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Executive summary 

 

Nation Branding Denmark as a work destination  

-  An exploration of the Danish Governments communication when attracting 

competent foreign employees. 

The welfare state is essential to Danes understanding of themselves and of their country. But the 

welfare system as we know it in Denmark is threatened by multiple demographic challenges. The 

last fifty years of success of the welfare state partially rest on a foundation of growth due to 

women’s entry to the workforce. Today the Danes are facing receding numbers in birthrates which 

will eventually cause a stagnation of the number of active members of the workforce combined with 

a growing number of people in the old ages.  Today Danish companies are already facing losses due 

to difficulties in finding competent employees.     

Since 2001 foreigners are staying shorter and shorter time in Denmark. The causes for this are 

many: high taxes, the administrative burdens when moving to the country, or just the fact that 

Danes as a people are perceived to be reserved.    

 In April 2007 the Danish government presented a range of new initiatives in order to strengthen the 

reputation of Denmark. A total of 412 million Danish kroner are earmarked over a period of four 

years to implement the initiatives. The initiatives are described in the Action Plan for the Global 

Marketing of Denmark. The direct inspiration to the Action Plan is the Government’s Globalization 

Strategy from 2006.   

 The Action Plan and the implementation of the initiatives are the driving forces in passing on a 

positive message about Denmark. Furthermore, the hope is to strengthen Denmark’s position in the 

global competition for creative and competent employees, tourists, students, investments and global 

market shares. 

The aim of this master thesis is to examine how the communication of the Danish Government 

affects the efforts made to attract foreign workforce.   

A critical review of the framework for The Action Plan and The Action Plan itself will be carried 

out, followed by a discussion of some of the initiatives.  
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An example of the governments communication will be examined through a discourse analysis in 

order to investigate how the government constructs’ Denmark and Danes.  This is followed by an 

analysis of foreign employees own perception of Denmark and the Danes.    

The theoretical framework includes social constructionism, Discourse Analysis, Nation Branding 

theories and Luhmann’s theorie on social systems. 

This thesis on Nation Branding of Denmark as a Work country concludes that the work carried out 

by the Government is insufficient when communicating to foreigners about Denmark and the 

Danes. The gap between the communicated image of Denmark and the Danes and the perception 

the foreigners themselves have from living in Denmark is wide and filled with consistent 

differences. This misalignment in the communication can cause many foreigners to leave the 

country within a short time because of disappointment. The thesis therefore recommends a thorough 

investigation of how Denmark and the Danes actually are perceived by foreigners and that the 

perceived image is communicated to the world with help from consultants with intercultural 

experience. Furthermore it is suggested by this thesis that future nation branding plans should be 

focused more on structural branding than on communicative branding only.      

 

Marie-Louise Lykke Henrichsen 
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1 Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 

Velfærdsstaten er på mange måder vigtig for danskerne. Vi er stolte af den og kalder den for den 

danske model. Ud over at den spiller en væsentlig rolle i borgernes liv fra vugge til grav, tales der 

om, at velfærdsstaten for danskerne har fået en ekstraordinær symbolsk betydning. (Pihl-Andersen 

2009) Opretholdelsen af velfærdsstaten er afhængig af en stor og varieret arbejdsstyrke, men den 

demografiske udvikling er en forhindring for de fortsat voksende behov. 

Befolkningstallet i Danmark har historisk været stigende i de sidste mange hundrede år, men denne  

vækstrate har været nedadgående, og den kom tæt på nul fra midten af 70'erne. (Nat. bank 2000: 77) 

Der har i 90'erne på ny været en vis opgang i fertiliteten, men den danske befolkning er stadig ikke i 

stand til at reproducere sig selv.(KOM 2006:16) Befolkningstallet er i de erhvervsaktive 

aldersklasser vokset med 0,5 % per år svarende til 800.000 personer akkumuleret i de seneste 50 år. 

Denne store vækst skyldes naturligvis ikke kun de stigende folketal, men især også den kraftige 

opgang i kvindernes erhvervsfrekvens, der nu er tæt på mændenes. Til sammenligning vil der i de 

næste 40 år ingen vækst være overhovedet. (Nat. bank 2000: 78) 

 

Stagnationen i tilgangen til arbejdsstyrken falder sammen med en kraftig forskydning i 

befolkningens alderssammensætning over mod flere ældre og dermed en stigning i den såkaldte 

forsørgerbyrde. Dette skyldes de sidste årtiers faldende fertilitet efter en stor fødselstilvækst i 

efterkrigsårene. Særligt gruppen af meget gamle, dvs. 80 år og ældre, vil vokse markant. Da disse 

aldersklasser er relativt udgiftstunge, vil det sætte de offentlige budgetter under pres. (KOM 2006: 

3) Alt dette betyder, at Danmark i forhold til arbejdsudbud står over for store udfordringer i de 

kommende år. 

 

Udviklingen i Danmark er ikke et enestående tilfælde. I andre EU-lande står man overfor lignende 

problemer. Med fald i antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, en vigende naturlig forøgelse 

og aldring af en del af befolkningen deler de andre lande i Europa Danmarks problemer. (KOM 

2006) Eftersom problemet omkring stagnation i tilgang til arbejdsstyrken ikke kun er et dansk 

fænomen, men udgør en udfordring i hele EU, er det derfor vigtigt, at Danmark opfatter sig som 

værende i konkurrence med de andre europæiske lande om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.  
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Nedenstående tabel viser antal udenlandske borgere der har opholdsgrundlag og arbejder i 

Danmark. (Jobindsats.dk 2010) 

 Antal personer 

Hele landet 1. kvt 2008 38.319 

2. kvt 2008 41.211 

3. kvt 2008 45.333 

4. kvt 2008 46.266 

1. kvt 2009 42.381 

2. kvt 2009 43.170 

3. kvt 2009 43.382 

4. kvt 2009 44.152 

 

På trods af den økonomiske krise er der en mere strukturel betinget efterspørgsel efter udenlandske 

specialister og videnarbejdere. Til dette findes der forskellige grunde. Mange af de kvalifikationer, 

som udenlandske videnarbejdere kommer til landet med kan virksomhederne ikke nødvendigvis få 

adgang til i Danmark. På den måde opnår virksomhederne adgang til nye vidensområder, hvilket 

kan føre til øget produktivitet. (DI 2009:3)   

Allerede nu er der tegn på, at manglen på højtuddannet arbejdskraft betyder tabte investeringer i 

Danmark, hvilket fører til tab af allerede eksisterende arbejdspladser og manglende etablering af 

nye. Der er altså en stigende efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft, og på visse fagområder vil 

det på sigt skabe problemer for de berørte offentlige og private virksomheder. (Oxford Research 

2006: 15) 

Danske virksomheder bruger således store ressourcer på at hente udenlandsk arbejdskraft til landet, 

men desværre bliver udlændingene i kortere tid i Danmark end tidligere.    

Indvandrerne, der kommer til Danmark i dag, opholder sig i landet i kortere tid end indvandrerne, 

der kom hertil i starten af 1990erne. Næsten halvdelen af dem, der kom til Danmark i 2001, havde 

forladt landet igen fire år senere. Blandt dem, der kom hertil i 1990 gik der op til 10 år, før 

halvdelen var genudvandret. (ØEM 2007a:181) 

Dermed indikerer de seneste års genudvandring, at vi bevæger os tilbage mod niveauet i starten af 

80’erne, hvor næsten 70 % af de indvandrede i 1980 havde forladt landet efter 10 år. 
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Regeringsskiftet i 2001, hvor Venstre og Konservative med Dansk Folkeparti som støtteparti kom 

til magten, varslede store politiske ændringer. Det er her værd at bemærke, at man i Danmark nu så 

en ny og strammere politik i forhold til indvandring.   

 

 

Det er i øjeblikket især indvandrere fra Vesten der forlader Danmark igen. I andet kvartal i 2009 var 

der således 653 flere udvandrede end indvandrede med statsborgerskab i et vestligt land. Der er 

altså ligefrem tale om en negativ nettoindvandring. ( Danmarks statistik 2009)Mange indvandrere, 

der kommer til landet for at uddanne sig eller for at arbejde opholder sig kun i Danmark for en 

kortere periode. (ØEM 2007a:181) Der kan være mange grunde til, at udenlandske arbejdstagere så 

hurtigst rejser videre, men der er især tre forhold, der afholder udenlandske arbejdstagere fra at ville 

bo og arbejde i Danmark: Det høje skattetryk, praktiske problemer vedr. tilflytning samt den sociale 

kontakt med danskerne. (Danmarks Vækstråd 2008:4) På nuværende tidspunkt er der allerede 

iværksat flere tiltag for at imødekomme denne udvikling, f.eks. kan man som udenlandsk 

arbejdstager på den såkaldte forskerordning vælge at betale 25 % i skat over en treårig periode eller 

33 % i skat over en femårig periode, hvilket er en bedring i forhold til den gamle ordning, hvor man 

kun kunne opholde sig i Danmark i tre år med en skatteprocent på 25. (DR.dk 2009)  

 

Websitet Workindenmark.dk blev lanceret i 2008 med henblik på at informere om at flytte til 

Danmark samt at arbejde og bo her. Sideløbende med websitet findes tre Workindenmark-centre, 
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der kan hjælpe med besvarelse af spørgsmål og med jobsøgning. (workindenmark.dk 2009) 

Ligeledes blev netværket Expat in Denmark skabt i sommeren 2009 med fokus på den sociale 

kontakt samt netværk for de udenlandske ansatte og deres pårørende. Netværket er åbent for både 

udlændinge og danskere. (Expatindenmark.com 2009) Mange danske virksomheder føler dog 

stadig, at et tungt statsligt bureaukrati lægger forhindringer i vejen for deres forsøg på at rekruttere 

og fastholde de højtuddannede videnarbejdere. Således skifter danske virksomheder gerne 

koncernsproget ud med engelsk for at imødekomme de attraktive udenlandske medarbejdere, mens 

myndighederne holder fast i det danske modersmål i diverse skrivelser og instruktioner. (Tholstrup 

2009) 

 

Mange udlændinge bliver da også i kortere tid i Danmark og vælger at rejse videre til andre lande 

med bedre muligheder. Danmark er således i hård konkurrence med resten af verden om at tiltrække 

videnarbejdere. For at imødekomme denne udvikling har Danmark siden 2007 brugt en del 

ressourcer på bl.a. ”Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark”. 

Handlingsplanen skal skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så landet vil stå 

stærkt i den globale konkurrence om kreative og kompetente medarbejdere, turister, studerende, 

investeringer og globale markedsandele. (OEM 2007b) Statslige aktører anvender den fælles 

kommunikationsplatform i handlingsplanen som udgangspunkt for kommunikation i forbindelse 

med markedsføringen af Danmark i udlandet. Der har som følge heraf været en del offentlig debat 

omkring, hvordan denne opgave varetages og om, hvorvidt det budskab der kommunikeres er det 

rigtige. Der synes at være lige så mange opfattelser af Danmarks brand som der er borgere i 

Danmark.   

 

I denne situation finder jeg det relevant at undersøge, om den kommunikation, der føres i 

forbindelse med markedsføringen af Danmark er af en sådan karakter, at den ikke er vildledende. 

Om de statslige aktørers kommunikation er succesfuld, vil være vanskeligt, for ikke at sige umuligt, 

at måle. Massekommunikation, hvor en såkaldt dominerende afsender med en klar hensigt og et 

klart budskab vil nå ud til et antal modtagere, som formentligt bare er kendte for afsender som 

abstrakte objekter, kendetegnes netop ved at afsenderen først efter gennemførelsen af denne 

kommunikation kan få respons via en form for systematiske opfølgningsstudier. (Helder et al. 

2008:11) Da nation branding er et langsigtet projekt, vil man måske først kunne måle effekten af 

den danske branding-indsats om mange år.  



Nation Branding af Danmark som arbejdsland 

 

10 

 

 

Jeg undersøger altså ikke de udenlandske arbejdstagere opfattelse af de statsliges aktørers 

information. Men der foreligger en mulighed for at udforske, hvad der kommunikeres, og om dette 

budskab stemmer overens med den opfattelse, herboende udlændinge har af Danmark og danskerne. 

Jeg undersøger de statslige aktørers kommunikation om Danmark og danskerne, og dernæst 

udenlandske arbejdstageres egen opfattelse af Danmark og danskere. Ad denne omvej bliver det 

muligt at undersøge, om der eksisterer en diskrepans mellem de statsliges aktørers konstruktion af 

Danmark og danskerne og de udenlandske videnarbejderes egne iagttagelser af Danmark og 

danskerne.  

 

I et vist omfang er der altid forskel på, hvorledes to personer fra to forskellige kulturer forstår 

omverdenen. Men hvis forskellen er så stor, at det synes direkte misvisende, er det problematisk i 

forhold til en mulig forventningsafstemning for de arbejdstagere, der flytter til Danmark. 

 

I det følgende afsnit vil jeg fremlægge specialets problemstilling og problemformulering 

 

1.2 Problemformulering 

Som nævnt i indledningen er der siden 2007 iværksat en del initiativer i forsøget på at brande 

Danmark i udlandet. Alligevel synes resultatet af regeringens ihærdige indsats at udeblive. Det er 

især såkaldte videnarbejdere, Danmark ønsker at tiltrække, idet der eksempelvis er akut mangel på 

ingeniører og programmører. Der er altså tale om personer med en længerevarende uddannelse og 

med eventuelle særlige kompetencer inden for et specifikt felt. (ØEM 2008:2) Udfordringerne i 

denne øvelse har indtil videre været dels at tiltrække, dels at fastholde den udenlandske arbejdskraft 

i Danmark. Flere forskere har igennem en årrække udnævnt Danmark som landet med de 

lykkeligste indbyggere. Senest har Adrian White fra Universitetet i Leicester med World Map of 

Happiness og Ruut Veenhoven fra Erasmus Universitetet i Rotterdam med World Database of 

Happiness begrundet Danmarks førsteplads med argumentation om, at det er social velstand og 

velfungerende sociale forhold koblet med et godt sundhedssystem og gode uddannelsesmuligheder, 

der virker som lykkebringende faktorer (Denmark.dk 2008). Derfor kan det være en overraskelse 

for danskere, at personer udefra ikke rigtigt bryder sig om at være her. Der kan være mange grunde 

til dette – vejret, danskernes lukkethed, mange og uigennemskuelige regler osv. Alt sammen ting, 
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som danskere kan leve med og stadig forstå sig selv som verdens lykkeligste folk. Hvis 

udenlandske arbejdstagere var forberedte på disse forhold, kunne de foretage et informeret valg og 

enten vælge et andet land eller komme til Danmark og forsøge sig alligevel. Dette leder mig hen på 

min problemformulering:  

Hvordan påvirker kommunikationen i forbindelse med markedsføringen af Danmark i 

udlandet tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft?  

Min problemformulering operationaliseres ved hjælp af følgende spørgsmål: 

1. Hvorledes konstruerer de statslige aktører Danmark og danskerne, og hvordan 

kommunikeres resultatet?   

2. Hvad er herboende udenlandske arbejdstageres perception af Danmark?  

I forsøget på at besvare ovennævnte spørgsmål vil jeg benytte to former for empiri. Den første 

udgøres af de statslige aktørers kommunikation. Den anden vil tage udgangspunkt i en række 

interviews, som jeg vil udføre blandt udenlandske arbejdstagere bosiddende her i Danmark.   

Den statslige kommunikation tager udgangspunkt i den fælles kommunikationsplatform, som er en 

central del af Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Jeg vil derfor i min 

undersøgelse af statens kommunikation forholde mig kritisk til det arbejde, der ligger til grund for 

den kommunikation, der føres. Ud over Handlingsplanen og den fælles kommunikationsplatform er 

det også den bagvedliggende perceptionsanalyse. De kritiske punkter, jeg søger at fremdrage 

hænger sammen med den opgave, der ligger i at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. 

Handlingsplanen for offensiv global markedsføring er rettet mod udenlandske modtagere, men både 

den og kommunikationsplatformen er skabt af danskere.  

Med mit speciale ønsker jeg at stille spørgsmålstegn ved et lands egne indbyggeres evne til at 

kommunikere om eget land, samfund og kultur på en sådan måde, at udlændinge, der kommer til 

landet, vil kunne anvende denne kommunikation i forhold til deres liv i det nye land. Her er det 

relevant at udbygge formuleringen og også at undersøge den del af kommunikationen, som muligvis 

ikke eksisterer – her tænker jeg konkret på omstændigheder omkring Danmark og den danske 

kultur, som for danskere er af en sådan indlysende karakter, at den end ikke kommunikeres. Det er 

også relevant at undersøge, om den naturlige afvigelse mellem den kommunikation, de statslige 

aktører formidler til udlændinge om Danmark og den samme kommunikation, som den opfattes af 

udlændinge, er af sådan en karakter, at den er vildledende.  
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 Jeg forsøger altså at besvare ovennævnte spørgsmål ved at undersøge dels den statslige 

kommunikation om Danmark og danskerne, dels ved at undersøge opfattelsen af Danmark og 

danskerne blandt udlændinge, der arbejder i Danmark. Årsagen til, at jeg beskæftiger mig med 

udenlandsk arbejdskraft er som tidligere nævnt dennes store betydning for vores fremtid, hvis vi 

skal kunne opretholde vores høje velfærdstandard. Jeg har via mit faglige netværk fået mulighed for 

at interviewe flere herboende udenlandske arbejdstagere. Som nævnt vil disse interviews udgøre 

den anden del af empirien i dette speciale.  

2 Metode og Teori 

2.1 Metode. 

Specialets metode bygger på en eksplorativ undersøgelse, hvor jeg dels undersøger de statslige 

aktørers kommunikation i forbindelse med markedsføring af Danmark i udlandet, dels udforsker 

udenlandske videnarbejderes perception af Danmark og danskerne. Med eksplorativ menes 

undersøgende og udforskende. Hensigten med denne type undersøgelse kan være at frembringe 

interessante spørgsmål til nærmere undersøgelse, hvilket gør sig gældende i udpegelsen og 

diskussionen af de resultater, jeg vil nå frem til i de undersøgelser (diskursanalyse og 

interviewundersøgelse), der foretages i specialet.(Andersen 1999:24) 

Det er mit håb, at besvarelsen af min problemformulering kan føre til en diskussion af eventuelle 

handlingsanvisninger, som vil tage udgangspunkt i en normativ tilgang. Jeg håber på denne måde at 

kunne tilføje min egen vinkel på baggrund af den undersøgte empiri og den efterfølgende analyse. 

Min arbejdsproces vil være induktiv, idet jeg foretager en undersøgelse af den førte 

kommunikation, dernæst en udforskning af udenlandske videnarbejderes syn på omverdenen, for til 

sidst at skabe en ramme, der fortæller noget generelt ud fra de empiriske undersøgelser af nogle få 

tilfælde. (Andersen 1999:39) Jeg vil løbende samle op på mine resultater i en slags små 

delkonklusioner for så til sidst at anvende disse i diskussionen og til en konklusion på selve 

specialet.   

I forsøg på at skabe et overblik er det naturligt at starte med at undersøge Handlingsplanen for 

offensiv global markedsføring af Danmark, det forudgående arbejde i form af Red Associates 

perceptionsanalyse og derefter at diskutere den fælles kommunikationsplatform. Disse dele udgør 

grundlaget for den kommunikation, der føres af de statslige aktører i forbindelse med markedsføring 

af Danmark i udlandet. I denne diskussion vil jeg inddrage ekspertudsagn fra den debat, der i 
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øjeblikket pågår i både den danske presse og i diverse kommunikationsfora på internettet omkring 

den danske branding-indsats. Jeg vil i den forbindelse også komme ind på flere af de initiativer, der 

har affødt diskussionen af den kommunikative indsats. Dernæst vil jeg analysere den officielle 

danske hjemmeside Denmark.dk. som et eksempel for at besvare, hvorledes de statslige aktører i 

Danmark konstruerer det danske samfund, og hvordan dette kommunikeres. Ved 

interviewundersøgelsen søger jeg at klarlægge, hvad udenlandske arbejdstageres perception er af 

Danmark.  

I den efterfølgende analyse og diskussion forsøger jeg at klarlægge spørgsmålet om diskrepans 

imellem de fundne resultater. Jeg mener, at dette spørgsmål er af stor betydning i forhold til 

udenlandske arbejdstageres muligheder for forventningsafstemning.  

2.1.1 Interview som metode 

I dette speciale har jeg valgt at anvende den kvalitative metode, idet jeg ikke ønsker at undersøge, 

hvor mange der mener det ene frem for det andet, men derimod, hvilke holdninger der gør sig 

gældende.  

”qualitative methods are characterized by the fact that the aim is to undertand the subject, not to 

measure it” (Rasmussen et al. 2006: 93) Formålet med min undersøgelse er at opnå viden om 

herboende udenlandske arbejdstageres opfattelse af Danmark og danskere. Samtalen er en 

fundamental form for menneskelig interaktion hvorved det er muligt at lære folk at kende og få 

noget at vide om deres oplevelser følelser og holdninger og den verden de lever i.(Kvale og 

Brinkmann 2008) Det har derfor været nærliggende at vælge interview som metode.    

Undersøgelsesdesign  

På baggrund af min problemformulering vil jeg udføre kvalitative interview med udenlandske 

arbejdstagere i Danmark. Som struktur for mit arbejde med kvalitative forskningsinterviews 

anvender jeg Steinar Kvales ”Syv faser i interviewundersøgelser”. Tematisering, Design, Interview, 

Transskribering, Analyse, Verificering og Rapportering. ” (Kvale og Brinkmann 2008:122) 

Tematisering 

Mine interviewspørgsmål er formuleret på en måde, så de virker opklarende i forhold til 

underspørgsmål nummer to min problemformulering: 

Hvad er herboende udenlandske arbejdstageres perception af Danmark?  
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Dette underspørgsmål har jeg omformuleret til overordnede temaer, der så oversættes til 

interviewspørgsmål, som på den måde kan tilvejebringe tematisk viden. (Kvale og Brinkmann 

2008:153) 

Jeg har gennemført dybdeinterviews med ni respondenter. Respondenterne blev rekrutteret igennem 

mit faglige og arbejdsrelaterede netværk. En del af respondenterne har tidligere deltaget i 

undersøgelser omkring udenlandsk arbejdskrafts vilkår i Økonomi- og Erhvervsministeriet og havde 

ved den lejlighed udtrykt, at de gerne igen ville deltage. Respondenterne er rekrutteret ud fra 

segmentet ”udenlandsk videnarbejder i Danmark”. Fælles for dem alle er, at de hører til den gruppe 

af videnarbejdere med særlige kompetencer, som Danmark ønsker at tiltrække og fastholde.   

Design 

I forsøget på at sikre en indbyrdes sammenhæng mellem min problemformulering og mine 

underspørgsmål anvendte jeg en struktureret interviewguide. Jeg forestillede mig, at denne i praksis 

kunne fungere som en tjekliste, så det var muligt både at lade respondenten tale frit og samtidig give 

mig mulighed for at styre emnerne for interviewet.  

Jeg valgte at starte med spørgsmål af forholdsvis neutral karakter, der åbnede op for interviewet og 

fik respondenten til at slappe af. Derefter fulgte resten af interviewet, let styret af min 

interviewguide, og afslutningsvis var der mulighed for uddybende spørgsmål og tilføjelser, der ofte 

følger, når båndoptageren er slukket. (Kvale og Brinkmann 2008: 150)  

Interviewene var altså semistrukturerede, og samtalerne fulgte i hovedtræk en på forhånd defineret 

interviewguide. Hvert interview varede fra en halv til to timer. 

Interview 

Interviewene fandt sted på respondentens arbejdsplads for ikke at ubelejlige respondenten unødigt 

og i et forsøg på at få respondenten til at følge sig godt tilpas. Der blev brugt båndoptager til alle 

interviews, så notatskrivning ikke flyttede fokus fra interviewsamtalen. 

Før interviewet præsenterede jeg kort mig selv og formålet med interviewet i en slags briefing. 

(Kvale og Brinkmann 2008: 149) Under interviewet forsøgte jeg mindst muligt at styre samtalen 

eller på nogen måde påvirke respondenten. I størst muligt omfang stillede jeg først nye spørgsmål, 

når jeg kunne mærke, at de ikke havde mere at tilføje. Her tog jeg udgangspunkt i Kvales 

”Kvalitetskriterier for interview”, hvor det gør sig gældende at, ”Jo kortere interviewerens 

spørgsmål og jo længere interviewpersonens svar er, desto bedre”. (Kvale 1997:149) 
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Efter interviewet fulgte jeg op med en debriefing, hvor jeg kom nærmere ind på egne erfaringer 

med udstationering. Dette blev gjort med henblik på at dæmme op for en eventuel følelse af 

anspændthed hos respondenten, som i interviewet taler om emner af både privat og personlig 

karakter (Kvale og Brinkmann 2008:149) Alle interviews blev udført på engelsk
1
. 

Analyse 

En del af dataanalysen starter i kvalitative undersøgelsesmetoder allerede under dataindsamlingen – 

i dette tilfælde under interviewet. (Rasmussen et al 2006) Jeg har i løbet af interviewene noteret 

områder, der var relevante at få andre respondenters holdning til. Således har jeg ikke ændret min 

interviewguide, men blot tilføjet disse, når jeg har haft opfølgende spørgsmål. 

Da mit speciale er eksplorativt, vil min analyse af data også tage udgangspunkt i at udforske nye 

områder med henblik på at blotlægge ny viden omkring mit emne. Således er det formålstjenligt at 

forfølge forskellige interessante aspekter af de enkelte interview og fortolke dem mere grundigt i 

min analyse. (Kvale og Brinkmann 2008: 214)   

Verificering 

Respondenternes faglige og uddannelsesmæssige baggrund er ikke nødvendigvis repræsentativ for 

udenlandsk arbejdskraft i Danmark, men jeg har på baggrund af min problemformulering prioriteret 

såkaldte videnarbejdere i undersøgelsen.  

Interviewenes reliabilitet (pålidelighed, Kvale og Brinkmann 2008:230) kan være vanskelig at 

bestemme. Jeg har så vidt muligt forsøgt at stille ikke-ledende spørgsmål under interviewene, men i 

praksis viste dette sig at være at sværere end forventet. Respondenterne svarede dog mest med 

længere sætninger, og jeg lod derudover respondenterne tale uforstyrret så længe som muligt for 

ikke at styre interviewet overdrevent.  

Til trods for at jeg prøvede at stille spørgsmålene ens ved hvert interview for at imødekomme en vis 

generaliserbarhed, var dette ej heller muligt i praksis. Ofte bragte den interviewedes talestrøm 

interviewet hen på andre endnu ikke stillede spørgsmål – disse blev derfor ikke stillet igen, men blot 

tjekket af på min guide som besvaret. Dette kan dog forsvares med at interviewet er et rum, hvor der 

                                                 
1
 Transskribering 

Alle interviews er optaget med mulighed for simultant at læse mine noter og med mulighed for let og ubesværet at 

hoppe fra ét bookmark til et andet. Da der ikke er tale om en lingvistisk analyse, er der ikke foretaget en transskribering, 

men derimod en resumering af interviewene. (audio format er tilgængeligt) 
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skabes viden gennem intervieweren og den interviewedes interaktion (Kvale og Brinkmann 

2008:100).  

For så vidt angår validiteten (gyldighed Kvale og Brinkmann 2008:272) af min undersøgelse mener 

jeg at have opnået en dybdegående og detaljeret viden om udenlandske videnarbejderes perception 

af Danmark og danskere, hvilket var formålet. På grund af det begrænsede antal respondenter er det 

dog ikke sikkert, at disse forhold er så udbredte som mine interviews giver indtryk af.  

Rapportering 

Jeg vil i et senere kapitel præsentere resultaterne af mine interviews.  

2.2 Teori  

Der er primært tre teoriområder, der inddrages i diskussionen af kommunikationen i forbindelse 

med branding af Danmark som arbejdsland: Socialkonstruktivisme, diskursanalyse og Luhmanns 

teori om sociale systemer. Hver af disse tre teorier er valgt for at kunne imødekomme en afklaring 

af min problemformulering. Således vil det kunne ses, at nogle teorier kun finder anvendelse i 

forhold til enkelte og ikke alle underspørgsmål, mens andre teorier har en mere gennemgående 

betydning.   

Sekundært inddrager jeg det teoretiske materiale, der findes inden for nation branding som vinkel 

og supplement i forhold til ovennævnte kommunikationsrelevante teorier. Nedenfor vil jeg kort 

redegøre for teorivalg. 

2.2.1 Socialkonstruktionisme/socialkonstruktivisme 

Socialkontruktionisme eller socialkonstruktivisme er en betegnelse, der gælder for flere nyere 

teorier inden for kultur og samfund. (Jørgensen og Phillips 1999: 13) 

Der kan herske en del forvirring om ovennævnte begreber, idet der synes at eksistere to forskellige 

begreber, som dog alligevel deler mange antagelser. Men de fleste forfattere og forskere synes 

efterhånden at have uddybet ligheder og forskelle i forhold til de to begreber, og jeg vil i dette 

speciale benytte termen socialkonstruktivisme. I dette afsnit, hvor teorien gennemgås vil jeg dog 

tillade mig at veksle mellem de to termer i relation til, at Vivien Burr taler om 

socialkonstruktionisme og Søren Barlebo Wenneberg om socialkonstruktivisme.   

Mennesker er historiske og kulturelle væsner, og vores syn på og viden om verden er kulturelt og 

historisk indlejret. (Jørgensen og Phillips 1999) Det vil sige, at min opfattelse af, hvad der er rigtigt 
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og forkert afspejler den kultur og historie, der er dominerende i det samfund, jeg er vokset op i. 

Selvsagt vil en udenlandsk arbejdssøgende ikke nødvendigvis have den samme opfattelse af, hvad 

der er rigtigt og forkert som jeg har. Derudover vil det, der motiverer mig ikke nødvendigvis 

motivere et menneske fra en anden kultur. Jeg finder det derfor relevant at anvende 

socialkonstruktivistiske tanker med henblik på at analysere og forstå, hvorledes udenlandske 

arbejdstagere opfatter Danmark og danskere.    

Som erkendelsesteori er socialkonstruktivisme essentiel, idet den søger at redegøre for, hvordan 

social kontekst påvirker vores erkendelse. Eksempelvis kan det argumenteres, at vores erkendelse er 

socialt konstrueret, idet anvendelsen af sproget er central i erkendelse af begreber. Der skal flere 

mennesker til at bruge sprog som kommunikation, hvilket begrunder at sprog er en social 

konstruktion. (Wenneberg 2000:37)    

Socialkonstruktivisme sætter spørgsmålstegn ved en lang tradition for videnskabeligt arbejde, idet 

der argumenteres for et opgør med objektivitet. (Wenneberg 2000)    

Dernæst sætter socialkonstruktionisme også spørgsmålstegn ved det umiddelbare – den så at sige 

blotlægger virkeligheden i et forsøg på at nå frem til en underliggende årsag. Den kan beskrives 

som værende modsatrettet almindelig intuition, idet der stilles spørgsmålstegn ved antagelser 

baseret på sund fornuft. Samtidig er det muligt ved hjælp af en socialkonstruktionstisk tilgang at 

indkredse svar på spørgsmål, hvor netop sund fornuft og traditionel psykologi kommer til kort. 

(Burr 2003:29)  

I det følgende vil jeg komme ind på tanker om den socialkonstruktionistiske tilgang, som tager 

udgangspunkt i Vivien Burrs opfattelse af det teoretiske felt. Dog vil jeg kun beskæftige mig med 

dele, som er relevante i forhold til nærværende speciale. Jeg begrænser mig således til at anvende 

Burrs arbejde omkring personlighed (personality).   

Personlighed forstås af langt de fleste som en mere eller mindre samlet og stabil del af et menneske. 

Der indgår forskellige træk i et menneskes personlighed, men som udgangspunkt passer disse 

sammen og former en samlet personlighed. Selvfølgelig er det muligt, at et menneskes personlighed 

ændrer sig lidt over tid, f.eks. som resultat af store og skelsættende oplevelser eller som følge af den 

almindelige modning, et menneske gennemgår fra barn til voksen. (Burr 2003:29) At forstå 

personlighed på denne måde henviser til essentialismen, som er den ontologiske position, at alle 

ting besidder en essens, og at denne essens (ikke selve tingen) egentlig udgør virkeligheden. (Burr 

2003:29) Essensen kan altså forstås som en bagvedliggende idé eller plan. Socialkonstruktionister 
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udfordrer denne indgangsvinkel med spørgsmålet: ”Hvordan kan man være sikker på, at man har en 

personlighed, når den ikke kan gøres rede for på objektiv vis?” (Burr 2003:30)  

Socialkonstruktionismen argumenterer for, at alle mennesker handler forskelligt afhængigt af, 

hvilken situation de befinder sig i, og hvilke andre mennesker de interagerer med. De ord, der 

tilskrives en personlighed tager ofte udgangspunkt i interaktionen med andre mennesker, og netop 

dette vidner om at personligheden ikke eksisterer internt i mennesket, men i relationen mellem 

mennesker. (Burr 2003:32)  

Opfattelsen af, at alle mennesker har en fast og stabil personlighed er grundlæggende i vestlige 

samfund og er i et stort omfang udslagsgivende for, hvordan vi fortolker vores omverden. Dette 

betyder, at danskere i mødet med andre kulturer kan overraskes over andres adfærd og tilskrive 

denne til en personlighed, som formodentlig ikke eksisterer, eller i bedste fald opfattes anderledes i 

den pågældende kultur. Således et eksempel fra min egen tilværelse i Filippinerne, hvor det at tabe 

ansigt eller få andre til at tabe ansigt er meget uhøfligt. Dette kommer til udtryk ved mange smil og 

en mere end høflig omgangstone ikke kun over for udlændinge, men også over for andre filippinere. 

Efter at have boet i landet i en periode går det dog op for én, at de mange smil og den store 

venlighed kan dække over både en oprigtig venlighed, men også over bekymring, overraskelse og 

usikkerhed. Fra en socialkonstruktionistisk synsvinkel kan det argumenteres, at man i Filippinerne 

formodentlig er nødsaget til af kulturelle og måske også af praktiske grunde at opretholde disse 

omgangsformer. For de mange filippinske au-pair piger i Danmark betyder det desværre, at de anses 

for at have personligheder, der karakteriseres af at være venlige, høflige, flittige og altid i godt 

humør. Men der er en risiko for, at de danske værtsfamilier ikke forstår den smilende au-pair pige 

og formoder, at hun har det godt, selv om hun måske har for mange opgaver, ikke trives, er utryg og 

har hjemve.  

Som før nævnt giver socialkonstruktivismen som teori anledning til mange forskellige 

fortolkninger. I det følgende vil jeg ved hjælp af Søren Barlebo Wennebergs arbejde definere min 

egen personlige opfattelse af socialkonstruktivisme som den anvendes i dette speciale. 

Wenneberg har en fin metafor for forståelsen af erkendelsen, hvor man forestiller sig en ballon, som 

pustes op indefra ved hjælp af bl.a. sproget. Ballonen kan udvides, men vi vil aldrig komme til at 

vide, hvad der er ude på den anden side af ballonvæggen, uden at denne viden er påvirket af det, 

som er inde i ballonen – altså af alt det, vi ved i forvejen. (Wenneberg 2000:37)  



Nation Branding af Danmark som arbejdsland 

 

19 

 

Wenneberg præsenterer i sit arbejde flere forskellige grader af socialkonstruktivisme. I det følgende 

beskrives den position, jeg selv er tilhænger af: Socialkonstruktivister har ret, når de argumenterer 

for, at vores erkendelse er påvirket af både vores subjektivitet og vores socialitet. Man må derfor 

acceptere, at forskere, uanset hvor meget de higer efter objektivitet, også er underkastede en vis 

teoriladethed og underdetermination. Derfor må man fralægge sig forståelsen af, at forskning kan 

betragtes som et et hundrede procent sandt indblik i virkeligheden, som den virkelig er. Tværtimod 

bør videnskaben være kilde til evig kritik og diskussion i et forsøg på at være så sandhedssøgende 

og objektiv som muligt under de rammer, der nu engang eksisterer. Samtidig vil jeg dog anerkende 

selv samme videnskab som bedste bud på en institution, hvis rolle det er at fungere som dommer, 

idet relativisme ej heller er et ønskværdigt alternativ.  

Hvorfor er socialkonstruktivisme vigtig at have med i denne afhandling? Det er den af to grunde: 

Dels anskueliggør socialkonstruktivismen på en fin måde, hvorledes mennesker i forskellige 

kulturer kan have forskellige opfattelser af noget, som vi tror, er det samme. Dels er dette speciale 

ikke den eviggyldige sandhed om verden, men blot et forslag til, hvordan verden kan være skruet 

sammen og, hvordan jeg tror at den er skruet sammen. Altså min opfattelse af problemet, som jeg 

vil komme ind på i næste afsnit.      

2.2.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Inden for videnskabsteorien kan man skelne mellem flere hovedretninger. Inden for positivisme 

bygger de videnskabsteoretiske grundprincipper på studiet af det positivt givne (Boolsen 1996). Et 

empirisk materiale er udgangspunkt for erkendelse, og en problemformulering kan enten bevises 

eller modbevises. En positivist søger viden efter én bestemt metode, der tager afsæt i, at der uden 

for observatøren eksisterer en objektiv verden. Forskerens rolle er neutral i arbejdet med at studere 

eller eksperimentere med objekter i omverdenen. Inden for den kritiske teori, som tager afsæt i 

marxismen, bygger de videnskabsteoretiske grundprincipper på studiet af sammenhænge i deres 

komplekse helhed (dialektikken) (Boolsen 1996) Der er her tale om en vekselvirkning mellem teori 

og data, mellem teori og praksis og mellem deduktion og induktion. Forskerens rolle er ikke 

længere neutral, idet forskeren selv er et produkt af sin tid og sin historie. Den tredje retning kendes 

som fænomenologi eller hermeneutik, hvor erkendelse bygger på forståelse. Den videnskabelige 

metode er forståelse og fortolkning.(Boolsen 1996) Forskeren studerer mennesker i en dialog 

mellem dem – begreber og definitioner, der skabes på baggrund af denne dialog er knyttet til den 

enkelte forskers forståelse af de interviewede personer. Her vil jeg dog blot bemærke, at Kvale og 



Nation Branding af Danmark som arbejdsland 

 

20 

 

Brinkmann i værket Interview – Introduktion til et håndværk tilføjer yderligere definitioner til 

sidstnævnte retning. Således fastholder de, at en fænomenolog typisk er interesseret i at illustrere, 

hvordan mennesker oplever fænomener i deres livsverden, en hermeneut vil forske i fortolkningen 

af mening og en diskursanalytiker vil fokusere på, hvordan sprog og diskursive praksisser 

konstruerer de sociale verdener, mennesker lever i. (Kvale og Brinkmann 2008)  

I denne opgave har jeg valgt at bruge den sidstnævnte retning. Et videnskabeligt studie af 

mennesker på et individuelt eller socialt niveau adskiller sig markant fra naturvidenskabens 

foretrukne metode, nemlig den positivistiske-objektive, idet den studerede ”genstand” allerede har 

en forståelse af sig selv, som jeg som forsker i sagens natur ikke kan have en direkte empirisk 

adgang til. Det er derfor naturligt at vælge en retning, som giver mulighed for at forstå kulturer og 

kulturforskelle konstruktivistisk og fortolkende. Min forståelse af emnet har en indflydelse på 

fremgangsmåden og tolkningerne i opgaven.  

Mange år i udlandet og mit ægteskab med en udenlandsdansker har ændret mit eget syn på 

Danmark og danskerne. Ikke mindst er jeg overrasket over danskernes syn på sig selv. I min optik 

er der ofte et misforhold imellem den måde, danskere opfatter sig selv på og så den måde, de agerer 

og udtrykker sig på. I Luhmanns teori om sociale systemer benævnes dette som ”den blinde plet”. 

Danskere betragter landets ringe størrelse som positiv og fastslår i den forbindelse, hvor vigtigt det 

er at tale andre sprog end dansk for at kunne begå sig internationalt. På samme tid er alle offentlige 

skrivelser kun skrevet på dansk – i metro og tog til lufthavnen er informationen også overvejende 

dansk. Det er som om, at reglerne omkring kommunikation på tværs ikke gælder inden for 

Danmarks grænser. Kommer udlændinge hertil, må de lære dansk i en fart for at kunne begå sig. 

Dernæst har danskere ikke den store forståelse for og accept af andre kulturer og andre måder at 

gøre tingene på. Rejser en dansker ud for at arbejde i udlandet i nogle år, vil disse års 

erhvervserfaring ikke have den samme værdi som hvis vedkommende var blevet i Danmark. (DJØF 

2007:15) 

Dette kan hænge sammen med danskernes egen overbevisning om, at de er det lykkeligste folk i 

verden. (Denmark.dk 2008).  I ”lykkeligste” kan jo også ligge en opfattelse gemt af, at deres lykke 

kommer af, at netop de gør ting rigtigt og på den rigtige måde. Der er ikke nødvendigvis tale om 

enorme indsatser, f.eks. nationale rumprogrammer eller lignende, men snarere en forvisning om, at 

man som dansker generelt opfatter sig selv som dygtig og måske også lidt bedre end andre. Dette 

kan have en meget ekskluderende effekt over for både omverden og ikke mindst de udlændinge, 
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som opholder sig i Danmark. At udlændinge, der bor i Danmark nævner egne landes og kulturers 

fortrin er ikke altid lige velset. Det er min opfattelse, at denne anskuelse er så altopslugende i det 

danske samfund og blandt danskerne, at det er svært for udlændinge at finde sig godt tilpas – enten 

indordner man sig under denne form for jantelov, som gælder alle ikke-danskere, eller også rejser 

man bort. Samtidig kan den desværre også forhindre danskerne i selv at udvikle sig og hente læring 

i andres kulturer. 

2.2.3 Diskursanalyse  

Som tidligere nævnt ønsker jeg at undersøge, hvordan statslige aktører kommunikerer til udlandet 

omkring Danmark. Til dette formål vælger jeg at analysere diskursen på hjemmesiden Denmark.dk 

som er ”Danmarks officielle hjemmeside”. Selve ordet diskurs henviser til en idé om, at vores sprog 

er organiseret i forskellige mønstre, som vores ytringer følger, når vi agerer inden for forskellige 

sociale områder. Det er en bestemt måde at tale om og forstå verden på. (Jørgensen og Phillips 

1999:9) Diskursanalyse er analysen af disse mønstre. Jeg vil ved hjælp af diskursanalyse undersøge, 

hvorledes de statslige aktører på hjemmesiden Denmark.dk konstruerer Danmark, danskere, den 

danske kultur samt det danske samfund. Jeg har valgt diskursanalyse, fordi den giver redskaber til at 

undersøge, hvordan det er muligt at konstruere virkeligheden socialt gennem sproget. Dette er 

relevant i forhold til, at man kan forstille sig, at udlændinge, før de kommer til Danmark, benytter 

Denmark.dk som måske eneste information om det verdensbillede, der præsenteres af Danmark.  

Den teoretiske baggrund for denne del af specialet består hovedsageligt af lingvisten Norman 

Faircloughs teori om diskursanalyse. Faircloughs diskursbegreb er inspireret af lingvisten Michael 

Halliday og filosoffen Michel Foucault. Det er centralt for forståelsen af Faircloughs diskursbegreb, 

at dette forsøger at kombinere en kritisk lingvistisk tekstanalyse og en bredere social teori. Således 

kan diskursanalyse bruges til at afdække og studere samfundsmæssige forandringer med 

udgangspunkt i tekst. Siden 2001 har en borgerlig konstellation bestående af partierne Venstre og 

Det Konservative Folkeparti med støtte fra Dansk Folkeparti siddet på regeringsmagten i Danmark. 

Jeg vil derfor også komme ind på liberalisme, som er det ideologiske teoriapparat, der ligger til 

grund for den borgerlige politik, der føres i dagens Danmark.  

For Fairclough og andre kritiske diskursanalytikere er diskurs en betydningsfuld form for social 

praksis, der både konstituerer den sociale verden og konstitueres af andre sociale 

praksisser.(Jørgensen og Phillips 1999:74) Den sociale praksis har indvirkning på, hvordan 

virkeligheden betegnes og sættes i tale i den diskursive praksis. Denne italesættelse virker så tilbage 
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som en konstituerende effekt på den sociale praksis. Den kritiske diskursanalyse er kritisk på den 

måde, at den søger at afsløre den diskursive praksis’ rolle i opretholdelsen af den sociale verden og 

herunder sociale relationer, der er ensbetydende med ulige magtforhold. (Jørgensen og Phillips, 

1999: 76)  

For Fairclough kan begrebet diskurs forstås på to måder: Abstrakt i forhold til sprogbrug som social 

praksis og konkret som én eller flere diskurser, der adskiller sig fra andre ved at være en måde at 

tale på, der giver betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv. (Jørgensen og Phillips, 1999: 

79). Diskurs kan have tre hovedbetydninger i tekst og bidrager således i den sociale praksis til at 

konstruere: 

Sociale relationer, repræsentation af videns- og betydningssystemer og sociale identiteter.  

Disse tre funktioner kan sammenholdes med atter tre kategorier i den diskursive praksis: Genre, 

diskurs (konkret) og stilarter, og disse står i et dialektisk forhold til hinanden.( Fairclough 2003:38) 

Således kan man betegne genre som en sprogbrug, der er forbundet med en del af en bestemt social 

praksis. Diskursorden er summen af de diskurser, der finder anvendelse inden for et bestemt socialt 

domæne, og som kan reproduceres eller udfordres i den kommunikative begivenhed. Stilarter 

dækker over sociale og personlige identiteter, som bl.a. udgøres af de sociale forhold, man som barn 

vokser op i.   

For Fairclough er ethvert tilfælde af sprogbrug en kommunikativ begivenhed med tre dimensioner: 

En tekst, en diskursiv praksis og en social praksis. Det er vigtigt at inddrage alle tre dimensioner i 

den konkrete diskursanalyse. (Jørgensen og Phillips, 1999: 80)             

Som nævnt vil jeg i denne del af specialet læne mig op ad Norman Faircloughs tredimensionelle 

opfattelse af diskursanalyse. Teorien vil blive inddraget og udfoldet løbende igennem hele opgaven 

i takt med dens relevans i forhold til analysen.   
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I en analyse af diskurs er der fokus på to dimensioner: Den kommunikative begivenhed - et tilfælde 

af sprogbrug, og diskursordenen - summen af de diskurstyper, som bruges inden for en social 

institution eller et socialt domæne. Diskurstyper består af diskurser og genrer (Jørgensen og Phillips 

1999: 79-80). 

I min analyse berører jeg også begrebet hegemoni. Her har Fairclough fundet inspiration i Gramskis 

teori omkring konceptualisering af magt og magtkamp i kapitalistiske samfund, hvor denne både 

tager udgangspunkt i accept og samtykke frem for styrke og på vigtigheden af ideologi. En diskurs 

og dennes dominans og tilpasning af bestemte repræsentationer er et vigtigt aspekt af hegemoni. 

Således også diskursen omkring en ”global” økonomisk forandring. (Fariclough 2003:218)   

2.2.4 Nation branding  

Nation branding, place branding eller destinations branding har efterhånden udviklet sig til et 

omfattende felt med mange aktører. Dels er der selvfølgelig de mange eksperters bud på, hvorledes 

succesfuld nation branding kan udføres, dels har feltet udviklet sig til, ud over lande og stater, også 

at omfatte regioner, byer og byområder. Selv små geografiske områder finder i dag en interesse i at 

differentiere sig i forhold til omverdenen i et håb om at skabe opmærksomhed. I dette speciale vil 

jeg begrænse mig til kort at skitsere de væsentligste punkter inden for feltet. Derefter vil jeg 

udelukkende beskæftige mig med de områder af nation branding, der er relevante at inddrage i mit 

analytiske arbejde. Jeg vil overvejende støtte mig til det teoretiske arbejde af Simon Anholt. 

Nation branding er ikke et nyt fænomen, men kan spores langt tilbage i verdenshistorien. 

Tilblivelsen af moderne nationer ledsagedes af konstruktionen af narrativer og retoriske teknikker 

med henblik på at facilitere dannelsen af nationale identiteter i disse nye ”designede samfund” 

(Anderson 1983). Den moderne franske republik er nok et af de bedste eksempler på en historisk 

vellykket nation branding. Ved hjælp af nation branding søger et land på strategisk måde at 

opbygge et positivt og attraktivt omdømme over for omverdenen. Selvom det teoretiske grundlag 

inden for dette felt indtil videre er forholdsvis spinkelt, findes der mange eksperter med forskellige 

perspektiver på det at brande et land. Selve begrebet nation branding blev introduceret af den 

engelske markedsføringskonsulent Simon Anholt i 1996 (Anholt 2007). På det tidspunkt mente 

Anholt, at kommercielle brands og staters omdømme deler en lang række lighedstræk. Det blev 

således argumenteret, at det også er muligt styre og forbedre staters omdømme ved at benytte de 

værktøjer, der findes i markedsføringsbranchen. Anholts daværende indgangsvinkel deles af flere 

andre eksperter – som for eksempel Wally Olins. I dag har Simon Anholt arbejdet sig frem til en 
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lidt anderledes form for antagelse, Competitive identity. Den oprindelige idé om brand management 

er stadig en vigtig del af arbejdet, men teorien hænger i dag mere sammen med national identitet og 

et lands politiske og økonomiske konkurrencemæssige fordele end blot det at brande (Anholt 2007). 

Således lægges der i antagelsen vægt på det, man kan kalde en strukturel branding-indsats frem for 

en kommunikativ branding-indsats, hvor der blot kommunikeres om det der allerede eksisterer. 

Anholt argumenterer således for, at et sted kan være i besiddelse af et brand, men at det netop ikke 

kan brandes. Hvis et omdømme skal forbedres, forudsættes det, at der skabes strukturelle ændringer 

af politisk karakter. (Anholt 2010:11)   

Andre har dog en anden opfattelse af, hvordan et lands omdømme kan ændres og forbedres. Joseph 

S. Nye, Jr. er professor ved Harvard University. I 2004 introducerede han begrebet soft power på 

den magtpolitiske scene via sin bog af samme navn. Ifølge Nye er soft power et lands evne til at 

have indflydelse på andre og få udbytte heraf igennem tiltrækning i stedet for via magt eller 

betaling. Basis for denne tiltrækning er landets råvarer i form af kultur, værdier og 

politikker/ideologier. Public diplomacy, eller offentlighedsdiplomati, som det indimellem kaldes i 

Danmark, er det instrument, som regeringer anvender, når de forsøger at kommunikere soft power. 

(Nye 2008) Igennem diverse tv- og radioudsendelser om det pågældende land, kultur- og 

kunstudvekslinger – og ikke mindst udveksling af studerende mellem lande. Men en public 

diplomacy-indsats vil være uden effekt, hvis ikke andre lande finder de værdier og egenskaber, som 

det pågældende land besidder tiltrækkende. På samme måde kan en dårlig public diplomacy-indsats 

forhindre et land i på succesfuld vis at gøre brug af sin soft power.         

Her følger en begrebsafklaring af andre begreber i relation til nation branding: 

Nation Brand Index 

The Anholt Nation Brand Index er verdens mest omfattende måling af nationers ”brands” og er det 

datamateriale, der af bl.a. den danske regering anvendes til at undersøge, hvordan Danmark 

vurderes i udlandet. Indexet indeholder 18 spørgsmål grupperet inden for seks temaer, der udgør 

den såkaldte Nation Brand Hexagon: Befolkningsopfattelse, regeringsførelse, kultur og turisme 

samt innovation og investering. Antallet af lande, der vurderes i Anholt-indexet udvides løbende, 

hvilket kan have betydning for Danmarks placering i målingen. 

Målet i handlingsplanen er at Danmark skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye 

vækstlande. Danmark var i efteråret 2006 placeret som nr. 14 på indekset. (OEM2007c: 4)  
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Nation building: Bruges indimellem om den interne del af nation branding, altså den del af nation 

branding, der har til formål at motivere indbyggere og opbygge national identitet internt i en nation. 

(Helder 2002:63) Men begrebet finder også anvendelse inden for et mere politisk-økonomisk felt, 

hvor der så refereres til opbygning eller genopbygning af en nations ikke-fungerende statsapparat 

(økonomi, demokratiske processer, infrastruktur osv.) (Stephenson 2005) I mit speciale bruger jeg 

ordet nation branding som dækkende for både den interne og den eksterne del af en branding-

proces. 

Competitive identity: Simon Anholt var den, der først anvendte begrebet nation branding i 1996, 

men har i de senere år fastholdt, at det er en uladsiggørlig opgave. Det skyldes, at den umiddelbare 

opfattelse af nation branding lægger op til, at det er muligt ved hjælp af god markedsføring at ændre 

et lands omdømme, og det mener Anholt ikke er en mulighed.(Anholt 2009) På baggrund af de 

negative konnotationer, der knytter sig til ordene brand og branding introducerede Anholt i 2007 

begrebet Competitive identity (se også afsnit om markedsføring) (Anholt 2007:3). Da nation 
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branding som begreb efterhånden er blevet det almene udtryk for det at styre et lands omdømme, vil 

jeg i dette speciale fortsat anvende dette.  

Nation branding og markedsføring: I det følgende vil jeg kort komme ind på en nærmere 

differentiering imellem begreberne nation branding og markedsføring. Jeg mener, at der er tale om 

to forskellige begreber, som ikke er ombyttelige. I både Perceptionsanalyse og Handlingsplan 

bruges overvejende begrebet markedsføring. Indimellem bruges begrebet branding – om ikke 

andet så i en forklarende parentes lige efter ordet markedsføring. Dette kan skyldes to 

omstændigheder: Begrebet nation branding har sit udgangspunkt inden for markedsføringsteori, 

hvor der især i den tidlige litteratur fra 90’erne trækkes på lighedspunkter fra product branding, når 

der skrives om nation branding.(Kotler 2002) Det kan derfor være naturligt at benytte det 

vokabularium, der knytter sig til denne litteratur. Men det kan også være, at der tales om 

markedsføring, fordi aktørerne bag både Perceptionsanalyse og Handlingsplan reelt mener, at det i 

dette tilfælde handler om at markedsføre og ikke om at nation brande landet Danmark. Som 

tidligere nævnt har Anholt valgt at anvende det nye begreb Competitive identity i stedet for 

begrebet nation branding, hvilket jeg tilskriver den ovenstående problematik. Derfor mener jeg, det 

er relevant kort at komme ind på forskellen mellem markedsføring og nation branding. Ved 

markedsføring forstås de aktiviteter som foretages i forbindelse med at føre en idé, et produkt eller 

en serviceydelse sammen med aftagere på et marked.(Theaker 2008:11) Det handler altså om at 

sælge et produkt, som så i dette tilfælde er en nation. Men ved markedsføring ligger også et element 

af forførelse og overtalelse og dermed også en risiko for, at noget kan fortrydes. Ved nation 

branding forstås ikke kun arbejdet med på strategisk måde at opbygge et positivt og attraktivt 

omdømme over for omverdenen. Der er også i høj grad tale om internt i landet at mobilisere 

ressourcer med henblik på en branding-proces. Således må arbejdet med at opbygge et lands 

omdømme nødvendigvis tage udgangspunkt i den nationale identitet, der allerede findes i det 

pågældende land. (Anholt 2007:75) Som Anholt ynder at udtrykke sig:”The people are the brand – 

the brand reflects the genius of the people.”  

Herved skal det tolkes, at det netop er et folk og deres bestræbelser, uddannelse og evner, der gør et 

sted værd at besøge – uden dem var der blot et tomt landskab. (Anholt 2007:75)   

I Red Associates Perceptionsanalyse (Red Associates 2006 :111) forklares forskellen mellem 

strukturelle tiltag og kommunikative tiltag. Førstnævnte kendetegnes af at være en mere omfattende 

og strukturel forandring af selve samfundet, der går langt ud over den positionering af værdisæt, 
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logo og annoncer, der kendetegner den anden mere kommunikative løsning. Jeg udleder af 

ovennævnte, at Red Associates ikke sondrer imellem markedsføring og nation branding, men blot 

mener, at der findes flere variationer af nation branding.  

2.2.5 Luhmanns teori om sociale systemer   

Et essentielt element i Luhmanns teori er kommunikation. Ifølge Luhmann er sociale systemer 

systemer, der består af kommunikation og samfundet er det mest omfattende sociale system.  

(Kneer og Nassehi 1997) Jeg forestiller mig at jeg ved hjælp af Luhmanns teori om sociale systemer 

kan komme frem til en afklaring af systemet samfunds selvopfattelse, og hvorledes denne 

selvopfattelse står i forhold til udenlandske arbejdstagers opfattelse af samme system. Luhmanns 

teori om sociale systemer er af en meget omfattende karakter, og jeg vil i dette speciale begrænse 

mig til at anvende Luhmanns tanker omkring autopoietiske og selvreferentielle systemer, om 

reduktion af kompleksitet og om iagttagelse. Jeg håber, at jeg ved hjælp af teorien om sociale 

systemer kan komme nærmere en forklaring på den diskrepans, jeg formoder at finde i specialets 

indledende analyser.  

Ved autopoiesis forstås, at systemet er lukket, og ingen kommunikation kan trænge ind i systemet 

uden at blive iagttaget jævnfør systemets egen måde at iagttage på. (Kneer og Nassehi 1997) 

Luhmanns teori om autopoietiske systemer tager udgangspunkt i to biologers arbejde (Maturana og 

Varela) vedr. beskrivelse af lukkede systemer., f.eks. hvordan en celle på det molekylære niveau 

selv skaber de bestanddele (proteiner, nukleinsyrer, fedtstoffer, glykosider, metabolitter), som den 

har brug for til at opretholde sin organisation. En celle kan ikke overleve uden næringsstoffer, og et 

system kan ikke leve uden kontakt til sin omverden, men denne udveksling mellem celle/system og 

omverden bestemmes af systemets interne operationer. (Just et al. 2007:109) 

Systemer sørger for, at der sker en reduktion af kompleksitet, så det er muligt at forholde sig til 

det, der er relevant i forhold til systemet. For Luhmann betyder kompleksitet den samlede mængde 

af mulige begivenheder og tilstande. Verdenskompleksitet er den yderste grænse for mængden af 

kompleksitet, og den menneskelige bevidsthed kan ikke fatte dette i denne form. (Kneer og Nassehi 

1997: 44) Der benyttes i den forbindelse særlige binære koder som omsorg/ ikke omsorg og 

magt/ikke magt. Verdenskompleksiteten reduceres af sociale systemer ved hjælp af udelukkelse, 

hvilket vil sige, at disse funktionssystemer kun forholder sig til den positive del af koden. (Kneer og 

Nassehi 1997: 44)  
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Iagttagelse af første orden: Iagttagelse er skelnen og betegnelse via en forskel. Det vil sige, at vi 

altid iagttager via en meningsform. En forskel, f.eks. sand/falsk bliver valgt, og én af de to sider af 

forskellen bliver betegnet, f.eks. sand. Det er vigtigt at bemærke, at iagttagelse altid både er skelnen 

og betegnelse, fordi det kun er betegnelsen, der bliver gjort rede for. En organisation iagttages via 

den måde, organisationen konstruerer billedet af sin omverden - og hvordan organisationen 

konstruerer et billede af sig selv i denne omverden. (Kneer og Nassehi 1997: 100)   

Iagttagelse af anden orden: At iagttage iagttagelser som iagttagelser og spørge til iagttagelsernes 

blinde pletter. Når der iagttages, hvordan en organisation iagttager sig selv sig, f.eks. et retssystem, 

som overvejer om det, det gør (at afsige domme) er det rigtige at gøre. Organisationen overvejer sin 

egen måde at betragte sig selv i sin omverden på. (Kneer og Nassehi 1997: 105) 

3 Nation branding i Danmark 

I dette afsnit vil jeg forholde mig kritisk til det grundlag, hvorpå de statslige aktørers 

kommunikation hviler. Dette vil jeg gøre ved en gennemgang dels af det arbejde, der ligger til 

grund for de indsatser som bliver ført ud i livet i dag, og dels ved at kigge nærmere på et udvalg af 

de udførte branding-initiativer. Ved gennemgang af dette grundlag vil jeg give et kort overordnet 

resumé og derefter begrænse mig til at beskæftige mig med de dele, der er relevante for dette 

speciale. Jeg vil i min gennemgang inddrage ekspertudsagn og relevant teori på området. Denne del 

af specialet vil også give læseren en mulighed for at danne sig et overblik over det danske nation 

branding-felt. I dette kapitel tager jeg udgangspunkt i min problemformulering:  

Hvordan påvirker kommunikationen i forbindelse med markedsføringen af Danmark i udlandet 

tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft? 

3.1 Et tilbageblik på nation branding i Danmark 

Med Muhammed-krisen i 2006 mistede Danmark så at sige sin uskyld. Fra at have været et lille 

eventyrland blev Danmark i store dele af verden pludselig opfattet som et racistisk samfund beboet 

af et fjendtligt og antimuslimsk folk. Muhammed-krisen førte til massedemonstrationer og 

nedbrænding af ambassader og til boykot af danske varer i det meste af den muslimske verden. 

Dette med store tab til følge for mange danske virksomheder. Fra den ene dag til den anden indså 

man i Danmark vigtigheden af at have et positivt omdømme i udlandet. Anholt betegner ændringen 



Nation Branding af Danmark som arbejdsland 

 

29 

 

af andres opfattelse af Danmark som den mest dramatiske ændring i et lands omdømme i den tid 

Anholt Nation Brand Index har eksisteret. (Anholt 2007:49) 

Allerede i 2003 introducerede regeringen den første plan med udgangspunkt i en 

globaliseringstankegang, ”Vækst gennem globalisering - handlingsplan og baggrundsanalyse”. I 

april 2006 blev globaliseringsstrategien en realitet og i juni 2006 blev der indgået et bredt forlig 

mellem regeringen og en række af Folketingets partier om: Aftale om fremtidens velstand og 

velfærd og investeringer i fremtiden.  (ØEM 2009) Det blev i den forbindelse besluttet, at 

markedsføringen af Danmark skulle styrkes. Et kommissorium blev udarbejdet, og der blev nedsat 

en arbejdsgruppe, hvor flere ministerier deltog. Der holdtes i efteråret 2006 en del temamøder, hvor 

private og offentlige aktører deltog. I oktober 2006, altså på samme tid, afsluttede 

markedsanalysebureauet Red Associates deres forarbejde og afleverede perceptionsanalyse og 

anbefalinger til en offentlig global markedsføring. (Branding Danmark 2009) Da temamøder og 

arbejdet med perceptionsanalyse blev udført sideløbende, ville det have været interessant at vide, 

om der foregik en udveksling eller en koordination imellem arbejdet ved temamøderne og det 

analysearbejde, der udførtes af Red Associates. Det har ikke været muligt for mig at finde denne 

oplysning. Efter forhandlinger mellem de involverede parter blev der i april 2007 indgået et bredt 

forlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, regeringen og Dansk Folkeparti om at 

udmønte i alt 412 millioner kroner til en Handlingsplan for offensiv global markedsføring af 

Danmark (Branding Danmark 2009)     

3.2 Red Associates perceptionsanalyse  

Som grundlag for arbejdet med Handlingsplanen udførte konsulentvirksomheden Red Associates en 

international perceptionsanalyse. Ud over analysen bidrog Red Associates også med research om 

andre landes branding-tiltag og ikke mindst en række anbefalinger til en offensiv markedsføring af 

Danmark. Rapporten søger at afklare, hvilke værdier, styrker og kompetencer en global 

markedsføring af Danmark bør tage udgangspunkt i. Selve arbejdet baserer sig på at identificere 

centrale indsatsområder ved hjælp af en kortlægning af omverdenens syn på Danmark og på den 

måde skabe et overblik over landets styrker, svagheder og muligheder. Den analytiske del dækker 

dybdeinterviews, telefoninterviews og fokusgrupper med 150 opinionsdannere i Sverige, Tyskland, 

Storbritannien, Polen, Rusland, Indien Sydkorea, Brasilien og USA, med en form for forbindelse til 

Danmark, en medieanalyse af omtale af Danmark i engelsk- og spansksprogede aviser, en analyse 

af Danmarks synlighed på nettet samt en samling af internationale benchmark, der viser Danmarks 
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ressourcer. (RedAssociates 2006) Red Associates analyse grupperede respondenternes svar i 16 

pointer, som siden udledes til seks underliggende egenskaber, der tilsammen udgør opfattelsen af 

Danmark. (Red Associates 2006: 12) 

 

RedAssociates arbejde udmøntes til sidst i forskellige anbefalinger til, hvorledes Danmark kan 

positionere sig i forhold til udlandet: Danmark som turistdestination, Danmark som eksportland, 

Danmark som investeringsland, Dansk forskning og uddannelse, Dansk kultur og historie, Dansk 

politik og samfund. (RedAssociates 2007) Hovedanbefalingen er, at kendskabet til Danmark skal 

øges. Det foreslås, at man ikke bygger én forenklet historie om Danmark, men derimod en bred 

fælles historie, der favner det, der i hovedtræk gør Danmark til noget særligt. Resultatet er et forslag 

til en idealhistorie, der tager udgangspunkt i fire søjler: Danmark er ansvarligt og afbalanceret. 

Danmark er eksklusivt, nichepræget og ambitiøst. Danmark er eksperimenterende og modigt. 

Danmark er enkelhed, renhed, effektivitet.    

Desværre lægges der ikke i analysen vægt på anbefalinger til Danmark som arbejdsland. Dette 

afspejles i analysearbejdet ved, at der ikke er foretaget interview af udlændinge, der bor i Danmark, 

ej heller er der lavet andre undersøgelser med formålet at udforske herboende udlændinges 

opfattelse af Danmark og danskerne. Selv om de adspurgte respondenter skulle have et forholdsvist 

godt kendskab til Danmark og danskerne, kan dette ikke sammenlignes med det kendskab, der 

opnås ved at arbejde og leve i selve landet. Et lands ønskede brand skal på en troværdig måde 

stemme overens med de faktiske forhold i landet. Denne overensstemmelse skal tage udgangspunkt 

i det ønskede publikums perception af landet og ikke i landets egne borgeres perception af landet. 

(Anholt 2007:77). I forhold til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft må det altså 

siges at være et kritikpunkt, at der ikke har været foretaget en undersøgelse af herboende 

udenlandske arbejdstageres opfattelse af Danmark.   

Hvis man skal udstationeres til et land med for eksempel sin familie for en længere periode, er det 

en fordel at have et indgående kendskab til det nye land på godt og ondt. At Red Associates 

anbefalinger kun tager udgangspunkt i de styrker, der udgør opfattelsen af Danmark betyder, at 

vigtig viden omkring ting, der kunne gøres bedre går tabt. (Red Associates 2006:12) Netop et 

nærmere studie af det, der betragtes som svagheder kunne føre til en fremadrettet indsats, som 

kunne styrke landets brand som helhed.  
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Med hensyn til hovedanbefalingen om, at det vigtigste er at gøre Danmark kendt har dette siden 

skabt en del offentlig debat, som jeg kommer ind på senere. Red Associates forslag om at undgå 

den forenklede historie synes at være stik modsat af Simon Anholts anbefalinger omkring 

kommunikation af et lands brand. Anholt understreger netop vigtigheden af det skarpe og 

fokuserede budskab med en specifik og defineret historie om et sted frem for en halvkedelig 

altfavnende strategi.( Anholt 2007:77)     

3.3 Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark  (bilag1) 

I april 2007 blev der mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 

Venstre indgået en aftale om en Handlingsplan for en offensiv global markedsføring af Danmark.  

Målsætningen med Handlingsplanen er at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, 

så landet vil stå stærkt i den globale konkurrence om kreative og kompetente medarbejdere, turister, 

studerende, investeringer og globale markedsandele. (OEM 2007b: 4) Forudsætningen for dette er, 

at kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 2015 skal være i top 10 mellem OECD-

landene og de nye vækstlande, også kendt som BRIC-landene. (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) 

I efteråret 2006 lå Danmark nummer 14. ( OEM 2007b:4) 

Analyserne udført af Red Associates og analysevirksomheden GMI (Global Market Insite, Inc) 

viser, at Danmark ikke er særlig kendt, og at billedet af Danmark er uklart. Dog er det kendskab, der 

eksisterer til Danmark overvejende positivt. For at imødekomme denne udfordring lægges der i 

handlingsplanen vægt på en styrket indsats ved hjælp af følgende virkemidler: 

 Flere begivenheder af international karakter 

 Koordination af markedsføringsindsatsen  

 Synergi mellem offentlige og private aktører 

 En fælles kommunikationsplatform 

 Aktiv anvendelse af globale styrkepositioner 

 En mere direkte, målrettet og tilpasset indsats. 

Red Associates analyse grupperede respondenternes svar i 16 pointer, som siden udledes til seks 

underliggende egenskaber, der tilsammen udgør opfattelsen af Danmark. (Red Associates 2006:12) 

På nedenstående figur fra handlingsplanen illustreres det, hvorledes anbefalingerne fra Red 

Associates med de fire søjler er ført direkte over i selve handlingsplanen og nu udgør den fælles 

kommunikationsplatform, som jeg kommer ind på i næste afsnit.( OEM 2007b:72)    
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Fra interview over analyse til et sammenhængende 

billede af Danmark 

 

                        (ØEM 2007b:72) 

Når man gennemlæser Handlingsplanen, bliver det klart, at denne i omfattende grad støtter sig til 

Red Associates perceptionsanalyse og anbefalinger. Det virker ikke som om, der har været 

inkorporeret kompetencer i forhold til, at der er tale om en tværkulturel opgave. Derudover er 

tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft da også endt som et underpunkt til det særlige indsatsområde 

med at markedsføre Danmark som en kreativ nation.   

 

Desuden kan det diskuteres, om det i virkeligheden er et mål i sig selv at være blandt top 10 på 

Anholt Nation Brand Index. Ifølge Uffe Østergård er den danske placering i forhold til landets 

størrelse ganske rimelig, og at det er for ambitiøst at håbe på en plads blandt top 10. (A4 2009) Et 

land kan heller ikke udelukkende selv styre sit omdømme, men er ofte afhængig af, hvad der sker i 

udlandet (Merkelsen 2009) Derudover er det værd at bemærke, at Danmarks placering på indekset 

tager udgangspunkt i, hvor mange lande der deltager i undersøgelsen. Et lands placering på NBI er 

altså ikke sammenligneligt med tidligere år, og det giver derfor ikke den store mening at rykke op 

eller ned på listen eller at have et mål om en bestemt placering.  

Det er også en målsætning for Handlingsplanen at skabe en fælles historie om Danmark. Her kan 

det med udgangspunkt i interviewet med Uffe Østergaard i Kommunikationsmaaling.dk diskuteres, 
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hvem der overhovedet har retten til at brande Danmark, og hvordan dette i så fald skal gøres. Nation 

branding vil her komme til at sætte fokus på de interne kampe og uenigheder, der er om denne 

opgave i Danmark. Resultatet af den aktuelle branding handler således ikke om, hvordan Danmark 

egentlig ser ud, men mere om, hvordan nogen ønsker Danmark skal se ud. (Østergaard 2008)  

 

Handlingsplanen synes også at mangle en mere langsigtet strategi. Selve indsatsen løber fra 2007 til 

2010, hvor der så skal evalueres på opgaven, før der kan udløses flere penge. Når det tages i 

betragtning, at fortællingen om Danmark igennem to hundrede år har været den om det lille 

landsbrugsland med den store eventyrforfatter, et brand som efterhånden er slået igennem på 

verdensplan, synes Handlingsplanen at være umådelig kortsigtet. Således forholder Mads 

Mordhorst sig skeptisk til store dele af den danske branding-indsats. Det er forståeligt, at regeringen 

søger at ændre det danske brand, eftersom det hverken bidrager med de rigtige værdier eller tillid 

til, at nutidens Danmark sælger teknologibaserede produkter som vindmøller og stomiposer. At 

ændre Danmarks brand er ikke noget, der kan gøre på kort tid, men vil være et langt, sejt træk over 

flere år. For Mads Mordhorst er nation branding en vigtig disciplin, som skal hjælpe med at 

tiltrække kloge hoveder til vores arbejdsmarked samt turister og investeringer til landet i 

almindelighed. En opgave, som skal tages seriøst, og som ikke blot kan overlades til diverse 

markedsføringskonsulenter. (Mordhorst 2009)  

 

Det kan også diskuteres, om et øget kendskab til Danmark kan være et mål i sig selv. I 

Handlingsplanen bygger ønsket om et øget kendskab på analyser om, at de udlændinge, der har 

kendskab til Danmark også forholder sig positivt til landet. (ØEM 2007b:8) Men kendskab for 

enhver pris er ikke ønskværdigt, idet dette ikke nødvendigvis fører til et positivt omdømme. Ikke 

desto mindre er det efterhånden blandt mange blevet et succesparameter for branding-indsatsen, 

hvor mange gange Danmark nævnes i udenlandske aviser. (Politiken 2009)   

 

3.3.1 Den fælles kommunikationsplatform  

Den fælles kommunikationsplatform skal fungere som et fælles afsæt for regeringens 

markedsføringsindsats. Med de fire hovedtemaer, som i fællesskab udgør en samlet historie om 

Danmark, vil det være muligt at kommunikerer til udlandet via mange forskelligartede 

organisationer og institutioner og ved hjælp af forskelligartede initiativer. (ØEM 2007b:24) Der 
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søges at tage hensyn til både at kunne kommunikere et klart og entydigt billede og at kunne give 

plads til konstant udvikling og forandring. Det skal være muligt at bibeholde det gamle billede af 

Danmark med H.C. Andersen og Lurpaksmør, og så samtidig at kommunikere et mere opdateret 

billede af det moderne Danmark. Målet med platformen er bl.a., at der fremover udsendes færre 

modstridende budskaber om Danmark.   

 

 

Den danske kommunikationsplatform 

 

(ØEM 2007b:26)  

 

 

Ud fra en nation branding betragtning er udformningen af den fælles kommunikationsplatform 

problematisk på flere punkter. 

 

I Handlingsplanens kapitel om kommunikation sammenlignes branding-indsatsen af Danmark med 

det at markedsføre et flyselskab eller en læskedrik, hvilket betoner, at udgangspunktet for 
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medarbejder.
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og enkelhed ift. at sikre miljøet, 
energirigtige løsninger, sunde 
fødevarer mv. Danmark er et 
velorganiseret land, hvor tingene 
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arbejdsliv og privatliv.
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Handlingsplanen som helhed sandsynligvis er en markedsføring. (ØEM 2006b:24) Dette 

understreges af, at man i samme kapitel bekymrer sig om, at en kommunikationsindsats kan virke 

for positiv, og at virkeligheden selvfølgelig er mere nuanceret, men at det stadig gælder om at 

fokusere kommunikation på positive egenskaber. (ØEM 2006b:25) Jeg henleder her 

opmærksomheden på førnævnte problematik om forskel på markedsføring og nation branding, som 

jeg identificerede i mit teoriafsnit.  

 

Dernæst kan det virke selvmodsigende, at man på den ene side bedyrer, at andre lande kan fortælle 

dele af den samme historie, men at kombinationen af de fire hovedtemaer udgør historien som 

helhed og kun kan fortælles af Danmark, når der så samtidig åbnes op for muligheden for kun at 

bruge dele af den historie, der fortælles via den fælles kommunikationsplatform.  

Det kan også argumenteres, at budskabet grundet platformens fire søjler og mange underpunkter 

kommer til at fremstå for vagt og for generelt. Netop kompleksiteten af den fælles 

kommunikationsplatform, som lukker op for mange fortolkninger af den danske historie har siden 

hen skabt problemer for nogle organisationer. Det har således vist sig at være ganske svært at opnå 

en koordineret indsats, når mange aktører manøvrerer rundt i så åben en ramme. Resultatet af dette 

kommer jeg ind på, når jeg lidt senere i dette kapitel beskæftiger mig med forskellige initiativer.  

 

3.4 Udførte initiativer (bilag 2) 

 

Initiativerne er mange og af varierende genre og har affødt vidt forskellige reaktioner både i 

Danmark og i udlandet alt efter udspillets karakter. Således har bl.a. Visit Denmark begået to meget 

forskellige initiativer: Den Digitale Danmarksfilm og den såkaldte ”Karen-video”. Førstnævnte er 

en moderne udgave af den originale Danmarksfilm, som blev lavet af Poul Henningsen i 1935 på 

opfordring af Udenrigsministeriet. Datidens Danmarksfilm var både en skandale og en succes. 

Nutidens Digitale Danmarksfilm har fået en mere afdæmpet modtagelse og anvendes i dag 

overvejende af turistbranchen. Med ”Karen-videoen” opnåede Visit Denmark til gengæld mange 

reaktioner, dog af overvejende negativ karakter. I videoen på YouTube efterlyser en ung, dansk 

kvinde sit barns far, som hun hverken kender af navn eller af nationalitet, men som hun blot mødte 

en enkelt aften i København. Visit Denmark ønskede med videoen at portrættere danske kvinder 

som selvstændige uafhængige borgere i et tolerant land. Desværre opfattede langt flere budskabet 
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som en markedsføring af Danmark som et land med berusede kvinder, der har ubeskyttet sex med 

tilfældige turister. (Politiken 2009)  

 

Det faktum, at ”Karen-videoen” inden for en meget kort periode cirkulerede rundt i 153 lande, blev 

set af mere end 773.000 mennesker på YouTube og blev søgt på Google 1,9 millioner gange har 

dog fået Peter Helstrup fra reklamefirmaet Grey, der står bag videoen, til at mene, at det er den mest 

succesfulde viralkampagne nogensinde. (Politiken 2009) Flere er som Peter Helstrup fra Grey af 

den opfattelse, at det hele handler om opmærksomhed for enhver pris, mens andre mener, det er 

farligt netop at prioritere opmærksomhed højere end budskabet.  

 

En del af handlingsplanen tager udgangspunkt i at markedsføre Danmark ved hjælp af store 

begivenheder, og formålet med afholdelse af IOC-kongressen i september var da også at give 

omtale og markere Danmark internationalt. I den forbindelse kunne man i Berlingske Tidende læse, 

at Klavs A. Holm, leder for Public Diplomacy i Udenrigsministeriet, var begejstret for den omtale, 

IOC-kongressen gav. Blot det, at Danmarks navn blev nævnt har en stor værdi i sig selv. 

(Berlingske Tidende 2009)  

Mads Mordhorst er af den overbevisning, at det er uhensigtsmæssigt at markedsføre landet uden et 

budskab om, hvordan og hvorfor Danmark er interessant – uden de fortællinger, vi egentligt gerne 

vil ud i verden med. Ved IOC-kongressen var det op til diverse kendisser fra udlandet at fortælle 

deres historier om Danmark. Men omtale i sig selv er ikke nok. Mads Mordhorst mener, at omtale 

uden tilknytning til en fortælling eller en historie kan være farlig, fordi det så kan være hvilken som 

helst historie, modtageren selv knytter til landet. Måske kan dette være den sidste store historie, de 

husker – f.eks. netop Muhammed-krisen. Anderledes forholder det sig med COP 15-klimatopmødet, 

hvor Danmark ud over at være værtsland også forsøger at fortælle historien om det grønne land, der 

sætter fokus på klima og bæredygtighed. (Mordhorst 2009)   

 

Under initiativet ”Kampagner og anden indsats rettet mod tiltrækning af kvalificeret udenlandsk 

arbejdskraft” findes mentornetværket, som blev oprettet i foråret 2009. Netværket for kvalificeret 

udenlandsk arbejdskraft er et offentligt privat partnerskab mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet 

og Dansk Erhverv og Copenhagen Post, som har til formål at afholde diverse 

netværksarrangementer igennem websitet www.expatindenmark.com Målet med netværket er at 

integrere og fastholde de kvalificerede udenlandske arbejdstagere og deres familier. Aftalen løber i 

http://www.expatindenmark.com/
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22 måneder og indtil videre tilbydes der som oftest kulturelle arrangementer som museumsbesøg 

osv. Netværket har ca. 3000 medlemmer. (Expatindenmark 2009). Da aftalen blev indgået i 2008, 

var der store forventninger til netværket fra dele af dansk erhvervsliv. (Bonde 2008) Ved et 

nærmere kig i sitets kalender med aktiviteter over de sidste seks måneder er der færre end ét 

netværksarrangement med henblik på introduktion til Danmark og danskerne om måneden, så disse 

forventninger kan næppe være indfriet.  

 

Under initiativet offentlighedsdiplomati findes websitet Denmark.dk, som har til formål at 

informere udlændinge om Danmark, danskerne og danske skikke. Som et eksempel på de statslige 

aktørers kommunikation vil jeg undersøge dette website nærmere i næste kapitel.    

 

På www.branding.danmark.dk er det muligt at få et overblik over alle initiativer, der tager 

udgangspunkt i Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. 

 

3.5 Opsamling  

Nation branding feltet i Danmark kendetegnes ved at spænde vidt, hvilket som tidligere nævnt kan 

skyldes den brede kommunikationsplatform. Som synliggjort i min gennemgang af diverse 

initiativer har dette medført, at billedet af Danmark i udlandet fremstår om muligt endnu mere 

uklart end før tilblivelsen af handlingsplanen. At Visitdenmark er i stand til skabe to så 

forskelligartede initiativer som Danmarksfilmen og ”Karen-videoen” bekræfter blot dette. 

Handlingsplanen har også prioriteret store events, hvor det har været muligt for diverse kendisser at 

skabe deres historier i stedet for vores historier om Danmark. Således så man den amerikanske 

studievært Oprah Winfrey på skærmen i USA fortælle om sit besøg i et typisk dansk hjem i 

forbindelse med sit besøg i Danmark ved IOC-mødet i oktober. Desværre var det pågældende hjem 

mere et eksempel på et utypisk dansk hjem med sit fremtidsagtige udtryk. Kendskabet til Danmark 

er muligvis mere udbredt i dag end det var før, Handlingsplanen begyndte sit virke, men 

spørgsmålet er, om billedet er blevet mere klart, og om landets omdømme er mere positivt.  

Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft er ikke et særskilt fokusområde, hverken i Red Associates 

perceptionsanalyse eller i Handlingsplanen. Det overrasker derfor heller ikke, at den 

kommunikation, der føres på området virker både vag og ukoordineret – eksempelvis kan jeg 

nævne, at der ud over Denmark.dk findes mange andre hjemmesider, som alle har statslige aktører 

http://www.branding.danmark.dk/
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som afsendere, og som alle tilbyder information til udenlandske arbejdstagere. Der er fra dansk 

erhvervsliv en jævn strøm af kritik rettet mod staten for ikke at gøre nok på området. Man kunne for 

eksempel godt tænke sig en slags one-stop-shop, hvor det var muligt for udenlandske arbejdstagere 

samlet at få den hjælp og information, de behøver, når de etablerer sig i Danmark. (Tholstrup 2009)  

 

4 Diskursanalyse af websitet Denmark.dk 

4.1 Afgrænsning 

Websitet Denmark.dk søger at formidle relevant information til udlandet om et helt land og er 

derfor af omfattende karakter. Den tekst og det materiale, jeg har analyseret er begrænset, og 

analysen kan derfor ikke betegnes som en analyse af Denmark.dk som helhed. I forsøget på at holde 

mig til tekster, der vedrører danskerne og deres levevis har jeg muligvis afskåret mig fra andre 

tekster om andre emner, som også kunne være interessante at analysere i en tekstanalyse – her 

tænker jeg specielt på artiklerne om dansk design og arkitektur. Men jeg har fulgt den sti, som jeg 

forventer en udenlandsk arbejdstager ville følge i et forsøg på at finde information om Danmark, 

danskerne og deres skikke. Dernæst vil jeg påpege, at de fundne diskurser i min analyse af den 

diskursive praksis kun er eksempler på diskurser, som jeg har fundet interessante at gå videre med. 

Herunder har jeg valgt en diskurs der tager udgangspunkt i opfattelsen af Danmark som et grønt og 

bæredygtigt land. Jeg har valgt netop denne diskurs fordi der fra regeringens side i det forløbne år 

været stor fokus på det grønne budskab.  

I dette tilfælde er den kommunikative begivenhed et website med mange og forskelligartede tekster, 

som også må forventes at indeholde mange forskellige diskurstyper. Jeg har desværre måttet 

begrænse omfanget af min analyse og valgte derfor ikke at gå videre i en analyse af en 

velfærdsdiskurs, som ellers er meget aktuel, også i forhold til den sociale praksis. 

4.2 Websitet Denmark.dk 

De fleste websites udmærker sig ved at have en hierarkisk struktur med en startside eller en indeks–

side, der kan føre besøgende videre til kategorier og underkategorier med hver én eller flere sider 

tilknyttet. En sådan simpel og overskuelig struktur synes at være altafgørende, når det gælder om at 
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fastholde den besøgendes opmærksomhed. En gylden regel siger, at den besøgende skal kunne finde 

det vedkommende søger inden for tre klik. (Nielsen1993:55)  

Dette gøres typisk ved, at man læser lidt rundt omkring allerede på startsiden, før man klikker 

videre til næste niveau. Her læses der også lidt, før man så endelig klikker sig hen til det 

efterspurgte. Således konfronteres den besøgende på sitet med mere end det søgte – små, korte 

oplysninger om dette og hint. Her er det selvfølgelig omkring Danmark og danskere eller korte 

introduktioner til andre artikler. Jeg vil derfor, ud over en analyse af den søgte artikel om Danmark 

og danskere, i et stort omfang forholde mig til den tekst, jeg læser undervejs. Jeg vil derved tilegne 

mig en lidt dagbogsagtig tilgang, hvor jeg, fra før jeg klikker mig ind på sitet og undervejs i 

søgningen på min tekst, vil kommentere på det, jeg ser. En måske utraditionel metode, men ikke 

desto mindre passende i forhold til mediet. Jeg vil således først beskæftige mig med sitets startside, 

hvorfra jeg påbegynder analyse af både social praksis og den diskursive praksis. Derefter klikker 

jeg videre til teksten Danish Living, hvor jeg vil foretage en tekstanalyse.  

En udenlandsk arbejdssøgende vil måske blive linket til Denmark.dk via andre hjemmesider som 

f.eks. Ingeniørforeningen IDA’s engelske website. Jeg har personligt orienteret mig via Branding 

Danmarks hjemmeside, hvor jeg fandt nedenstående præsentation af Denmark.dk  

Denmark.dk er Danmarks officielle hjemmeside og har 180.000 hits om måneden. (UM 2010) På 

sitet findes artikler om Danmark og danskere. Derudover findes daglige nyheder om politik, kultur, 

Kongehuset, forskning og sport. Der er en daglig vejrudsigt, kort over Danmark, videoklip, en 

speciel sektion til børn m.m. Portalen findes på fire sprog: Engelsk, tysk, fransk og spansk. 

Denmark.dk linker til andre myndigheder og organisationer, der beskæftiger sig med turisme, 

studerende, investering i Danmark, visum, legalisering, opholdstilladelse, arbejdstilladelse m.m. 

Rent praktisk vil jeg i min analyse i det følgende, med udgangspunkt i min problemformulering, 

begynde med at undersøge hjemmesiden med de værdier, der kommer til udtryk.  

Dernæst vil jeg beskæftige mig med ordvalget i flere af de små tekster, der fremkommer, 

efterhånden som jeg klikker mig frem på siden. Her vil jeg overordnet se nærmere på de 

medbetydninger (konnotationer), der ligger i de forskellige ordvalg. Formålet med denne analyse vil 

være at afdække og nærmere bestemme de diskurser, der findes på Denmark.dk.   

Til sidst vil jeg med udgangspunkt i en artikel foretage en tekstanalyse med henblik på at 

underbygge, hvorledes producenten konstruerer Danmark og danskerne og danske skikke.   
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Jeg besøgte Denmark.dk den 14. december 2009. 

 

 

4.3 Den sociale praksis 

Denmark.dk består som før nævnt af en startside, fra hvilken den besøgende kan klikke sig videre i 

første lag af følgende kategorier, som alle er af en form for faglig karakter. Denmark at a glance, 

Lifestyle, Visit Denmark , Live & Work , Study, Business Lounge, Climate and Energy. Hver af 

disse kategorier har flere underkategorier med uddybende artikler og videoklip. På startsiden findes 

der også såkaldte ”teasers”, som har til formål at pirre den besøgendes interesse til at klikke ind på 

andre artikler og emner end det efterspurgte. I den øverste menubjælke findes andre kategorier, som 

er af mere generel karakter, hvoraf flere fungerer krydsrefererende i forhold til førnævnte 
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emnekategorier. Klikkes der på contact og herefter på about, vil man læse, at Denmark.dk er 

Danmarks officielle repræsentant på internettet. En af portalens ambitioner er at formidle samlet 

information til udlændinge om Danmark, danskerne og danske skikke. Under menupunktet Media 

room findes længere artikler, hvor der i et bredt omfang søges at gøre rede for forskellige værdier, 

som må anses for at være særligt vigtige at formidle. Således kan man her blive klogere på en del 

større projekter af mere teknisk karakter, samtidig med at der gøres opmærksom på andre vigtige 

aspekter for danskerne, f.eks. bæredygtighed, velfærd og livslang læring.  

I det følgende vil jeg beskrive den sociale praksis med de sociale relationer og strukturer, der 

danner rammen for den diskursive praksis. Jeg vil her bl.a. se nærmere på, hvilke institutionelle og 

økonomiske betingelser der gælder for den diskursive praksis.  

Denmark.dk er som bekendt et resultat af den internationale markedsføringsindsats, der føres af 

regeringen i øjeblikket og er derfor også en del af den sociale praksis, som danner nation branding-

feltet. Det skal bemærkes, at projektet Denmark.dk har modtaget 10 millioner kroner fra staten via 

Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. (BrandingDanmark.dk)   

Regeringen i Danmark har siden 2001 været udgjort af to partier: Venstre og Det Konservative 

Folkeparti. Ved et nærmere kig på partiernes politiske program fremgår det, at der er tale om 

borgerligt-liberale partier. I det daglige lovgivningsmæssige dannes det parlamentariske grundlag 

med støtte fra Dansk Folkeparti. Til trods for dette har jeg valgt kun at tage udgangspunkt i en 

nærmere beskrivelse af det liberale ideologigrundlag, da det som udgangspunkt er en siddende 

regerings lovprogram, der danner fundamentet for den førte politik.  

Liberalismen bygger på en forestilling om det enkelte individs frihed. Staten anses for at være en 

trussel mod den enkeltes velfærd, og dens indblanding må begrænses. Det frie marked og 

civilsamfundet indtager en central rolle i det sociale liv.( Brøns-Petersen 2006: 2) Liberalismen er 

ikke én samlet doktrin, men blot én af flere i et liberalt felt. Af bidragsydere til liberalistisk teori kan 

nævnes John Locke og Adam Smith, og teorien er under stadig udvikling. Der eksisterer således 

filosofiske diskussioner internt liberale imellem og eksternt mellem liberale og ikke-liberale. 

Nyliberalismen eller Neoliberalismen er en af de nyere variationer, som udsprang af den 

amerikanske højrefløj i 70’erne. Målene var bl.a. at gennemføre en liberalisering af 

markedsøkonomien, at begrænse den statslige omfordeling (indføre lavere skatter) og at indføre 

markedsløsninger i den offentlige sektor.  Nyliberalismen beskyldtes siden hen for at være grunden 

til den økonomiske krise i USA.(Lund 2008).  Globalisering som begreb er blevet en del af den 
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samfundspolitiske debat op igennem 90’erne og betragtes af regeringen som en chance for øget 

vækst i samfundet, og at der fra politisk side bør skabes forudsætninger for dette. 

Regeringen er af den opfattelse, at globaliseringen har medført en større berøringsflade med 

omverdenen, hvilket har resulteret i en øget konkurrence om opmærksomhed. Derfor er nation 

branding vigtig for regeringen. Det følgende kan derfor ses som en del af den borgerliges regerings 

ideologi, som efterhånden har vundet så stor indflydelse, at den af mange opfattes som ”common-

sense”.(ØEM 2007:4) Dette understreges af, at det forlig, der blev indgået mellem regeringen og 

regeringens støtteparti Dansk Folkeparti var et bredt forlig, hvor også Det Radikale Venstre og 

Socialdemokraterne var medvirkende.  

Ifølge regeringen har udlandets kendskab til Danmark og dets styrker og værdier således stor 

betydning for landets evne til klare sig i den globale konkurrence: Penge og investeringer placeres i 

de lande, der kan tilbyde optimale forretningsbetingelser. Samtidig er antallet af højtkvalificerede 

arbejdstagere, der vælger at tage arbejde uden for deres hjemland, og studerende, der vælger at 

gennemføre deres studier udenlands, i kraftig vækst. Borgere fra hele verden tager som turister del i 

de spændende oplevelser, som den globale verden tilbyder. Konkurrencen om at blive det 

foretrukne land er hård, og der bruges flere og flere ressourcer på at sikre de gode investeringer og 

de kompetente mennesker. I denne globale kamp er graden af kendskab til det enkelte land et 

særligt vigtigt konkurrenceparameter. Et lille land som Danmark skal kæmpe ekstra meget for at 

opnå synlighed og den rette opmærksomhed. Det er derfor vigtigt for landet at placere sig i gruppen 

af attraktive lande, som er med i udlændinges overvejelser, når de skal vælge investerings-, arbejds- 

eller studieland.  

Denmark.dk er en af de måder, hvorpå Danmark prøver at formidle information om landet og dets 

borgere til omverden.  

Ovennævnte overbevisning deles dog ikke af alle. Efter den negative opmærksomhed Danmark 

opnåede under Muhammed-krisen kunne det argumenteres at Danmark var bedre tjent med i stedet 

at holde lav profil i en periode, i forsøg på at få den mellemøstlige verden til at glemme sin vrede. 

Denne form for argumentation tager udgangspunkt i en opfattelse af at Regeringens 

globaliseringspolitik også er et resultat af den meget aktive udenrigspolitik der er ført af især Fogh 

regeringen og som for alvor kulminerede med landets aktive indsats i Irak krigen.  Tidligere førte 

danske regeringer en slags småstatspolitik hvor man blot søgte at tilpasse sig sine omgivelser og 

undgå for voldsomme provokationer. ( Branner 2006: 65) Med Muhammed krisen kan det dog 
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konstateres at den danske indenrigspolitik mere end nogensinde før griber ind i landets 

udenrigspolitik.   

Men regeringen søger ikke blot at føre en politik, der kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, men 

også en såkaldt fast og fair udlændingepolitik i overensstemmelse med internationale konventioner. 

Reelle flygtninge kan få ophold i Danmark, mens afviste asylansøgere skal vende hjem, så hurtigt 

de kan. (STM 2007: 39) I praksis har der dog været episoder, hvor asylansøgere ikke ønskede at 

rejse tilbage til hjemlandet, fordi det var for usikkert. En specifik situation resulterede i, at afviste 

asylansøgere tog ophold i Brorsons Kirke i København. Politiet ryddede kirken i en aktion, som 

blev voldsomt kritiseret fra mange sider, og de afviste asylansøgere blev tvunget til at rejse tilbage 

til deres hjemland. Ligeledes forsøger regeringen sig med en opprioritering af den værdimæssige 

side af integrationsindsatsen med fokus på respekt for et demokratisk menneskesyn og ligestilling 

mellem mænd og kvinder. (STM 2007: 40) Men kulturer er som bekendt forskellige, og det er synet 

på værdier også. Mange indvandrere føler derfor, at de ikke blot skal integreres, men assimileres. 

(Thorsen 2008) Det politiske billede er således mangefacetteret, og i udlandet opfattes Danmark 

både som åbent og venligt, men også som et lukket land med strenge regler for indvandring og 

begrænset tolerance for fremmede. Jeg tolker formålet med Denmark.dk som en del af regeringens 

forsøg på at sælge Danmark til omverden som et åbent og venligt land, der gerne inviterer 

udlændinge indenfor, hvis de har papirerne i orden.  

Den primære diskursorden, der finder anvendelse på Denmark.dk er en politisk diskursorden. 

Producenten trækker på flere diskurser inden for den politiske diskursorden, og jeg mener at kunne 

identificere både en bæredygtighedsdiskurs, en nationaldiskurs og en velfærdsdiskurs, hvilket jeg 

kommer ind på senere. Men samtidig er Denmark.dk selv et resultat af eller konstitueret af en 

globaliseringsdiskurs. Globaliseringsdiskursen tager udgangspunkt i regeringens opfattelse af 

globaliseringen som en mulighed for udvikling og vækst. Netop Handlingsplanen for offensiv 

global markedsføring af Danmark er et resultat af regeringens globaliseringspolitik. Således er der 

et dialektisk forhold imellem den kommunikative begivenhed og diskursordenen. Producenten 

behøver ikke at reproducere en diskurs inden for en given diskursorden, men kan gennem kreativ 

sprogbrug også ændre den. Redaktionen på Denmark.dk har introduceret sociale medier på sitet – 

der er en blog, Facebook og Twitter. Disse medier giver mulighed for en mere kreativ anvendelse af 

sprog og åbner op for mulige diskursforandringer.    
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4.4 Den diskursive praksis 

Jeg vil nu gå tættere på Denmark.dk for at for at undersøge, om der ved nærmere eftersyn ligger 

skjulte, slørede forhold i teksten, der er væsentlige for forståelsen af de værdier, som teksten 

repræsenterer samt de diskurstyper, der er på spil i og omkring teksten.  

Norman Fairclough sondrer i sin fremstilling af den diskursive praksis (Fairclough 1995) mellem en 

kreativ diskursiv praksis og en konventionel diskursiv praksis. En kreativ diskurspraksis 

kendetegnes ved sin kompleksitet, som ofte skyldes, at flere genrer og diskurser blandes sammen på 

en mere eller mindre tilfældig måde. En konventionel diskurspraksis finder ofte anvendelse i 

forbindelse med en sociokulturel praksis, der er mere fast og stabil, hvorimod den kreative 

diskurspraksis kan ses i den sociokulturelle praksis, der er mere flydende og skiftende. (Fairclough 

1995:60). 

På Denmark.dk forsøges det at signalere en form for seriøsitet ved at påpege hjemmesidens status 

som den danske officielle hjemmeside. Flere af de emner, der gennemgås via hjemmesiden er af 

seriøs karakter, idet de vedrører enten vigtige beslutninger omkring økonomi eller ens livsgrundlag 

– det at flytte til et andet land med henblik på at arbejde eller at studere. En anden del af siden 

koncentrerer sig om landets historie, om kongehuset og om det politiske system. Hermed kunne 

man forestille sig at Denmark.dk ville indskrive sig i en konventionel sociokulturel praksis, der 

almindeligvis er kendt for at være relativ fast og stabil. Men siden består ikke kun af tekster og 

emner af seriøs karakter – tværtimod synes der at være langt flere tekster og videoklip, der kan 

forbindes med en kreativ diskursiv praksis. Således udgøres langt det meste information om 

danskerne og deres livsstil af små videoklip, links til andre sider og forholdsvis korte artikler. Til 

eksempel viser et videoklip to unge mænd, der kaster med en fodbold i en villahave. Da den ene 

forsøger at kaste bolden over et træ, bliver bolden hængende fire meter over jordoverfladen. De 

unge mænd bliver overraskede og lidt opskræmte. Filmen slutter med en tekst: ”Crazy stuff happens 

in Denmark!!!”   De tekster, der udgør hjemmesiden er muligvis relativt homogene i mening, idet 

de alle søger at informere om noget dansk, men formen kan ikke som helhed betegnes som 

homogen, hvilket betyder at der er tale om en kreativ diskurs. Dette kan eventuelt forklares med et 

klik på menupunktet about Denmark.dk, hvor det kan konstateres, at bidragene til hjemmesiden er 

af yderst forskelligartet oprindelse, bl.a. Gyldendals Leksikon, Politikens Forlag, 

Udenrigsministeriet, Cirius, Visit Denmark og Copenhagen Post. Det fremgår ikke af siden, men 

jeg har via mailkorrespondance konstateret, at redaktionen på Denmark,dk med hjælp fra en 
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journalistpraktikant selv laver de små film. Dog er filmene ”Meet the people in the kingdom of 

Denmark” produceret i anledning af COP 15 af Bysted som er et større dansk reklamefirma. 

(Bysted 2009) Jeg vil her bemærke, at Denmark.dk på denne måde fremstår som en kombination af 

en overvejende videnskabelig, politisk og objektiv diskurs og en anden mere subjektiv og 

metaforisk diskurs. Når man klikker rundt på siden, betyder dette, at den diskursive praksis som 

helhed bliver mere kreativ, og at den sociokulturelle praksis bag diskursen fremstår mindre fast og 

stabil og bliver til en vis grad mere flydende og skiftende.(Fairclough 1995). 

 

Med min dagbogsmetode in mente vil jeg på startsiden undersøge teksterne med henblik på at 

undersøge, hvilke diskurser der findes. En teaser med overskriften The Sustainable City (Den 

bæredygtige By) omhandler andre landes lederes interesse for Københavns erfaring med bæredygtig 

udvikling. Det store antal af artikler og små film på sitet der omhandler klima og bæredygtighed 

mener jeg underbygger, at netop denne diskurs er vigtig for producenten i forhold til at konstruere 

et billede af Danmark som land. Producenten viser med denne diskurs, at der i Danmark bruges 

mange ressourcer på at gøre de rigtige ting i forhold til klima og miljø, ikke kun på verdensplan, 

men også i det nære daglige liv. Danskerne selv portrætteres via de mange små filmklip, som et 

folk, der med liv og sjæl går ind for at skabe et bedre og sundere miljø. 

Ud over en bæredygtigheds- og klimadiskurs, som er ganske omfangsrig på Denmark.dk vil jeg 

også undersøge andre diskurser (af de 94 videoklip på siden omhandler mere end 40% klima og 

bæredygtighed).   

På websitets startside kan man klikke på menupunktet Denmark At Glance og blive ført ind i en 

kategori, der beskriver mangeartede aspekter af Danmark, både som nation og som samfund. Her er 

en gennemgang af Danmarks historie fra langt før stenalderen og helt op til vor tid. Der er mulighed 

for at stifte et nærmere bekendtskab med det danske kongehus og hele den kongelige familie, lige 

som det danske politiske system beskrives forholdsvis detaljeret. Denne del af sitet er præget af en 

konventionel diskursiv praksis, som kendetegnes ved at være fast og stabil og fremstår på den måde 

homogen. Mange af teksterne er produceret af forfattere med et relativt højt akademisk 

uddannelsesniveau. At der eksisterer en national diskurs på en hjemmeside, der præsenterer et land 

og dets borgere over for udlandet er naturligt. Klikkes der ind på andres landes officielle 

hjemmesider, f. eks. www.sweden.se, findes der den samme nationale diskurs, hvorigennem landet 

http://www.sweden.se/
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præsenteres på en positiv måde. Det er også almindeligt at finde information om både nationale flag 

og nationale hymner.  

Det er således ikke mit mål at identificere, om der findes en skjult national diskurs, men blot at 

konstatere, hvordan denne udfoldes. I teksten Danish Living vil jeg undersøge dette spørgsmål 

nærmere. 

4.5 Tekstanalyse (se bilag3)  

På en hjemmeside, der har til formål at informere om bl.a. danskerne og deres skikke er det 

forbavsende svært at finde en artikel, der gør netop dette. Man kunne forestille sig, at der under 

punktet Live and Work in Denmark bydes på omfattende information om livet i Danmark. Men 

her vedrører hovedparten af informationerne de praktiske og administrative gøremål vedrørende en 

indstationering til Danmark. Blandt de mange små videoklip afsløres der indimellem brudstykker af 

danskernes livsstil, men langt den største del af disse film har en mere faglig indgangsvinkel.  

Således endte det med et valg imellem to tekster, hvoraf den ene fremklikkes under punktet Meet 

the Danes: Denne lille teaser tager udgangspunkt i den amerikanske studievært Oprah Winfrey’s 

besøg i Danmark i efteråret 2009 og beskæftiger sig udelukkende med de egenskaber ved landet og 

dets borgere, som studieværten finder tiltrækkende. Jeg har derfor valgt den anden tekst Danish 

Living, som berører flere forskellige aspekter af livet i Danmark. Teksten fandt jeg under 

menupunktet Media Room øverst på startsiden.  

Også i denne tekst har Oprah Winfrey været på spil og første del af teksten handler om, hvorfor hun 

tror, danskerne er nomineret som verdens lykkeligste folk. Derefter beskrives vigtigheden af 

hjemmet, og hvilken effekt dette har haft på udviklingen af dansk design. Ordet hygge beskrives i 

detaljer som det forstås af de fleste danskere – noget med levende lys, mad og godt selskab med 

venner og familie. I teksten beskrives også det danske skolesystem, som er gratis, og sidst nævnes 

de danske højskoler som en garant for muligheden for livslang læring. Billedet, der følger med 

teksten viser en lille familie på to voksne og to børn, der slapper af med brætspil og avislæsning i 

deres hjem. Artiklen ligner en journalistisk artikel fra en avis og er da også hentet i et Media Room, 

hvor journalister nederst på siden opfordres til at copy/paste teksten ind i deres arbejde. 

Ovenstående er argumentation for, at der er tale om en form for nyhedsgenre.     

Faircloughs tretrinsmodel leverer konkrete metoder til analyse af sproglige strategier i tekster. En 

lingvistisk baseret tekstanalyse kan ved hjælp af analyse på grammatisk sprogbrug åbne op for dele 
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af teksten, der ellers ikke er synlige. Dernæst kan en tekstanalyse også dokumentere, hvorledes 

diskursive elementer kan være konstitueret igennem lingvistiske elementer, f.eks. grammatik og 

semantik. Men jeg vil først, som før nævnt, komme ind på, hvorledes danskheden diskursivt 

konstrueres i teksten.. Det bliver flere gange i teksten nævnt, at danskerne er det lykkeligste folk i 

verden. Når adjektivet lykkelig bøjes i tredje grad og anvendes som superlativ konstrueres en form 

for singularisation, hvor danskerne i en sammenligning med andre folkeslag er unikke. (Wodak et al 

1999:38) Det samme gør sig gældende, når Danmark længere nede i teksten beskrives som et af de 

bedste steder på jorden at bo. Disse forekomster af såkaldt singularisation er blot nogle få 

eksempler på en gennemgående diskursiv strategi, der findes i mange af teksterne på Denmark.dk. 

Dette kan dog virke ekskluderende i forhold til de udlændinge, der klikker sig ind på hjemmesiden. 

(Jørgensen og Phillips 1999: 187) Ikke desto mindre er det helt almindelig praksis på en national 

hjemmeside at beskrive sit eget lands og folks helt unikke egenskaber.  

Ved at analysere modalitet i en tekst undersøges det, hvordan producenten af teksten igennem 

sproget viser affinitet for udsagnet, og hvilken konsekvens det har for teksten. Det er her, det 

spores, i hvilken grad producenten forpligter sig til sit udsagn af årsager, der vedrører enten sandhed 

eller pligt. (Fairclough 2003:219)  

Man bliver ikke oplyst om, hvem der har produceret Danish Living-teksten, og altså fungerer som 

subjekt i teksten. Dette kan styrke min argumentation for, at hjemmesiden balancerer imellem flere 

diskurser, hvor man på den ene side vil fremstå som seriøs og velargumentere og på den anden side 

være et site på internettet, hvor det er almindeligt med en tekst, der generelt er mere flydende og 

kreativ i sin diskursive praksis. I teksten bruges der flere lingvistiske metoder til at sløre, hvem der 

er afsenderen. Ved deiksissløring forstås, hvorledes producenten af en tekst sprogligt på et 

syntaktisk og et semantisk niveau kan sløre – bevidst eller ubevidst – hvem der er tale om, og 

hvordan deres relationer er. (Bundsgaard 2001:60).  

I den første del af teksten fortælles der om Oprah Winfreys oplevelser i Danmark og om hendes 

indtryk af landet og dets borgere. Det fremgår ikke, hvem fortælleren af historien er. 

Den næste del af teksten er modtagerorienteret på en sådan måde, at pronominet ”you” bliver til 

den egentlige handlende agent i teksten. Læseren bliver på den måde inddraget i teksten og får 

nærmest allerede mulighed for at være en del af oplevelsen. Denne type modtagerorienterede tekst 

findes ofte i feriekataloger og i hussalgs annoncer og har til formål at virke markedsførende. 
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”Visiting Denmark during winter time you will notice that the daylight is limited to very few hours 

per day” 

I mange tilfælde er der tale om en passiv form, hvor agenten helt udelades, som om der er tale om 

fakta der bare er, og som ingen kan stilles til ansvar for.  

“Thus, the use of Danish design is a part of the Danes’ everyday life – whether in public places or 

at home spending time with friends and family.”   

Nominalisering, hvor et navneord erstatter flere ord er en anden måde, hvorpå det er muligt at 

nedtone agency og på den måde understrege effekt. (Jørgensen og Phillips 1999:95) 

“Lifelong learning is a key priority in Denmark” 

Især eksisterer der i denne tekst en høj grad af objektiv eller kategorisk modalitet, som udtrykker 

ønske om at opnå magt over betydningsfastsættelse. På den måde får læseren et indtryk af, at der er 

tale om en sandhed uden modifikationer. (Jørgensen og Phillips 1999:96)  

“Danish society is characterized by a learning culture which is based on individuals desiring to 

learn and to take co-responsibility for their own learning and personal development.”  

Billedet i teksten viser, som før nævnt, en hyggedag i familiens skød, og billedet udstråler harmoni, 

ro og overskud. Stuen er holdt i lys, nordisk stil, og der signaleres god økonomi med den nyeste 

teknologi, idet der hænger et fladskærms-tv på væggen. Faderen leger med børnene på gulvet i 

afslappet stil – men der er alligevel både fokus på børn, på leg og på læring. Lighed mellem 

kønnene kommer til udtryk ved, at det netop er faderen, der er sammen med børnene og moderen, 

der henslængt i sofaen læser i noget, der ligner en avis. Producenten søger her at bryde med en 

traditionel anskuelse af kønsrollemønstre, hvor moderen er sammen med børnene, og faderen 

slapper af med avisen efter en lang arbejdsdag. Signalværdien i dette budskab er ganske stærkt og 

tager udgangspunkt i en ligestillingsproblematik, som har spillet en vigtig rolle i det danske 

samfund siden 1960’erne, hvor kvinderne for alvor begyndte at blive en del af arbejdsmarkedet.  
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Jeg har med analysen af teksten forsøgt at vise, hvordan producenten af teksten bruger mange 

ressourcer på, at det der udtrykkes i teksten ikke blot er producentens udlægning og fortolkning, 

men derimod en uomtvistelig sandhed. Teksten bærer som tidligere nævnt præg af, at målgruppen 

formodes at være journalister, og den ligner da også en avisartikel. Og det skal her nævnes, at netop 

anvendelse af kategoriske modaliteter fremmer autoritet og bruges ofte i massemedierne. Det skal 

også siges, at teksten og billedet på ganske få linjer kommer ind på flere af de styrkepositioner, der 

er udarbejdet i Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark: International 

omtale, velfærd, dansk design, danskernes livsstil og livslang læring.   

4.6 Opsamling  

I min diskursanalyse har jeg forsøgt at undersøge, hvorledes de statslige aktører konstruerer 

Danmark og danskerne, og hvordan resultatet kommunikeres. Fælles for de fleste artikler og 

videoklip er, at de alle synes at have mere karakter af markedsføringsmateriale end af at være 

danskeres egne små dokumentar film. De mange videoklip, som ved første blik menes at være 

amatøragtige hjemmevideoer er ved nærmere eftersyn små, dogmeagtige reklamefilm med henblik 

på at sælge. Ud af flere diskurser valgte jeg nærmere at undersøge, hvad jeg vil kalde en 

bæredygtighedsdiskurs. Denne diskurs synes at være af omfattende karakter, idet de fleste artikler 

og videoklip på Denmark.dk berører emner omkring miljø, bæredygtighed og klima. Denne diskurs 

tager formentlig afsæt i Danmarks værtskab for COP 15-mødet i december 2009. COP 15 var en 

mulighed for stor international omtale via de mange journalister, der besøgte København i 

forbindelse med mødet, og Denmark.dk kan i den forbindelse ses som Udenrigsministeriets forsøg 

på at markedsføre Danmark som klimavenligt land over for udlandet. Som eksempel på en tekst, der 
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omhandler Danmark, danskerne og deres livsstil undersøgte jeg teksten Danish Living. Jeg kiggede 

nærmere på en nationalitetsdiskurs, som jeg mener, kan have en ekskluderende og ikke-

inkluderende effekt på sitets læsere. Dette skaber en form for ubalance i forhold til, at sitet med 

oprindelse i den sociokulturelle praksis tager afsæt i regeringens globaliseringspolitik, som handler 

om at markedsføre Danmark i udlandet. I tekstanalysen undersøgte jeg, hvorledes producenten via 

den lingvistiske struktur dels søger at markedsføre, dels søger at udtrykke tekstens indhold som en 

sandhed.  

Et af producentens formål med hjemmesiden var at informere ikke kun om Danmark og danskerne, 

men også om danske skikke, men dette sidste emne bliver næsten ikke berørt på siden. Det er måske 

netop en af de ting, en udenlandsk arbejdstager, der skal bosætte sig i Danmark gerne ville vide 

mere om. Et diskussionsemne, jeg vil forsøge at udforske lidt nærmere i den næste del af mit 

speciale.  

5 Analyse af interviews 

5.1 Indledning 

Mit primære undersøgelsesfelt i dette afsnit tager udgangspunkt i min problemformulering, og i 

forlængelse af den det arbejdsspørgsmål, der omhandler udenlandske arbejdstageres opfattelse af 

Danmark: 

Hvad er herboende udenlandske arbejdstageres perception af Danmark? 

Som nævnt tidligere er dette underspørgsmål omformuleret til overordnede temaer, der blev oversat 

til interviewspørgsmål. Ved gennemlytning af interviews har jeg dog fremdraget andre interessante 

emner, som derfor vil blive tilføjet i min analyse. Bl.a. fremkom et par af respondenterne med 

interessante betragtninger af begreber som hygge, venskab, forskning og velfærdsstat. Temaerne 

vil i et vist omfang være styrende for processen i min analyse.   

Med udgangspunkt i Steinar Kvales arbejde om analyse af kvalitative interview gør jeg i det 

følgende rede for mine arbejdsmetoder.  

I min analyse arbejder jeg ud fra en meningsfortolkende proces. Formålet med min tekstfortolkning 

er at analysere den udtrykte mening i de udførte interviews. Jeg analyserer altså interviewene på et 

manifest plan og ikke med henblik på at finde latente betydninger.  
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Jeg søger at give en klar beskrivelse af den dokumentation og de argumenter, der er en del af min 

fortolkning, så det er muligt for andre at efterprøve tolkningen. 

Jeg vil forsøge at antage en perspektivistisk subjektivitet ved at anlægge forskellige perspektiver og 

ikke kun lægge mærke til fund, der støtter mine egne opfattelser. 

I min analyse vil jeg, når det er muligt, åbne op for muligheden for at berige og forstærke 

fortolkningen af et udsagn ved at inddrage almen viden om indholdet af udsagnet.  

5.2 Tema 1: Ambassade og visumproces  

Jeg har i mine spørgsmål specifikt spurgt til de danske repræsentationer i udlandets rolle i 

indhentning af information. Det er ofte den første kontakt, den udenlandske arbejdstager får med 

Danmark. Da alle respondenter havde stærke meninger om denne kontakt, har jeg valgt at gå i 

dybden med nogle af de svar, der omhandler ambassade og visumproces.   

Respondent 1 udtrykker sin oplevelse med den danske repræsentation således:   

 “In Turkey no embassies are helping with anything else but the formal papers when you apply for 

a visa. The more questions you ask the more difficult it will get to get the visa – so you do not ask 

too much. You are always treated as a potential terrorist. The Danish embassy is strict – they will 

always answer “go check the website”   

Respondent 3 mener, at det er uretfærdigt, at hun fordi hun er fra Rusland skal kunne tale dansk for 

at få en permanent opholdstilladelse i Danmark. 

”It is not fair that some unemployed person from Holland has more right than I who have three 

educations but because I am Russian, I cannot get another job or anything, and I will have to leave. 

Government and administration should be more careful with the individual application and see who 

the person is applying for a job. A more individual approach would be fairer”  

Respondent 4 kommer fra et EU-land og har derfor ikke selv oplevet problemer med 

visummyndigheder, før han giftede sig med en mexicansk statsborger. Derefter har han via de 

udenlandske studerende på universitetet fulgt de problemer, der opstår i forbindelse med 

visumansøgning og udtrykker sig som følger: 

 “We have the problems with all the students coming here to study. Tthe first meeting with the 

Danes is not very nice or friendly and full of difficulties. You do not get help - you have to find your 

way yourself” 
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Respondent 5 mener, at det kun var fordi hans kone arbejdede på den danske repræsentation i New 

York, at de fik en nogenlunde behandling. Det viste sig så, at papirerne alligevel ikke var i orden, da 

de kom til Danmark, og respondenten måtte bruge lidt tid i Udlændingeservice. Her synes han til 

gengæld, at servicen var god i forhold til andre steder i verden. Faktisk mener respondenten, at 

kritikken af Udlændingeservice i pressen er helt ved siden af og blot vidner om, at mange i 

Danmark ikke selv kender til forholdene på immigrationskontorer i resten af verden. Respondenten 

er i øjeblikket ansat på en såkaldt forskerordning, hvilket betyder, at han hvis han holder op i den 

nuværende virksomhed, enten må forlade Danmark eller søge om opholdstilladelse på ny.   

Respondent 7 kom til Danmark på et turistvisum i 2000 og blev gift et halvt år senere - altså inden 

reglerne for visum blev skærpet første gang i 2001. Han er glad for, at han nåede at blive gift under 

den gamle ordning, for som han selv udtrykker det:  

”It is extremely different under the new regulations which are just hell for foreigners. I mean it is 

ridiculous the hoops that they have to jump. With the money in a bank account that they are not 

allowed to touch and so on. “  

Det er tankevækkende, at en af de første oplevelser, en udlænding får, når denne møder det 

offentlige Danmark er af så negativ karakter, når der samtidig bruges mange ressourcer på at bedre 

Danmarks omdømme i form af bl.a. Public Diplomacy-initiativet. Dette initiativ har modtaget 30 

millioner kroner i støtte som et led i den overordnede globale markedsføring af Danmark og er 

blevet et særskilt fokusområde i Udenrigsministeriet. Dette arbejde giver mulighed for at 

kommunikere hurtigt og effektivt med interessenter såsom medier, interesseorganisationer, 

virksomheder, NGO’er osv., som også er vigtige politiske interessenter. Man kan sige, at denne 

indsats komplementerer det klassiske diplomatiarbejde mellem staterne. (UM 2010) Der er iværksat 

flere initiativer for at fremme public diplomacy. Således er der foretaget en øget ressourceallokering 

til public diplomacy-aktiviteter på de danske repræsentationer.(UM2010)  

Man kan altså forestille sig, at der på de danske repræsentationer i det ene kontor bruges ressourcer 

og kræfter på at markedsføre landet som et åbent og venligt sted i forsøget på at forbedre Danmarks 

omdømme, mens der i det andet kontor formidles en stram og lukket visumadministration. Et 

paradoks, som jeg tilskriver den danske regerings forsøg på både at markedsføre Danmark i 

udlandet med henblik på at tiltrække turister, udenlandske studerende og udenlandsk arbejdskraft og 

ønsket om samtidig at køre en stram udlændingepolitik.    
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5.3 Tema 2: Livet i Danmark  

Når man flytter til et andet land med sin familie, prøver man i et forsøg på at forberede sig på det 

nye liv at sætte sig ind det pågældende lands kultur og samfundsstruktur inden ankomsten. Ved 

ankomsten til landet overraskes man så alligevel indimellem – dette sker, når der opstår situationer, 

hvor der er tale om ting, der tages for givet af alle og derfor ikke kommunikeres videre til andre.  

For danskere er det helt naturligt, at alle voksne har et fuldtidsjob – vi betragter det som en ret og 

har indrettet vores samfund, så vi alle kan gå på arbejde, mens vores børn passes af andre. Men 

denne indretning af samfundet er ikke universel, og tilflyttende familier kan overraskes af dette.  

For respondent 5 er det danske samfund meget stressende. Selvom man i Danmark har færre timer 

på jobbet og samtidig flere ugers ferie om året end mange andre steder i verden, er dagligdagen 

alligevel langt mere stresset. Respondenten mener, at dette skyldes, at det f.eks. i USA ikke er 

almindeligt, at begge voksne i en familie har karriere job. Den ene voksne vil typisk have et 

deltidsjob og på den måde have bedre tid til børn og andre ting omkring familien. For respondenten 

har det høje niveau af stress i familien været en overraskelse, når der i Danmark er muligheder som 

børnehave og fritidsordning efter skole.     

Men indimellem kan man også overraskes på en god måde, og forskning i Danmark har netop fået 

respondent 4 til at vende tilbage efter flere år i udlandet. Respondent 4 finder, at der i Danmark 

eksisterer et forskermiljø, som er helt enestående. Respondenten har igennem sin karriere opholdt 

sig på mange universiteter verden over og er aldrig før stødt på et forskermiljø, hvor det at dele 

viden med sine kolleger er en del af arbejdsmetoden. Andre steder holder forskerne resultater for sig 

selv for at stå stærkere i forhold til sine kolleger. Respondent 4 mener, at ethvert fremskidt i forhold 

til forskning er ønskværdigt og dette netop kun kan baseres sig på videndeling, som det ses i den 

danske forskerverden.  

5.4 Tema 3: Mødet med danskerne 

At møde danskere og få danske venner synes at være svært for alle respondenter. De er alle af den 

opfattelse, at danskerne lever en stor del af deres liv i en privat sfære og ikke så meget i det 

offentlige rum, hvilket gør det svært at skabe kontakt. Derudover føler de også, at danskerne er 

svære at komme ind på livet af, når der er etableret en form for kontakt. Nedenstående citater er 

valgt med henblik på at anskueliggøre den komplekse problemstilling, som ligger til grund for 

interaktion på tværs af kulturer. Vivien Burrs tanker omkring personlighed finder anvendelse i dette 
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afsnit, idet netop opfattelsen af, at det menneskelige individ besidder en for form prædetermineret 

personlighed lukker af for en forståelse for, hvorfor individer måske på baggrund af ydre faktorer 

fremviser en bestemt adfærd i interaktionen med andre. Det er vigtigt i den forbindelse at nævne, at 

respondent 4 og 5 bor i henholdsvis Odense og København som, til trods for deres relative beskedne 

størrelse i forhold til udlandet, alligevel opfattes af danskere som store byer. Respondent 2 bor i 

Sønderborg på Als, som kendetegnes af at være en lille, hyggelig provinsby med et opland, 

karakteriseret af små virksomheder og landbrug.    

Respondent 4 mener, det ville have været rart, hvis han på forhånd havde kendt til danskernes 

reserverethed. I begyndelse tænkte han således ofte, om han gjorde noget forkert, siden ingen talte 

med ham. I dag har han flere venner og trives med forskellen, for som han selv udtrykker det:  

 “The Danes are reserved. They are not inclusive, they do not include you in their life. This attitude 

is so deeply rooted, so sometimes you feel very isolated – and it is so different from our culture so it 

feels like as – a chock - if you are used to it and you realise this is not because they do not want to 

talk to you - that is the way it is. But in the beginning you can suspect things that are not really 

happening – a lot of misunderstandings happens in the beginning – it is not wrong it is just very 

different”. 

Respondent 5 mener også, at det er svært at møde danskerne, for hvor møder man dem? I USA er 

det almindeligt at gå ud en hverdagsaften og møde mennesker med venner. I Danmark er det ikke 

en mulighed, her skal begge forældre hjælpes med at hente børn og forberede til næste dag. 

Desuden mener respondent 5, at den private sfære er meget vigtig for danskerne – det er kun de 

nærmeste venner, man kan invitere til sit hjem. I USA kan man invitere nogen, man lige har mødt 

på banegården uden at det ville virke mærkeligt.  

Respondent 2 er positivt overrasket over danskerne. Da de ankom til landet, havde de ikke så mange 

ting med, ud over et par kufferter med tøj. Efter et par dage havde de nye kolleger i mandens firma 

samlet ind til en gave fra en isenkræmmer med gryder, potter og pander og andet til køkkenbrug. 

Respondenten havde måske forventet denne adfærd i sit hjemland, men ikke i Danmark, hvor hun 

på forhånd havde hørt, at folk var reserverede.  

Ideen om at individer alle har en fast personlighed tager udgangspunkt i essentialismen og står over 

for en socialkonstruktionistisk opfattelse, hvor menneskers adfærd formes af sociale relationer med 

andre. Det kan argumenteres at bydanskernes adfærd formes af deres levevilkår i byen. Således 

underbygges argumentet af den tyske sociolog Georg Simmels mikroanalyse af byer. En by opfattes 
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af individer som et massiv af mennesker, objekter og begivenheder. For at undgå en overstimulation 

udvikler byboere en ”blasé attitude” i et forsøg på at nedjustere meget af det, der sker omkring dem. 

Denne udelukkelse betyder ikke, at byboere mangler medfølelse over for andre, men at der 

opretholdes en distance som en form for overlevelsesstrategi. Denne strategi giver byboer mulighed 

for at fokusere tid og energi på de personer i deres liv, som virkelig betyder noget for dem, såsom 

familie og nære venner. (Yale 2010) At være distanceret og reserveret er altså et fænomen, som 

knytter sig til det at leve i en by og ikke nødvendigvis til det at være dansker. Da langt de fleste 

udenlandske arbejdstagere har job i virksomheder, som geografisk er placeret tæt på de større byer i 

Danmark, kan det resultere i en opfattelse af, at danskerne er meget selvtilstrækkelige.  

Respondent 5 har bemærket, at danskere har få venner, men at disse venskaber ofte er tætte 

venskaber, der er stiftet i barndommen eller i teenageårene. Respondenten føler, det er svært at 

hamle op med en norm om, at et venskab nødvendigvis må være af langvarig karakter for at være 

godt. Når familien i dag møder danskere, som de tror, de kan blive venner med, vælger de at 

fortælle, at de har tænkt sig at blive i Danmark på ubestemt tid. Familien har tidligere været mere 

ærlig omkring fremtidsplaner, men følte, at de blev afskrevet som potentielle venner, idet familien 

har en fornemmelse af, at danskere som udgangspunkt ikke ønsker at investere tid i korte 

venskaber. Respondent 5 påpeger, at løsningen på at knytte venskaber for en udenlandsk familie i 

Danmark findes ved hjælp af børnenes aktiviteter. Respondent 5 har et barn i en international skole 

og et barn i den danske folkeskole. Efter et år har familien knyttet mange venskaber med andre 

familier igennem den danske folkeskole, hvor der bruges mange kræfter på netop dette ud fra en 

betragtning om, at det nedsætter risiko for mobning. (Sammenmodmobning.dk) I den internationale 

skole bruges der ikke ressourcer på det sociale – her er det den akademiske del af skolens arbejde, 

der er i fokus. Respondent 5 synes, det er ærgerligt, eftersom mange familier med børn i 

international skole på grund af deres begrænsede netværk netop kan have behov for lidt hjælp i 

forhold til det at få venner i Danmark.  

Omkring begrebet hygge frembragte interviewet med respondent 5 også nogle interessante 

betragtninger. Inviteres man i Danmark til en hyggelig middag er den alt andet end uformel. 

Tværtimod vil bordet være dækket, stearinlysene tændt, og middagen vil være næsten klar, når 

gæsterne ofte uden deres børn ankommer præcist på klokkeslæt. Gæsterne bliver placeret om bordet 

og taler med hinanden, men ikke så meget med værtsparret, som servicerer og færdiggør maden i 

køkkenet på egen hånd. Respondenten synes til sammenligning med middage i hjemlandet, at den 
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danske udgave er af næsten rituel karakter, hvor alle spiller på forhånd planlagte roller. I 

respondentens hjemland vil en middag med gode venner være en invitation til hele familien om at 

dukke op midt på eftermiddagen, hvorefter alle hjælper hinanden både i køkkenet og med andre 

praktiske opgaver. Respondenten mener, at den store fascination af begrebet hygge er overvurderet, 

fordi det åbenbart ikke rigtigt betyder det, man siger det betyder. Respondenten mener, at det for én 

udefra er svært at forholde sig til, at det samme ord kan betyde afslappet og uformelt samvær 

mellem venner og familie og så samtidig være alt andet end det.  

 

5.5 Tema 4: Opfattelse af danskerne 

Respondent 7 finder, at danskerne er stolte af deres kultur, og at de er ufleksible i forhold til denne. 

Respondenten mener, at der i øjeblikket foregår en slags polarisering, hvor danskere enten klynger 

sig til en antiudenlandsk betragtning, eller hvor de accepterer påvirkning af deres kultur udefra. 

På spørgsmålet om, hvordan danskere opfatter sig selv svarer respondent 7, at han mener, at de 

danskere, han møder (overvejende danskere fra København) synes at have et højt selvværd. 

”Urban Danes see themselves as very much able to contribute to the world. They are very proud of 

their intellect. Almost to the point where a lot of ego is involved in the Danish Culture” 

Respondent 7 mener, at danskere i høj grad identificerer sig med velfærdsstaten og med det, den 

kan. Dette skaber problemer, når udlændinge med et andet livssyn flytter til Danmark. 

Respondenten mener, at velfærdsstaten giver mening, når danskere tænker den ind i forhold til 

andre danskere. Problemet opstår, når udefrakommende borgere inkluderes og bruger et system, 

som de dybest set ikke værdsætter eller tror på. Respondenten mener, at hvis danskerne i et større 

omfang kunne forholde sig fleksible i forhold til andres idéer omkring en velfærdsstat, kunne 

mange konflikter undgås.  

Netop velfærdsstaten og forståelsen af denne har været kilde til mange af de tanker, som professor 

ved CBS Uffe Østergaard har gjort sig omkring danskernes identitet og Danmark (Jyllandsposten 

2009):  

”Det er Danmarks paradoks, at vi er en stærk handelsnation med en åben økonomi, men samtidig 

er kulturelt og politisk lukkede. Vores velfærdsstat er netop ikke universel – den er for en klub af 

særligt udvalgte – og vi har indrettet os sådan, at vi ikke bare kan lukke alle ind i klubben”,  
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Ovennævnte afspejles også i problematikken ved den politik, der føres, når regeringen på den ene 

side ønsker at åbne op i forhold til den globale verden og samtidig finder støtte til sit 

parlamentariske grundlag hos Dansk Folkeparti, som ønsker en stram og lukket udlændingepolitik. 

Den førte politik kan desværre også give udenlandske arbejdstagere en fornemmelse af,at det ikke 

er alle, der ønsker deres tilstedeværelse i landet.  

5.6 Opsamling 

Igennem interviews med udenlandske arbejdstagere har jeg haft mulighed for direkte at spørge til 

deres opfattelse af Danmark og danskerne. Det første tema tog udgangspunkt i en helt konkret 

problemstilling omkring udlændinges opfattelse af deres første møde med Danmark. Mange har 

erfaringer med andre landes ambassader og ved, at det ofte er et besøg omgærdet med høj sikkerhed 

og mange spørgsmål til den ansøgende part. Man kan derfor ikke forvente en ubetinget positiv 

indstilling blandt de interviewede. Dog var jeg overrasket over de mange negative oplevelser, da det 

synes som en naturlig del af en ambassades opgaver at være åben og venlig over for de kunder, der 

kommer til repræsentationen.    

På baggrund af min egen erfaring fra udstationeringer i udlandet har jeg haft en fornemmelse af, at 

der kunne være skjulte forhold, som man som herboende dansker slet ikke er klar over kan være et 

problem for en udenlandsk arbejdstager. Indimellem er der også spørgsmål, som viser sig at falde 

ud til Danmarks fordel, og som der burde fokuseres mere på, når der kommunikeres om Danmark til 

udlandet. Jeg mener især at have synliggjort flere af disse forhold ved mit fokus på de fire begreber, 

jeg nævnte i indledningen til dette kapitel. At de interviewedes meninger omkring velfærdsstaten, 

hygge, venskaber og forskning kunne have en særlig interesse havde jeg ikke på forhånd antaget, 

hvilket blot understreger, at jeg som alle andre danskere har en blind plet i forhold til det, jeg 

iagttager. Jeg kan altså ikke se det fulde billede. I det næste kapitel vil jeg diskutere de fundne 

resultater af mine analyser med henblik på at belyse forskellige problemstillinger.      

6 Diskussion  

6.1 Introduktion 

Jeg vil i det følgende kapitel sammenholde min empiri og de resultater, jeg er kommet frem til i 

mine analyser med en teoretisk ramme bestående af danske eksperters udsagn og eksisterende teori 

omkring nation branding. Formålet med diskussionen er at forsøge at klarlægge, hvilken betydning 
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kommunikationen i forbindelse med markedsføringen af Danmark i udlandet har på tiltrækningen af 

udenlandsk arbejdskraft. Som følge af, at jeg i specialet har bygget min undersøgelse på en 

eksplorativ tilgang, hvor udforskning af eventuelle nye spørgsmål kan være af interesse, har jeg 

udpeget følgende punkter som grundlag for min diskussion   

 Markedsføring eller nation branding 

 På tværs af kulturer/selviagttagelse. 

6.2 Markedsføring eller nation branding 

I min diskursanalyse af websitet Denmark.dk argumenterede jeg i min opsamling for, at sitet har 

meget tilfælles med almindeligt markedsføringsmateriale. Dels ligner de mange filmklip små 

reklamefilm, dels ligner mange af sitets artikler, bortset fra det historiske materiale, de artikler, man 

ser i feriekataloger og i de magasiner, man finder i fly. Det skal også bemærkes, at der i mange 

artikler anvendes de samme lingvistiske redskaber som massemedier anvender, når det ønskes at 

udtrykke en relativt subjektiv mening som den eviggyldige sandhed. Flere af filmklippene er da 

også skabt af kommunikationsvirksomheden Bysted, som er kendt for store opgaver inden for både 

employer branding, corporate branding og almindelig markedsføring. (Bysted 2010)  

De statslige aktørers kommunikation på hjemmesiden har altså karakter af markedsføring. Dette 

skyldes muligvis,, at Denmark.dk har sit udgangspunkt i en kommunikationsplatform, der hviler på 

et strategisk grundlag, som i hovedtræk er udarbejdet af et konsulentfirma, som også er en stor 

spiller i markedsføringsbranchen i Danmark – Red Associates. (ReD Associates 2010). Jeg bygger 

min argumentation på det faktum, at essentielle dele af Red Associates anbefalinger er ført direkte 

videre i arbejdet i Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Således 

genfindes de fire hovedpunkter i Red Associates anbefaling på side 115 i perceptionsanalysen som 

de fire puslebrikker i kommunikationsplatformen i handlingsplanen på side 26 i selvsamme ordlyd. 

Det er også værd at bemærke, at Red Associates betragter det lave kendskab til Danmark som 

hovedudfordringen i en global markedsføring af Danmark. Anbefalingen fra Red Associates er at så 

mange kræfter som muligt sættes ind på at synliggøre Danmark på forskellige måder (Red 

Associates 2006:114) Red Associates differentierer ligeledes mellem to former for nation branding - 

en strukturel og en kommunikativ. Idet Red Associates allerede i sin indledning gør det klart, at 

virksomhedens arbejde ikke indebærer evaluering af politikområder eller af eksisterende indsatser 

inden for turisme og eksport, går jeg ud fra, at der er tale om en kommunikativ indsats. I samme 
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indledning vælger Red Associates også at præsentere Danmark som et varemærke, hvilket tyder på, 

at virksomheden har arbejdet med denne opgave på lige vilkår med andre af virksomhedens 

opgaver. Andres syn på den danske nation branding-indsats vidner også om, at denne mere opfattes 

som markedsføring end som nation branding. Således mener Henrik Merkelsen, at den aktuelle 

markedsføring af Danmark kun beskæftiger sig med overfladen. At vi ønsker, at udlandet skal læse 

rosenrøde artikler om Danmark, men at vi ikke vil ændre noget af det, der virkelig kan tiltrække 

udlandets interesse. (Merkelsen 2009). Og problematikken er netop, at markedsføring ikke er det 

samme som nation branding. Jævnfør Simon Anholt kan kommunikation ikke afløse politik, og at 

ændre et lands omdømme kræver en hel del mere end grafiske designs, annoncer og PR-kampagner. 

(Anholt 2010:6) Denne holdning bakkes op af Uffe Østergaard fra CBS, der mener, at omverdenens 

syn på Danmark i høj grad formes af de politiske valg, der foretages. Han henviser i den forbindelse 

til Danmarks deltagelse i krigene i Irak og i Afghanistan og til den danske udlændingepolitik. 

(Østergaard 2009) Mads Mordhorst, ligeledes fra CBS, pointerer, at der som sådan ikke er noget 

galt med nation branding, men at det er en opgave, som skal tages langt mere seriøst, end det er 

tilfældet i øjeblikket. Nation branding er for vigtig en opgave at overlade til et nation branding-

program med begrænset økonomi, som samtidig har sit udgangspunkt i simpel markedsføringslogik. 

(Mordhorst 2009)   

Med udgangspunkt i den fælles kommunikationsplatform i Handlingsplanen for offensiv global 

markedsføring har statslige aktører siden 2007 forsøgt at brande nationen igennem mange 

forskelligartede tiltag. Visit Denmarks forsøg på en viral kampagne virkede umådeligt klodset og 

amatøragtigt. ”Karen-videoen” blev hurtigt gennemskuet som en reklamekampagne og opnåede 

grundet sit kontroversielle budskab langt mere opmærksomhed i Danmark end i udlandet, hvilket 

næppe var formålet. Dernæst søgte Visit Denmark at fjerne videoen fra YouTube, hvilket blot 

vidner om en manglende forståelse for, hvordan internettet virker. Talkshow-værten Oprah 

Winfreys omtale af danske boligforhold under hendes besøg i Danmark i forbindelse med IOC-

kongressen overraskede også de fleste danskere, eftersom den viste lejlighed havde meget lidt 

tilfælles med de faktiske forhold. Ovenstående eksempler underbygger Mads Mordhorsts 

bekymring om, at indsatsen omkring branding af Danmark ikke håndteres professionelt nok. 

Resultatet af dette er, at det billede, der konstrueres af Danmark igennem statslige aktørers 

kommunikative tiltag i et stort omfang ikke kan genkendes af de udlændinge, der siden hen flytter 

til Danmark. Ifølge Simon Anholt synes denne tilgang til nation branding da også at være 
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problematisk, idet det er essentielt at selve ”produktet” også kan leveres – at løftet kan holdes. 

(Anholt 2009:102) 

 

6.3 På tværs af kulturer 

Forskelligheden af de mange tiltag, som alle har udgangspunkt i den brede 

kommunikationsplatform efterlader et mudret billede af Danmark. Man kan på den måde få indtryk 

af, at Danmark er beboet af promiskuøse kvinder i fremtidslignende boliger. Der synes altså på flere 

måder at eksistere en diskrepans imellem det, som de statslige aktører formidler på eksempelvis 

Denmark.dk og det, som udenlandske arbejdstagere selv oplever i deres daglige liv i Danmark. 

Således forstås begrebet hygge af danskere som afslappet samvær med venner og familie, mens det 

tilsyneladende opfattes på en anden måde af udenlandske arbejdstagere i Danmark. Det er også 

vigtigt at bemærke, at de interviewede udenlandske arbejdstagere synes at bruge mange ressourcer 

på problematikker, der ikke opfattes af danskere som problematiske. For størstedelen af danskere 

opfattes en velfungerende velfærdstat udelukkende som noget positivt. Det bliver således svært for 

os danskere at forholde os til, at andre kan opfatte selvsamme velfærdsstat som en begrænsende 

faktor i forhold til personlig frihed. Ikke desto mindre er dette tilfældet for bl.a. amerikanere, som 

vokser op i et samfund, hvor individualisme og det enkelte individs frihed til at vælge egne 

løsninger på livets udfordringer betragtes som en menneskeret. En amerikaner kan næsten føle, at 

alt initiativ, virkekraft og motivation slukkes af velfærdsstatens altopslugende omsorg, der følger 

individet fra vugge til grav. Incitamentet til at nå højere og længere i forsøget på at opnå et bedre liv 

og en højere status for sig og sine synes ikke at være så stor en nødvendighed i Danmark.  

Ovennævnte fører mig til at stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at lade danskere 

kommunikere til udlændinge om deres egen verden. Som nævnt tidligere er mennesker historiske og 

kulturelle væsner, og synet på vores omverden er kulturelt og historisk indlejret. Det betyder, at der 

i kommunikative situationer på tværs af kulturer bør tages højde for, at menneskers opfattelse af 

verden afspejler den kultur, der er dominerende i det samfund, vedkommende er vokset op i. Ved at 

iagttage sig selv er der således en risiko for at undlade at kommunikere information, som synes at 

være af indlysende karakter. I Niklas Luhmanns teori om sociale systemer tales der om ”den blinde 

plet”.  
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Man kan forestille sig, at det danske samfund er et selvrefererende system, hvor kommunikation 

kun kan trænge ind, hvis denne iagttages jævnfør systemets egen måde at iagttage på – et såkaldt 

autopoietisk system. Den kommunikation, der lykkedes med at trænge ind i systemet udsættes for 

en reducering af kompleksitet, der gør det muligt for systemet at forholde sig til kommunikationen. 

I en udenlandsdanskers hverdag betyder dette, at kun information, som omgivelserne kan forholde 

sig til vil være interessante at høre om. Hvis informationer om et andet land eller en anden kultur er 

meget anderledes end det, der kendes til i Danmark, er dette svært at forstå for en dansker. Men det 

samme gør sig gældende, når vi selv skal kommunikere om vores eget samfund. Når vi iagttager det 

samfund, vi selv er en del af, vil vi iagttage det som vi ser det, jævnfør autopoiesis, hvilket betyder, 

at en del vil være skjult, da vi iagttager igennem vores egen optik. Der vil være noget, vi ikke kan se 

– en blind plet. 

I et forsøg på at undgå den blinde plet introducerer Luhmann en iagttagelse i anden orden, som er 

en iagttagelse af iagttagelsen. Herved bliver det muligt at identificere de blinde pletter – i dette 

tilfælde ville det således blive muligt at sikre, at også det, der er indlysende for afsenderen alligevel 

identificeres og indgår som en del af kommunikationen om Danmark til udlandet. For eksempel 

ville udenlandske arbejdstagere i dette speciales interviewundersøgelse have haft gavn af på forhånd 

at vide, at størstedelen af alle husholdningers økonomi i Danmark er afhængig af indkomsten fra to 

fuldtidsjob. At lade ikke-danske foretage iagttagelsen i anden orden ville skabe endnu bedre 

muligheder for en tværkulturel kommunikation, idet den iagttagende så også ville benytte andre 

koder grundet en anden kulturel baggrund end de koder, der bruges af danskere.     

 

7 Konklusion, Anbefalinger og Perspektivering 

7.1 Konklusion 

Formålet med nærværende speciale har været at undersøge, hvordan kommunikationen i forbindelse 

med markedsføringen af Danmark i udlandet påvirker tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft.  

At brande et land med løfter, der ikke kan holdes er en dårlig løsning. Nation branding handler 

netop ikke om markedsføring, men om at skabe de rammebetingelser, der skal til, for at den 

udenlandske arbejdskraft har lyst til at blive i Danmark, når den først er ankommet til landet. Den 

danske regering spiller en stor rolle i at sikre, at dette sker. Den politik, der føres i Danmark synes 



Nation Branding af Danmark som arbejdsland 

 

62 

 

dog indimellem at være offer for modsatrettede kræfter, hvilket resulterer i, at der på den ene side 

køres en stram udlændingepolitik med henblik på at minimere nogle udlændinges mulighed for at få 

ophold i landet, mens der på den anden side bruges mange penge på at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft. Udlændinge, der ønsker at rejse ind i landet oplever dette på første hånd, når de søger 

om indrejsetilladelse på de danske repræsentationer i udlandet.    

De statslige aktører kommunikerer ét, og udenlandske arbejdstagere oplever noget andet, når de 

flytter til landet. En del af denne diskrepans skyldes, at der i Handlingsplanen for Offensiv Global 

Markedsføring af Danmark ikke synes at have været taget hensyn til, at kommunikationen i et stort 

omfang er tværkulturel. I mine analyser fremdrog jeg således flere forhold, som slet ikke adresseres 

i den førte kommunikation, hvilket skyldes at disse forhold er af indlysende karakter for de, der 

afsender kommunikationen. I mine anbefalinger og i min perspektivering vil jeg uddybe, hvorledes 

det kan være muligt at imødekomme de problemstillinger, jeg har frembragt i dette speciale.    

 

7.2 Anbefalinger  

Det problem, som Danmark står overfor i forhold til stagnationen i antallet af personer i den aktive 

arbejdsstyrke er et af de største samfundsproblemer i nyere tid. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, som 

er Overvismand i Det økonomiske Råd fastholder, at strukturreformer er nødvendige, hvis Danmark 

skal imødekomme det stigende underskud i statskassen. (Jersild Live 2010) 

En løsning på dette problem kunne være at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og dernæst at 

fastholde denne i Danmark i længere tid. 

Som før nævnt har den nation branding-indsats, der er iværksat i Danmark mere tilfælles med en 

markedsføringsindsats af et produkt end af opbyggelsen af et lands competitive identity.  

Det første skridt må derfor være for regeringen at beslutte, hvad det er man vil. Man kan enten 

forsætte præstationen som nu eller der kan påbegyndes en indsats med udgangspunkt i mere 

strukturelle forandringer. Mit forslag er at iværksætte en strategi, som tager udgangspunkt i at 

undersøge, hvad det er for rammebetingelser der skal skabes for at udenlandske arbejdstagere ville 

ønske at blive i landet. I dette arbejde er det vigtigt at inddrage ressourcer med kompetencer inden 

for tværkulturel forståelse, idet der i det eksisterende forarbejde ikke synes at have været lagt vægt 

på dette.   
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Jeg vil også kort komme med anbefalinger til løsning af to mere konkrete problemstillinger: 

Den rolle som ambassaderne spiller ved sin blotte tilstedeværelse i alverdens lande giver mulighed 

for at anvende public diplomacy-værktøjerne til fulde og gøre Danmark kendt på en mere positiv 

måde. Uanset hvor mange kræfter, der lægges i både soft power-indsats og i branding af Danmark- 

er det første indtryk, de interviewede respondenter har fået, med til at forringe Danmarks omdømme 

i udlandet. Jeg mener klart, at der på dette punkt er mulighed for en forbedring. Soft power 

formidles netop igennem den direkte og indirekte kontakt med andre landes borgere i deres egne 

lande – og det er ærgerligt, at Danmark forspilder denne chance for at give et første godt indtryk.   

Igennem børn og børns skolegang får mange forældre og familier nye venner. Der er her muligt for 

udlændinge at stifte gode venskaber med danskere, selvom mange danskeres venskaber ofte går 

langt tilbage i tiden. Ved at videreudvikle den indsats, der i øjeblikket udføres i forbindelse med 

antimoppekampagnen i en del af landets skoler vil det være muligt for udenlandske arbejdstagere at 

opstarte venskaber med danske familier igennem børnenes fælles sociale netværk. Dette initiativ 

kunne også med fordel udbredes til de internationale skoler. 

7.3 Perspektivering  

Jeg vil her foreslå perspektiver til, hvordan arbejdet i dette speciale kan fortsættes enten som en 

videreudbygning af nærværende diskussion eller som et selvstændigt undersøgelsesområde.   

Målgruppen for den indsats, der føres igennem Handlingsplanen for Offensiv Global markedsføring 

af Danmark i øjeblikket er OECD-landene og de nye markeder, som er af særlig interesse for 

Danmark – de såkaldte BRIC-lande. Et spændende studie kunne tage udgangspunkt i at undersøge, 

om de nye markeder reelt har noget at byde på i forhold til helt specifikke områder som turisme, 

investering og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.   

I de sidste år har Danmark i stort omfang og i stor konkurrence med mange andre lande forsøgt at 

brande sig som grøn og forrest i kampen for et bedre klima. Men ifølge Simon Anholdt er det 

unikke i et lands brand ekstremt vigtigt. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om det 

brand, Danmark har i dag, og som er resultatet af 200 års hårdt arbejde ikke i virkeligheden er et 

bedre fundament for en offensiv global branding-strategi.  Paradoksalt nok synes der at herske bred 

enighed om, at Danmark har behov for at blive brandet på en ny og mere opdateret måde, til trods 

for, at andre lande med mere traditionelle og måske næsten gammeldags brands placeres højere på 

Anholt Nation Brand Index. (Schweiz og Frankrig).  
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Som nævnt i konklusionen synes regeringens politik i forbindelse med markedsføringen af 

Danmark i udlandet at være offer for modsat rettede kræfter. Det kunne i dette lys være interessant 

nærmere at undersøge og udforske hvad Hans Branner kalder den nye dobbelthed i dansk 

udenrigspolitik. Jeg mener at men i dette arbejde ville kunne finde forklaringer og eventuelle 

løsninger på flere af de kommunikative udfordringer jeg har fremfundet i dette speciale. 
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Resumé 
 

Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Social-

demokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået aftale om 

denne handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. 

 

Handlingsplanen skal skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlan-

det, så vi også fremover står stærkt i den globale konkurrence om kreative 

og kompetente medarbejdere, turister, studerende, investeringer og globale 

markedsandele. Målet er, at kendskabet til Danmarks styrker og kompeten-

cer i 2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. 

Danmark lå i efteråret 2006 nummer 14. 

 

Analyserne viser, at Danmark i det meste af verden ikke er særligt kendt, 

og at billedet af Danmark er uklart. Det er tilfældet til trods for, at en række 

internationale sammenligninger af landes styrker viser, at Danmark har 

meget at byde på – fx har vi et godt forretningsklima, et fleksibelt arbejds-

marked og stor økonomisk lighed, ligesom vi har en række erhvervsmæssi-

ge styrkepositioner. Danmarks store potentiale udnyttes dermed ikke fuldt 

ud, og der er derfor særligt brug for en indsats, der øger kendskabet til 

Danmarks styrker og værdier.  

 

Analyserne af udlandets opfattelse af Danmark – og erfaringerne fra andre 

lande – viser, at der er behov for at forny og forbedre markedsføringen af 

Danmark. Vi skal derfor styrke indsatsen med følgende virkemidler: 

• Der skal satses på at skabe og promovere flere og mere markante be-

givenheder af internationalt format. 

• Koordinationen af markedsføringsindsatsen skal styrkes. 

• Der skal skabes mere synergi mellem offentlige og private aktører – og 

både erhvervsliv, kulturliv og almindelige borgere skal i højere grad ind-

drages. 

• Ved hjælp af en fælles kommunikationsplatform skal der kommuni-

keres et mere klart og stringent billede ud til resten af verden under be-

hørig hensyntagen til de enkelte målgrupper. 

• Danmark har en række globale styrkepositioner, men de skal bruges 

mere aktivt i markedsføringen, end tilfældet er i dag. 

• Indsatsen skal være direkte, målrettet og tilpasset de relevante mål-

grupper i udlandet. 
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Konkret lægges der op til, at der skal sættes ind både med en række tvær-

gående initiativer samt med en målrettet indsats inden for fem særlige om-

råder. 

 

Den tværgående indsats skal særligt sikre en mere slagkraftig og koordi-

neret markedsføring. Indsatsen omfatter bl.a. et samlet DanmarksInitiativ, 

der skal bidrage til at øge kendskabet til Danmark og skabe mere sammen-

hæng i markedsføringens budskaber. 

 

Hovedelementet er etablering af Fonden til Markedsføring af Danmark. Fon-

den skal øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. 

Det skal særligt ske ved at understøtte og fremme større, perspektivrige 

begivenheder, fremstød, konferencer, kampagner mv., der skaber opmærk-

somhed om Danmark. Fonden får en selvstændig bestyrelse, og fonden 

sekretariatsbetjenes af en tværministeriel taskforce. Taskforcen skal også 

bidrage til at styrke koordinationen af ikke mindst de offentlige myndighe-

ders markedsføringsindsats. 

 

Der etableres endvidere et markedsføringspanel, der skal sikre, at indsatsen 

forankres solidt i det danske samfund, således at private virksomheder, 

fonde og organisationer mv. bidrager til en samlet markedsføring af Dan-

mark. 

 

Derudover gøres offentlighedsdiplomati til et selvstændigt indsatsområde 

forankret i Udenrigsministeriet. Det drejer sig om en indsats rettet direkte 

mod meningsdannere og beslutningstagere i andre lande. 

 

Endelig iværksættes en styrket indsats i forhold til den internationale pres-

se, der udvikles en digital Danmarksfilm, og Danmark sikres større synlig-

hed på internettet. 

 

Markedsføringen af Danmark som kreativ nation skal ligeledes styrkes. 

Dansk design og arkitektur skal markedsføres internationalt. 2009 gøres til 

sportsår i Danmark, og der skal udvikles et koncept, der muliggør, at dan-

ske kreative kompetencer markedsføres effektivt på vigtige markeder gen-

nem målrettede fremstød. Endelig iværksættes initiativer rettet mod til-

trækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.  

 

Som turistmål har Danmark en udfordring med fortsat at udvikle turisme-

produktet og tiltrække nye målgrupper. I de senere år har der således væ-

ret en tilbagegang i antallet af udenlandske overnatninger. Indsatsen for at 
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markedsføre og synliggøre kystturismen og storbyturismen skal derfor styr-

kes. Samtidig skal den nye markedsføringsfond bidrage til at styrke Dan-

marks position som konferencevært. Videre skal det sikres, at visumregler 

og administration ikke udgør en unødvendig stor hindring for de turister, der 

ønsker at besøge Danmark. 

 

Som uddannelsesland er Danmark forholdsvist ukendt. Samtidig kommer 

relativt få udenlandske studerende til landet, selvom de studerende, der 

kommer til Danmark, er meget tilfredse med deres ophold. Der skal derfor 

igangsættes en national indsats for at profilere hele Danmark som uddan-

nelsesland og understøtte uddannelsesinstitutionernes markedsføringsinitia-

tiver inden for alle videregående uddannelsessektorer. Indsatsen skal gen-

nemføres i et samarbejde mellem staten og uddannelsesinstitutionerne, 

hvor staten påtager sig ansvaret for at drive initiativet. Samtidig skal Dan-

mark blive bedre til at bruge det aktiv, udenlandske studerende udgør. De 

udenlandske studerende skal bl.a. have bedre muligheder for praktik og 

studiejob og for at søge job i Danmark efter endt uddannelse. Endelig skal 

det sikres, at flere velkvalificerede studerende fra udviklingslande får mulig-

hed for at studere i Danmark. 

 

Som investeringsland er det afgørende for et lille land som Danmark, at 

der løbende er en markant og fokuseret indsats rettet mod de relevante 

investorer i udlandet. Der iværksættes derfor et samlet initiativ, der skal 

styrke markedsføringen af Danmark som investeringsland. Samtidig opret-

tes en kvikskranke, der skal hjælpe de virksomheder, som allerede har valgt 

at investere i Danmark.  

 

På eksportfremmeområdet er der i lyset af globaliseringens udfordringer 

behov for en styrkelse og yderligere modernisering af den danske indsats. 

Det sker gennem et samlet initiativ, der konkret indebærer oprettelse af nye 

handelskontorer, flere etableringsinkubatorer, udsendelse af sektoreksper-

ter, markedsføring af innovative og værdibærende små og mellemstore 

virksomheder samt udvikling af nye innovative rådgivningsværktøjer. 

 

Der gennemføres en samlet evaluering af indsatsen i 2010, hvor der følges 

op på effekten af de enkelte initiativer samt på fremdriften i arbejdet. 

 

Den samlede indsats fremgår af tabel 1 på næste side.  
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Tabel 1: Initiativer – indsats i millioner kr. 

 
2007 2008 2009 2010 I alt 

Tværgående initiativer      

DanmarksInitiativet (Fonden til Markedsføring af Dan-
mark og styrket koordination) 

41,5 41,0 32,0 35,5 150,0 

Offentlighedsdiplomati 7,5 7,5 7,5 7,5  30,0 

Styrket international presseindsats 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

Styrket brug af internettet til markedsføring af Dan-
mark 

2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

Den Digitale Danmarksfilm*  -  -  -  -  - 

      

Særlige indsatsområder      

Danmark som kreativ nation      

International Design Week Denmark 9,0  4,0  6,0  3,0 22,0 

The Danish Year of Sports 2009  2,5  2,5  4,0  0,5  9,5 

EXPO 2008 og Creative Nation*  2,5  -  -  -  2,5 

Kampagner og anden indsats rettet mod tiltrækning af 
kvalificeret udenlandsk arbejdskraft* 

2,5 2,5 2,0 2,0 9,0 

Danmark som turistmål      

Styrket indsats for kystturismen  8,0  7,0  8,0  10,0 33,0 

Styrket indsats for markedsføring af storbyturismen 6,0 7,0  6,5  7,5 27,0 

Hurtigere visumadministration for turister og erhvervs-
rejsende* 

 -  -  -  -  - 

Danmark som uddannelsesland      

Samlet indsats for international markedsføring af 
Danmark som uddannelsesland 

3,0 7,0 7,0 7,0 24,0 

Nemmere og hurtigere adgang til Danmark for kvalifi-
cerede udenlandske studerende* 

- - - - - 

100 MBA-stipendier til ledere fra udviklingslandene* - - - - - 

Danmark som investeringsland og modernisering af eksportfremme 

Styrket investeringsfremmeindsats 6,0 9,0 11,0 11,0 37,0 

Kvikskranke for udenlandske virksomheder - 3,0 2,5 2,5 8,0 

Modernisering af eksportfremmeindsatsen 4,0 5,0 10,0 11,0 30,0 

      

Total 100,0 103,0 104,0 105,0 412,0    

Note *: Disse initiativer er enten udgiftsneutrale eller finansieres helt eller delvis på anden vis end gennem puljen 
til markedsføring af Danmark. 
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1. Indledning 

Danmark vil vinde på bedre 
kendskab 

Kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i udlandet er vig-
tigt for Danmarks evne til at løfte globaliseringens udfordringer. 
Derfor lanceres en offensiv og sammenhængende indsats for mar-
kedsføring af Danmark. Målet er, at kendskabet til Danmarks styr-
ker og kompetencer i 2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene 
og de nye vækstlande. 

 

Globaliseringen betyder, at vi knytter flere og flere forbindelser på tværs af 

landegrænserne. Handlen stiger. Kulturudvekslingen øges. Og nye mulighe-

der og konflikter opstår.  

 

Samlet er det en god udvikling for Danmark, for vi er et af de lande i ver-

den, der står bedst rustet til at møde globaliseringens udfordringer.  

 

Danmarks udgangspunkt er stærkt. Med Aftale om fremtidens velstand og 

velfærd og investeringer i fremtiden fra juni 2006 og Aftale om udmøntning 

af globaliseringspuljen fra november 2006 er grunden lagt til også at sikre 

Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Det sker gennem markante investe-

ringer i uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri.  

 

Samtidig giver Udenrigsministeriets analyse, Den grænseløse verden, en 

solid ramme for en styrket dansk tilstedeværelse i globaliseringens brænd-

punkter og håndtering af de særlige nye udfordringer, der opstår der.  

 

De konkrete gevinster kommer dog først fuldt i hus, når både vi selv og de 

relevante målgrupper i udlandet også er klar over, hvad danskerne kan, og 

når vi er opmærksomme på de styrker, man har i andre lande.  

 

Internationale målinger af kendskabet til de enkelte lande viser, at Danmark 

ligger i midterfeltet, og at omverdenen ikke har et særligt klart billede af 

Danmarks styrker og kompetencer. Turismen i Danmark oplever ikke sam-

me vækst som i andre lande. Når det gælder evnen til at tiltrække investe-

ringer, klarer vi os ikke helt så godt som de bedste lande – heller ikke når 
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man tager højde for vores størrelse. Og på trods af, at danske virksomheder 

oplever fremgang på eksportmarkederne, står vi ikke stærkt på de store 

vækstmarkeder i bl.a. Asien og Østeuropa.  

 

På denne baggrund fremlægges nærværende handlingsplan for en offensiv 

global markedsføring af Danmark med 18 konkrete initiativer.  

 

1.1. Indsatsens mål 

Hensigten er at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark på de 

områder, hvor det giver konkrete fordele i den internationale konkurrence 

om kvalificeret arbejdskraft, turister, studerende, investeringer og globale 

markedsandele. 

 

Konkret er målet, at kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 

2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande.  

  

Planen omfatter derfor både en tværgående indsats og en række initiativer 

inden for fem områder, hvor et bedre kendskab til Danmarks styrker og 

kompetencer i særlig grad vil være til gavn for Danmark. Mål og indsatsom-

råder er illustreret i figur 1.  

 

Figur 1: Mål og indsatsområder 

 

Særlige
indsatsområder

Modernisering af 
eksportfremme

Danmark som 
uddannelsesland

Danmark som
turistmål

Danmark som
kreativ nation

Tværgående
initiativer

Den tværgående
indsats skal sikre:

• Bedre organisering

• Stærkere 
koordinering

• Flere markante 
begivenheder mv.

Mål:
I 2015 skal kendskabet til Danmarks 
styrker og kompetencer være i top 

10 blandt OECD-landene og
de nye vækstlande

Danmark som 
investeringsland

 
 
 

Inden for de fem indsatsområder er målene følgende: 
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o At styrke kendskabet til Danmark som kreativ nation. Målet er både at 

bane vejen for større afsætning af kreative danske produkter og vise 

omverdenen, at Danmark er et godt sted at leve, bo og arbejde for dyg-

tige mennesker fra hele verden. 

 

o At styrke kendskabet til Danmark som turistmål. Formålet er her at 

bidrage til øget vækst i turismen, samt til at udvide Danmarks internati-

onale netværk. 

 

o At styrke kendskabet til Danmark som uddannelsesland. Formålet er at 

tiltrække flere kvalificerede udenlandske studerende. Samtidig skal 

Danmark blive bedre til at drage nytte af det potentiale, udenlandske 

studerende udgør. 

 

o At styrke kendskabet til Danmark som investeringsmål. Formålet er at 

tiltrække flere videntunge udenlandske investeringer til Danmark, der 

skaber arbejdspladser og vækst.  

 

o At modernisere eksportfremmeindsatsen, så den mere effektivt åbner 

døre og skaber nye muligheder for dansk erhvervsliv. Formålet er et øge 

danske virksomheders eksport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 11

 

2. Analyse af kendskabet til Danmark  

Danmark er ikke særlig 
kendt 

Analyserne viser, at Danmark i det meste af verden ikke er særlig 
kendt, og at billedet af Danmark er uklart. Men når der er et billede 
af Danmark, er grundholdningen positiv. Samtidig viser en række 
internationale undersøgelser, at Danmark har meget at byde på. 

 

Arbejdet med at markedsføre Danmark tager udgangspunkt i et omfattende 

analysearbejde, der omfatter både kvantitative og kvalitative undersøgelser 

af kendskabet til Danmark i udlandet og studier af mere end 10 andre lan-

des erfaringer med markedsføring. Det samlede analysegrundlag fremgår af 

figur 2. 

 

Udlandets syn på Danmark i dag er naturligvis en vigtig brik i fundamentet 

for den fremadrettede markedsføringsindsats. Samtidig er det vigtigt, at det 

billede, der skal sendes ud i verden, også er i tråd med, hvordan danskerne 

ser sig selv. Der er derfor blevet lagt stor vægt på at inddrage danske og 

udenlandske eksperter og interessenter. 

 

Med det udgangspunkt er der gennemført en række analyser, som tilsam-

men giver et detaljeret og nuanceret billede af udlandets syn på Danmark, 

vores væsentligste styrker og svagheder samt danskernes egne – og ofte 

meget forskellige bud på – hvad der er godt og positivt ved Danmark. Ana-

lysegrundlaget kan findes på www.oem.dk.1  

 

På baggrund af de gennemførte analyser tegner der sig et billede af, hvor-

dan det står til med kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer. Det 

er imidlertid ikke nok blot at se på kendskabet til Danmarks styrker og 

kompetencer i sig selv.2 

 

I undersøgelsen fokuseres der derfor i denne sammenhæng både på det 

samlede kendskab til Danmark og på kendskabets karakter.  
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Figur 2: Grundlaget for udarbejdelse af handlingsplanen 

DKDK

Fakta om
Danmark

Analyse af kendskabet til 
Danmark i udlandet

Dialog med eksperter og interessenter

Kvalitativ interview-
undersøgelse 

150 personer har medvirket i 
grundige personlige interview, 
gruppeinterview  og telefon-
interview

Interviewene dækker 10 lande: 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, 
Polen, Rusland, Indien, Kina, 
Sydkorea, Brasilien og USA1)

* * *

Repræsentativ 
spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelse blandt 
25.000 personer i 35 lande 2)

* * *

Medieanalyse
• Analyse af omtalen i engelsk- og 
spansksprogede aviser • Analyse 
af Danmarks tilstedeværelse på
internettet 1)

Danmarks ressourcer ifølge 
internationale benchmark
En samling af internationale 
benchmark viser, hvad Danmark 
reelt kan byde på 1)

Den eksisterende 
markedsføringsindsats
En kortlægning af de initiativer, som 
ministerierne har i dag 

Analyse af 
nation branding

Andre landes erfaringer
Analyse af markedsførings-
indsatsen i 10 udvalgte
lande 1)

Eksperter
Dialog med danske
og udenlandske
branding-eksperter

RR

Temamøder – 7 møder om...
• Andre landes erfaringer med nation branding • Dan-
marks udgangspunkt – styrker og værdier • Investeringer 
• Turisme • Danmark som kreativ nation • Uddannelse •
Eksport

Mere end 300 har deltaget i direkte dialog
Det gælder eksperter, ressourcepersoner og interessenter 
fra organisationer og markedsføringsaktører

 
Anm.: En stor del af baggrundsmaterialet kan findes på Økonomi- og Erhvervsmini-
steriets hjemmeside www.oem.dk. Det gælder analyserne markeret med 1) der indgår 
i Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv global markedsføring 
af Danmark, ReD Associates, oktober 2006 og analysen markeret med 2) et resumé af 
Anholt Nation Brand Index, GMI, andet kvartal 2006 
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Den samlede konklusion er – kort fortalt – at Danmark i dag ikke er særlig 

godt kendt i udlandet. Men samtidig viser en bred vifte af internationale 

undersøgelser, at Danmark reelt har rigtig meget at byde på.  

 

Der er derfor ekstra god grund til at gøre en offensiv indsats for at mar-

kedsføre Danmark. Konklusionerne uddybes i de følgende afsnit. 

 

2.1. Danmark ikke videre kendt 

Analyserne viser, at det generelle kendskab til Danmark er begrænset. I 

interviewundersøgelsen blandt 150 mennesker i udlandet, der har en for-

bindelse til Danmark, ved personerne ofte en del om danske forhold inden 

for deres egen branche. Men som regel ved de ikke ret meget andet om 

Danmark.  

 

Konklusionen understøttes af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 

om 35 landes brand med mere end 25.000 deltagere, det såkaldte Anholt 

Nation Brand Index. Danmark er først og fremmest kendt for fødevarer og 

en velfungerende offentlig sektor, men ellers ikke for ret meget andet. Hvad 

angår det generelle kendskab til styrker og kompetencer, ligger Danmark 

således i mellemgruppen af de 35 lande efter blandt andre Sverige, Norge, 

Holland og Schweiz. Se tabel 2. 

 

Tabel 2: Nationers brand – rangordning af 35 lande 

1. Storbritannien 13. Norge 25. Indien 

2. Canada 14. Danmark  26. Sydkorea 

3. Tyskland 15. New Zealand 
 

27. Mexico 

4. Schweiz 16. Belgien 28. Ægypten 

5. Italien 17. Irland 29. Tjekkiet 

6. Frankrig 18. Portugal 30. Polen 

7. Japan 19. Kina 31. Malaysia 

8. Sverige 20. Rusland 32. Sydafrika 

9. USA 21. Ungarn 33. Estland 

10. Australien 22. Brasilien 34. Indonesien 

11. Spanien 23. Singapore 35. Tyrkiet 

12. Holland 24. Argentina  
Kilde: Anholt Nation Brand Index, GMI, andet kvartal 2006  

 

Samtidig viser undersøgelsen, at den faktor, der mere end noget andet af-

gør udlændinges kendskab og holdning til Danmark, er, om de har været i 

direkte kontakt med Danmark eller danskerne.  
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Hvis Danmarks brand udelukkende blev vurderet af de personer, der har et 

personligt kendskab til Danmark, ville det således være på højde med de 

bedste i verden, kun overgået af Storbritannien og Canada. Se figur 3. 

 

Figur 3: Kendskab til Danmark fører til positiv vurdering 
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14.

3.

Vurderingen blandt 
”tilfældige” udlændinge

Vurderingen af Danmark blandt de
udlændinge, der har været i Danmark

Rangorden

 
Kilde: Anholt Nation Brand Index, GMI, andet kvartal 2006  
 

Det betyder, at et styrket kendskab til Danmark med stor sandsynlighed vil 

forbedre vores brand næsten tilsvarende.  

 

Det svage kendskab hænger formentlig tæt sammen med, at Danmark er 

meget lidt synlig i den internationale presse. Som det fremgår af tabel 3, er 

Danmark blandt de lande i undersøgelsen, der får mindst opmærksomhed i 

engelsk- og spansksprogede aviser verden over. Det samme gælder på in-

ternettet, hvor der fx er forholdsvist få Google hits på Danmark. 

 

Danmark fylder som lille land - måske naturligt nok – mindre i det internati-

onale mediebillede end mange større lande. Korrigerer man alligevel for 

landenes indbyggertal forbedrer det imidlertid ikke billedet væsentligt i for-

hold til de mindre lande, Danmark normalt sammenlignes med. 

 

Den første og mest umiddelbare opgave, der skal løses som led i arbejdet 

med at markedsføre Danmark, er således at øge kendskabet til Danmark.  
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Tabel 3. Omtale af lande i internationale medier (2. kvartal 2006) 

Land Artikler Land Artikler 

1. Storbritannien 15.305 20. Holland  1.043 
2. USA 12.715 21. Singapore  968 
3. Kina 6.609 22. Tjekkiet  903 
4. Canada 6.211 23. Sverige  764 
5. Tyskland 4.914 24. Polen  567 
6. Frankrig 4.553 25. New Zealand  507 
7. Indien 4.519 26. Sydkorea  447 
8. Brasilien 4.277 27. Sydafrika  442 
9. Mexico 3.525 28. Ægypten  441 
10. Japan 3.415 29. Malaysia  431 
11. Italien 3.121 30. Schweiz  344 
12. Australien 2.039 31. Ungarn  254 
13. Spanien 1.711 32. Norge  237 
14. Rusland 1.708 33. Belgien 220 
15. Irland 1.596 34. Danmark 178 
16. Argentina 1.472 35. Finland  161 
17. Portugal 1.230 36. Island  97 
18. Tyrkiet 1.148 37. Estland  21 
19. Indonesien 1.100    

Kilde: Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv global markeds-
føring af Danmark, ReD Associates 2006. Undersøgelsen er baseret på engelsk- og 
spansksprogede medier. 

 

2.2. En uklar opfattelse 

Ud over det lave samlede kendskab til Danmark viser spørgeskemaundersø-

gelsen også, at den begrænsede opfattelse, der er af Danmark, i de fleste 

tilfælde er uklar.  

 

Danmark er ganske vist kendt i udlandet for en veludviklet offentlig sektor 

og fødevarer. Dansk smør, bacon og kager er kendt og respekteret verden 

over. Men her stopper kendskabet ofte. En del af svarpersonerne mener fx, 

at vi har en blomstrende bilindustri, og de færreste har kendskab til, hvad 

Danmark har at byde på, når det gælder kultur.  

 

Indtrykket bekræftes af interviewundersøgelsen. Hverken inden for turisme, 

investering, eksport, kultur og historie eller uddannelse og forskning er der 

en markant, klar og entydig dansk profil, der formår at trænge igennem 

bredt i udlandet.  
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Kendskabet varierer dog meget alt efter, hvor i verden der spørges. I lan-

dene helt tæt på (fx Tyskland og Sverige) har interviewpersonerne et rime-

ligt tidssvarende billede af Danmark. Kommer man lidt længere væk geo-

grafisk og kulturelt, fx til USA og Rusland, tegner der sig et billede, der me-

re ligner Danmark i 50’erne med velfærdsstatens fremvækst, klassisk dansk 

design og godt smør og bacon. Endelig bliver billedet i Kina, Brasilien og 

Sydkorea endnu mere uskarpt og fortidigt. Her er det vikinger og H.C. An-

dersen, der forbindes med Danmark.  

 

Det er der ikke i sig selv noget galt i. H.C. Andersen og fødevarer er gode 

ting, som det er positivt, at Danmark forbindes med. Problemet er, at bille-

det af det moderne danske samfund står meget uklart i udlandet. Det er en 

udfordring, når vi gerne vil kendes som et moderne land, der både er et 

meget attraktivt sted at leve, bo og arbejde, og som samtidig producerer 

bl.a. biotek, vedvarende energi, it-løsninger, kvalitetsfødevarer, kultur og 

serviceydelser i verdensklasse.  

 

Det uklare billede er sammen med det lave kendskab de to største udfor-

dringer for arbejdet med at markedsføre Danmark offensivt globalt. 

 

2.3. Et grundlæggende positivt billede 

I forhold til at få håndteret udfordringerne er den positive mulighed for Dan-

mark, at når der er et billede af Danmark, så er det i altovervejende grad 

positivt. Og Danmarks styrker findes på områder, der er relevante og ved-

kommende for andre samfund og de fleste udlændinge.  

 

Konkret er der på baggrund af ca. 150 interview med udlændinge identifice-

ret 16 pointer, der forbindes med Danmark. Fx at danske produkter, ser-

viceydelser mv. er kendetegnet ved høj kvalitet. Disse temaer er efterføl-

gende samlet til seks egenskaber, der – med både positivt og negativt ind-

hold – karakteriserer Danmark.  

 

Endelig er disse reduceret yderligere til fire temaer, der er baseret på en 

bevidst udvælgelse af de positive budskaber, Danmark allerede i dag i et 

vist omfang forbindes med. Fremgangsmåden er beskrevet mere udførligt i 

appendikset til handlingsplanen. De fire temaer udgør grundlaget for den 

kommunikationsplatform, der er beskrevet senere i planen. 
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Samtidig viser analysen, at Danmark inden for udvalgte nicher allerede i 

dag har en meget stærk position. Det drejer sig særligt om design, film, 

miljø- og energiteknologi, fødevarer og en attraktiv samfundsmodel. 

 

2.4. Danmark har meget at byde på 

Der er meget, der tyder på, at den svage, men grundlæggende positive, 

opfattelse ikke er grebet ud af luften.  

 

Konkurrenceevneredegørelsen, Danmark i den globale økonomi: Konkurren-

ceevneredegørelse 2006, indeholder en måling af forhold af betydning for 

Danmarks internationale konkurrencekraft. Heraf fremgår det bl.a., at vi på 

flere områder er blandt de bedste i verden.  

 

Vi er et velstående samfund med høj sammenhængskraft. Danmark er et 

trygt sted at leve uden de store skel, man finder mange andre steder i ver-

den. Vores arbejdsmarked er samtidig blandt de mest fleksible, ligesom vi 

har en effektiv offentlig service og en sund samfundsøkonomi. Endelig er 

Danmark et relativt åbent samfund med stor samhandel med andre lande 

og mange grænseoverskridende investeringer.  

 

Danmark klarer sig samtidig rigtig godt i en række anerkendte internationa-

le benchmark fra Verdensbanken, The Economist Intelligence Unit, IMD, 

World Economic Forum m.fl., som det fremgår af figur 4. Det land, der er 

bedst placeret i hver af de viste undersøgelser, er placeret yderst. Og som 

det fremgår, ligger Danmark (den kraftige røde streg) yderst og dermed 

bedst på mange af områderne.3 

 

Danmark har ifølge de internationale undersøgelser rigtig meget at byde på. 

Særligt er det bemærkelsesværdigt, at Danmark klarer sig godt både i de 

fleste internationale undersøgelser af "hårde" parametre som konkurrence-

evne, erhvervsklima og BNP pr. indbygger og i forhold til såkaldt "bløde" 

områder som livskvalitet, indbyggernes lykke og menneskelig udvikling.  

 

Flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, er gode på enkelte af 

områderne. For eksempel klarer Sverige sig også godt i forhold til de fleste 

bløde områder, men knap så godt på de hårde. Danmark skiller sig i denne 

sammenhæng ud ved at stå godt på både bløde og hårde områder. Det gør 

få lande – om nogen – så godt som Danmark.  
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Figur 4: Danmark set gennem internationale benchmark 
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Kilde: Baseret på Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv glo-
bal markedsføring af Danmark. ReD Associates, 2006. 

 

2.5. Erfaringer fra udlandet 

Da konkurrencen om international opmærksomhed er benhård, arbejder 

næsten alle lande i den vestlige verden og Asien på forskellig vis med natio-

nal markedsføring.  

 

Det er imidlertid meget vanskeligt at udlede én enkelt best practice for, 

hvordan man markedsfører et land. Årsagen er bl.a., at ressourcerne, den 

politiske dagsorden og mange andre faktorer varierer meget fra land til 

land. I Irland er markedsføringsindsatsen fx gået hånd i hånd med gennem-

førelsen af store strukturelle ændringer, der tilsammen har skabt et funda-

mentalt anderledes billede af Irland som erhvervsland. I Sverige og New 

Zealand satses der mere på løbende at kommunikere billedet af landet ud i 

omverdenen så effektfuldt som muligt. Og i Tyskland har man i et tæt of-

fentlig-privat samarbejde benyttet afholdelsen af VM i fodbold til at skabe 

opmærksomhed om Tyskland under mottoet "Deutschland – Land der Idé-

en".  

 

Der findes således ikke én gennemprøvet og direkte anvendelig metode, der 

sikrer, at et land som Danmark får det størst mulige udbytte af en markeds-
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føringsindsats. Man kan imidlertid på baggrund af de mange udenlandske 

erfaringer udlede en række klare anbefalinger til, hvad det er vigtigt at tage 

højde for, når man ønsker at udbygge og forbedre kendskabet til et lands 

styrker og kompetencer. 

 

• Det ønskede billede skal afspejle virkeligheden. Man kan ikke bare 

købe et nyt brand eller et slogan hos et reklamebureau.  

• Budskaberne skal kunne præsenteres forståeligt. Konkurrencen 

om opmærksomhed er meget stor, så budskaberne skal være lettilgæn-

gelige.  

• Indholdet skal være attraktivt. Markedsføringen skal have en stærk 

appel i forhold til målgruppen.  

• Indholdet skal være differentierende. På turismeområdet lokker 

mange fx med blå himmel og brede strande. Det gør det svært at skelne 

den ene destination fra den anden.  

• Indsatsen skal være langsigtet og konsistent. De lande, der har 

skiftet strategi, budskab eller tilgang for ofte, har skabt mere uklarhed 

og tvivl om, hvad landet står for.  

 

Udfordringen, når et land skal markedsføres, er således at få disse anbefa-

linger til at gå op i en højere enhed på den bedst mulige måde. Det er sær-

ligt væsentligt for et lille land som Danmark, der ikke i kraft af sin størrelse 

eller ressourcer naturligt skaber international opmærksomhed.  

 

Et af de lande, der har haft størst succes med målrettet markedsføring på 

turismeområdet, er New Zealand. Nøglen har, som beskrevet i boks 1 på 

næste side, været en vedvarende og troværdig indsats bygget op omkring 

udvalgte kernebudskaber.  
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Boks 1: New Zealand – 100 procent koordination og kontinuitet 

New Zealand skød i 1999 gang i en indsats for at fordoble turistindtægterne på 5 

år. Målet blev ikke nået helt, men den realiserede stigning på 70 procent er 

markant.  

Organisationen Tourism New Zealand (TNZ) har stået for kampagnen og koordi-

nationen af pressearbejdet. Organisationen er politisk uafhængig og kan arbejde 

stringent med budskaberne. Det centrale slogan har været "100% Pure New 

Zealand".  

Midlerne har været store begivenheder som optagelsen af Ringenes Herre og 

værtskabet for Amerikas Cup. Uanset begivenhed er der holdt fast i samme bud-

skab, der fokuserer på New Zealands spændende natur og autentiske kulturarv.  

Man har gjort meget for, at markedsføringen er troværdig – at billedet, der mø-

der den besøgende, er det samme som det, der fremgår af artikler, reklamer mv.  

Uanset hvad anledningen til en artikel har været, har TNZ bestræbt sig på, at 

artiklen blev ledsaget af en beskrivelse af New Zealand som turistmål. På den 

måde har man brugt begivenheder og historier med et andet hovedfokus til – 

uanset sammenhæng – at skabe et øget kendskab til New Zealand som desti-

nation. 
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3. Moderne og tilpassede virkemidler 

En mere effektiv og 
sammenhængende indsats  

Der er behov for at styrke og nytænke de instrumenter, der anven-
des i markedsføringsindsatsen. Konkret skal der bl.a. skabes flere 
begivenheder, som formår at tiltrække international opmærksom-
hed, indsatsen skal koordineres bedre, og der skal skabes mere sy-
nergi mellem offentligt og privat. Samtidig skal der skabes mere 
sammenhængende kommunikation, så vi mere effektivt udnytter de 
danske styrkepositioner.  

 

Der gøres i dag en betydelig og kompetent indsats for at markedsføre Dan-

mark i udlandet. Alligevel viser analyserne, at Danmark ikke er ret kendt, 

og at billedet af Danmarks styrker og kompetencer ofte er uklart. Den frem-

adrettede indsats skal derfor styrkes og tilpasses de identificerede udfor-

dringer: 

  

For det første skal der skabes øget opmærksomhed om Danmark. De, der 

kender Danmark, ser i alt overvejende grad også positivt på Danmark. 

 

For større private virksomheder er det bedste redskab til at skabe øget 

kendskab ofte omfattende kampagner med annoncer, reklamer mv. Det er 

imidlertid ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med global markedsføring af 

Danmark. Mediekampagner kan virke i forhold til at tiltrække turister, som 

det fx kendes fra de norske kampagner rettet mod danske skiturister. Men 

som redskab til at fremme kendskabet til et land i bredere forstand, er det 

langt fra effektivt.  

 

I stedet er der langt bedre erfaringer med at udnytte eksisterende eller nye 

begivenheder med interessant indhold som platform til at øge kendskabet til 

et land. Fx kan store sportsbegivenheder bruges som anledning til at frem-

vise et billede af et fredeligt, kreativt og moderne samfund, som Tyskland 

gjorde under VM i fodbold. Eller møbleringen af Museum of Modern Art i 

New York kan bruges til at vise dansk design – og dermed Danmark – frem 

over for et købestærkt og indflydelsesrigt publikum. Vi skal derfor udvikle 

og udnytte en række andre redskaber og virkemidler i arbejdet: 
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• Det første redskab, der skal bruges i bestræbelserne på at øge 

kendskabet, er flere markante begivenheder, der sætter Danmark 

på verdenskortet. Vi skal særligt skabe større nyhedsværdi for re-

sten af verden.  

 

• Det andet middel er bedre koordination. I dag arbejder mange gode 

kræfter med at markedsføre Danmark i udlandet, men ofte sker det 

hver for sig. Dermed får vi hverken den kritiske masse eller den fæl-

les retning, der er afgørende, hvis vi skal skabe international op-

mærksomhed. 

 

• Det tredje redskab er bedre synergi mellem offentlig og privat. 

Dansk erhvervsliv, kulturen og almindelige danskere har meget at 

byde på. Det skal udnyttes. Opgaven kan ikke løftes af det offentlige 

alene. Vi skal bygge på de mange aktive individer og netværk, der 

kan og vil bidrage til at skabe et positivt billede af Danmark i udlan-

det. 

 

For det andet skal billedet af Danmark gøres mere klart. Danmark er et lille 

land med begrænsede ressourcer, der konkurrerer om et fortravlet interna-

tionalt publikums opmærksomhed med verdens største lande og virksomhe-

der. Der er derfor ikke råd til uklare og modsatrettede signaler.  

 

Der skal derfor udvikles målrettede initiativer med fokus på konkrete effek-

ter hos de målgrupper, der satses på, inden for de enkelte områder. Samti-

dig vil en væsentlig brik i indsatsen være at sikre, at de budskaber, der 

sendes ud i verden af de mange offentlige aktører gøres mere sammen-

hængende. Til det formål er der – når det er hensigtsmæssigt – brug for en 

fælles kommunikationsplatform, der kan bruges som udgangspunkt for den 

fremadrettede indsats, når der skal sendes budskaber ud til de relevante 

målgrupper af turister, studerende, investorer mv.  

 

Udgangspunktet skal være de positive temaer, der allerede forbindes med 

Danmark. Der bliver dermed ikke tale om ét samlet slogan for hele Dan-

mark eller ét enkelt budskab. Dertil er både Danmark som nation og de 

målgrupper, vi ønsker at påvirke, alt for vidtfavnende. Men indsatsen skal 

have en fælles retning gennem brug af en fælles kommunikationsplatform. 

Denne er beskrevet i det efterfølgende kapitel. 
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For det tredje skal vi blive bedre til at udnytte de mange gode elementer og 

styrkepositioner, der er i det begrænsede kendskab, der allerede er til 

Danmark.  

 

Et vigtigt redskab er i denne sammenhæng, at de relevante personer i ud-

landet ved selvsyn, og gennem personlig kontakt med Danmark og dan-

skerne, skal se og opleve danske styrker og værdier. Moderne kommunika-

tionsmetoder og netværk skal afløse brochurer og traditionelle annoncer. 

 

Sammenhængen mellem analysen og de redskaber og virkemidler, der skal 

udvikles og styrkes til brug i den fremadrettede indsats, er illustreret i figur 

5. I de følgende kapitler præsenteres de konkrete initiativer. 

 

Figur 5: Sammenhæng mellem analyse, redskaber/virkemidler 
og indsatsområderne 

Redskaber og 
virkemidlerA N A L Y S E

K O N K L U S I O N E R

Danmark ukendt
Danmark er relativt ukendt 
internationalt.

* * *

Billedet er uklart
Billedet af Danmark er 
uklart og usammenhængende.

* * *

Positive elementer
Analysen viser klart, at 
det kendskab, der er til 
Danmark, langt overvejende 
er positivt.

* * *

Særlige
indsatsområder

Danmark som
kreativ nation

Danmark som turistmål

Danmark som
uddannelsesland

Modernisering
af eksportfremme

T
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æ
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1. Flere og mere markante 
begivenheder af internationalt 
format – tværgående og inden for de 
fem særlige indsatsområder

2. Bedre koordination af markeds-
føringsindsatsen

3. Mere synergi mellem offentlig og 
privat – erhvervsliv, kulturliv og 
almindelige borgere skal inddrages

4. Mere sammenhængende budskaber 
skal sikres ved hjælp af en fælles 
kommunikationsplatform, så vi 
kommunikerer et klart, fælles billede 
ud til resten af verden under 
hensyntagen til forskelle i 
målgrupper og lande

5. Bedre udnyttelse af globale styr-
kepositioner i kommunikationen.
Gennem udnyttelsen af PR, internet, 
netværksopbygning mv. skal flere 
bringes til at få et førstehånds-
kendskab til Danmark og danskerne

Danmark som
investeringsland
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4. Hvad skal Danmark markedsføres på? 

Hvad skal Danmark være 
kendt for? 

Kommunikationen over for udlandet skal koordineres bedre. Fire 
hovedtemaer skal tegne et sammenhængende billede af Danmark – 
en såkaldt kommunikationsplatform. Platformen skal konkretiseres 
og målrettes specifikke målgrupper gennem virkeliggørelsen af 
handlingsplanens initiativer.  

 

Der er behov for et fælles afsæt for markedsføringsindsatsen. Derfor beskri-

ves i det følgende en kommunikationsplatform, der skal bruges som afsæt 

for den fremadrettede indsats for at markedsføre Danmark. Kommunikati-

onsplatformen består af fire hovedtemaer, der tilsammen udgør en samlet 

historie om Danmark. Med det udgangspunkt kan der spilles på de samme 

strenge i forskellige dele af den nye indsats og i den indsats, som allerede 

foregår via bl.a. institutioner som Kunststyrelsen, CIRIUS, VisitDenmark og 

Danmarks Eksportråd. 

 

Danmark er langt sværere at beskrive og markedsføre med få og enkle ord 

end for eksempel et flyselskab eller en læskedrik. Det skyldes blandt andet, 

at der er mange forskellige opfattelser af, hvordan vi er, og hvordan vi skal 

fremstilles over for omverdenen. Disse mange og forskellige opfattelser 

videreformidles hver dag af de tusindvis af danskere, der i deres hverdag 

møder mennesker fra resten af verden. Både ude i verden og herhjemme. 

 

I forhold til at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet med-

fører det en udfordring, fordi kendskabet til Danmark dermed let bliver min-

dre entydigt. Det positive er, at billedet bliver mere dynamisk – der er plads 

til konstant udvikling og forandring.  

 

Den styrkede indsats for at markedsføre Danmark skal forholde sig til begge 

dele. På den ene side skal indsatsen sikre, at offentlige aktører i større ud-

strækning koordinerer de budskaber, der sendes ud i verden om Danmark, 

og de private aktører skal tilskyndes til at trække i samme retning. På den 

anden side skal kommunikationsindsatsen ikke styres strammere, end at 

der er plads til udvikling og mangfoldighed.  
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Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at det tager tid at ændre 

billedet af et land internationalt. Vores nabolande har et rimeligt opdateret 

billede af Danmark. Men kommer man bare lidt længere væk, bliver billedet 

mere fortidigt. Her er vi mest kendt for smør, bacon og velfærdsstatens 

grundliggende byggeklodser. Endnu længere væk knytter kendskabet sig 

hovedsageligt til ting som vikinger og H.C. Andersen. Det er der ikke nød-

vendigvis noget galt i. Problemet er, når det betyder, at billedet af det mo-

derne Danmark og vores mange styrker og kompetencer står i skyggen af 

et billede, der hverken er retvisende eller tidssvarende. 

 

Med det udgangspunkt tager indsatsen afsæt i en kommunikationsplatform 

med fire hovedtemaer. Kommunikationsplatformen skal bruges som afsæt 

for den indsats, der fremover gøres for at markedsføre Danmark. Der læg-

ges således som nævnt ikke op til at bruge ét samlet slogan for hele Dan-

mark eller ét enkelt budskab.  

 

Kommunikationsplatformen er baseret på et omfattende materiale, der bl.a. 

bygger på samtaler med nøglepersoner i 10 lande med kendskab til Dan-

mark. Den fokuserer på de styrker, som Danmark allerede i et vist omfang 

er kendt for. Men ved at fokusere indsatsen kan kendskabet til bestemte 

værdier og kompetencer øges yderligere. De fire hovedtemaer fremgår i 

kort form af figur 6. 

 

Når der i det følgende præsenteres fire hovedtemaer, som udgangspunkt for 

kommunikationsindsatsen, kan det selvsagt komme til at fremstå for posi-

tivt.  

 

Virkeligheden er naturligvis mere nuanceret og ikke altid helt så problemfri 

og positiv som præsenteret i figuren og i teksten herunder. Pointen er imid-

lertid i denne sammenhæng, at selvom markedsføringen af et land som 

nævnt på mange måder adskiller sig fra markedsføringen af et produkt eller 

en virksomhed, er der i hvert én ting, der er fælles: Der sættes fokus på 

positive og relativt enkle budskaber.  

 

Målet med indsatsen er således at skabe et klarere og mere positivt billede 

af Danmark i udlandet, og det er derfor oplagt i denne sammenhæng at 

sætte fokus på de positive egenskaber, Danmark allerede i dag forbindes 

med blandt de udlændinge, der har kendskab til Danmark.  
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Figur 6: Den danske kommunikationsplatform 

Ansvarligt og afbalanceret Høj kvalitet

Eksperimenterende
og modigt

Miljøbevidsthed, enkelhed 
og effektivitet

Danmark er et samfund med om-
sorg, omtanke, velfærd og stabi-
litet. Etisk ansvarlighed og sam-
vittighedsfuld adfærd er vigtig. 
Det er et trygt samfund med en 
sjælden kombination af social 
tryghed for den enkelte og 
dynamik. Der er harmoni mellem 
det traditionsrige og det moderne, 
mellem familieliv og karriere, 
effektivitet og afslappethed.

Høj kvalitet og godt design er i 
fokus. En vigtig drivkraft er kon-
stant stræben efter det perfekte 
gennem forbedringer. Vi er et
specialiseringens land, der skaber 
løsninger i verdensklasse – fx 
kvalitetsprodukter inden for 
bestemte nicher. Danmark er som 
land en niche - et avanceret og 
"eksotisk" sted for den globale 
rejsende, studerende eller 
medarbejder.

Danskerne er optaget af renhed 
og enkelhed ift. at sikre miljøet, 
energirigtige løsninger, sunde 
fødevarer mv. Danmark er et 
velorganiseret land, hvor tingene 
virker. Vi lægger vægt på
enkelhed. Det gælder de 
produkter, vi designer. De måder 
vi arbejder på. Danskerne går til 
sagens kerne. Bl.a. derfor er 
Danmark et effektivt samfund. 

I Danmark tør vi tænke ukonven-
tionelt. Der kan sættes spørgs-
målstegn ved alt og nye idéer ud-
forskes. Danmark har en tradition 
for frisind og plads til kreativitet 
og nytænkning. Danskerne tager 
ny teknologi og nye måder at 
tænke på til sig først. Her kan 
virksomheder afprøve fremtidens 
produkter hos avancerede kunder. 
I Danmark er der plads til, at den 
enkelte kan udfolde sig i både 
arbejdsliv og privatliv.

 

Kilde: Egen fremstilling med inspiration fra Denmark™: Perceptionsanalyse og anbe-
falinger til en offensiv global markedsføring af Danmark, ReD Associates, 2006.  

 

De positive budskaber, der fremhæves af udlændinge med kendskab til 

Danmark, kan opdeles i fire hovedtemaer, der tilsammen danner en samlet 

fortælling om Danmark. 

 

De fire temaer uddybes og konkretiseres i de følgende afsnit. 

  

Tema 1: Danmark som et ansvarligt og afbalanceret land 

I Danmark lægges der stor vægt på at skabe et samfund med omsorg, om-

tanke, velfærd og stabilitet. Vi ønsker et samfund, hvor etisk ansvarlighed 

og samvittighedsfuld adfærd er vigtig for den enkelte, for virksomheder og 

for den offentlige sektor. Danmark er et trygt samfund, hvor alle kan færdes 

overalt. Danmark repræsenterer en sjælden kombination af social tryghed 

for den enkelte, hvor ingen lades i stikken. Og en dynamisk udvikling. Dan-
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ske virksomheder repræsenterer det solide, holdbare og hæderlige. Dan-

mark er balancernes land. Her balanceres mellem fortid og fremtid. Der er 

harmoni mellem det traditionsrige og det moderne, mellem familieliv og 

karriere, effektivitet og afslappethed. Samtidig er Danmark kendt for at 

gøre en indsats i resten af verden for demokrati, frihed og humanitær bi-

stand til mennesker i nød. 

 

Med udgangspunkt i denne hovedsøjle i kommunikationsplatformen kan der 

fx iværksættes en indsats, der skal markedsføre Danmark ved at informere 

om den danske samfundsmodel, der tiltrækker sig betydelig interesse i ud-

landet. Der er allerede et vist kendskab til dansk økonomi og flexicurity-

modellen. Et kendskab, der med fordel kan bygges videre på, på samme 

måde som den danske indsats for at fremme demokrati kan danne ramme 

om konkrete initiativer. Danmark har samtidig ry for at være et sikkert land 

med et godt socialt sikkerhedsnet og mange velfærdsydelser til alle, der har 

behov for det. 

 

Tema 2: Danmark er høj kvalitet 

Høj kvalitet og godt design er i fokus. En vigtig drivkraft er en konstant sø-

gen efter det perfekte gennem stadige forbedringer. Selv et veletableret 

produkt kan fornys. Danmark har få virksomheder, der dækker brede mar-

keder. Vi er et specialiseringens land, hvor vi kombinerer spidskompetencer 

for at skabe løsninger i verdensklasse – fx designprodukter inden for be-

stemte nicher. Danmark er som land en niche – for den store del af verden 

er Danmark et uudforsket område. Et avanceret og næsten "eksotisk" sted 

for den globale rejsende, studerende eller medarbejder. For dem, der er 

interesseret i det særlige, vi har at byde på, har Danmark stor tiltræknings-

kraft. 

 

Historier inden for dette tema kan fx understøttes gennem uddeling af de-

signpriser og international markedsføring af erhvervskompetencer bl.a. in-

den for kultur- og oplevelsesøkonomien. Områder hvor Danmark står stærkt 

i dag, som fx møbler og mode, vil ligeledes kunne markedsføres internatio-

nalt under denne søjle af kommunikationsplatformen. 

 

Derudover er det vigtigt at markere over for udenlandske studerende og 

højt kvalificerede medarbejdere, at Danmark byder på livskvalitet, bl.a. med 

et rigt kulturudbud af høj kvalitet.  
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Tema 3: Danmark er eksperimenterende og modigt 

I Danmark tør vi tænke ukonventionelt. Der er få "hellige køer”. Der kan 

sættes spørgsmålstegn ved alt, og nye idéer udforskes. Danmark har en 

tradition for et frisind og en åbenhed, som giver plads til kreativitet og ny-

tænkning. Mens det ofte er andre lande, der er først med nye, brede tekno-

logier, hører danskerne til dem, der tager ny teknologi og nye måder at 

tænke på til sig først. I Danmark kan virksomheder afprøve fremtidens pro-

dukter hos avancerede kunder. På samme måde afprøves nye måder at 

organisere sig på i virksomheder, nye måder at bo og leve på. I Danmark er 

der plads til, at den enkelte kan udfolde sig i både arbejdsliv og privatliv. 

 

Konkret kan historier inden for dette tema fx understøttes ved en internati-

onal presseindsats i forbindelse med fremstød relateret til nye måder at 

bygge på, nye måder at indrette byer på, innovativ ny arkitektur mv. Eller 

det kan handle om at skabe opmærksomhed om fora og miljøer, hvor virk-

somheder kan få kontakt til kvalificerede kunder, som kan afprøve nye varer 

og tjenesteydelser. Et eksempel på dette kan være Living Lab – et levende 

højteknologisk brugerpanel i Ørestaden, som er under udvikling. Også inter-

nationale erhvervsfremstød, kulturbegivenheder og event kan sætte fokus 

på, hvorledes Danmark har særlige styrker som kreativ nation. For eksem-

pel kunne en international filmfestival i København styrke den positive op-

mærksomhed om dansk film, der i flere år har markeret sig internationalt 

som kunstnerisk nyskabende. 

 

Tema 4: Danmark er miljøbevidsthed, enkelhed og effektivitet 

Danskerne er optaget af renhed og enkelhed i forhold til at sikre miljøet, 

energirigtige løsninger, sunde fødevarer mv. Danmark er et velorganiseret 

land, hvor tingene virker. Det gælder virksomhederne og de offentlige ser-

vicetilbud. Vi lægger vægt på enkelhed. Det går igen i de produkter, vi de-

signer. Og i vores måde at arbejde på. Danskerne går til sagens kerne. Der-

for er Danmark et effektivt samfund.  

 

Inden for søjlen enkelhed, miljøbevidsthed og effektivitet kan der fx iværk-

sættes en offensiv kommunikationsindsats med overskriften miljø, energi og 

klima, der er et område, hvor Danmark står stærkt og har et stort potentia-

le for offensiv markedsføring. 

 

Danmark ses mange steder i verden som foregangsland med en lang tradi-

tion for et stærkt politisk og folkeligt fokus på emner som bæredygtig ener-

gi, forureningsbekæmpelse, energieffektivitet, bæredygtig natur mv. Dansk 
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forskning indtager en førerposition, og danske virksomheder har et stort 

eksportpotentiale. 

 

Det overordnede mål med indsatsen på dette temaområde er, at Danmark 

skal ses som et grønt, men også effektivt samfund, der aktivt bidrager til 

løsninger på globale udfordringer. 

 

I praksis kan indsatsen på dette område dække en bred vifte af aktiviteter, 

der understreger hvilke kvaliteter og styrker Danmark har på miljøområdet 

– hvad enten der er tale om investeringsmuligheder for udenlandske virk-

somheder eller et rent og sundt miljø for udenlandske videnarbejdere. Og 

der kan satses på at tiltrække og yde støtte til begivenheder på området. 

 

De fire hovedtemaer fortæller tilsammen en unik historie. Andre lande kan 

fortælle dele af den samme historie, men ikke hele den samme historie. Det 

er kombinationen, der er unik for Danmark. Fx er Sverige kendt for en del 

af de samme ting som Danmark – velfærdsstaten, kvalitet mv. Men der er 

et andet syn på danskerne og den danske livsstil. Danskerne betragtes fx 

som lidt mere eksperimenterende, kreative og livlige. 

 

Kommunikationsplatformen er et udgangspunkt, der kan tilpasses til at 

kommunikere mere konkrete budskaber ud til afgrænsede målgrupper inden 

for hvert af indsatsområderne.  

 

Det er fx ikke de samme budskaber eller indpakninger, der skal bruges, når 

der skal kommunikeres til tyske børnefamilier og amerikanske hightech-

investorer.  

 

Men det skal være budskaber, billeder, historier, der baseres på den samme 

fælles platform, så der skabes større konsistens og klarhed i de budskaber, 

der sendes ud i verden.  

 

For eksempel kan Danmark på turismeområdet markedsføres som et fred-

fyldt, trygt og velfungerende land, hvor der er nem adgang til gode råvarer 

og ”simple living” af høj kvalitet.  

 

Samtidig kan Danmark som investeringsland markedsføres som stabilt, so-

lidt og uden uventede negative overraskelser, så Danmark fx opfattes som 

et godt sted at placere højteknologisk og stabilitetskrævende produktion af 

medicin eller andet, hvor selv kortvarig ustabilitet i produktionen kan koste 

meget store summer.  
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Og Danmark kan – både på turismeområdet og i forhold til Danmark som et 

godt sted at bo og arbejde – også profileres som et land med et rigt kultur-

udbud, der byder på både eksperimenter og forankring i en solid tradition.  

 

For de statslige aktører udgør kommunikationsplatformen de grundlæggen-

de retningslinjer for deres konkrete kommunikationsindsats over for udlan-

det. For private aktører skal der arbejdes for, at kommunikationsplatformen 

kan virke inspirerende. Målet er, at der sendes færre modstridende budska-

ber ud i verden om Danmark. Og at der oftere sendes samstemmende bud-

skaber. 

 

Kommunikationsplatformens videreudvikling og udbredelse vil ske i et tæt 

samarbejde mellem de berørte myndigheder, ministerier og Fonden til Mar-

kedsføring af Danmark. Organiseringen af indsatsen – herunder fonden – 

beskrives mere udførligt i det efterfølgende kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 31

 

 

5. Tværgående indsats 

Koordination, privat enga-
gement og bedre kommuni-
kation 

Der er behov for en styrket tværgående indsats, som kan sikre bed-
re koordination, mere privat engagement og klarere kommunikati-
on. Der lanceres derfor et samlet DanmarksInitiativ. Hovedelemen-
tet er Fonden til Markedsføring af Danmark, der skal øge omver-
denens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Den skal 
understøtte og fremme større, perspektivrige begivenheder, frem-
stød, konferencer, kampagner mv. Fonden får en selvstændig be-
styrelse. Samtidig etableres en taskforce, der skal styrke koordinati-
onen. Offentlighedsdiplomati gøres til et selvstændigt indsatsområ-
de, og den samlede internationale kommunikationsindsats styrkes. 

 

Der er behov for en indsats, som går på tværs af de eksisterende institutio-

ner og velkendte indsatsområder. Både mellem forskellige ministerier, regi-

oner og kommuner, og mellem offentligt og privat. Samtidig er der behov 

for en indsats, som udnytter det danske net af repræsentationer i udlandet. 

 

For det første skal der sikres en bedre koordination på tværs af myndighe-

derne. Fx skal de budskaber, der sendes ud i resten af verden koordineres 

bedre gennem den fælles sammenhængende kommunikationsplatform, der 

er beskrevet i kapitel 4.  

 

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem mange af de mindre initiativer, 

som gennemføres i dag. Derved skabes den kritiske masse, der er en forud-

sætning for at skabe international opmærksomhed og gennemslagskraft. 

Større og mere sammenhængende initiativer, event mv., er en af nøglerne 

til at skabe øget kendskab til Danmark.  

 

Samtidig skal vi skabe rammerne for, at de mange dygtige mennesker i 

foreninger, organisationer, institutioner og virksomheder kan få støtte til at 

skabe de begivenheder, som kan sætte Danmark på verdenskortet. Der er 
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et stort potentiale, som kan udnyttes bedre, ligesom der skal skabes bedre 

synergi mellem offentlige og private initiativer.  

Der lanceres derfor et samlet DanmarksInitiativ. Med initiativet... 

... etableres Fonden til Markedsføring af Danmark, der skal under-

støtte og fremme større, perspektivrige begivenheder, fremstød, kon-

ferencer, kampagner mv., der bidrager til at øge omverdenens kend-

skab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden ledes af en selv-

stændig bestyrelse.  

... styrkes koordinationen af den samlede markedsføring af Danmark 

gennem etablering af en tværministeriel taskforce mv. Taskforcen 

skal bl.a. stå for sekretariatsbetjening af både fonden og Markedsfø-

ringspanelet.  

... oprettes et markedsføringspanel, der sikrer, at indsatsen forankres 

solidt i det danske samfund. Panelet får bred deltagelse fra uddannel-

sesverdenen, erhvervslivet, kulturinstitutioner mv. Panelet skal samti-

dig komme med feedback og forslag til både fonden og regeringen 

vedrørende markedsføringsindsatsen. Det kan også danne udgangs-

punkt for dannelsen af konsortier, der kan søge fonden om midler til 

konkrete begivenheder. 

 

Organiseringen af DanmarksInitiativet er illustreret i figur 7. 

 

Figur 7. Organisering af DanmarksInitiativet 
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Et andet vigtigt element i arbejdet med at skabe et klart og positivt billede 

af Danmark består i en direkte indsats rettet mod meningsdannere og be-

slutningstagere i andre lande. Disse målgrupper er afgørende for det billede 

af Danmark, der skabes og formidles i andre lande.  

 

Der iværksættes derfor en samlet indsats for offentlighedsdiplomati via 

det globale danske ambassadenetværk. Arbejdet gennemføres i nært sam-

arbejde med ministerier og andre aktører i det danske samfund. Indsatsen 

vil tage afsæt i danske styrkepositioner fx inden for energi og miljø, den 

danske samfundsmodel (fx flexicurity) og andre områder, hvor Danmark er 

på forkant med den internationale udvikling, og hvor der i udlandet er inte-

resse for Danmark og danske erfaringer. I denne forbindelse skal også hele 

arbejdet med at give Danmark en stærk profil i de internationale medier 

opgraderes. Det sker gennem en samlet styrket international presseind-

sats. 

   

For det tredje skal vi være langt bedre til at udnytte de mange aktiviteter, 

der allerede er sat i gang, og som løbende gennemføres i Danmark og i 

udlandet. Vi har meget at byde på, men ofte er vi ikke helt gode nok til at få 

fortalt andre om det. En del af denne indsats kan med fordel ske på tværs 

af indsatsområderne og de involverede institutioner.  

 

Der igangsættes derfor en styrket tværgående og moderne kommunikati-

onsindsats. Det skal bl.a. føre til en bedre udnyttelse af de muligheder, in-

ternettet giver. Indsatsen skal koordineres bedre, og brochurer og annon-

cer skal fremover langt oftere erstattes af moderne og mere netværksdrev-

ne kommunikationsformer.  

 

For det fjerde, skal vi sende mere ensartede signaler ud i resten af verden, 

bl.a. gennem bedre og hyppigere brug af billeder i kommunikationen. 

  

Der skal derfor laves en digital Danmarksfilm, som med udgangspunkt i 

den fælles kommunikationsplatform indeholder en række billeder, film mv., 

der giver et godt billede af det moderne Danmark. Filmen skal bruges på 

tværs af sektorer til at vise omverdenen et klart og positivt billede af Dan-

mark.  

 

Sammenhængen mellem de tværgående udfordringer, de specifikke initiati-

ver og indsatserne er illustreret i figur 8.  
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Der sættes desuden ind med en styrket og bedre koordineret indsats inden 

for de fem udvalgte indsatsområder: Danmark som kreativ nation, som 

uddannelsesland, som turistmål, som investeringsland samt modernisering 

af eksportfremme.  

 

I det følgende præsenteres en række specifikke udfordringer på hvert af 

disse områder sammen med de initiativer og indsatser, der skal løfte udfor-

dringerne fremadrettet.  

 

De enkelte initiativer er mere udførligt beskrevet i kapitel 11. 
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Figur 8. Tværgående indsats – udfordringer, initiativer og indsats 

 

DanmarksInitiativet Der etableres en fond, 
der skal øge omverde-
nens kendskab til Dan-
marks styrker og kompe-
tencer. Den skal under-
støtte og fremme større, 
perspektivrige begiven-
heder, fremstød, konfe-
rencer, kampagner mv. 
Et markedsføringspanel 
med bred deltagelse skal 
sikre den samfundsmæs-
sige forankring af indsat-
sen og derved øge slag-
kraften. En tværministe-
riel taskforce skal sikre 
stærkere koordination og 
forbedret fælles langtids-
planlægning

Skabe mere 
sammenhængende og 
bedre kommunikation 

Styrket brug af 
internettet

Danmarks internationale 
profil på internettet skal 
styrkes og moderniseres 

Udfordring Initiativ Indsats

Mål: Øget koordination, styrket privat engagement og 
mere sammenhængende og bedre kommunikation
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6. Danmark som kreativ nation 

Styrket kendskab til Dan- 
marks kreative kompeten-
cer og mulighederne for at 
arbejde i Danmark 

Markedsføringen af Danmark som kreativ nation skal styrkes. 
Dansk design og arkitektur skal markedsføres internationalt, 2009 
gøres til sportsår i Danmark, og der skal udvikles et koncept for 
markedsføring af de danske kreative kompetencer på vigtige mar-
keder. Samtidig skal Danmark gøres mere tilgængeligt og attraktivt 
for kvalificeret arbejdskraft.  

 

Som kreativ nation har Danmark meget at byde på. Dansk arkitektur står 

monumentalt i Sydney og Paris, dansk møbeldesign fylder verdens prestige-

fyldte museer i New York og Tokyo, og danske film vinder priser i Cannes og 

Berlin. Samtidig viser en række undersøgelser, at Danmark er et godt sted 

at arbejde, bo og leve for kreative og velkvalificerede mennesker på tværs 

af brancher.  

 

Udfordringen er imidlertid her, at Danmark tilsyneladende har meget at 

byde på, uden at det resulterer i et klart billede af vores styrker og værdier i 

udlandet. Omverdenens kendskab til Danmarks kreative kompetencer er 

simpelthen begrænset. Det fremgår eksempelvis af spørgeskemaundersø-

gelsen, hvor det er på kulturdimensionen, at Danmark scorer lavest med en 

samlet 17. plads ud af 35.4 Målingen viser samtidig, at omverdenens billede 

af Danmarks kreative kompetencer er uklart.  

 

Når det gælder evnen til at tiltrække veluddannet og kreativ arbejdskraft, 

klarer Danmark sig heller ikke så godt. Det er tilfældet, selvom mange af de 

velkvalificerede udlændinge, der kommer til Danmark, er glade for at bo og 

arbejde i Danmark.  

 

På denne baggrund igangsættes initiativer, der skal skabe et stærkere og 

klarere kendskab til Danmarks kreative kompetencer:  
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For det første skal der afholdes flere og større begivenheder i Danmark, 

som præsenterer omverdenen for vores kreative kompetencer. Erfaringerne 

fra både Danmark og resten af verden viser nemlig, at store internationale 

begivenheder er et effektivt redskab til at skabe international omtale og 

kendskab.  

 

Konkret skal der stiftes en international dansk designuge. Og i 2009 skal der 

afholdes et samlet sportsår i Danmark. Hertil kommer, at organisationer, 

institutioner, foreninger og virksomheder løbende vil have mulighed for at få 

støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark til større, perspektivrige 

begivenheder, fremstød, konferencer, kampagner mv., der sætter Danmark 

på verdenskortet som kreativ nation.  

 

For det andet skal vi skabe mere opmærksomhed om Danmarks kreative 

kompetencer gennem aktiviteter i udlandet. Der gennemføres allerede i dag 

mange tiltag, men vi har hidtil ikke været gode nok til at sikre koordinering 

mellem dem og samlet skabe kritisk masse. Det skal vi være bedre til i 

fremtiden. Vi skal også blive bedre til at koble kreative og erhvervsmæssige 

elementer sammen – eksempelvis i forbindelse med eksportfremstød.  

 

Konkret skal der bl.a. udvikles et koncept for kreative erhvervsfremstød, 

hvor kultur og erhverv samtænkes i offentlig-private partnerskaber, og der 

skal udvikles vandreudstillinger, så vi bedre kan imødekomme omverdenens 

store interesse for dansk design og arkitektur. Endelig skal vi præsentere et 

klart og positivt billede af Danmark ved verdensudstillingen i Zaragoza. 

 

For det tredje skal der gøres en indsats for at sikre, at Danmark klarer sig 

godt i kampen om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Der skal derfor fort-

sat være fokus på at øge kendskabet til Danmarks særlige styrker og kom-

petencer blandt veluddannede mennesker i udlandet, ligesom indsatsen i 

forhold til at fastholde udlændinge, der allerede arbejder eller studerer i 

Danmark, skal styrkes.  

 

Konkret er der sat gang i en proces, der skal gøre Danmark mere tilgænge-

ligt og attraktivt gennem en udvidelse af jobkortordningen, oprettelsen af 

en green card-ordning. 

 

Med handlingsplanen for en offensiv global markedsføring af Danmark tages 

der initiativ til at gennemføre kampagneaktiviteter for at tiltrække kvalifice-

ret udenlandsk arbejdskraft. Endvidere etableres nu også et mentornetværk 

for kvalificeret arbejdskraft. 
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I øvrigt er der sat gang i en række initiativer for tiltrækning af udenlandsk 

arbejdskraft. Bl.a. er der lanceret en hjemmeside, der samler information 

om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Der oprettes en ny virksom-

heds-hotline, der yder førstehjælp til rekrutterende virksomheder, og der 

iværksættes en informationskampagne, der skal gøre Danmark mere synlig 

i udlandet. 

 

Sammenhængen mellem udfordringer, initiativer og indsats fremgår af figur 

9. De enkelte initiativer er mere udførligt beskrevet i kapitel 11. 
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Figur 9: Danmark som kreativ nation – udfordringer, initiativer 
og indsats 
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om Danmarks kreative 
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blandt kvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft

Creative Nation og 
EXPO 2008 i Zaragoza

Der skal udvikles et koncept 
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OECD-markeder. Danmark 
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landsk arbejdskraft
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7. Danmark som turistmål 

Styrket kyst- og storbytu-
risme 

Turismen er i global vækst. Danmark har en god udgangsposition, 
men fx kystturismen er i tilbagegang. Der er derfor behov for at 
udvikle turismeproduktet og tiltrække nye målgrupper. Samtidig 
skal indsatsen for at markedsføre og synliggøre kystturismen og 
storbyturismen styrkes. Det skal desuden sikres, at visumregler og 
administration ikke udgør en unødvendig stor hindring for de turi-
ster, der ønsker at besøge Danmark. 

 

Turismen spiller en vigtig rolle i forhold til markedsføring af Danmark. De 

millioner af turister, der hvert år kommer til Danmark, rejser hjem med et 

førstehåndsindtryk, der ifølge målingerne i langt overvejende grad er posi-

tivt. Derved skaber turismen hele tiden nye "ambassadører" for Danmark. 

Dertil kommer erhvervsturismen, hvor ikke mindst internationale møder, 

konferencer og kongresser spiller en betydelig rolle i forhold til at skaffe 

viden til landet og knytte de netværk og relationer, der senere kan blive til 

afgørende forsknings- og forretningsaktiviteter. 

 

Globalt er turismen et erhverv i vækst, og i international målestok står 

dansk turisme forholdsvist stærkt. I 2005 var der fx næsten lige så mange 

udenlandske overnatninger i Danmark som i Sverige, Norge og Finland til-

sammen. Det er imidlertid langt fra sikkert, at vi kan fastholde denne positi-

on. Analyserne viser således, at vi som et lille land har det problem, at vi 

uden for vores nærområde ikke umiddelbart er kendt som en attraktiv tu-

ristdestination.  

 

Samtidig er der som på flere andre områder tilsyneladende også her forskel 

på det umiddelbare indtryk på den ene side og de faktiske oplevelser på den 

anden. De, der har besøgt Danmark, synes, at Danmark har meget at byde 

på. Godt 93 pct. svarer, at de enten er "tilfredse" eller "meget tilfredse" 

med deres ophold i Danmark. Hertil kommer, at en meget stor del vælger at 

besøge Danmark igen.  
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Samtidig er der flere elementer, som gør Danmark spændende som turist-

destination. 70 pct. af de turister, der besøger Danmark, peger på naturen 

som det vigtigste motiv til at besøge Danmark. For ca. halvdelen af de 

udenlandske turister spiller befolkningen og kontakten med danskerne en 

positiv rolle. I lande langt fra Danmark opfatter erfarne rejsende desuden 

Danmark som næsten "eksotisk". I modsætning til Fjernøsten og Caribien er 

Danmark således noget nyt og uprøvet for fx amerikanske turister. Dan-

mark er på en og samme tid eksklusivt, afslappet, trygt og velordnet.  

 

Disse forhold ændrer imidlertid ikke ved, at Danmark samlet set ikke er 

særligt kendt som en oplagt feriedestination for udenlandske turister. Kend-

skabet til Danmark og de turismetilbud, som vi har, skal derfor øges. Løs-

ningen er ikke spredt annoncering og uklare budskaber. Dansk turisme skal 

markedsføres koordineret og med fokus på udvalgte medier og målgrupper. 

Indholdsmæssigt skal der være fokus på de oplevelser og styrker, som vi 

repræsenterer. Konkret indebærer det tre udfordringer: 

 

Den første udfordring er, at antallet af udenlandske turistovernatninger i 

Danmark er faldet med omkring 18 pct. over de seneste ti år. Det er pri-

mært et resultat af tilbagegang i turismen langs de danske kyster. Det er 

centralt at få vendt den udvikling, da kystturismen udgør langt den største 

del af turismen i Danmark.  

 

Set i det lys er der inden for kystturismen behov for en styrket indsats for at 

udvikle nye oplevelsesprodukter, der lever op til turisternes behov og efter-

spørgsel samt at synliggøre disse produkter gennem innovativ markedsfø-

ring. 

 

Den anden udfordring er, at Danmark skal være mere synlig som storbyde-

stination. Analyser viser, at vi har attraktioner nok til at tiltrække flere gæ-

ster til de danske storbyer. Akilleshælen er manglende synlighed. Det bety-

der, at vi ikke udnytter det potentiale, som ligger i storbyturismen, der er 

den hurtigst voksende turismeform i verden.  

 

Det skal der rettes op på gennem styrket markedsføring af Danmark som 

storbydestination. Samtidig skal vi sikre, at det bliver let at opleve meget i 

Danmark på kort tid, da vi ofte kun er et stop på vejen for de turister, som 

kommer langvejs fra.  
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En tredje udfordring er, at de turister, vi formår at tiltrække, ikke bremses 

af uhensigtsmæssige visumregler eller langsom sagsbehandling. Vi skal 

derfor have en effektiv visumpolitik for turister og erhvervsrejsende. 

 

Herudover skal der ske en styrkelse af den nationale indsats for at tiltrække 

internationale konferencer til Danmark. Lande og byer, som er dygtige til at 

tiltrække internationale konferencer, får et tilskud af kompetencer og nye 

internationale netværk, der styrker og synliggør det danske vidensamfund. 

Dertil kommer, at deltagerne ofte repræsenterer en interessant målgruppe, 

som har stor indflydelse i hjemlandet. En positiv oplevelse i Danmark skaber 

således vigtige ambassadører for Danmark. Det er derfor vigtigt, at Dan-

mark i højere grad kan tiltrække internationale konferencer og kongresser. 

Således bliver det en del af Fonden til Markedsføring af Danmarks formål at 

støtte netop konferenceområdet. 

 

Sammenhængen mellem udfordringer, initiativer og indsatser fremgår af 

figur 10. De enkelte initiativer er mere udførligt beskrevet i kapitel 11. 

 

Figur 10: Danmark som turistmål – udfordringer, initiativer og 
indsats 
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8. Danmark som uddannelsesland 

Flere dygtige udenlandske 
studerende til Danmark 

De udenlandske studerende, der kommer til Danmark, er meget 
tilfredse. Men Danmark er alligevel forholdsvist ukendt som ud-
dannelsesland, og der kommer relativt få udenlandske studerende. 
Der skal derfor igangsættes en samlet international markedsføring 
af Danmark som uddannelsesland. Indsatsen skal gennemføres i et 
samarbejde mellem staten og uddannelsesinstitutionerne, hvor sta-
ten påtager sig ansvaret for at drive initiativet. Danmark skal blive 
bedre til at drage nytte af det aktiv, udenlandske studerende udgør, 
og samtidig skal en række velkvalificerede studerende fra udvik-
lingslande have mulighed for at studere i Danmark. 

 
Globaliseringen giver både nye muligheder og udfordringer på uddannelses-

området. Én undersøgelse estimerer, at antallet af studerende, der efter-

spørger en uddannelse i et andet land end deres hjemland, vil stige fra 2,1 

millioner i 2004 til godt 7 millioner studerende i 2025.5 

 

Men parallelt med væksten i efterspørgslen efter uddannelse er der en sti-

gende konkurrence om de studerende, da flere og flere lande og uddannel-

sesinstitutioner bliver aktive på det globale uddannelsesmarked. Konkurren-

cen udspringer af, at der er mange positive aspekter forbundet med at have 

udenlandske studerende: De højner kvaliteten af uddannelsesinstitutioner-

ne, skaber et internationalt studiemiljø og de indgår i rekrutteringsgrundla-

get for forskeruddannelserne. Desuden giver udenlandske studerende mu-

lighed for indtjening til uddannelsesinstitutionerne. 

 

Samtidig kan udenlandske studerende bidrage til at imødekomme danske 

virksomheders voksende behov for højt kvalificeret arbejdskraft. Erfaringer-

ne viser desuden, at personligt kendskab til Danmark giver et positivt syn 

på Danmark og danskerne. Udenlandske studerende vil derfor ligeledes ofte 

i deres fremtidige karriere være gode ambassadører for Danmark. Det gæl-

der, uanset om de tager tilbage til deres hjemland eller bliver i Danmark. 

 

Danmark har et godt udgangspunkt på uddannelsesområdet. En nylig un-

dersøgelse viser således, at udenlandske studerende i Danmark er glade for 
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at studere i landet, og at 73 pct. er positivt indstillet i forhold til at blive og 

søge beskæftigelse i Danmark.6 Men Danmark står også over for en række 

udfordringer.  

 

For det første har Danmark et forholdsvist begrænset antal udenlandske 

studerende, selvom de, der kommer til Danmark, er meget tilfredse.  

 

Erfaringen på området er, at udenlandske studerende først vælger land og 

derefter uddannelsesinstitution. Det viser nødvendigheden af en samlet 

national indsats for at markedsføre hele Danmark som uddannelsesland. 

Ligesom lande som fx Storbritannien, Canada, New Zealand og Australien, 

der med succes har udviklet nationale strategier for tiltrækning af højt kvali-

ficerede internationale studerende og forskere.  

 

En national indsats skal profilere hele Danmark som uddannelsesland og 

understøtte uddannelsesinstitutionernes markedsføringsinitiativer inden for 

alle videregående uddannelsessektorer. Indsatsen skal gennemføres i tæt 

samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, relevante ministerier og orga-

nisationer, og opgaverne skal løses i en organisation, der er en samarbejds-

struktur mellem staten og uddannelsesinstitutionerne, hvor staten påtager 

sig ansvaret for at drive initiativet. 

 

Der skal etableres et samarbejde med relevante ministerier og andre myn-

digheder om at fjerne eller reducere barrierer for udenlandske studerendes 

adgang til Danmark, herunder fx regler for opholdstilladelse, stipendiemu-

ligheder, bolig, sprogundervisning og anerkendelse af medbragte kvalifikati-

oner. 

 

En samlet indsats i forbindelse med markedsføringen af Danmark som ud-

dannelsesland vil herudover omfatte en lang række initiativer, der bl.a. om-

fatter uddannelsesmesser og målrettede kampagner i udlandet. Den infor-

mation, der gives til potentielle udenlandske studerende, skal styrkes og 

gøres lettere tilgængelig. I den sammenhæng skal særlige danske værdier 

som fx tværfaglighed, selvstændighed, refleksion og den uformelle relation 

mellem underviser og studerende kunne fremhæves. Samtidig skal analyser 

og viden om international rekruttering og markedsføring formidles til de 

danske institutioner.  

 

Den anden udfordring er, at udenlandske studerende ofte er et stort aktiv 

for værtslandet, men Danmark udnytter i dag ikke potentialet fuldt ud.  
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De udenlandske studerende skal derfor under studiet have bedre mulighe-

der for praktik, og de skal informeres bedre om jobmulighederne efter endt 

uddannelse. Den nye green card-ordning giver bedre muligheder for, at de 

kan søge job i Danmark, efter uddannelsen er afsluttet. Vælger de alligevel 

at rejse hjem, skal vi blive bedre til at holde liv i kontakten ved at opdyrke 

en ny netværkskultur, der omfatter de udenlandske studerende. Opbygnin-

gen af stærkere internationale netværk kan også omfatte danske videnar-

bejdere, der arbejder i udlandet. 

 

Endelig er det vigtigt, at vi får gode studerende fra hele verden. Vi skal der-

for sikre, at også studerende fra mindre velstillede lande har en god mulig-

hed for at komme til Danmark og studere. Konkret vil der derfor gennem 

Danida blive uddelt stipendier til kvalificerede studerende fra en række ud-

viklingslande.  

 

Sammenhængen mellem udfordringer, initiativer og indsatserne fremgår af 

figur 11. De enkelte initiativer er beskrevet mere udførligt i kapitel 11. 
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Figur 11: Danmark som uddannelsesland – udfordringer, 
initiativer og indsats 

 

Mål: At øge antallet af udenlandske studerende i Danmark

Udfordring Initiativ Indsats

Danmark som 
uddannelsesland skal 
gøres mere synligt 
internationalt

National indsats for 
markedsføring af 
Danmark som 
uddannelsesland

Danmark skal profileres 
stærkere som uddannel-
sesland og uddannelses-
institutionernes initia-
tiver skal understøttes 
gennem bl.a. analyser 
og målrettede kampag-
ner. Endvidere skal der 
være bedre information 
om jobmuligheder og 
flere studiejob til uden-
landske studerende. 
Endelig skal der opbyg-
ges en netværkskultur, 
der omfatter uden-
landske studerende

Udenlandske studerende 
er et aktiv, som 
Danmark kan blive bedre 
til at drage nytte af

Et-årige stipendier til 
uddannelse i Danmark 
særligt orienteret mod 
at give unge, kvindelige 
erhvervsledere ledelses-
værktøjer og netværk

100 MBA-stipendier til 
ledere fra udviklings-
landene

Nemmere og hur-
tigere adgang til 
Danmark for kvalifi-
cerede udenlandske 
studerende

Der vil blive igangsat 
tiltag, som vil effektivi-
sere og smidiggøre reg-
lerne og sagsbehandlin-
gen vedrørende 
opholdstilladelser til 
studerende

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 47

 

9. Danmark som investeringsland 

Intensiveret salgs- og 
serviceindsats over for 
udenlandske investorer 

De internationale direkte investeringer stiger som følge af globali-
seringen. Det samme gør konkurrencen om investeringerne. Det er 
derfor vigtigt, at der løbende er en fokuseret indsats rettet mod de 
relevante investorer. Der iværksættes derfor et samlet initiativ, der 
skal styrke markedsføringen af Danmark som investeringsland. 
Samtidig oprettes en kvikskranke, der skal gøre det nemt at løse 
bl.a. administrative opgaver for de virksomheder, som har valgt at 
investere i Danmark.  

 

Globaliseringen har bl.a. betydet, at de direkte investeringer på tværs af 

landegrænserne har været stigende de sidste 25 år. Samtidig er både dan-

ske og udenlandsk ejede virksomheder som følge af den skærpede interna-

tionale konkurrence i stadig større omfang nødt til at bevæge sig derhen, 

hvor produktions-, forsknings- og forretningsvilkår er mest optimale. 

 

Danmark har et godt udgangspunkt for at få andel i de voksende internatio-

nale investeringer. Danmark har således både internationalt konkurrence-

dygtige rammebetingelser og stærke kompetencer inden for områder som fx 

informations- og kommunikationsteknologi, Life Sciences og energi. 

 

I dag er konkurrencen om de udenlandske investeringer imidlertid hårdere 

end nogensinde, og Danmarks nationale investeringsfremmeindsats er rela-

tivt begrænset sammenlignet med andre lande.  

 

Der skal derfor igangsættes en styrket investeringsfremmeindsats, der sæt-

ter fokus på danske styrkepositioner, så der over for udenlandske investorer 

bliver skabt et stærkere og tydeligere billede af Danmarks gode rammebe-

tingelser og kompetencer.  

 

Særligt i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer er der et behov 

for at fokusere indsatsen. Det skal hovedsageligt ske gennem et øget aktivi-
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tetsniveau i udlandet, men også gennem en bedre servicering af nye og 

eksisterende investorer i Danmark. 

 

Endelig er det vigtigt at sætte øget fokus på de udenlandske virksomheder, 

der allerede er etableret i Danmark, da de er vigtige aktører, når man skal 

fortælle om investeringspotentialet i Danmark. 

 

Med henblik på at håndtere disse udfordringer og styrke Danmarks position 

fremover iværksættes et samlet initiativ med to hovedelementer. Først og 

fremmest vil salgs- og markedsføringsindsatsen af Danmark som investe-

ringsland blive intensiveret og udvidet til flere markeder, ligesom flere dan-

ske spidskompetencer vil blive markedsført globalt. 

 

Samtidig skal Danmark markedsføres mere samlet, så markedsføringen ikke 

skaber forvirring i forhold til udenlandske investorer. Den overordnede nati-

onale koordination af investeringsfremmeindsatsen styrkes derfor, ligesom 

der etableres bedre servicering af de udenlandske investorer. Det skal sikre, 

at udenlandske virksomheder får besvaret konkrete spørgsmål og løst even-

tuelle problemer. 

 

Ud over den samlede indsats for at styrke markedsføringen af Danmark som 

investeringsland, er der desuden behov for at skabe gode tilbud til de uden-

landske virksomheder, når de har valgt at investere i Danmark. Hvis virk-

somhederne fx ikke hurtigt og effektivt kan få svar på spørgsmål om etable-

ringsregler, nødvendige tilladelser mv., risikerer man, at Danmark bliver 

valgt fra.  

 

Der skal derfor etableres en kvikskranke for udenlandske virksomheder, der 

skal fungere som et servicecenter, hvor udenlandske virksomheder elektro-

nisk eller telefonisk på engelsk kan få assistance i forhold til fx procedurer 

og regler.  

 

Sammenhængen mellem udfordringer, initiativer og indsatserne fremgår af 

figur 12. Initiativerne er mere udførligt beskrevet i kapitel 11. 
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Figur 12: Danmark som investeringsland – udfordringer, 
initiativer og indsats 
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10. Modernisering af eksportfremmeindsatsen 

Effektiv og moderne 
eksportfremme 

Der behov for at fremtidssikre den betydelige danske eksport gen-
nem en styrkelse og yderligere modernisering af den danske eks-
portfremmeindsats. Derfor iværksættes en markant samlet indsats, 
der bl.a. indeholder oprettelse af nye etableringsinkubatorer og 
handelskontorer, nye rådgivningsværktøjer, styrket rådgivning til 
innovative SMV’ere og øget sektorspecialisering. 

 

Vores velstand afhænger af, at danske virksomheder kan producere attrak-

tive produkter og serviceydelser, som kan afsættes på et globalt marked 

præget af hård konkurrence og nye udfordringer.  

 

For at understøtte dansk erhvervslivs muligheder for at klare sig på det 

globale marked og overvinde udfordringerne, er der behov for et moderne 

og effektivt dansk eksportfremmesystem. Eksportfremmesystemet kan 

nemlig bidrage til at sikre, at danske virksomheder kan få den hjælp og 

rådgivning, der gør dem i stand til at udnytte globaliseringens muligheder 

og undgå dens faldgruber.  

 

Danmark står imidlertid med en udfordring i forhold til at sikre eksporten 

fortsat gode vilkår. Bl.a. betyder globaliseringen store ændringer i den in-

ternationale arbejdsdeling. Virksomheder flytter i stadig stigende omfang 

opgaver til steder, hvor de kan løses bedre og/eller billigere. Det kan ek-

sempelvis være outsourcing af produktion til lavtlønslande eller flytning af 

forskning til steder, hvor der er arbejdskraft med de rette kompetencer.  

 

Det er ikke uden risici at forsøge at udnytte den internationale arbejdsde-

ling, men med den rette rådgivning og viden kan der hentes store gevinster. 

Der skal derfor ske en styrkelse af rådgivningen af danske virksomheder i 

Danmark - særligt små og mellemstore virksomheder. Det skal både ske i 

form af styrkede eksportforberedelsesforløb samt i form af en række nye 

rådgivningsværkstøjer, der bl.a. skal gøre det lettere for virksomheder at 

komme i gang med eksport og produktion i udlandet. Den styrkede rådgiv-
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ning vil give endnu flere små og mellemstore virksomheder mulighed for at 

internationalisere sig.  

 

Dertil kommer, at vores traditionelle hovedeksportmarkeder i Vesteuropa, 

der i dag aftager 75 pct. af den danske eksport, i fremtiden vil fylde mindre 

i den globale økonomi. Det skyldes, at en væsentlig del af den globale 

vækst finder sted på markeder uden for Europa, som fx Kina, Indien og 

Rusland. Her står danske virksomheder ikke stærkt nok, og samtidig er 

vækstmarkederne kendetegnet ved langt flere reelle handelsbarrierer end 

de traditionelle eksportmarkeder.  

 

Derfor skal den danske tilstedeværelse på vækstmarkederne styrkes. Det 

skal både ske ved at oprette nye handelskontorer på særligt interessante 

vækstmarkeder og ved at oprette etableringsinkubatorer på udvalgte am-

bassader. Dermed sikres, at danske virksomheder har adgang til den nyeste 

viden og det bedste lokalkendskab, når de skal internationalisere. 

 

Endelig har mange virksomheder et stigende behov for sektorspecifik råd-

givning i forbindelse med deres internationaliseringsaktiviteter. Eksport-

fremmeindsatsen skal derfor kunne levere den rette kombination af sektor-

viden og markedskendskab, hvis de mange nye muligheder skal udnyttes til 

fulde. 

  

Den specialiserede sektorviden skal derfor opprioriteres. Det skal bl.a. ske 

ved at udsende flere sektorspecialister inden for danske styrkepositioner til 

særligt interessante markeder. Det vil bidrage til, at danske virksomheder 

får adgang til netop den kombination af specialviden og lokalkendskab, der 

skal til for at udnytte globaliseringens mange muligheder. 

 

For at imødegå denne udfordring iværksættes en markant samlet indsats for 

at styrke eksporten til de nye vækstmarkeder. 

 

Sammenhængen mellem udfordringer, initiativer og indsatserne fremgår af 

figur 13. Initiativerne er mere udførligt beskrevet i kapitel 11. 
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Figur 13: Modernisering af eksportfremmeindsatsen 
– udfordringer, initiativer og indsats 
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11. Initiativbeskrivelser 
 

11.1. Tværgående indsats – initiativer 

DanmarksInitiativet  

Udfordring: Der er behov for bedre tværgående koordinering af arbejdet 

med at markedsføre Danmark. Samtidig skal der skabes bedre mulighed for 

at støtte større, perspektivrige begivenheder, fremstød, konferencer, kam-

pagner, der bidrager til at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker 

og kompetencer. Endelig er der behov for at skabe en bred forankring af 

indsatsen, således at også private virksomheder, fonde, organisationer mv. 

kan bidrage til den samlede markedsføringsindsats. 

Indsats: Det særlige DanmarksInitiativ skal styrke markedsføringen af Dan-

mark gennem følgende: 

o Etablering af Fonden til Markedsføring af Danmark.  

o En styrket koordination af arbejdet med at markedsføre Danmark gen-

nem etablering af en tværministeriel taskforce mv. 

o Etablering af et markedsføringspanel, der skal sikre, at indsatsen forank-

res solidt i det danske samfund. 

 
Organiseringen DanmarksInitiativet fremgår af figuren. 

 

Organisering af DanmarksInitiativet 
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Fonden til Markedsføring af Danmark skal understøtte og fremme større, 

perspektivrige begivenheder, fremstød, konferencer, kampagner mv. Dermed 

skal fonden øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompeten-

cer, og dermed bidrage til at styrke relationerne mellem Danmark og resten 

af verden. Dette skal ske på en måde, der samtidig respekterer andre landes 

styrker og kompetencer. 

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse. Initiativer, som har bred foran-

kring i det danske samfund, uddannelsessystem eller erhvervs- og kulturliv, 

skal særligt prioriteres. Anden medfinansiering er som udgangspunkt en for-

udsætning for støtte fra fonden. Fondens midler vil blive fordelt efter ansøg-

ning, hvor både private, offentlige institutioner og organisationer mv. kan 

søge. 

Når der fx skal afholdes et topmøde i Danmark, kan der etableres et fælles 

konsortium med deltagelse af fonden, private virksomheder og organisationer 

mv. med det formål at afholde og markedsføre aktiviteter parallelt med eller i 

tilknytning til det officielle topmøde. 

Andre eksempler på fondens aktiviteter kan være at benytte danske styrke-

positioner i markedsføringen af Danmark. Det kunne fx være at medfinansie-

re en stor filmfestival i Danmark eller aktiviteter, der skaber international 

opmærksomhed om dansk mode. 

Det er hensigten, at initiativer, der støttes af fonden, skal kommunikere de 

budskaber og værdier, der indgår i den fælles kommunikationsplatform.  

Fonden etableres ved en lov, der fremsættes af økonomi- og erhvervsmini-

steren. Det er hensigten at sammensætte bestyrelsen, så den kommer til at 

bestå af et medlem fra en dansk virksomhed med internationale aktiviteter, 

et medlem fra en mindre eller mellemstor dansk virksomhed, et medlem fra 

turisterhvervet, to medlemmer med specialviden om markedsføring, et med-

lem fra en kulturinstitution og et medlem fra uddannelsessektoren. Endvidere 

er det planen, at der skal udpeges en repræsentant for Økonomi- og Er-

hvervsministeriet, en repræsentant for Udenrigsministeriet og en repræsen-

tant for Kulturministeriet. 

En tværministeriel taskforce skal etableres for at sekretariatsbetjene fon-

den og styrke koordinationen. Taskforcen forankres i Økonomi- og Erhvervs-

ministeriet med indstationerede medarbejdere fra de centrale ministerier og 

institutioner, samt en tværministeriel styregruppe. Taskforcen får følgende 

opgaver: 

• Vedligeholde og følge op på en fælles kommunikationsplatform, der – når 

det er hensigtsmæssigt – bruges som udgangspunkt for den fremadrette-

de indsats, når der skal sendes specifikke og målrettede budskaber ud til 



 
Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 55

 

de relevante målgrupper.  

• Udvikle og stå for driften af en fælles aktivitetskalender over markedsfø-

ringstiltag, der skal sikre mere fælles langsigtet planlægning, koordination 

etc. Alle statslige aktører skal rapportere event, kampagner, presseinitia-

tiver mv. til kalenderen, mens øvrige aktører aktivt opfordres til at benyt-

te den.  

• Sikre at der løbende foretages målinger af kendskabet til Danmarks styr-

ker og kompetencer i udlandet samt følge op på fremdriften i arbejdet 

med at markedsføre Danmark.  

• Sekretariatsbetjening af den nye markedsføringsfond. Det er afgørende, 

at der sikres tæt koordination mellem de projekter, fonden støtter, og den 

løbende offentlige og private indsats. Sekretariatet oprettes derfor som 

del af den tværministerielle taskforce. 

Et markedsføringspanel skal sikre den brede forankring i og inddragelse af 

væsentlige dele af det danske samfund. Panelet får bred deltagelse fra ud-

dannelsesverdenen, erhvervslivet, kulturinstitutioner mv.  

Hensigten er at inddrage panelet i den samlede indsats for at markedsføre 

Danmark i udlandet. Panelet kan for eksempel inddrages i forbindelse med 

tiltrækning af internationale begivenheder.  

Efter tiltrækning af begivenheden kan panelet efterfølgende være udgangs-

punkt for dannelsen af de konsortier med offentlige og private deltagere, der 

kan stå for at igangsætte og gennemføre kampagner, konferencer, fremstød 

mv. inden for det aktuelle område.  

Panelet kan desuden bruges til at sikre løbende inddragelse af relevante aktø-

rer samt debat om markedsføringsarbejdet.  

Sekretariatsbetjeningen varetages af den tværministerielle taskforce. Gerne i 

samarbejde med private organisationer.  

Der afsættes 150 millioner kr. til indsatsen frem til 2010. Initiativet forankres 

i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
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Offentlighedsdiplomati 

Udfordring: Meningsdannere og beslutningstagere i udlandet er afgørende 

for målsætningen om at styrke opfattelsen af Danmark samt for varetagelsen 

af danske interesser internationalt – økonomisk, politisk og kulturelt. Der er 

derfor brug for en aktiv, målrettet og opsøgende indsats rettet direkte mod 

disse grupper. 

Indsats: Der iværksættes en offensiv indsats for offentlighedsdiplomati i 

vigtige lande og regioner. Indsatsen gennemføres via det globale danske 

repræsentationsnetværk. Indsatsen rettes mod organisationer, tænketanke, 

forskningsinstitutioner, medier, virksomheder mv.  

Indsatsen vil tage afsæt i danske styrkepositioner på forskellige områder. For 

at sikre størst mulig gennemslagskraft skræddersys indsatsen til de lokale 

vilkår og behov. Konkret bliver der bl.a. tale om konferencer, seminarrækker, 

event, netværksopbygning, præsentationsmateriale, taler, møder mv. Indsat-

sen koordineres tæt med involverede danske aktører. 

Der afsættes i alt 30 millioner kr. frem til 2010. Initiativet forankres i Uden-

rigsministeriet. 

 

Styrket international presseindsats 

Udfordring: Danmark står ikke stærkt i det internationale mediebillede. Dan-

mark har grundlæggende ikke nogen klar profil, og der er ikke nogen gennem-

gående historier om Danmark og danske styrkepositioner i de internationale 

medier. 

Indsats: Der udvikles en national strategi for en fælles international presseind-

sats. Strategien vil danne grundlag for en styrket og mere offensiv international 

presseindsats samt en stærkere koordination mellem de involverede aktører. 

Danmark har mange styrkepositioner, der kan danne grundlag for en ny offen-

siv indsats, fx inden for miljø og energi, fødevarer, medico, mode, arkitektur og 

design – alle emner, som der i international presse er fokus på. En central del 

af indsatsen består i at sikre bedre koordination mellem de forskellige aktører 

på området.  

Der etableres derfor en samlet kommunikationsplatform, der sikrer løbende 

fælles planlægning og informationsudveksling. Aktørerne vil sammen gå ind i 

større fælles prioriterede indsatser, bl.a. ved udvikling af pressekit og tiltræk-
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ning af udenlandske journalister. Der vil endvidere blive udviklet nye koncepter 

for journalistbesøg, fælles mediemonitorering samt være løbende fokus på 

gode historier fra Danmark. 

Der afsættes i alt 20 millioner kr. frem til 2010. Initiativet forankres i Uden-

rigsministeriet. 

 

Styrket brug af internettet til markedsføring af Danmark 

Udfordring: Danmark har brug for én samlet, stærk og synlig indgangsportal 

på internettet rettet mod udenlandske brugere. 

Indsats: Der etableres på grundlag af den eksisterende portal 

www.denmark.dk en Danmarksportal på internettet. 

Portalen vil indeholde materiale om Danmark samt have indgange rettet mod 

forskellige målgruppers specifikke informationsbehov. Portalen baseres bl.a. på 

interaktive elementer og markedsføres gennem søgemaskineoptimering. 

Portalen forankres i Udenrigsministeriet og udvikles i nært samarbejde med de 

centrale officielle operatører med hjemmesider, der retter sig mod udenlandske 

brugere. 

Der afsættes i alt 10 millioner kr. til initiativet i perioden 2007 til 2010. Initiati-

vet forankres i Udenrigsministeriet. 

 

Den Digitale Danmarksfilm 

Udfordring: Levende billeder er et centralt element i moderne kommunikation. 

Danmark har ikke i dag et tidssvarende film- og billedmateriale, som virksom-

heder, offentlige organisationer, medier mm. kan bruge til at vise, hvem dan-

skerne er, og hvad vi kan. 

Indsats: Der skal udarbejdes en Digital Danmarksfilm, som er en digital sam-

ling af korte tematiske film og andet digitalt billedmateriale, der præsenterer 

Danmark. Materialet vil blive stillet gratis til rådighed for alle, der ønsker at 

markedsføre Danmark. Eksempelvis danske virksomheder og organisationer 

samt udenlandsk presse.  

Den Digitale Danmarksfilm skal bidrage til at styrke Danmarks synlighed i ud-

landet og til at skabe et klarere billede af Danmark bl.a. som turistmål, investe-
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ringsland og kulturland.  

Filmen forventes at være klar i slutningen af 2007, hvorefter materialet løbende 

opdateres frem til 2012.  

Indsatsen er finansieret uden for midlerne afsat til nærværende handlingsplan. 

Arbejdet med at lave Den Digitale Danmarksfilm er forankret i VisitDenmark. 
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11.2. Danmark som kreativ nation – initiativer 

International Design Week Denmark 

Udfordring: Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. Særligt 

det klassiske danske design er kendt. Hvis vi skal bevare og styrke det danske 

ry som designnation, er der derfor behov for at øge kendskabet til nutidige 

danske designere og deres kompetencer. 

Indsats: Der skal gøres en indsats for at fremme kendskabet til Danmarks 

kreative kompetencer inden for ikke mindst designområdet – det kan fx gælde 

klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode. 

Der skal hvert andet år gennemføres en dansk designuge i international top-

klasse. Designugen skal finde sted samtidig med uddelingen af verdens største 

designpris INDEX: og skal tiltrække turister, eksperter, studerende og interna-

tionale medier til markante designrelaterede aktiviteter. Det kan fx dreje sig 

om udstillinger, foredrag, konferencer, workshop mm. 

For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturnation skal 

der desuden laves vandreudstillinger.  

Designugen og vandreudstillingerne skal organiseres af Dansk Design Center 

(DDC) i samarbejde med andre relevante kulturinstitutioner, herunder Dansk 

Arkitektur Center, Danish Crafts, offentlige myndigheder og erhvervslivet.  

Der afsættes i alt 22 millioner kr. i perioden 2007-2010. Initiativet forankres i 

Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 

The Danish Year of Sports 2009 

Udfordring: I 2009 er Danmark i den unikke situation, at der afholdes omkring 

15 internationale sportsbegivenheder fordelt over hele året og i hele landet. 

Det skal udnyttes, og derfor er der behov for en koordineret international mar-

kedsføringsindsats. 

Indsats: For hver af de 15 sportsbegivenheder udvikles nye sportsrelaterede 

begivenheder (DYOS 2009 begivenheder), der positivt kan dirigere opmærk-

somheden over på Danmark som nation og destination. Pressen kan samtidig 

inviteres til at skrive om, hvordan idræt integreres i vores skoler og fritidssy-

stemer.  
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DYOS-09 begivenhederne udvikles i samarbejde mellem lokale organisationer, 

myndigheder og erhvervsliv. Samtidig iværksættes en global markedsførings-

kampagne, der understøtter budskaberne ved annoncering i alle tilgængelige 

typer medier.  

Der afsættes i alt 9,5 millioner kr. i perioden 2007-2010. Initiativet forankres i 

Kulturministeriet. 

 

Expo 2008 og Creative Nation 

Udfordring: Kampen om opmærksomhed på de økonomisk vigtige OECD-

markeder er hård. Det kræver derfor nytænkning, slagkraft og koordination 

mellem alle aktører, hvis der skal skabes synlighed om danske kompetencer. 

Indsats: Danmark og danske styrkepositioner over for et internationalt publi-

kum og internationale medier på verdensudstillingen Expo i Zaragoza i 2008. 

Den danske deltagelse i verdensudstillingen vil bl.a. bestå af en udstillingspavil-

lon, der præsenterer Danmarks kompetencer i forhold til udstillingens tema 

"vand og bæredygtig udvikling". Selve udstillingspavillonen vil kunne suppleres 

med andre aktiviteter både før, under og efter selve verdensudstillingen. Ek-

sempelvis kunne der – i lighed med tidligere verdensudstillinger - afholdes en 

særlig dansk dag på verdensudstillingen.  

Endvidere skal der udvikles et nytænkende og tværgående samlet koncept for, 

hvordan danske erhvervsmæssige og kreative kompetencer kan markedsføres 

på vigtige markeder.  

Målet er, at de udviklede koncepter skal danne grundlag for en række kultur-

erhverv fremstød på udvalgte OECD-markeder. Fremstødene skal bygges op 

om det fælles koncept, der skaber synlighed, og som er relevant for det pågæl-

dende marked. Inden for rammerne af det fælles koncept skal virksomheder, 

kulturinstitutioner mm. præsentere netop deres kompetencer over for relevante 

målgrupper. Fremstødene gennemføres i et tæt samarbejde mellem erhvervs-

organisationer, virksomheder, kulturinstitutioner og relevante offentlige myn-

digheder. 

Der afsættes i alt 2,5 millioner kr. til Creative Nation i 2007. Expo 2008 finan-

sieres uden for handlingsplanen for global markedsføring af Danmark. Initiati-

verne forankres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
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Kampagner og anden indsats rettet mod tiltrækning af kvali-
ficeret udenlandsk arbejdskraft 

Udfordring: Danmark har gode forudsætninger for at tiltrække udenlandsk 

arbejdskraft: Beskæftigelsen og lønniveauet er højt, og vort samfund er fami-

lievenligt og præget af høj livskvalitet. Alligevel er Danmark ofte ikke en pri-

mær destination for fagligt kvalificerede og ressourcestærke udlændinge, der 

søger arbejde i udlandet. Det skyldes bl.a. sprogvanskeligheder og de relativt 

høje leveomkostninger. Samtidig er kendskabet til jobmulighederne og kend-

skabet til den danske arbejdskultur og de personlige udviklingsmuligheder rela-

tivt begrænset. 

Indsats: Der er allerede ved at blive iværksæt en række andre initiativer, der 

skal øge mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det gælder en 

udvidelse af jobkortordningen, der indebærer en smidig adgang til udstedelse 

af opholdstilladelse. Tiltaget indgår i et lovforslag fremsat af integrationsmini-

steren den 29. november 2006. Det gælder oprettelsen af en green card-

ordning, der giver særligt velkvalificerede udlændinge samt udenlandske stude-

rende, som afslutter en videregående uddannelse i Danmark, mulighed for at få 

opholdstilladelse i indtil 6 måneder med henblik på at søge beskæftigelse. Til-

taget indgår i et lovforslag fremsat af integrationsministeren den 29. november 

2006. 

Dertil kommer en række tiltag, der indgår i den såkaldte 13-punktsplan for 

tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Disse tiltag omfatter bl.a. én samlet 

internetindgang for udenlandsk arbejdskraft, en hotline med svar til danske 

virksomheder, bedre information til virksomhederne om mulighederne og øget 

brug af private aktører til rekruttering.  

Der gennemføres en indsats for at gøre det nemmere for kvalificeret uden-

landsk arbejdskraft at tage arbejde og falde til i Danmark. 

Herudover etableres der med handlingsplanen et nyt mentornetværk for kva-

lificeret udenlandsk arbejdskraft. Det oprettes i partnerskab mellem erhvervs-

organisationer, myndigheder og private virksomheder.  

Endelig gennemføres en offensiv kampagne, der skal udnytte, at Danmark 

har gode forudsætninger for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Blandt andet 

har vi en god livskvalitet, og Danmark anses for at være et godt familieland. 

Samtidig har det danske arbejdsmarked en række kvaliteter, idet mange dan-

ske job rummer gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Den danske 

arbejdskultur opfattes som attraktiv, men der er for få i udlandet, der ved, 

hvilke fordele, den indebærer. 

Dette er særligt en udfordring, fordi mulighederne for personlig udvikling i ar-

bejdslivet er en afgørende faktor, når velkvalificerede medarbejdere beslutter, 
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hvilke job de ønsker at søge. Den danske kultur med team-baserede løsninger, 

fleksible strukturer og mulighed for personlig og faglig udvikling er derfor en 

styrke, der ikke udnyttes tilstrækkeligt i dag. 

Der gennemføres derfor en offensiv kampagne med henblik på at markedsføre 

Danmark som et spændende arbejdsland med mulighed for personlig og faglig 

udvikling.  

For at sikre maksimal effekt målrettes indsatsen en række udvalgte sektorer og 

lande. Der vil primært – men ikke nødvendigvis – være tale om lande i Dan-

marks nærområde. For såvel sektorer som lande gælder, at de identificeres i 

samråd med større erhvervsorganisationer. 

Kampagnen for offensiv markedsføring af Danmark som arbejdsland over for de 

udvalgte målgrupper vil bl.a. bestå af: Afholdelse af seminarer og jobmesser, 

en målrettet presseindsats, udarbejdelse og opsøgende udsendelse af målrettet 

materiale til grupper af arbejdstagere, en aktiv og opsøgende indsats over for 

udvalgte universiteter og universitetsuddannelser, herunder afholdelse af fore-

drag og skræddersyede informationsaktiviteter. Endelig etableres faglige net-

værk mellem danske og udenlandske erhvervsorganisationer og/eller virksom-

hedsgrupper. 

Kampagnen tilrettelægges af en tværministeriel taskforce bestående af Uden-

rigsministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet, 

og gennemføres i udlandet af de danske repræsentationer. 

Af hensyn til den samlede jobeffekt i Danmark tillægges det endvidere afgøren-

de betydning, at virksomhedsgrupper og hovederhvervsorganisationerne i mak-

simal grad deltager i flest mulige af kampagnens elementer.  

Kampagneindsatsen forankres i Udenrigsministeriet. Etableringen af mentor-

netværket forankres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Jobkortordningen og 

green card-ordningen er forankret i Integrationsministeriet. 

Der afsættes i alt 9 millioner kroner til indsatsen i perioden 2007-2010. Den 

øvrige indsats finansieres uden for handlingsplanen for offensiv global markeds-

føring af Danmark.  
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11.3. Danmark som turistmål – initiativer 

Styrket indsats for kystturismen 

Udfordring: Tilbagegangen i turismen langs de danske kyster skal vendes. Det 

skal ikke mindst ses i lyset af, at kystturismen er en af de vigtigste attraktioner 

og det største markedsområde for dansk turisme. 

Indsats: VisitDenmark skal sammen med erhvervslivet og regionale turisme-

udviklingsselskaber udvikle nye oplevelsesprodukter og synliggøre disse pro-

dukter gennem innovativ markedsføring. Den moderne turist efterspørger ople-

velser. 

Der skal derfor udvikles nye unikke turismeprodukter ved at koble de bedste 

oplevelser fra forskellige brancher og kulturlivet. Der kan fx udvikles rejsepak-

ker, hvor man kombinerer cykelferie i Jylland med besøg på kunstmuseum og 

ophold på kroer, som er kendte for dansk mad af høj kvalitet.  

Gennem en innovativ og målrettet markedsføring skal de nye produkter bidrage 

til, at turismen langs de danske kyster er synlig og attraktiv i vores nabolande 

og i resten af Europa. En ny og vigtig målgruppe for markedsføringsindsatsen 

er fx ægtepar uden børn. Markedsføringen skal fokusere på oplevelser i Dan-

mark hele året inden for bl.a. wellness, kultur og gastronomi.  

Der afsættes i alt 33 millioner kr. til indsatsen i perioden 2007-2010. Initiativet 

forankres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 

Styrket indsats for markedsføring af storbyturismen 

Udfordring: Storbyturismen har de senere år oplevet høje vækstrater. Dan-

mark er imidlertid ikke særlig synlig som storbydestination, og vi får derfor ikke 

tilstrækkelig stor andel i væksten. 

Indsats: VisitDenmark skal sammen med erhvervslivet og turismeudviklings-

selskaberne udvikle rejsepakker, som lever op til de udenlandske storbyturi-

sters behov. De store byers unikke oplevelser skal identificeres og markedsfø-

res. Der skal fokuseres på særlige attraktioner og danske styrkepositioner som 

design, arkitektur og gastronomi. Det kan fx være pakker, hvor man kan ople-

ve hovedstaden på et døgn: Kronborg, Tivoli og shopping om dagen. Og ekspe-

rimenterende mad på en kvalitetsrestaurant om aftenen.  

Markedsføringen skal målrettes relevante målgrupper, der fx er interesseret i 



 
64 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 

 

shopping, caféliv, kultur, gourmet og natteliv. Markedsføringen målrettes lande, 

hvor der er et potentiale for vækst, fx Storbritannien, USA og Italien. Markeds-

føringen skal baseres på nye og kendte medier, som giver udenlandske turister 

let adgang til information både før, under og efter deres ophold i Danmark.  

Der afsættes i alt 27 millioner kr. til indsatsen i perioden 2007-2010. Initiativet 

forankres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 

Hurtigere visumadministration for turister og erhvervsrej-
sende 

Udfordring: I en globaliseret verden med øget samhandel og turisme er der 

behov for en effektiv visumpolitik, som både sikrer nem adgang for seriøse 

turister og erhvervsrejsende og forhindrer misbrug. 

Indsats: Der iværksættes en styrket indsats for at sikre, at den danske admi-

nistration af visumreglerne fungerer effektivt. Særligt i forhold til at tiltrække 

flere ferie- og erhvervsturister til Danmark. Indsatsen omfatter bl.a.:  

• En styrket indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden i Udlændingeser-

vice i sager om visum til Danmark igennem fastsatte servicemål og forbed-

rede spørgeskemaer.  

• Administrationen af reglerne om forretningsvisum i forhold til kombinerede 

erhvervs- og turistrejser skal undersøges med henblik på at gennemføre 

lempelser i videst muligt omfang inden for de gældende regler. 

• En benchmarking af den danske visumpraksis i forhold til de øvrige nordi-

ske lande med henblik på at vurdere, om den danske visumpraksis skal ju-

steres. 

• Udarbejdelse af en handlingsplan for en styrkelse af visumområdet i forhold 

til det kinesiske marked. Desuden igangsættes en særlig indsats i forhold 

til at oplyse kinesiske rejsearrangører om muligheden for, at kinesere kan 

få visum til Danmark, hvis de indgår i en organiseret rejsegruppe. 

Der vil blive gjort status for administrationen af visumreglerne med inddragelse 

af bl.a. erhvervsorganisationerne. 

Indsatsen er forankret i Integrationsministeriet og vil blive gennemført inden 

for eksisterende rammer. 
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11.4. Danmark som uddannelsesland – initiativer 

Samlet indsats for international markedsføring af Danmark 
som uddannelsesland 

Udfordring: Danmark har for få udenlandske studerende. Der er behov for en 

effektiv national indsats, der skal markedsføre Danmark som uddannelsesland, 

og som understøtter de danske uddannelsesinstitutioners interesser på områ-

det, så de kan tiltrække flere dygtige udenlandske studerende. 

Indsats: En national indsats skal profilere Danmark som uddannelsesland og 

understøtte uddannelsesinstitutionernes markedsføringsstrategier. Der skal 

sikres en effektiv koordinering mellem de markedsføringstiltag, der igangsættes 

inden for uddannelsesområdet, og indsatsen skal omfatte alle sektorer af vide-

regående uddannelse i Danmark.  

Indsatsen skal gennemføres i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne 

og relevante ministerier i en samarbejdsstruktur mellem staten og uddannel-

sesinstitutionerne, hvor staten påtager sig ansvaret for at drive initiativet. 

Markedsføring af Danmark som uddannelsesland vil bl.a. omfatte: Deltagelse i 

uddannelsesmesser, fremstød i prioriterede lande, rådgivning til udenlandske 

studerende, udvikling af information om studiemuligheder i Danmark, aktiv 

anvendelse af internetbaseret information og indsamling, bearbejdning og for-

midling af data om udviklingen på det globale uddannelsesmarked. Der skal 

udvikles et dansk uddannelses-brand, og markedsføringen skal fremhæve sær-

lige danske uddannelseskvaliteter.  

Udenlandske studerende skal under deres studieforløb i Danmark bibringes 

større kendskab til beskæftigelsesmuligheder i danske virksomheder, så de 

efter endt uddannelse har bedre muligheder for at søge job i Danmark, og der 

skal gøres en indsats for at skaffe flere studiejob og praktikpladser i danske 

virksomheder til udenlandske studerende. 

Danske uddannelsesinstitutioner skal tilskyndes til at skabe en netværkskultur, 

og netværkene skal også omfatte tidligere udenlandske studerende på danske 

uddannelsessteder og danske videnarbejdere i udlandet. Sådanne netværk, har 

stor betydning for uddannelsesinstitutionernes internationale synlighed og mar-

kedsføring. 

En effektiv markedsføring af uddannelsesområdet kræver samarbejde med 

relevante ministerier og andre myndigheder om udenlandske studerendes ad-

gang til og ophold i Danmark, fx regler for opholdstilladelse, stipendiemulighe-

der, beskæftigelse, bolig, sprogundervisning og anerkendelse af medbragte 

kvalifikationer. Samarbejde med Udenrigsministeriets repræsentationer vil 
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ligeledes være relevant.  

Rekrutteringen af flere dygtige udenlandske studerende skal understøtte ud-

dannelsessektorens samlede internationaliseringsbestræbelser, så institutioner-

ne og de danske studerende får udbytte af den. 

Endelig skal markedsføringen af Danmark som uddannelsesland ske i en dialog 

med erhvervslivet om mål, indsats og prioriteringer. Der afsættes i alt 24 milli-

oner kr. i perioden 2007-2010. Initiativet koordineres af CIRIUS og forankres i 

Undervisningsministeriet. 

 

100 MBA-stipendier til ledere fra udviklingslandene 

Udfordring: For at tiltrække kvalificerede udenlandske studerende er det afgø-

rende, at man kan tilbyde et attraktivt internationalt studiemiljø. Der er samti-

dig mange udviklingslande, der mangler de nødvendige menneskelige ressour-

cer, som skal til for at kunne drage nytte af globaliseringens muligheder. 

Indsats: Der skal hvert år uddeles mindst 100 etårige MBA-stipendier til ledere 

fra udviklingslandene med fokus på især kvindelige erhvervsledere. Stipendier-

ne sikres af Udenrigsministeriet i et offentlig-privat samarbejde med danske 

virksomheder. 

Initiativet vil styrke Danmarks image som et land, der gør en indsats for at give 

udviklingslandene de kompetencer, der skal til for at høste globaliseringens 

fordele. Stipendierne vil samtidig bidrage til at skabe et internationalt studie-

miljø i Danmark, der vil medvirke til at gøre det attraktivt for andre udlændinge 

at studere i Danmark. 

MBA-uddannelserne udbydes i Danmark gennem Copenhagen Business School 

(CBS). CBS står for gennemførelsen af programmet i samarbejde med Uden-

rigsministeriet og Danidas Fellowship Center.  

Initiativet finansieres uden for markedsføringspuljen. 
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Nemmere og hurtigere adgang til Danmark for kvalificerede 
udenlandske studerende 

Udfordring: For at kunne klare sig i den internationale konkurrence om at 

tiltrække højtkvalificerede studerende fra lande uden for EU, er der behov for 

smidige regler og en effektiv sagsbehandling i forhold til at tildele opholdstilla-

delse til studieophold. 

Indsats: Der vil blive igangsat tiltag, som vil effektivisere og smidiggøre reg-

lerne og sagsbehandlingen vedrørende opholdstilladelser til studerende. Tilta-

gene vil bl.a. omfatte: 

• Udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse om opholdstilladelse til studerende, 

der skal skabe større overskuelighed på området og bidrage til en mere ef-

fektiv sagsbehandling. Tiltaget indgår i et lovforslag fremsat af integrati-

onsministeren den 4. oktober 2006.  

• Nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal overveje, om der er grundlag 

for yderligere tiltag, der kan smidiggøre sagsbehandlingen på studieområ-

det. En styrket indsats for at nedbringe Udlændingeservices sagsbehand-

lingstid i sager om meddelelse af opholdstilladelse til udenlandske stude-

rende vil indgå som et væsentligt element i arbejdsgruppens overvejelser.  

• En undersøgelse af mulighederne for at lempe praksis vedrørende familie-

sammenføring til udlændinge, der har opholdstilladelse som studerende 

ved en videregående uddannelsesinstitution eller som forskningspraktikant. 

Indsatsen er forankret i Integrationsministeriet og vil blive gennemført inden 

for eksisterende rammer. 
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11.5. Danmark som investeringsland – initiativer 

Styrket investeringsfremmeindsats 

Udfordring: Der er voksende international konkurrence om de attraktive uden-

landske investeringer, der skaber videntunge arbejdspladser. Der er derfor 

risiko for, at Danmark i fremtiden vil få sværere ved at tiltrække investeringer, 

da vi på grund af vores størrelse ikke kan regne med, at internationale investo-

rer automatisk har opmærksomheden rettet mod os. 

Indsats: Salgs- og markedsføringsindsatsen af Danmark som investeringsland 

intensiveres og udvides til flere markeder, og flere danske spidskompetencer 

skal markedsføres globalt. Det skal konkret ske ved at styrke Invest in Den-

marks internationale tilstedeværelse i lande som USA, Canada, Storbritannien, 

Tyskland, Kina og Indien, hvilket skal øge kendskabet til Danmark som investe-

ringsland hos beslutningstagere i internationale videntunge virksomheder.  

Samtidig styrkes den samlede investeringsfremmeindsats ved bedre koordina-

tion mellem de regionale aktører og ved bedre servicering af udenlandske inve-

storer, efter investeringen er foretaget.  

Der afsættes i alt 37 millioner kr. til initiativet i perioden 2007 til 2010. Initiati-

vet forankres i Udenrigsministeriet. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der flyt-

tes på midler mellem investeringsfremmeindsatsen og eksportfremmeinitiativet 

(se afsnit 11.6). 
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Kvikskranke for udenlandske virksomheder 

Udfordring: Det kan være vanskeligt for udenlandske virksomheder at over-

skue de regler og love, der skal opfyldes for at etablere sig i Danmark. Det er 

en barriere for tiltrækning af udenlandske investeringer. 

Indsats: Der skal oprettes en kvikskranke, hvor udenlandske virksomheder 

kan få assistance i forhold til at opfylde myndighedskrav i forbindelse med 

etablering af virksomhed eller igangsættelse af salg i Danmark. Dermed vil 

kvikskranken gøre det nemmere og mere attraktivt at investere i Danmark. 

Kvikskranken omfatter bl.a. en hjemmeside med engelsksprogede vejledninger 

og oversigter over nødvendige krav og tilladelsesordninger på de mest relevan-

te områder for udenlandske virksomheder. Dertil kommer, at kvikskrankens 

personale vil besvare udenlandske henvendelser vedrørende administrative 

krav både elektronisk og telefonisk. 

Der afsættes i alt 8 millioner kroner til initiativet i perioden 2008 til 2010. Initi-

ativet forankres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
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11.6. Modernisering af eksportfremme – initiativer 

Modernisering af eksportfremmeindsatsen 

Udfordring: Den danske eksportfremmeindsats er stærk, men står samtidig 

over for en række udfordringer: På vigtige eksportmarkeder er lokal tilstede-

værelse afgørende for virksomhedernes succes, danske virksomheder står ikke 

tilstrækkeligt stærkt på vækstmarkederne, mange virksomheder mangler den 

fornødne specialviden, og der er behov for at udvikle nye redskaber til brug i 

eksportfremmearbejdet.  

Indsats: Der gennemføres en samlet og sammenhængende offensiv indsats 

med henblik på at modernisere den danske eksportfremmeindsats. 

Et hovedelement heri vil være en markant styrkelse af indsatsen på de store 

nye vækstmarkeder som fx Kina, Indien og Rusland, bl.a. ved oprettelse af to 

nye handelskontorer i fx Indien og Rusland, ved oprettelse af etableringsinku-

batorer i tilknytning til danske ambassader på de vigtigste vækstmarkeder og 

ved udsendelse af yderligere op til to handelsspecialister med særlige sektor-

kompetencer. Samlet skaber initiativerne nye markedsmuligheder for danske 

virksomheder på fremvoksende regionale vækstmarkeder. 

Endvidere styrkes eksport-forberedelsen inden for værdibærende områder som 

fx energi- og miljøteknologi, og innovative SMV’ere tilbydes særlige rådgiv-

ningspakker.  

Endelig udvikles en række nye værktøjer, der kan sikre virksomhederne opti-

mal rådgivning i forbindelse med etablering af international vækststrategi, lan-

debenchmarking ved outsourcing samt bedre sparring og overblik om globalise-

ringens konsekvenser for virksomheden.  

Der afsættes i alt 30 millioner kr. til indsatsen frem til 2010. Initiativet forank-

res i Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet. Hvis det er hensigtsmæssigt, 

kan der flyttes på midler mellem investeringsfremmeindsatsen (se afsnit 11.5) 

og eksportfremmeinitiativet. 
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12. Appendiks 1: Kvalitativ 
analyse af kendskabet 
til Danmark 

 
Regeringen har fået gennemført en kvalitativ analyse af opfattelsen af 

Danmark i udlandet.7 Analysen er gennemført i efteråret 2006. 

 

Der er tale om indsamling og bearbejdning af et omfattende interviewmate-

riale. 150 personer har deltaget i grundige personlige interview, telefonin-

terview, gruppediskussioner mv. Interviewpersonerne er valgt ud fra, at de 

skulle have et vist kendskab til Danmark. Der er tale om eksperter, kultur-

personligheder, folk fra undervisnings- og forskningsverdenen, erhvervslivet 

mv. 

 

Interviewene har omfattet 10 lande: Storbritannien, Sverige, Tyskland, Po-

len, Rusland, Indien, Kina, Sydkorea, Brasilien og USA.  

 

De 10 lande er nøglemarkeder for Danmark og dækker samtidigt rimeligt 

bredt geografisk. I det følgende gennemgås analysen kort.8 

 

Interviewmaterialet er registreret i en særlig database og er analyseret 

grundigt gennem tre trin. 

 

Trin 1 i analysen er at identificere pointer, der går igen ofte i interviewper-

sonernes udtalelser og tilkendegivelser. Der er 16 pointer om, hvad Dan-

mark er kendt for, som optræder særlig ofte. Hver pointe bliver nævnt di-

rekte af mindst 20 respondenter. Og de er alle repræsenteret i alle de fire 

verdensdele i analysen. De fleste pointer er positive, men enkelte er negati-

ve. De 16 pointer er vidt forskellige i karakter og indhold. 

 

Trin 2 i analysen er derfor at gennemanalysere de 16 pointer for at finde de 

underliggende egenskaber, som kan give et mere systematisk indblik i, 

hvad Danmark er kendt for. Denne "filtrering" fører frem til identifikationen 

af seks underliggende egenskaber. De seks egenskaber indeholder både 

positive og negative sider. 

 

I trin 3 er egenskaberne kommunikationsmæssigt omformet til et sammen-

hængende og troværdigt billede af Danmark, der indeholder fire temaer. 



 
72 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 

 

Denne transformation fra de direkte observationer til udformningen af en 

kommunikationsplatform er illustreret i figur 1. 

 

Figur 1. Fra interview over analyse til et sammenhængende 
billede af Danmark 

Fragmenterne
i opfattelsen af 
Danmark

”Filtrering” af 
fragmenterne

16 pointer
om Danmark

Identifikation af
6 underliggende
egenskaber

Et sammen-
hængende
og troværdigt
billede af Danmark

En platform med
4 temaer

Ansvarligt og
afbalanceret

Høj
kvalitet

Eksperimen-
terende
og modigt

Miljø-
bevidsthed,
enkelhed
og effekti-

vitet

TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3
 

Kilde: Egen illustration af fremgangsmåde. 

 

I det følgende gennemgås de tre trin kort. 

 

De 16 pointer om Danmark 

Flere af pointerne udtrykker modsatrettede opfattelser af Danmark, hvilket 

er en afspejling af, at mange af respondenterne giver udtryk for, at Dan-

mark er et land, der på mange måder lever på paradokser: Vi arbejder for 

eksempel effektivt og målrettet, men formår samtidig at være rolige og 

afslappede. Vi er åbne, imødekommende og venlige, men svære rigtigt at 

komme ind på livet af. Og der er både god balance mellem arbejds- og pri-

vatliv, og mellem produktion og miljø, blot for at nævne nogle få eksempler. 

Pointerne er gengivet i stikordsform i figur 2. 
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Figur 2: Gennemgående pointer i de kvalitative interview 
– både positive og negative 

Pointe  Nøgleord 

1. Skandinavien 4 
Uklart, svært at adskille skandinaviske lande. Positive 
fælles skandinaviske træk 

2. Fødevarer 4 Landbrugsland, højteknologi, livsnydelse 

3. Design 4 
Designførende, dansk design er rent, lyst, elegant, tro 
mod materialet 

4. Miljø og energi 4 
Vindmøller, miljøbevidsthed, grøn lovgivning, sund 
livsstil, cykler 

5. Kvalitet 4 
Kvalitetsprodukter, specialiseret pålidelig, veluddannet 
befolkning 

6. Effektiv 4 
Effektive og præcise virksomheder og mennesker. 
Grundværdier er hårdt arbejde og ærlighed 

7. Moderne og hightech 4 
Højteknologiske produkter, moderne samfund, menne-
sker, der kan håndtere moderne teknologi 

8. Pålidelig og sikker 4 
Danske produkter står for autencitet, danske virksom-
heder er seriøse - begge dele er pålidelige 

9. Eventyr 4 H.C. Andersen, vikinger, små huse, trygt og sikkert 

10.  Overset 4 
Produkters danske oprindelse er ofte ukendt, ikke 
meget information om Danmark 

11.  Second choice 4 
Danmark er ikke første valg. Danmark er uudforsket, 
eksklusivt 

12.  Selvstændig 4 
Danmark går egne veje, afprøver nye muligheder, 
individualistisk, EU-politik 

13.  Lukket 4 
Indvandrerpolitik, visumregler, ikke nok information, 
danskere er svære at lære at kende 

14.  Åben 4 Direkte, åbne, frisindede, uskyldige 

15.  Afslappet nærvær 4 Rolig, fredelig, afslappet, menneskelig. Nyde øjeblikket 

16.  Velfærd 4 
Høj levestandard, social velfærd, harmoni, inspiration, 
ordentlig, høje skatter 

Kilde: Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv global markeds-
føring af Danmark. ReD Associates 2006. 
 

Egenskaber ved Danmark 

De underliggende egenskaber er forklarende faktorer for synet på Danmark. 

De er ikke direkte repræsenteret i interviewmaterialet på samme måde som 

de 16 pointer. Men de er en beskrivelse af den grundlæggende opfattelse af 

Danmark. Egenskaberne er gengivet i figur 3 i stikordsform. De negative 

sider af de grundliggende egenskaber kan være vigtige opmærksomheds-

punkter i kommunikationen om Danmark. Når danske fortræffeligheder pro-

moveres, er det fx vigtigt, at vi interesserer os for modtagerne, samt at 

kommunikationen ikke bliver selvcentreret. 
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Figur 3: Danmarks 6 egenskaber – styrker og svagheder 

Egenskaber Styrker Svagheder 

1. Ren 
+ Rene linjer i design 
+ Miljøbevidsthed 
+ Eventyr 
 

− Reserveret 
− Ikke plads til forskellighed 
− Naivt 

2. Eksperimenterende 
+ Fleksibilitet 
+ Åbensindet 
+ Modigt 
 

− Selvcentreret 
− Ligegyldighed 
− Selvtilstrækkelighed 

3. Ansvarlig 
+ Omsorg gennem velfærd 
+ Sikkert samfund 
+ Samvittighed 
 

− Lukke ude 
− Social kontrol 
− Koder 

4. Balancerende 
+ Harmoni 
+ Ekstremer sameksisterer 
+ Rummelighed 

− Uklar 
− Forvirring 
− No peak 

5. Niche 
+ Eksklusiv 
+ Eksotisk 
+ Specialiseret 
 

− Ukendt 
− Usynligt 
− Utilgængeligt 

6. High end 
+ Kvalitetsprodukter 
+ Højtuddannet 
+ Pålidelig 
 

− Dyrt 
− Afskrækkende 
− Ikke globalt 

Kilde: Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv global markeds-
føring af Danmark. ReD Associates 2006. 

 

En sammenhængende og troværdig historie om Danmark 

Med udgangspunkt i analysen er der udviklet en kommunikationsplatform. 

Platformen bygger på fire gennemgående temaer i opfattelsen af Danmark. 

De fire temaer i den samlede kommunikationsplatform er foldet ud og kon-

kretiseret i kapitel 4. 
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Fodnoter 
 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Den første hjørnesten i analysegrundlaget er Danmarks deltagelse i ver-
dens største spørgeskemaundersøgelse af nationers brand. Mere end 25.000 
tilfældigt udvalgte mennesker i 35 forskellige lande har svaret på en række 
spørgsmål, der viser, hvordan de 35 lande i undersøgelsen bliver opfattet. 
Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres elektronisk af analysevirksomhe-
den GMI, og resultatet er det såkaldte Anholt Nation Brand Index. Alle data i 
handlingsplanen stammer fra andet kvartal 2006. Der kan findes mere in-
formation om indekset på www.nationbrandindex.com. 
 
Den anden hjørnesten er en dybdegående kvalitativ perceptionsanalyse, der 
er gennemført i 10 af de lande, vi har eller forventer at få størst samhandel 
med. I alt er der gennemført ca. 150 interview med personer, der har en 
relation til Danmark, og som derfor måtte forventes at have en vis kvalifice-
ret viden om Danmark. Den kvalitative undersøgelse blev udarbejdet af 
analyse- og udviklingsvirksomheden ReD Associates i september og oktober 
2006. Den færdige analyse har titlen Denmark™: Perceptionsanalyse og 
anbefalinger til en offensiv global markedsføring af Danmark.  
 
Endelig er der blevet lagt stor vægt på at involvere en meget bred kreds i 
det danske samfund. Det billede af Danmark, der skal kommunikeres til 
resten af verden, skal kunne genkendes og støttes bredt af danskerne. Kon-
kret er der derfor bl.a. blevet afholdt syv debatmøder med deltagere fra 
erhvervslivet, organisationer, ministerier, kulturlivet mv. om mulighederne 
for at forbedre markedsføringen af Danmark. Som oplæg til møderne er der 
desuden udarbejdet en række analyser om markedsføring af lande, Dan-
marks styrker og værdier, samt hvert af de fem indsatsområder, der indgår 
i denne plan. Interesserede kan finde materialet på www.oem.dk. 
 
2 Der findes ikke nogen brugbar og almindeligt anerkendt samlet opgørelse, 
der måler værdien af landes brand. I forbindelse med udarbejdelsen af nær-
værende plan er der derfor hentet inspiration i målingerne af kommerciel 
brand værdi. Særligt fra den formentlig mest anerkendte metode til vurde-
ring af et kommercielt brands værdi, det globale branding bureau Young 
and Rubicams model, den såkaldte Brand Asset Valuator (se 
www.valuebasedmanagement.net). Modellen danner hvert år basis for en 
stor undersøgelse af værdien af mere end 20.000 kommercielle brands. 
Undersøgelsen gennemføres i 44 lande, og der er samlet mere end 230.000 
respondenter. Da der er en række forskelle på lande og kommercielle pro-
dukter, er modellen ikke anvendt direkte, men tilpasset og omsat til mar-
kedsføring af lande. 
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3 Figuren er en tilpasset udgave fra Denmark™: Perceptionsanalyse og an-
befalinger til en offensiv global markedsføring af Danmark, ReD Associates, 
oktober 2006. Om målingerne gælder følgende: a) Indeks for livskvalitet er 
udført af The Economist Intelligence Unit i 111 lande i 2005. b) Lykke-
målingen er udført af Leicester University i 178 lande i 2006. c) Lighed. 
GINI koefficienten er et mål for økonomisk (u)lighed. Kilde: Verdensbanken. 
d) Korruptionsindekset er udført af Transparency International i 159 lande i 
2005. e) Human Development Indeks: United Nations Development Pro-
gramme Report 2005. f) Økonomisk frihed målt af Heritage Foundation i 
157 lande i 2006. g) Konkurrenceevne målt af IMD, World Competitiveness 
Center, i 61 lande i 2006. h) Købekraftskorrigeret BNP per indbygger er et 
mål for gennemsnitlig materiel velstand. Kilde: IMF 2005. i) Forretningskli-
ma udført af The Economist Intelligence Unit i 60 lande i 2005. j) E-
parathed udført af The Economist Intelligence Unit i 65 lande i 2005.  
 
4 Der henvises her til Anholt Nation Brand Index, der er en repræsentativ 
spørgeskemaundersøgelse med 25.000 respondenter i 35 lande. Se note 1. 
  
5 IDP Education: Global Student Mobility 2025 – Forecasts of the Global 
Demand for International Higher Education, Australien, 2002. 
 
6 Undersøgelse af Danmark som studieland, CIRIUS, maj 2006. 
 
7 Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv global mar-
kedsføring af Danmark, ReD Associates, oktober 2006.  
 
8 I analysen er også anvendt tidligere gennemførte analyser af Danmarks 
brand, globale position og værdigrundlag samt diverse benchmarkanalyser. 
Endvidere er der gennemført en analyse af Danmarks synlighed i udenland-
ske aviser samt på internettet. Endelig har analysen også omfattet en gen-
nemgang af 10 landes erfaringer med nation branding. I handlingsplanens 
appendiks fokuseres på interviewdelen af analysen. 
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Markedsføringshandlingsplanens 412 mio.kr. bliver udmøntet på dels 

tværgående initiativer, dels initiativer under fire kategorier: 1) 

Danmark som kreativ nation, 2) Danmark som turistmål, 3) Danmark 

som uddannelsesland og 4) Danmark som investeringsland og 

modernisering af eksportfremme. Oversigten beskriver kort de enkelte 

initiativer og angiver udførende aktør.  

Tværgående initiativer 
 

Danmark som kreativ nation  
Danmark som turistmål  
Danmark som uddannelsesland  
Danmark som investeringsland og modernisering af eksportfremme  

Til top   

Initiativer inden for Handlingsplanen for offensiv global 
markedsføring af Danmark 

Tværgående initiativer 

Initiativ Kontakt 

1. Danmarksinitiativet  150 mio.kr. 
Initiativet skal skabe større opmærksomhed om 
Danmark i udlandet gennem afholdelse og 
markedsføring af større begivenheder mv. 
initiativet har to hovedelementer:

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet

A) Fonden til markedsføring af Danmark 
Fonden er den ramme, der giver mulighed for at 
give støtte ifm. begivenheder mv.

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 

 
Erhvervs- og 

Byggestyrelsen

B) Taskforce 
Taskforcen skal sekretariatsbetjene fonden og 
sikre større koordination aktørerne imellem.

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet

2. Offentlighedsdiplomati  30 mio.kr. 
De danske repræsentationer i udlandet skal 
bruges målrettet til at påvirke billedet af 
Danmark blandt menignsdannere, 
beslutningstagere m.fl. i udlandet.

Udenrigsministeriet 
Publid diplomacy & 

kommunikation (PDK)

3. Styrket international presseindsats  20 
mio.kr. 
Der udvikles en national strategi for en fælles 
international presseindsats. Strategien skal 
danne grundlag for en styrket og mere proaktiv 
pressindsats samt en stærkere koordination 
mellem de involverede aktører.

Udenrigsministeriet 
Presseenheden (PRS) 

(Økonomi- og 
Erhvervsminsiteriet)

4. Styrket brug af internettet til 
markedsføring af Danmark  10 mio.kr. 
Danmarks internationiae profil på internettet 
skal styrkes og moderniseres.

Udenrigsministeriet 
Public diplomacy & 

kommunikation (PDK)

5. Den Digitale Danmarksfilm  - 
Der udarbejdes digitalt filmmateriale om 
Danmark, som alle frit kan anvende til at vise et 
nutidigt, tydeligt og attraktivt billede af 
Danmark.

VisitDenmark

Danmark som kreativ nation 

Initiativ Kontakt

6. International Design Week Denmark  22 
mio.kr. 
Der skal hvert andet år gennemføres en dansk 
designuge i international topklasse. Designugen 
skal finde sted samtidig med uddelingen 
af verdens største designpris INDEX: Der skal 
desuden udarbejdes en international 
vandreudstilling, der skal vise det bedste danske 
design, arkitektur og kunsthåndværk.

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet

7. The Danish Year of Sports 2009  9,5 
mio.kr. 
Der skal gennemføres en koordineret 
international markedsføringsindsats i forbindelse 
med afholdelsen af internationale 
idrætsbegivenheder i Danmark i 2009.

Kulturministeriet

8. Expo 2008 og Creative Nation  2,5 mio.kr. 
Der skal skabes international synlighed om 
Danmark kreative kompetencer. Initiativet består 
af to hovedelementer:

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 
(Udenrigsministeriet)

A) EXPO 2008  - 
Danmark og danske styrkepositioner skal 
præsenteres for et internationalt publikum og 
internationale medier på verdensudstillingen 
Expo i Zaragoza i 2008.

Erhvervs- og 
Byggestyrelsen

B) Creative Nation  2,5 mio.kr. 
Der skal udvikles et nytænkende og tværgående 
samlet koncept for, hvordan danske 
erhvervsmæssige og kreative kompetencer kan 
markedsføres på vigtige markeder. 
Creative Nation's vision er at tilbyde danske 
virksomheder, organisationer og institutioner en 
ny og styrket platform for fælles promovering på 

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 
(Udenrigsministeriet)
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Danmarks primære eksportmarkeder. En 
platform der giver deltagerne mulighed for at 
demonstrere deres styrker og kompetencer på 
en kreativ og innovativ måde - der ultimativt vil 
lede til øget kendskab, eksport og styrkelse af 
deres brand. Ambitionen er, at de aktiviteter 
Creative Nation er med til at udvikle og støtte op 
omkring både styrker de enkelte deltageres 
position på markedet, og samtidig som afledt 
effekt, resulterer i en overordnet branding af 
Danmark. 
 
Afrapportering på Creative nation - Koncept for 
fremstød der kombinerer erhverv og kultur

9. Kampagner og anden indsats rettet mod 
tiltrækning af kvalificeret udenlandsk 
arbejdskraft 9 mio.kr. (finansieres delvis på 
anden vis end gennem puljen til markedsføring 
af Danmark) 
Der iværksættes to nye initiativer vedrørende 
kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet  / 

Udenrigsministeriet

A) Kampagne for tiltrækning af kvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft  4 mio.kr. 
Der iværksættes kampagne-aktiviteter for at 
tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Udenrigsministeriet 
(Beskæftigelses-

ministeriet)

B) Mentornetværk mv.  5 mio.kr. 
Der etableres et nyt mentornetværk for 
kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det oprettes 
i partnerskab mellem erhvervsorganisationer, 
myndigheder og private virksomheder.

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet

Danmark som turistmål 

Initiativ Kontakt

10. Styrket indsats for kystturismen  33 mio.kr. 
Der rekrutteres Danmarksambassadører, der skal give 
Danmark positiv mund-til-mund omtale og turisterhvervet 
inspiration til ny- og videreudvikling. Samtidig iværksættes 
en omfattende dialogmarkedsføring og presseindsats, der 
skal sikre kendskabet til Danmark som ferieland.

VisitDenmark

11. Styrket indsats for markedsføring af 
storbyturismen  27 mio.kr. 
Der gennemføres en international markedsføringsindsats 
over for storbyturister for at øge kendskabet til Danmark og 
samtidig øge antallet af besøgende. 

VisitDenmark

12. Hurtigere visumadministration for turister og 
erhvervsrejsende  - 
Der iværksættes en styrket indsats for at sikre, at den 
danske administrastion af visum-reglerne fungerer effektivt. 
Særligt i forhold til at tiltrække flere ferie- og 
erhvervsturister til Danmark.

Danmark som uddannelsesland 

Initiativ Kontakt

13. National indsats for markedsføring af 
Danmark som uddannelsesland  24 mio.kr. 
Der skal igangsættes en national 
markedsføringsindsats af Danmark som 
uddannelsesland, der understøtter alle videregående 
uddannelsesinstitutioners markedsføringsinitiativer.

Videnskabsministeriet

14. Nemmere og hurtigere adgang til Danmark 
for kvalificerede udenlandske studerende 
Der skal igangsættes tiltag, som vil effektivisere og 
smidiggøre reglerne og sagsbehandlingen vedrørende 
opholdstilladelser til studerende.

15. 100 MBA-stipendier til ledere fra 
udviklingslandene 
Et-årige stipendier til uddannelse i Danmark særligt 
orienteret mod at give unge, kvindelige erhvervsledere 
ledelsesværktøjer og netværk.

Udenrigsministeriet

Danmark som investeringsland og modernisering af eksportfremme 

Initiativ Kontakt

16. Styrket investeringsfremmeindsats  37 
mio.kr. 
Investeringsfremmeindsatsen skal udvides og 
intensiveres. Markedsføringen af regionale klynger 
skal koordineres stærkere. Bedre after care-service 
skal sikre flere opfølgningsinvesteringer fra 
udenlandske virksomheder, der allerede er her.

Udenrigsministeriet 
Danmarks Eksportråd

17. Kvikskranke for udenlandske virksomheder 
8 mio.kr. 
Der etableres en kvikskranke for udenlandske 
virksomheder - et servicecenter, hvor de elektronisk 
eller telefonisk på engelsk kan få assistance.

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet

18. Modernisering af eksportfremmeindsatsen 
30 mio.kr. 
Nye etableringsinkubatorer skal gøre det nemt at 
etablere sig på nye, svært tilgængelige markeder. Der 
oprettes nye handelskontorer, der muliggør en bedre 
dansk udnyttelse af eksportpotentialet. 
Eksportforberedelsen inden for værdibærende 
områder styrkes, og innovative SMVere tilbydes 
særlige rådgivningspakker. Der skal udvikles en 
række nye værktøjer, der kan sikre virksomhederne 

Udenrigsministeriet 
Danmarks Eksportråd
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optimal rådgivning. Eksportrådgivningen skal 
professionaliseres yderligere ved øget 
sektorspecialisering og udsendelse af nye 
handelsspecialister.
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Bilag 3 

Danish Living 

Denmark is the happiest nation on Earth according to a 2006 survey from the University of Leicester. 
When American talk-show host Oprah Winfrey visited the country in September, she found that the 
Danish recipe for happiness includes free healthcare, bicycles and rye bread.  
 

What makes the Danes the happiest people on Earth?  

In September 2009 Oprah Winfrey visited Denmark on a mission to help the Chicago bid for the 2016 Olympics. 
Although Chicago did not win the nomination, Oprah did not go home empty-handed. She discovered Denmark and 
spent time visiting Danish homes and meeting typical Danes. She even dedicated a talk show to a portrait of a 
country where one of the most impressive aspects of daily life is that the social system allows for long periods of 
maternity and paternity leave.  
The talk-show host also pointed to the free health care and free educational system for all, concluding that a simple 
life and a strong social system make Denmark one of the best places on  
earth to live.  
 
 

 
Photo: Morten Fauerby/VKR Holding 
 
Is home where the Dane is?  

Visiting Denmark during winter time you will notice that the daylight is limited to very few hours per day. Ways of living 
differ appreciably according to where you are located on the world map. In Denmark you will find that living in a 
country where – in winter – the sun seems a rare visitor, much of the time is spent indoors. Danes put great emphasis 
on the home, how it looks, where it is situated and how the interior is designed.  
 
Aesthetics are an important part of the average Dane’s everyday life. From home to workplace to institutions; from 
newspapers to street signs, traffic lights and, yes, even below ground you find sewage pumps that have won design 
awards. But you do not have to go that far to discover the aesthetic sensibility, because as soon as you arrive in the 
airport you will notice it. Copenhagen Airport was originally designed by the famous architect Wilhelm Lauritzen in 
1939, its first terminal representing the style of international functionalism. About sixty years later, the same 
architectural firm undertook the new terminal (finished in 1998), which has been referred to as one of the world’s most 
beautiful airports. In 2001 it featured in the renowned design magazine Wallpaper, which devoted eighty pages to 
surveying Danish innovation, from fashion, architecture, energy and technology to cinema and food. And it is exactly 
this very broad definition of design that sums up the essence of Danish design today. Thus, the use of Danish design 
is a part of the Danes’ everyday life – whether in public places or at home spending time with friends and family.  
 
What is the Danish concept of “hygge”?  

The Danes have a word that is hard to translate and no foreigner can hope to pronounce, but it is as Danish as pork 



roast, cold beer and Hans Christian Andersen. The word is “hygge”, and it goes far in illuminating the Danish soul. 
“Hygge” is a Danish concept which roughly describes that warm and cosy feeling when you are enjoying good food 
and are surrounded by good company. “Hygge” encompasses many different words – all related to having a good 
time and being happy. Gather family and friends. Pull the sofas and chairs up close to the coffee table and bring out 
some blankets. Douse the electricity and light some candles. Serve plenty of food and drink. That is pretty much the 
feeling of “hygge”!  
 
How do we ensure education for all – for life?  

Lifelong learning is a key priority in Denmark. Danish society is characterised by a learning culture which is based on 
individuals desiring to learn and to take co-responsibility for their own learning and personal development. There are 
no tuition fees for state upper secondary education and higher education, and the state provides educational grants 
and state-guaranteed loans. Danes have a long tradition of participating in adult education, a tradition that is 
maintained by the Danish Ministry of Education, which emphasises that there is a shared responsibility to ensure that 
everyone in the labour market engages in lifelong learning. As a result of that recognition, Denmark has the second 
highest percentage of lifelong learners in the EU. For instance, Danish Folk High Schools demonstrate an informal 
and, to many, atypical way of teaching and learning. Here all age groups study a large variety of subjects in a social 
and democratic environment. Most Folk High Schools are like boarding schools – you eat, sleep, study and spend 
your spare time together. Today these schools are instrumental in sustaining the concepts of democracy, citizenship 
and lifelong learning.  

 



Bilag 4 
 

Noter fra interviews.  

Respondent nr. 1. 

Mand på 27 år fra Tyrkiet. Uddannet maskiningeniør, arbejder i mindre virksomhed i Sønderborg hvor 

han også bor med sin kone. Kom til Danmark i december 2007 og vil gerne blive så længe som muligt. 

Via sit netværk på studiet blev han bekendt med virksomheden og dens produkter. Familien havde 

allerede et ønske om at flytte fra Tyrkiet for bo i et mere vestligt land, hvor han forestillede sig en 

velfungerende offentlig sektor. Forsøgte at rejse ind i landet på turistvisum to måneder før jobbets start 

for at forberede sig til sit ophold. Fik afslag fra Udlændingeservice og var af den grund ikke så begejstret 

da han startede i virksomheden. Afslaget bekræftede ham i den opfattelse han havde af Danmark via de 

tyrkiske medier – et rigt og lukket land med racistiske og kolde borgere som beskytter deres land mod 

uønskede gæster. Informanten har på intet tidspunkt modtaget information fra den danske repræsentation i 

Tyrkiet – viden om landet søgte familien selv på Internettet. 

Citat: “In Turkey no embassies are helping with anything else but the formal papers when you 

apply for a visa. The more questions you ask the more difficult it will get to get the visa – so you do 

not ask too much. You are always treated as a potential terrorist. The Danish embassy is strict – 

they will always answer “go check the website”   

Denne opfattelse er siden blevet gjort til skamme. Informanten følger sig velkommen og er positivt 

overraskede over sine varme og venlige kolleger og naboer. Dog føler han at det er en nødvendighed at 

lære dansk for at skabe et socialt netværk udenfor arbejdslivet. Informanten er begejstret for den danske 

arbejdsmodel hvor der tages hensyn til medarbejdernes trivsel og fritid.  

 

Respondent nr. 2.  

Kvinde på 26 år fra Tyrkiet. Uddannet levnedsmiddelingeniør er på tiden arbejdssøgende da hun 

rejste her til med sin mand da fik job i mindre virksomhed i Sønderborg. Vil gerne blive i 

Danmark men dette er afhængig af om hun kan få relevant arbejde. Havde via medier i Tyrkiet 

en opfattelse af Danmark som et lukket men velfungerende land med reserverede borgere. Fandt 

selv information om Danmark via Internettet. Er efter sin ankomst blevet glædeligt overrasket 

over danskerne og finder sine naboer søde og imødekommende. Mener dog at der er en 

sprogbarriere og bruger derfor en del tid på sprogkursus. Søger at få større kontakt med 

danskerne via håndværksrelaterede aftenskole som f.eks. træsløjd.   



 

 

 
Respondent nr. 3.  

Kvinde på 35 år fra Rusland uddannet læge og MBA. Har siden foråret 2007 arbejdet i større dansk 

medicinalvirksomhed, Bor på Østerbro med sin datter på 9 år som går i international skole i Hellerup. 

Gennem sit arbejde i et affilieret selskab i Rusland stiftede informanten bekendtskab med Danmark og 

dets kultur. Hun besluttede sig for at prøve lykke i et land som hun kendte som sikkert rigt beliggende tæt 

ved havet med lykkelige dog lidt reserverede borgere med et mærkeligt sprog. Informanten vil gene blive 

og skabe sig en fremtid men føler ikke hun kan langtidsplanlægge idet hun som russisk statsborger kun 

kan få fornyet sit visum for 3 år ad gangen. En sag hun er meget indigneret over idet hun føler der er stor 

forskelsbehandling mellem EU og ikke EU borgere.  

Citat: ”This is why I started to learn Danish since I now know I want to stay. also that is required 

to speak Danish before you can get a permanent visa – this is not fair some countries are preferred 

over others – it is not fair that some unemployed from Holland has more right than I who has three 

educations but because I am Russian I cannot get another job or anything and I will have to leave. 

Government and administration should be more careful with the individual application and see 

who is the person applying for a job. A more individual approach would be more fair”  

Respondenten har ikke modtaget hjælp fra den danske ambassade i Moskva men har selv søgt viden på 

Internettet og har ellers fået råd og vejledning fra den danske HR afdeling. Respondenten føler det er 

vigtigt at lære dansk for at kunne få venner – på arbejdet er det ikke nødvendigt – her taler alle engelsk. 

Respondenten har efter ankomsten til landet skiftet mening omkring sit syn på Danmark og danskere – 

dels føler hun ikke der er så sikkert som hun troede (skyderier på Nørrebro) dernæst er danskerne ikke så 

velstående som hun havde ventet – alle kæmper for at få enderne til at mødes. Sidst men ikke mindst er 

hun overrasket over at religion betyder så lidt for danskerne – i et kristent land havde hun forventet færre 

ateister. Hovedårsagen til at respondenten ønsker at blive i Danmark er at det på det danske 

arbejdsmarked er muligt at være mor og at have en karriere.  

 

 
Respondent nr. 4.  

Mandlig ingeniør på 47 år fra Spanien. Er Lektor på Syddansk Universitet og vil gerne blive i Danmark. 

Via sit studie i hjemlandet fik informanten kendskab til det høje danske forskningsniveau inden for sit felt 

og gennemførte i slutningen af 90’erne en Phd. på DTU. Inden ankomsten til Danmark fik informanten 

ikke yderligere information omkring Danmark og danskere. Han mener ellers at han ville have været 

bedre hjulpet hvis han på forhånd havde kendt til danskernes reserverthed. I begyndelse tænkte han 



således ofte om han gjorde noget forkert siden ingen talte med ham. I dag har han flere venner og trives 

med forskellen for som han selv udtrykker det.  

Citat: “– the Danes are reserved  - they are not inclusive – they do not include you in their life – this 

attitude is so deeply rooted so sometimes you feel very isolated – and it is so different from our 

culture so it feels like as – a chock  -if you are used to it and you realise this is not because they do 

not want to talk to you  - that is the way it is – but in the beginning you can suspect things that are 

not really happening – a lot of misunderstandings happens in the beginning – it is not wrong it is 

just very different”.  

Derefter rejste respondenten fra Danmark og havde i en årrække job i andre lande men kom tilbage for et 

par år siden. Dels på grund af det høje faglige niveau inden for sit felt men især på grund af det åbne 

forskningsmiljø, hvor der i Danmark er tradition for deling af viden. Siden respondenten var i Danmark 

sidste gang har han giftet sig med en mexicansk statsborger hvilket har udløst en del administrative 

problemer med henblik på at få visum. I sidste ende gik alt dog godt men respondenten husker det som en 

uvenlig oplevelse og har efterfølgende følt med de udenlandske studerende der kommer til Danmark.    

 Citat:    We have the problems with all the students coming here to study – the first meeting with 

the Danes is not very nice or friendly and full of difficulties – you do not get help you have to find 

your way your self 

 

Respondent nr. 5.  

Mandlig ingeniør amerikaner på 40 år. Er vokset i Danmark og har sin uddannelse fra DTU i 

Lyngby. Har boet de sidste 15 år omkring New York hvor han mødte sin danske kone. Parret har 

to børn og bor nord for København. Datteren går i international skole og sønnen går i dansk 

folkeskole. Han arbejder i stor ingeniørvirksomhed nord for København. Fandt jobbet igennem 

en dansk HR rekrutteringsvirksomhed mens han stadig boede i USA. Har boet i Danmark i ca. et 

år. Hans kone er ansat i Udenrigsministeriet. Parret forventer at foreløbigt at blive i Danmark i 

fem år. Har brugt mange ressourcer på at integrere familien i Danmark. Er meget bevidst 

omkring danskerne forbeholdenhed overfor andre kulturer og lægger ind imellem låg på sin 

”amerikanerhed” for ikke at støde potentielle danske venner fra sig og sin familie. Mener at der 

er mange ting der kan gøres for at få udenlandske familier til at føle sig bedre tilpas i Danmark.      

 

Respondent nr.6  

Mandlig finansiel konsulent fra Belgien på 29 år. Single. Arbejder i bank nord for København. 

Blev opmærksom på jobmuligheden da han arbejde i virksomhedens filial i London. Det var et 



skridt op i karrieren at flytte fra filial til hovedkontor – derfor blev det København. Har været i 

Danmark i et år og deler lejlighed med to danskere i selve København. Er EU borger og har 

derfor ikke haft kontakt med repræsentation eller visumadministration. Forventede en højere 

levestandard i Danmark og glædede sig til at arbejde lidt mindre. Ser sig selv som udadvendt og 

har nogle danske venner men flest udenlandske venner. Søgte information om landet på 

internettet og er registreret hos www.expatindenmark.dk  Forventer at blive i Danmark i et par 

år. Finder at danskerne har en god humoristisk sans og er nede på jorden. Føler sig velkommen i 

Danmark 

 

Respondent nr. 7.  

Mandlig amerikansk arkitekt på 39 år. Mødte sin danske kone på en rejse og flyttede med hende 

til Danmark. Har været i Danmark i 10 år og er i øjeblikket arbejdssøgende. Respondenten havde 

ikke det store kendskab til Danmark før sin ankomst – forbandt landet med natur, vikinger, 

nordisk mytologi og pæne mennesker. Som en del af den skandinaviske kultur. Har siden lært 

landet godt dets indbyggere godt at kende og føler sig i dag godt tilpas. Må dog erkende at det 

først var efter det ottende år at dette skete. Havde i specielt de første år store vanskeligheder ved 

at forstå den danske kultur og det danske samfund. Føler sig begrænset på mange områder af 

hvad han betegner som danskernes accept af middelmådighed og jantelov. Er glad for at han kom 

til landet før 2001 hvor reglerne for indrejse i Danmark blev skærpet. Citat:”It is extremely 

different under the new regulations which are just hell for foreigners. I mean it is 

ridiculous the hoops that they have to jump. With the money in a bank account that they 

are not allowed to touch and so on.”        

 

Respondent nr. 8.  

Kvinde på 38 fra Sverige med videnskabelig uddannelse arbejder i Ingeniørvirksomhed i Tåstrup 

men er bosat i Sverige. Pendler frem og tilbage hver dag. Finder at danskerne er som hun havde 

forventet. Er dog overrasket over at føle sig fremmed omkring hele den private del af sit liv – 

mener at det skyldes at hun bor i Sverige og på den måde ikke deler verden med sine kolleger. Er 

ansat igennem forskerordning – kunne godt forestille sig forsat at arbejde i Øresundsregionen.     

 

 

http://www.expatindenmark.dk/


Respondent nr. 9. 

Mandlig svensk ingeniør på Er ansat på forskerordning. Trives godt med sit arbejde i Danmark 

men ville ikke flytte hertil. Mener selv han har en god forståelse af sine danske kolleger og de af 

ham men er på samme tid glad for at han ikke er den eneste svenske arbejdsstager i 

virksomheden. Er ansat igennem forskerordning – kunne godt forestille sig forsat at arbejde i 

Øresundsregionen.    




