en globaliseret verden, og differentieringen bliver også svære i et city branding 

perspektiv. Byer indgår i et netværk med andre byer, og de folk, som står får 
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kommunikationen omkring et brand, forholder sig til og lader sig inspirere af andre byer. 

Imitation ikke bare forekommer, men er i høj grad katalysator for, hvordan bybranding 

udføres. City branding er en repræsentation af byen - et billede - og et studie af disse 

repræsentationer viser, hvordan differentiering er minimal. Den unikke by kan muligvis 

eksistere som en oplevelse
22

, men i byens branding er det unikke svære at få øje på, og 

imitationer synes tydelige. Men hvis vi forudsætter at imitation er den proces, hvorved alting 

udføres, udvikles og tilskrives mening, hvad betyder dette så for måden at tænke city branding 

på?  

4.2 Den hypnotiserede brandingorganisation? 

WoCo og de involverede parter i dette speciale synes at være bevidste om den imitation, der 

finder sted, om end forholdet til en omverden ofte kamufleres i betegnelser som ”inspiration” 

eller ”samarbejde.” For Tarde vil dette stadig være den hypnotiserede, der taler, og som mener 

at de ideer og handlinger de foretager sig, som alle er suggererede, påhviler deres egen 

dømmekraft (Tarde, 1903: 77). I projektets analysestrategi præsenterede jeg Elihu Katz 

(2006) og hans skema for bevidsthedsniveauer af påvirkning og forhold mellem imitator og 

imiteret. Det er både implicit og eksplicit igennem specialets analyse blevet skrevet frem, at 

de professionelle brandingorganisationer både er bevidste om, at de bliver influeret (tegn på 

imitation), og at de selv influerer andre, som er bevidste om denne handling (tegn på en 

persuasion command). Selvom der her nævnes muligheden for bevidsthed eller ubevidsthed i 

overtagelsen af hinandens handlinger og tankesæt, er begge varianter i tardeansk optik et 

udtryk for en reel ubevidst imitationsproces: ”samfund er imitation, og imitation er en form 

for søvngængeri.” (Tarde, 2004: 24). Så kort og præcist bliver det sagt. Søvngængeri eller 

hypnose betegner tilstande, hvor man agerer og taler, som var man vågen og ved bevidsthed, 

men under hele seancen er påvirket og styret af en form for drøm, der foreslår handling og 

skaber mening. Man er som menneske på en måde fanget i dette magtspil, som man dog 

indlader sig på frivilligt. Men hvordan er det så muligt at gradbøje eller kategorisere imitation 

i forlængelse af bevidsthed? Dette hænger måske sammen med, at al imitation ikke er ens, 

selv om grundvilkåret er det samme: imitation er action at a distance of one consciousness on 

                                                 
22

 Gernot Böhme er en af de forskere som har beskæftiget sig med form for ”oplevet unikhed” og en by eller et 

steds følelsesmæssige og atmosfæriske betydning for individet. I en artikel om ”hjemland” taler han bl.a. om et 

samfundsmæssigt pres på individet om øget mobilitet, som samtidig styrker behovet for et bånd til faste 

omgivelser og en form for følelsesmæssig rodfæstning til en omverden (Böhme, 2009: 16). Oplevelsen og 

eksistensen af ”det unikke” og ”det særlige” kan ses som en særlig subjekt/objekt-konstellation, som i sidste 

ende hænger sammen med individets evne til at forbinde og associere steder med følelser og atmosfæriske 

indtryk, men som også kan tilskrives menneskets og rums ekstatiske kræfter, som etablerer kontekstafhængige 

stemninger (Brittain & Bøhling, 2011: 18-19).         
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another (Tarde i, Schiermer Andersen, 2010: 154). Der kan i en hver imitationsproces altid 

spores en imitator og en imiteret. Der sker en påvirkning over afstand, som etablerer en form 

for magtspil i mellem to eller flere positioner. Men hvis man tilføjer en tanke om intensitet og 

kontekst, så bliver det muligt at udvide definitionen af imitation, i forhold til en oplevet 

imitation. I en social situation, der er præget af høj koncentration af mennesker, kan der træde 

en form for massedynamik
23

 i kraft. Der er stadig tale om en imitationsproces, men denne 

form for imitation er potentielt mere spontan, opslugende og instinktiv i sin karakter. I 

populær tale kunne man kalde denne bevægelse og handling: ”At følge med strømmen”. Man 

kan i dette henseende betegne det som en form for imitationssmitte (contagion) og ubevidst 

reaktionsmønster, som man ikke er herre over, og som først bliver tydeligt retrospektivt. I 

situationen hvor en brandingorganisation imiterer en anden bys brandingstrategi, eller dele af 

den, er intensiteten knap så voldsom, og inden en formuleringen af egen brandingstrategi er 

på plads, har der været mulighed for at reflekterer over imitationshandlingen, som på denne 

måde synes mere bevidst. Det er dog vigtigt at pointere, at selv om imitationsprocessen føles 

bevidst, er der i tardeansk optik altid tale om en form for hypnosetilstand, hvor man agere på 

baggrund af en suggererede tro. Det er i denne optik derfor nødvendigt at forlade tanken om 

de individuelle brandingorganisationer, som træffer deres egne valg bundet op på rationalitet 

og egen vilje. Men hvis organisationerne er hypnotiseret, er det også relevant at spørge til, 

hvem eller hvad der hypnotiserer dem?                                 

4.3 City branding – et modeobjekt 

Jeg vil nu forsøge at komme nærmere på de de imitative processer som foregår på tværs af 

landegrænser på et andet niveau end Tardes forklaring om imitative strømninger og stråler, 

der suggerer særlig tro og handling, og som opfanges af de hypnotiserede individer. På dette 

andet niveau vil jeg trække på Emile Durkheims
24

 ide om ”det hellige objekt (the sacred), som 

er blevet overtaget og udvidet af Bjørn Schiermer Andersen (2009) i et studie af mode som 

social kraft og særegen dynamik. Denne del af diskussion tager sit udgangspunkt i hypotesen: 

Ideen om, at alle storbyer skal opbygge og skabe et brand, er blot et udtryk for en form for 

ubevidst kultdyrkelse, hvor branding og brands dyrkes som et helligt modeobjekt. Behovet for 

                                                 
23

 Massedynamikker og ideer om en kollektiv ubevidsthed kan blandt andet føres tilbage til Carl Jungs (1875-

1961) crowd-psykologi, men også Tarde har beskæftiget sig med eksistensen af masser og massedynamikker i 

forlængelse af urbanisering og byer som selvforstærkende center for imitation. Se evt. mere i (Borch, 2005).     
24

 Tarde og Durkheim bliver ofte nævnt som teoretiske kombattanter fra samme periode, men med vidt 

forskellige videnskabsteoretiske baggrunde. Durkheim bliver af nogen klassificeret som positivist, men i hans 

studier af det religion, kult og hellige objekter kan der spores mere fænomenologiske tendenser. Min relativt 

beskedne brug af Durkheim i samspil med specialets ellers tardeanske optik, trækker på argumentation fra Bjørn 

Schiermer Andersens arbejde med at udvide Durkheims kultbegreb og teori om religion i en mere 

fænomenologisk retning. (Schiermer Andersen, 2010: 103)   
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en diskussion af denne tese, trækker på min grundantagelse om city branding som værende et 

fænomen, der ikke indeholder en naturgiven dynamik i sig selv, men tilføres en socialt 

betinget mening og karakter. City branding er et konstrueret begreb - men et begreb som har 

formet praksis i mange lande og byer. Hvordan kan man forklare sådan et fænomens 

udbredelse, og hvilke konsekvenser har det for en by som København?  

For at kunne følge denne ovennævnte hypotese, så bliver man nødt til at konstruere ideen om 

bybrands, som et immaterielt objekt. Tardes terminologi indeholder i forvejen ideen om 

suggestion, hvorved tro, ideer og ønsker præsenteres for individet, som dernæst ofte frivilligt 

og ubevidst handler i forlængelse af det suggererede (Ratner, 2009: 106). Imitationens stråler 

udspringer ofte fra rollemodeller, andre imitatorer eller ren og skær social interaktion, men 

med ideen om det hellige objekt fra Durkheim installeres muligheden for at se imitation ud fra 

samling og opmærksomhed om et objekt, som også kan suggerere og tilbyde en særlig tro og 

handling. Dette er et objekt, som både kan optage materiel og immateriel form, og som 

spredes og udbredes via en form for modebølger:                  

”In a word, fashion hides in the object. The attraction of the object diverts consciousness from the fact 

that one participates in a mimetic cult – and yet this cult only comes about because others take over 

the very same objects. The fashion object shines because it is popular, and it is popular because it 

shines” (Schiermer, 2009: 88-89).      

 

Hvis vi godtager, at city branding kan tage form som et modeobjekt, betyder det at selve ideen 

om city branding, samt hvad det repræsenterer, er det som hypnotiserer 

brandingorganisationer og diverse bystyrer. Med indlejrede løfter om vækst og 

konkurrencefordele, hvis disciplinen udføres ordentligt, tiltrækker ideen sig interesse og 

bliver mere og mere populær – og som citatet ovenover indikerer, så er det grundet denne 

popularitet, at city branding blot bliver endnu mere tiltrækkende for diverse bystyrer. Man 

kan argumentere for, at city branding i øjeblikket er på mode og et modefænomen, da hverken 

begrebet city branding eller nation branding var i brug på samme skala for bare ti år siden 

(Kaneva, 2011: 118-119). Derudover har imitationstendenserne tidligere i analysen også vist 

tegn på, at fænomenet breder sig og vokser sig større i flere lande. Objektet synes at fascinere 

iagttagerne på en måde, hvor branding nogle gange kommer til at fremstå, som løsningen på 

en vækstproblematik eller som en samfundsmæssig forandringskatalysator. 

Kommunikationen omkring brands og branding viser objektets attraktivitet: Et brand skaber 

muligheden for ”stærk markedsføring” (Bilag 1: 448), det er nøglen til at nå politiske visioner 
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(Bilag 5: 6), og et redskab der kan ”styrke Københavns fremtidige image” 

(Opencopenhagen.dk[3]). City branding nævnes endda som et ”mantra” for regional udvikling 

(copcap.dk). City branding er derved ikke bare en ”strøtanke” eller et populært buzzword, 

men snare et ”forlangende objekt” som qua sin popularitet og attraktivitet, har forårsaget 

oprettelsen af konkret netværksorganisering, hvor man udelukkende arbejder med en dyrkelse 

af dette fænomen.       

”This fetishist dynamic concerning the object ’in’ fashion is the prerequisite for the mediation of 

sociality and individuality. It is through the object that the paradox of fashion is constantly acted out 

inasmuch as it is the fashionable object that keeps the two poles of fashion apart: The quest for 

individuality on the one side and pure imitation on the other. The imitative and distinctive sides are 

overshadowed by the object.” (Schiermer Andersen, 2010: 34) 

 

I denne formulering ligger måske en nøgle til at forstå city branding som et modefænomen. 

Modeobjektet ”skjuler” den paradoksale handling, som hele tiden foregår. 

Brandingorganisationerne befinder sig på den ene side i et netværk og i en interaktion med en 

omverden, som påbyder imitation. På den anden side handler deres arbejde om at skabe en 

identitet, som gerne skulle være så differentieret som muligt fra omkringliggende byers 

identitet. Man søger på en og samme tid efter sin individualitet og efter den rene imitation af 

objektet. Modeobjektet, som i dette tilfælde er city branding, skaber bindeleddet for denne 

dobbelthandling, og installeres som en form for fællesramme for alle der referere til objektet. 

Denne fællesramme og objektkonstruktion gør det muligt for ideerne og rationalet, som 

objektet repræsenterer, at sprede sig og danne en form for international kultdyrkelse, der er 

centreret omkring imitationen af det samme objekt. Dette gør, at imitationen bliver mere 

ekstensiv, og som følge heraf, mindre bevidst for de involverede aktører, da den gentagne 

imitation skaber en oplevet normalisering af objektet (Schiermer Andersen 2009: 93). 

Modefænomener har ofte en diffus og kortvarig karakter, men ”objektificeringen” muliggør 

en mere fast struktur, som kan forlænge imitationsprocesser, og med tiden skabe en 

”naturalisering” af fænomenet. Netop fordi strømningen på denne måde er mindre intensiv, og 

kan udbredes i højere grad, er den svære at få øje på end spontan imitation. Dette skaber 

karakteriseringen ubevidst hypnotisering.    

Dette er en teoretisk forklaring på city brandingens udbredelse, men hvilke konsekvenser har 

modeobjektsteorien for en by som København og WoCos rolle som brandingorganisation? 

Man kan i forlængelse af hypnotiseringstankegangen og modeobjektskonstruktionen vælge at 
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forholde sig pessimistisk i forhold til denne skildring. I et sådan perspektiv bliver 

brandagenterne fremstillet som uden reel indflydelse og underlagt og domineret af stærke 

modestrømninger.  Man kan også prøve at forstå brandorganisationernes kommunikation om 

og fokus på byens brand som mere produktiv i forlængelse af udviklingen af en hel 

bevægelse. Kommunikationen om city branding, og iværksættelser af diverse kampagner, er 

med til at styrke ideerne bag objektet. Jo flere der præsenteres for konceptet, jo flere 

godkender potentielt også brandingens betydning for Københavns udvikling og vækst. 

WoCos rolle er central for denne bevægelse, og deres rolle skaber en mulighed for forandring 

og styring, uanset om man bifalder ideen og indholdet i brandet eller ej. Samtidig er 

kommunikationen om brandingens vigtighed med til at legitimere WoCos rolle, da de sider 

med viden og erfaring i forhold til netop markedsføring og branding. Med andre ord: De 

sidder med svaret på spørgsmålet om, hvordan man skaber øget vækst som effekt af 

profilering og branding, og det er et spørgsmål, som vil blive stillet oftere i takt med, at 

fænomenet breder sig og bliver mere normaliseret. En mere optimistisk læsning af 

imitationers betydning for city branding kunne fx fokusere på udviklings og 

forskydningselementet, som potentielt foregår i alle imitationsprocesser. Dette åbner for en 

forståelse af brandingorganisationer som muligt mere kreative og innovative, da de tilpasser 

eller udvikler forståelser af branding i forhold til deres egen kontekst. Netop denne vinkel vil 

jeg diskutere i sidste afsnit i et spørgsmål om, hvordan kreativitet og imitation hænger 

sammen?  

4.4 Kreativitet og imitation 

Der har igennem analysen flere steder tegnet sig et billede af gentagelsesmønstrer og en 

umiddelbar kopiering på tværs af storbyer og af internationale bybrandings-tendenser. Er 

dette et tegn på en assimilering, og at byer stille og roligt bliver mere ens i deres udtryk, eller 

er det muligt at spore en kreativitet og udvikling i en city branding præget af imitation? Er det 

med andre ord muligt at forstå imitation som en kreativ proces, og kan en 

brandingorganisation arbejde aktivt med ideerne bag en imitationssociologi?   

Kreativitet og udvikling anerkendes som vigtige elementer for de fleste organisationer, og det 

er også tilfældet for bybranding og byplanlægning i København:  

”WoCo is an organization whose value depends on being able to initiate and develop ideas for the 

benefit of the community.” (Jørgensen & Munar, 2009: 189)      
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”Det handler om som bystyrer, at turde se på, hvor der er mulige spirende by-identiteter, og så sige, 

det dér, det vil vi gerne understøtte. (Bilag 7: 29:35) 

 

Udviklingen af brands kan i deres optik initieres fra brandorganisationer som WoCo, eller 

opstå og opdages i andre miljøer i byen, og det vigtige er, at kreativitet og udvikling er en 

kontinuerlig bevægelse. Men hvordan skabes muligheden for kreativitet i et 

imitationsperspektiv? Kreativitet bliver ofte sat i forlængelse af ”at være innovativ
25

”, som en 

særlig menneskelig kompetence, men som tidligere nævnt er man ved brugen af Tarde nødt til 

at forlade tanken om det autonome individ med en særlig genetisk uforanderlig kerne. Dette 

betyder også, at kreativitet ikke kan ses som en særligt indlejret kompetence i individet, eller 

at der eksisterer særligt kreative mennesker. For Tarde er nye inventioner og nye opdagelser 

sammensat af tidligere imitationer, og aktualiserer blot en kombination af tusinde mulige 

(Tarde, 1903: 45). Invention og kreativitet indeholder dog et ikke-socialt element, da 

inventioner bliver beskrevet som en over-social handling, som foregår i individets tanke, og 

som i sidste ende er et produkt af interferens på tværs af lagrede imitationer i hjernen (Tarde, 

1903: 382). Invention og imitation hænger med andre ord sammen. De fleste inventioner 

foregår ubevidst, men de bliver ofte tydelige retrospektivt, da de afviger fra tidligere 

imitationer og rutiner, men samtidig trækker på andre før-etablerede og genkendelige 

imitationer. En sidste vigtig pointe hos Tarde, som kan være med til at forklare kreativiteten i 

et imitationssamfund, er inventioners evne til at dukke op, som løsningen på et problem. 

Problemer opstår når strømninger mødes, og de ikke umiddelbart kan forenes eller 

sameksistere, hvilket forcerer en løsning - en invention – som besvarer problemet: 

”To be sure, only the most useful, if you please, of the future inventions – and by most useful I mean 

those which best answer the problems of our time – will survive, for every invention, like every 

discovery, is an answer to a problem.” (Tarde 1903:45) 

 

Det indikeres, at den konkrete invention hænger sammen med den kontekst, som den er en del 

af. Problemer kan i dette henseende forstås som en produktiv modstand, der forskyder vaner 

og rutiner, som ellers opstår på grund af imitationers bekvemme genkendelighed (Schiermer 

Andersen, 2010: 195-196). Samtidig beskriver Tarde implicit i ovenstående citat, at 

                                                 
25

 Innovationer bruges ofte i betegnelsen af mere radikale og større opdagelser, mens inventioner i tardeansk 

optik også er nye formuleringer og opdagelser, men samtidig også kan betegne mindre forskydninger, som ikke 

er nær så omsiggribende som en innovation.     
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inventioner er utallige og potentielt altid til stede, men at kun inventioner, som bedst giver et 

svar på nutidige problemer, vil overleve, hvilket vil sige, at de afføder fremtidige imitationer. 

City branding kan i dette lys være netop den invention, som i sin tid svarede bedst på 

problemet vedrørende regional udvikling. I 2007 oplevede man i København og WoCos optik 

faldende besøgstal, øget konkurrence, mindre vækst i turismen og finanskrise (Bilag 1:171-

185; Bilag 3: 440-441), og city branding tilbød sig som en løsning på dette problem. Dermed 

ikke sagt, at city branding er den eneste løsning på problemer i regional udvikling, men 

fænomenet tilbød og tilbyder sig stadig som én løsningsmodel med løfter om vækst som følge 

af øget attraktivitet og opmærksomhed. Når en invention ”passer” til et problem, så afhænger 

det af den intervention, som finder sted i mødet mellem forskellige strømninger, og derfor er 

disse interventioner også drivkraften for forandring i sociale processer (Moebius, 2004:62). I 

et hvert socialt møde eksisterer muligheden for imitation; men også muligheden for invention 

og kreativitet, da mødet samtidig forårsager en produktion af problemer som effekt af de 

heterogene positioner, som aktørerne altid indtager.                                     

En anden måde, at forstå kreativitet og udvikling på, er som det mest fundamentale ved 

menneskelig natur. Ligesom Tarde beskriver imitation som den prædeterminerende logik og 

dynamik i ethvert samfund, så kan evnen til udvikling også beskrives som en form for 

naturlov:  

“It is simply the other side of man’s deficiencies in instinctual behaviour.  His “delayed reactions“ 

enable him or force him to develop the ability for “problem solving” to secure his successful adaption 

to nature” (Schiermer Andersen, 2010 : 195) 

 

Udvikling kan også her beskrives som en oversocial handling, hvor evnen til at reflektere 

inden handling – den forsinkede reaktion – er kendetegnende for et hvert menneske. Dette 

betyder ikke, at imitation som repetition ikke forekommer, men at distancen mellem ide og 

handling muliggør problemopfattelse og problemløsning. Dette giver i 

organisationsperspektiv også mulighed for brandingorganisationer at agere frem for blot at 

reagere. Strømninger og objekter suggererer handling, men de forsinkede reaktioner giver 

potentiale for tilpasning, modifikation og invention. Kreativitet sker altså først, når man er i 

stand til at træde ud af de rammer, som ellers fortæller os, hvad vi skal gøre, tænke og tro. 

Objekter dirigerer og guider os, men de mister deres forførende evne for en stund, når vi 

støder på konfliktuerende aktivitet (Schiermer Andersen, 2010: 196-197). 

Brandingorganisationen kan i dette lys ses som centrum for strømninger vedrørende byens 
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brandudvikling. De er blevet gjort ”officielle” og træffer beslutninger på vegne af byen, for 

hvilken retning udviklingen skal foregå, men disse beslutninger påvirkes af et utal af 

strømninger, der hver især indbyder til imitation eller forcere invention. Organisationen står i 

midten af disse strømninger, som potentielt er i konflikt, og bliver påvirket til at imitere eller 

inventere, som følge af den løsning der passer bedst. Dette er sociale processer, som stadig 

kan foregå bag om ryggen på de involverede, men påvirkningen kan blive tydelig i det 

øjeblik, hvor man konfronteres med omgivelsernes tvingende karakter:          

 “Consequently, it is only when we are confronted with ‘objects’ that overtly testify to the suppression 

of ‘individual’ creativity (by imitation) that we acutely experience the antagonistic relation between 

the individual and the social.” (Schiermer Andersen, 2010: 213)  

 

Omgivelser og objekter kan med deres suggestion virke undertrykkende for den individuelle 

kreativitet og valgfrihed, og det er muligt for en stund at træde væk fra denne undertrykkelse, 

når objektet møder modstand eller alternativer. I dette øjeblik, hvor der sættes spørgsmålstegn 

ved ens individuelle kreativitet, bliver det tydeligt, at ens handlinger og ideer stammer fra en 

ekstern påvirkning – fra normer og socialt konstitueret regler. Det bliver her muligt at tilpasse 

sig den nye kontekst, og være endda med i skabelsen af objekter, frem for blot en efterlevelse 

af objekter. Dette trækker på en mere individorienteret opfattelse af kreativitet, og bevæger 

sig væk fra en ren tardeansk optik, men er stadig bundet til imitationstankegangen, i og med at 

objektskabelsen forlader sig på en efterfølgende imitation fra andre. Der vil altid være et 

antagonistisk forhold i mellem imitation, som er en social proces, og individuel kreativitet, 

som en oversocial handling, men opfattelsen af kreativitet som determinerende logik for 

menneskelig adfærd åbner for muligheden for at tilskrive brandingorganisationen en mere 

aktiv og agerende rolle. De tilpasser deres konkrete kommunikation og handlinger med 

udgangspunkt i påvirkning fra imitationelle strømninger. Det er netop tilpasningen med egen 

kontekst, som gør kommunikationen til deres egen og anderledes end den ville være i en 

anden kontekst. Dette skaber muligheden for invention og kreativitet i et imitationssamfund.                      

Imitation, ja tak? 

Jeg vil nu vende tilbage til spørgsmålet om, hvordan brandingorganisationer kan arbejde 

aktivt med ideerne bag en imitationssociologi. Imitation foregår som udgangspunkt bag om 

ryggen på imitatoren, og kan som nævnt have en undertrykkende betydning for aktørers 

valgfrihed. Dette kunne umiddelbart afskrække en organisation fra at fokusere på 

imitationsprocesser, hvis de ellers ønsker at betragte sig selv som rationelle og selvstændige.    



Kandidatafhandling: Same same but different – City branding i et imitationsperspektiv 

 

63 

 

Der findes dog optimistiske stemmer i virksomheds og organisationslitteraturen, som åbenlyst 

taler for et fokus på imitation samt mulighederne i imitation som værdiskabende handling, 

uden at forlade tanken om mere rationelle subjekter. I bogen ”Copycats – How Smart 

Organizations Use Imitation to Gain a Strategic Edge” forklarer Oded Shenkar, hvordan man 

kan lade sig inspirere af andre organisationers produkter og processer i sin egen udvikling og 

innovation. Mange gange er det endda mere rentabelt at imitere first-movers frem for selv at 

være first-mover (Forbes.com). Dette lægger op til organisationers screening af markeder og 

andre lignende virksomheder og organisationers arbejde og praksis, hvorved man kan ændre 

eller supplere egen praksis, som en særlig udvalgt udviklingsstrategi. Inspiration og imitation 

bliver hermed gjort til en bevidst aktivitet, som kan benyttes mere radikalt end den ellers 

omtalte ubevidste og hypnotiserede imitation.        

Som jeg nævnte kort i analysen, er det også muligt at forstå selve fænomenet city branding 

mere radikalt end blot en imitationsproces, men snare som en øvelse, der går ud på at lede 

efter samt etablere et begær (desire). Denne øvelse ligger i forlængelse af principperne i en 

moderne økonomiforståelse, hvor produktion og forbrug er tæt forbundet med et oplevet 

begær samt en passioneret interesser hos forbrugeren (Barry & Thrift, 2007: 518-519). City 

branding er i dette perspektiv en disciplin, som går ud på at kreerer et billede af byen, der 

løber i forlængelse af de interesser, som man finder og kan se hos potentielle forbrugere eller 

besøgende. Men samtidig er det også en mulighed for at kreere et billede, som vækker eller 

etablerer et særligt begær for netop den by, der brandes. Byen kan omtales affektivt og 

beskrives med værdier, som virker tiltrækkende eller eksklusive
26

, hvilket potentielt etablerer 

et begær efter at besøge denne by. Et eksempel: Paris har længe været kendt og kommunikeret 

som blandt andet den romantiske by, og for parret som ønsker at signalere romantik, er dette 

et perfekt rejsemål, som udløser og opfylder dette begær. Denne tanke om city branding som 

begær-etablering er stadig koblet på et behov for ubevidst imitation. Imitationshandlingen er 

bare flyttet til forbrugeren eller den besøgende, som lader sig indfange af brandets 

kommunikation og løfter. Ideerne bag et imitationssamfund kan derfor indirekte opfordre 

brandingorganisationer til arbejde aktivt med begærkonstruktion via branding som middel til 

at skabe øget tiltrækning. Imitationssociologien tilbyder med andre ord både en reagerende og 

agerende rolle for organisationer som Wonderful Copenhagen.                         

                                                 
26

 Ifølge Tarde er det ofte eksklusivitet og luksus der frembringer passioneret interesser i et økonomisk 

perspektiv: ”… the most productive inventions have often derived from the desire for luxury goods” (Barry & 

Thrift, 2007: 518)    
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Kapitel 5: Konklusion 
 

Dette speciale har beskæftiget sig med fænomenet city branding på en alternativ måde ved at 

beskue emnet i et imitationsteoretisk perspektiv. Jeg vil nu besvare den problemformulering, 

der har været styrende for opgavens analyser og diskussion:     

Hvordan kommer imitation til udtryk i Wonderful Copenhagens branding af 

København, og hvilken karakter får fænomenet city branding i et imitationsteoretisk 

blik? 

Imitation er først og fremmest en social dynamik, som kræver tilstedeværelsen af en imitator 

og en imiteret. De observerbare tendenser i moderne city branding bliver i dette lys spredt og 

udviklet som effekt af en berøringsflade mellem to eller flere parter, som søger og lader sig 

påvirke af de tværgående imitationsprocesser og modestrømninger, der opstår i interaktionen. 

Organiseringen af branding og oprettelsen af netværket Open Copenhagen, som skal 

kommunikere et bredt og fælles budskab om Københavns værdier, er et af de tydeligste tegn 

på imitation i Wonderful Copenhagens overordnede brandingstrategi. Stockholm har blandt 

andre været inspirationskilde og forgangsmænd for denne udvikling. Der kan også spores tegn 

på imitationsprocesser i produktionen af reklamefilm samt i konstruktionen af et særligt 

publikum for byens branding. City branding som kommunikation synes, for de undersøgte 

byers vedkommende, at have rettet fokus mod den individuelle turist samt den kreative og 

kvalificerede arbejdskraft. Desuden er der øget fokus på international profilering og en global 

orientering af brandaktiviteter, som ses blandt andet i betydningen af særlig arkitektonisk 

byplanlægning.      

Wonderful Copenhagen trækker både på økonomiske og politiske rationaler i deres 

argumentation for city branding. Der synes samtidig at foregå en form for dobbeltspil i deres 

logik bag formuleringen af city brands, som afspejler afhængigheden og tilstedeværelsen af 

imitation. For det første imiterer Wonderful Copenhagen en eksisterende og populær 

brandingforståelse, hvor man kan arbejde mod at forankre et brand i samfundet gennem 

konsekvent kommunikation. For det andet kan det iagttages, at muligheden for et brands 

succes, trækker på en forståelse af, at kommunikationen er afhængig af en imitation. Jo flere 

der imiterer værdien bag et brand, jo stærkere og mere attraktivt bliver brandet.         
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Det er også kendetegnende for de imitationelle dynamikker vedrørende city branding, at 

omverdenen, ofte udtrykt i lignende brandorganisationer i andre storbyer, spiller en væsentlig 

rolle for udformningen af lokal praksis. Der eksisterer på samme tid både en hård 

konkurrence og et åbenlyst samarbejde på tværs af grænser, og det paradoksale i disse 

tosidede forhold håndteres ved organisationernes behov for omskiftelig rolleimitation. Der 

foregår en konstant spejling i brandkommunikation, hvor imitation af eller afstandstagen fra 

”en anden” bliver tydelig. Selvom imitation i city branding til tider kan observeres som 

kopiering eller gentagelseshandlinger, så eksisterer der stadig forskelle og udvikling i byers 

branding. Disse nuancer og inventioner optræder blandt andet som effekt af en selvskreven 

forskydning, der potentielt er på spil i alle imitationsprocesser. Imitationsstråling og 

modestrømninger, som består af særlige ideer, tro og begær, spredes over tid og rum, men 

imitationers kontekstuelle karakter modvirker en fuldstændig assimilering og ensretning. Den 

konkrete imitation, der kan spores i blandt andet Wonderful Copenhagens kommunikation, er 

ofte et produkt af et utal af strømningers akkumulering og muligheden for inventioners 

indbyrdes tilpasning.                                   

Fænomenet city branding får en helt særlig karakter som følge af et imitationsteoretisk blik. 

Fokus på og kommunikation af det unikke bliver umulig i et stringent forståelse af city 

branding som del af en imitationssociologi. Tilstedeværelsen af blandt andet denne type 

kommunikation vidner om en form for hypnotisering og reel ubevidsthed, hvor 

brandingorganisationer dels er påvirket af samfundsmæssige strømninger, og dels er styret af 

dannelsen af modeobjekter, der suggererer særlig tro og begær. City branding kan teoretisk 

tage form som et sådan modeobjekt, der internationalt etableres som en slags kultdyrkelse 

centreret om vækstrationaler, og som spredes qua objektets attraktivitet og popularitet.                    

Afrundingen af specialets diskussionskapitel viser ydermere, at det i en hvis udstrækning er 

muligt at sammentænke imitation og kreativitet. Der vil altid være et antagonistisk forhold 

imellem imitation, som er en social proces, og individuel kreativitet, som en oversocial 

handling, men det er muligt at tilskrive brandingorganisationer mere agerende roller, hvor fx 

en kontekstbaseret tilpasning af imiteret kommunikation og handling er mulig.  Dette åbner 

også for en mere radikal tilgang til city branding, som en disciplin der er kendetegnet ved 

produktion og etablering af begær, der stadig bygger på imitationelle dynamikker, men sætter 

brandingorganisationer på den aktive side som imitationsproducerende. City branding er som 

fænomen i dette speciale blevet skrevet frem som produkt af imitationsprocesser, men dette 

perspektiv lukker sig ikke om et gentagelsesunivers. Imitation handler også om forskel.                
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maritim/gruene-stadt-am-wasser/, hentet 1/8 2012 

Hwf-hamburg.de: http://www.hwf-hamburg.de/contentblob/3237516/data/hhnews0112en.pdf, 

hentet 6/5 2012 

Ibyen.dk: http://www.ibyen.dk/fokus/distortion/ECE1639963/, Artikel, politiken.dk, 

”Distortion direktør: Økonomi og organisation kommer i bagerste række”, hentet 10/9 2012   

Lars B. Jørgensen (2007) Blog om: “Nation Branding – Danmark på verdenskortet”, 

http://rektorat.blogs.ku.dk/2007/02/14/nation-branding-danmark-pa-verdenskortet/, hentet 

14/3 2012  

Mynewsdesk.com(1): 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/pressrelease/view/stock

holmsregionen-storsegrare-i-prestigefull-ranking-732340, hentet 3/8 2012 

Mynewsdesk.com(2): 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/pressrelease/view/stock

holm-the-capital-of-scandinavia-upphandlar-kommunikationsbyraa-775902, hentet 6/8 2012 

Open-arms.dk: http://open-arms.dk/om-open-arms/, hentet 10/9 2012 

Opencopenhagen.dk: http://www.opencopenhagen.com/open-brandet/om-kbhs-brand, hentet 

3/5 2012  

Opencopenhagen.dk[2]: http://www.opencopenhagen.dk/open-netvaerket/open-copenhagen-

netvaerket, hentet 3/5 2012   

Opencopenhagen.dk[3]: http://www.opencopenhagen.dk/open-brandet/om-city-branding, 

hentet 10/9 2012 

Operaen.eu: http://www.operaen.eu/arkitekt-henning-larsen, hentet 27/9 2012 

Politiken.dk: http://politiken.dk/indland/ECE520664/koebenhavn-kaaret-til-verdens-bedste-

by/, artikel af Skjoldager, M., fra 8/6 – 2008, hentet 6/8 2012 

Politiken.dk (2): 

http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/storbyogkultur/ECE1588011/nabokrig-stockholm-

http://www.hamburg-tourism.de/themen-touren/hamburg-maritim/gruene-stadt-am-wasser/
http://www.hamburg-tourism.de/themen-touren/hamburg-maritim/gruene-stadt-am-wasser/
http://www.ibyen.dk/fokus/distortion/ECE1639963/
http://rektorat.blogs.ku.dk/2007/02/14/nation-branding-danmark-pa-verdenskortet/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/pressrelease/view/stockholmsregionen-storsegrare-i-prestigefull-ranking-732340
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/pressrelease/view/stockholmsregionen-storsegrare-i-prestigefull-ranking-732340
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/pressrelease/view/stockholm-the-capital-of-scandinavia-upphandlar-kommunikationsbyraa-775902
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/pressrelease/view/stockholm-the-capital-of-scandinavia-upphandlar-kommunikationsbyraa-775902
http://open-arms.dk/om-open-arms/
http://www.opencopenhagen.com/open-brandet/om-kbhs-brand
http://www.opencopenhagen.dk/open-brandet/om-city-branding
http://www.operaen.eu/arkitekt-henning-larsen
http://politiken.dk/indland/ECE520664/koebenhavn-kaaret-til-verdens-bedste-by/
http://politiken.dk/indland/ECE520664/koebenhavn-kaaret-til-verdens-bedste-by/
http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/storbyogkultur/ECE1588011/nabokrig-stockholm-udraaber-sig-selv-til-skandinaviens-hovedstad/
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udraaber-sig-selv-til-skandinaviens-hovedstad/, artikel af Leth, Anne Louise, fra 30/3 2012, 

hentet 11/4 2012 

Regionh.dk: http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/57814411-BF39-496E-9F93-

66420B503F48/0/Pixie_net.pdf, Regional Udviklingsplan 2008 i PDF, hentet 6/8 2012 

Simonanholt.com: http://www.simonanholt.com/Research/research-city-brand-index.aspx, 

hentet 16/9 2012  

StockholmBusinessAlliance2012: 

http://www.stockholmbusinessregion.se/Global/N%C3%A4ringslivsservice/Publikationer/SB

A_VP_2012.pdf, Verksomhetsplan 2012, PDF, hentet 10/9 2012  

Stockholmbusinessregion.se: http://www.stockholmbusinessregion.se/sv/Om-oss/The-

Capital-of-Scandinavia/, hentet 23/4 2012 

Stockholmbusinessregion.se[2]: http://www.stockholmbusinessregion.se/sv/Om-

oss/Stockholm-Business-Region/, hentet 9/9 2012 

Stockholmtown.com: http://www.stockholmtown.com/templates/AgentManual_18130.aspx, 

hentet 14/3 - 2012 

Visitstockholm.com: http://www.visitstockholm.com med underside 

http://www.investstockholm.com/en/Investment-Opportunities/Why-Stockholm/, hentet 3/5 

2012    

Wonderfulcopenhagen.dk: http://www.opencopenhagen.com/Open/OmBrandet.aspx, hentet 

14/3 2012 

Wonderfulcopenhagen.dk[2]: http://www.wonderfulcopenhagen.dk/analyse-og-

strategi/nyeste-analyser/wondercool, PDF, hentet 10/9 2012    

Wonderfulcopenhagen.dk[3]: http://www.wonderfulcopenhagen.dk/om-os/vision-og-

mission/vision, hentet 24/9 2012 

 

Reklamefilm fra youtube.com: 

”Cruising to Copenhagen”, udgivet af WonderfulCopenhagen (18/12 2009), link: 

http://www.youtube.com/watch?v=gt0f3IyeGFw, hentet 14/7 2012 

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/57814411-BF39-496E-9F93-66420B503F48/0/Pixie_net.pdf
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/57814411-BF39-496E-9F93-66420B503F48/0/Pixie_net.pdf
http://www.simonanholt.com/Research/research-city-brand-index.aspx
http://www.stockholmbusinessregion.se/Global/N%C3%A4ringslivsservice/Publikationer/SBA_VP_2012.pdf
http://www.stockholmbusinessregion.se/Global/N%C3%A4ringslivsservice/Publikationer/SBA_VP_2012.pdf
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http://www.stockholmtown.com/templates/AgentManual_18130.aspx
http://www.visitstockholm.com/
http://www.investstockholm.com/en/Investment-Opportunities/Why-Stockholm/
http://www.opencopenhagen.com/Open/OmBrandet.aspx
http://www.wonderfulcopenhagen.dk/analyse-og-strategi/nyeste-analyser/wondercool
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http://www.youtube.com/watch?v=gt0f3IyeGFw
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”What makes a Capital?”, udgivet af Stockholm (03/06 2010), link: 

http://www.youtube.com/watch?v=_wRToHb5DSY, hentet 14/7 2012 

”Hamburg. Metropole am Wasser” udgivet af nostu (26/07 2009), link: 

http://www.youtube.com/watch?v=GTn3U_fOKJ4&feature=related, hentet 15/7 2012 
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