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EXECUTIVE SUMMARY 
Conditions for 

THE COLLABORATION BETWEEN FASHION FIRMS 

IN NATION BRANDING OF DENMARK 

AS A CREATIVE NATION 

- A casestudy - 

 

Nations are finding themselves in a globalized society, where they have to obtain or keep up a 

lucrative image to stay ahead in the competition using techniques, that until recently were reserved 

to the business world. 

Nation branding has become an increasingly popular method for creating awareness of the nation 

and it’s assets, but it also contains complex collaboration between corporations and their brands.  

 

Nation branding theories, however, seldom include this aspect, and therefore the main purpose of 

this paper is to explore the critical conditions for the collaboration between Danish fashion 

firms in a nation branding context aiming at promoting Denmark as a creative nation. 

 

Applying co-branding theory to the more politically oriented nation branding theory, and comparing 

the two with my findings from five semi-structured qualitative interviews with respondents in and 

outside the Danish fashion industry and an industry mapping, I found that there are numerous 

factors, which can have a negative influence on collaborations in nation branding. 

 

For instance, the diversities within the industry suggest that the fashion firms might not come to an 

aggreement with each other. There is a considerable gap between the large and the small firms, both 

in regards to geography, economy and creativity, and I predict that these internal differences, if 

ignored or not dealt with appropriately, could escalate to full-scale conflicts and have a negative 

impact on the branding alliance. 

A failed alliance could ultimately result in decreased brand equity for the co-branding firms, and 

this prospect might prevent the firms from participating in nation branding initiatives. 

 

 

Cecilie Valeur 
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Kapitel 1 

Introduktion 
 

1.1 Problemindkredsning og problemformulering 
Globaliseringen har medført, at nationer er begyndt indbyrdes at konkurrere på præmisser, der 

minder meget om de forhold, de multinationale virksomheder opererer under, og flere lande har 

allerede med mere eller mindre succes benyttet sig af brandingstrategier, der næsten direkte er taget 

fra erhvervslivet (Olins 1999, 2001, 2003). Den skærpede konkurrence bevirker nemlig, at 

nationerne må tage deres image op til genovervejelse og forsøge at gøre det så indbydende som 

muligt, hvis de vil skille sig ud på det globale marked. 

 

Den danske regering har også indset fordelene ved at ”skabe et klart og positivt billede af Danmark 

i udlandet” (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2007, p. 4). Hvilket de har beskrevet i Økonomi- og 

Erhvervsministeriets ’Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark’, Der bl.a. 

sætter fokus på ønsket om at brande Danmark som kreativ nation. På sigt skal der desuden dannes 

fire erhvervsrettede oplevelseszoner, der skal ”styrke vilkårene for vækst inden for 

oplevelseserhverv, hvor Danmark har særlige kreative kompetencer eller erhvervsmæssige 

potentialer” (Regeringen 2008, p. 44). 

 

I slutningen af maj dette år offentliggjorde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, at den 

første oplevelseszone bliver Modezonen, der med Danish Fashion Institute i spidsen skal udvikle 

den danske modebranche og gøre den konkurrencedygtig i en global kontekst. 

Med et budget på 17 mio., hvoraf de 8,3 kommer fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, arbejder man 

blandt andet for på sigt at profilere København som den femte store modeklynge på linje med Paris, 

Milano, London og New York1.  

 

Desuden er syv erhvervsorganisationer, her i blandt Dansk Industri og VisitDenmark, gået sammen 

under navnet Creative Nation for at ”skabe en overordnet sammenhængende 

profil af dansk erhvervs- og kulturliv på udenlandske markeder” (Thielst 2006), og i denne 

                                                 
1 Pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet den 21. juni 2008: http://www.oem.dk/sw22202.asp 
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sammenhæng deltog 40 virksomheder fra flere forskellige brancher, herunder også modebranchen, i 

september 2007 i et fremstød i New York i et forsøg på at promovere Danmark. 

 

Så man må sige, at der er udtrykt ønske om at profilere Danmark stærkt i udlandet. 

Ind til videre lader det dog til, at det er politikerne og brancheorganisationerne, der går forrest, og 

derfor vil jeg med dette speciale undersøge, hvorvidt der er opbakning og ressourcer i de danske 

modevirksomheder til at samarbejde om fremtidige nation brandingtiltag. Min problemformulering 

lyder derfor: 

 

Hvordan er betingelserne for at virksomheder i den danske modebranche kan 

samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation? 

 

Det er min opfattelse, at selvom den danske modebranche inden for de sidste årtier har opnået en 

hidtil uset vækstrate og international succes, så er der flere faktorer, der kan besværliggøre et 

integreret samarbejde om nation branding. Disse faktorer udgør de betingelser, jeg vil undersøge i 

dette speciale. 

 

1.1.1 Specialets struktur 

I denne første del af min afhandling vil jeg præsentere undersøgelsens struktur og de 

arbejdsspørgsmål, der skal lede mig til besvarelsen af min problemformulering. 

 

1.1.1.1 Metodisk udgangspunkt 

Jeg har valgt at udforme min undersøgelse som et casestudie, og det vil jeg begrunde og uddybe i 

kapitel 2. For at undersøge modebranchens holdninger til nation branding og samarbejde har jeg 

desuden valgt at udføre semi-strukturerede interviews, og jeg vil ligeledes i kapital 2 redegøre for 

min metodiske fremgangsmåde i den sammenhæng. 

 

1.1.1.2 Teoretisk udgangspunkt 

I kapitel 2 præsenterer jeg også min teoretiske ramme, der består af to overordnede teorifelter, - 

nation branding og co-branding. 
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Jeg starter med kort at redegøre for brandingteori, da det er her, nation branding har sit udspring. I 

forlængelse heraf opridser jeg corporate branding, -identitet og -image, da der også her findes 

paralleller til nation branding. Efterfølgende vil jeg fokusere på begrebet nation branding, der 

danner den kontekst modevirksomhedernes samarbejde skal foregå i. 

 

Jeg vil først sætte nation branding i et historisk perspektiv, for at argumentere for at det ikke bare er 

et nyt buzz-word, men i lige så høj grad også for at understrege de skadelige misopfattelser af 

begrebet, der i sidste ende kan føre til fiasko. 

Derefter vil jeg gennem en teoretisk baseret analyse undersøge, hvilke motiver der ligger til grund 

for det politiske ønske om nation branding, men også hvilke kompleksiteter begrebet indeholder. 

Jeg vil i denne sammenhæng desuden inddrage teori og empiri, der gør det muligt for mig at 

analysere Danmarks potentiale som kreativ nation. 

 

Mit første arbejdsspørgsmål bliver derfor: 

• Hvilke følger, positive som negative, kan nation branding medføre, og hvordan står 

Danmark i den sammenhæng? 

 

Nation branding er i høj grad en politisk strategi og det bærer teorien også præg af. Derfor har jeg 

valgt at inddrage co-brandingteori for at analysere virksomhedernes holdninger til samarbejde. Jeg 

vil gennem en teorigennemgang helt konkret undersøge følgende: 

 

• Hvilke implikationer kan en co-brandingalliance indebære for de deltagende virksomheder? 

 

Dette gør jeg for at stille skarpt på, de faktorer der kan tale imod, at virksomheder indgår i 

samarbejde om nation branding. 

 

1.1.1.3 Empiriske udgangspunkt 

Tredje kapitel i min afhandling har den danske modebranche som omdrejningspunkt. 

Gennem en industry mapping af den danske modebranche vil jeg i dette kapitel tegne et 

øjebliksbillede af den danske modebranche. Derefter vil jeg præsentere resultaterne af de semi-

strukturerede interviews og redegøre for respondenternes holdninger i forbindelse med nation 

branding og samarbejde. 
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Min empiri skal i sidste ende føre mig til afdækning af følgende spørgsmål: 

 

• I hvilken grad er den danske modebranche gearet til at samarbejde om at skabe en fælles 

profil udadtil? 

 

Dette er et meget centralt spørgsmål, der ligger op til den afsluttende diskussion. 

 

1.1.1.4 Diskussionens opbygning 

I fjerde kapitel vil jeg sammenholde dette speciales tre ben - nation branding, co-branding og 

modebranchen - og undersøge: 

 

• Hvor er der latente konflikter mellem nation brandingteoriens og co-brandingteoriens 

forskrifter og modebranchens holdninger og virkelighed? 

 

Begge brandingstrategier er blevet populære på grund af de fordele, de forudsiges at medføre, men 

jeg vil i min diskussion kritisk undersøge de punkter, hvor teorierne strider mod hinanden, samt de 

konsekvenser samarbejde i nation brandingsammenhæng kan indebære for modevirksomhederne. 

Dette skal i sidste ende lede til min endelige konklusion af betingelserne for, at virksomheder i den 

danske modebranche kan samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation 
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1.1.2 Metodefigur 

Strukturen i dette speciale er illustreret i nedenstående metodefigur. 

 

Kapitel 1 
Introduktion 

Afgrænsning 

⇓ 

Kapitel 2 
Metode 

Teoretisk ramme 
Nation branding 

Det kreative aspekt 

Co-branding 

⇓ 

Kapitel 3 
Industry Mapping 

Dataanalyse 

⇓ 

Kapitel 4 
Diskussion 

⇓ 

Kapitel 5 
Konklusion 

Perspektivering 
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1.2 Afgrænsning og begrebsafklaring 
Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at dette speciale som udgangspunkt er undersøgende, og at 

det ikke er min hensigt at udarbejde en nation brandingstrategi for Danmark og den danske 

modebranche. Det kan dog ikke udgås at opstille nogle succeskriterier for den optimale nation 

brandingproces, men dette vil være som et led i afdækningen af de betingelser, modebranchen og 

det politiske miljø skal kunne leve op til, for at et sådant tiltag kan blive succesfuldt. 

 

Nation branding, og branding generelt, henvender sig til flere forskellige stakeholdergrupper, 

hvilket jeg også vil komme ind på senere. Jeg vil dog ikke gå i dybden med de eksterne målgrupper 

i dette speciale, da det ville kræve et speciale i sig selv. Dette betyder også, at jeg ikke inddrager et 

forbrugerperspektiv på branding. Jeg vil i stedet tage et indadrettet syn på nation branding og se på 

den interne integration og opbakningen i den danske modebranches virksomheder. 

 

Det skal desuden påpeges, at mine interviews fandt sted, før Økonomi- og Erhvervsministeriets 

planer for modezonen blev offentliggjort, og derfor har respondenterne ikke udtalt sig om netop 

dette tiltag, men derimod Økonomi- og Erhvervsministeriets ’Handlingsplan for offensiv global 

markedsføring af Danmark’ (som Modezonen nu er en del af) og DIs ’Creative Nation’.  

 

Jeg vil i det følgende redegøre for de centrale begreber og områder, der danner rammen om mit 

speciale. 

Med hensyn til nation branding vil jeg i dette afsnit holde mig til en semantisk begrebsafklaring, 

mens det vil blive defineret og behandlet i afsnit 2.2 om den teoretiske ramme. 

 

1.2.1 Globalisering 

Globaliseringen danner baggrund for mange af de fænomener, jeg behandler i dette speciale. 

Begrebet dækker over en lang række faktorer, der alle er med til at danne den kontekst, vi lever i, og 

som virksomheder og nu også lande opererer under. 

 

Lasserre (2005) definerer i erhvervssammenhæng globalisering, som ”the phenomenon of the 

progressive transition of industries from a multinational to a global competitive structure” (p. 28). 

Dette fænomen bliver, ifølge Lasserre, drevet af fire push-faktorer: politiske, teknologiske, sociale 

og konkurrencemæssige, det indbefatter blandt andet: 
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• Lavere handelsbarrierer og dermed en stigning i international handel og investeringer 

• Den udvikling at flere og flere virksomheder bosætter sig og udvider udenfor deres 

oprindelsesland. Vestlige produktionsenheder bliver for eksempel i stigende grad flyttet til 

lande med lavere lønomkostninger. 

• De internationale medier bliver mere udbredte og får mere magt. 

• Standardisering af varer og stordriftsfordele. 

 

I nation brandingsammenhæng opstiller Hanna & Rowley (2007) følgende faktorer, der til dels 

driver globaliseringen og til dels er resultater af den, og som skærper nødvendigheden af, at lande 

har et godt image:  

”the growing power of international media, the falling cost of international travel, 

rising consumer spending power, the threat of place parity, a scarce pool of 

international investors, competition for skilled and professional immigrant’s and 

growing consumer demand for a diverse cultural diet stimulated by low-cost global 

communication media” (p. 63) 

 

Når jeg fremadrettet nævner begrebet globalisering, er det et sammensurium af de ovenstående 

faktorer, da de alle hænger uløseligt sammen, men jeg vil specificere, hvis mit fokus er på enkelte 

områder frem for andre. 

 

1.2.2 Nation Branding 

Nation branding som begreb, ikke fænomen, er først kommet frem i den teoretiske litteratur 

indenfor de sidste to årtier. Derfor er udbudet stadig rimeligt lille, og der kan desuden være en 

tendens til usikkerhed omkring begreberne, der i den grad er mangfoldige. ’Country branding’, 

’place branding’, ’city branding’ og ’destination branding’ er bare et udsnit af de begreber, man 

støder på, når man læser nation branding litteratur, og det kan være svært at skelne dem fra 

hinanden. 

 

Hanna & Rowley (2007) prøvede at rydde op i de mange begreber, der i bund og grund dækker over 

det samme fænomen, dog med forskelligt geografisk fokus. De konkluderede, at selvom mange af 

begreberne lapper over hinanden og ofte bliver brugt synonymt i litteraturen, så kan man adskille 

dem som i nedenstående model. 
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Det eneste begreb, der uden videre kan adskilles fra de andre, er ’destination branding’, der 

specifikt omhandler stedet (byen, landet, regionen) som turistmål, og derfor ikke indgår i modellen. 

 

Figur 1A 

’Place’ and Associated Vocabulary 

 
Kilde: Hanna & Rowley 2007, p. 61 

 

Som det ses af modellen kan man adskille de forskellige begreber hierarkisk rent geografisk. 

Overordnet er ’nation’ eller ’country branding’, men ’nation branding’ kan også sidestilles med 

’place branding’. ’Place branding’ ses dog også brugt synonymt med ’location branding’, der har et 

langt mindre geografisk fokus, nemlig større eller mindre byer eller regioner. 
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Jeg har valgt at benytte termen nation branding, da den favner bredest og dermed omhandler flere 

aspekter. I mit valg af teori har jeg dog ikke været krakilsk med at holde mig til ren nation 

brandinglitteratur, da den er ret begrænset, men jeg har også medtaget pointer fra bl.a. city 

brandinglitteraturen, som blandt andre Richard Floridas teori om den kreative klasse. 

 

1.2.3 Co-branding 

Jeg har som tidligere nævnt valgt at inddrage co-brandingteori, for at analysere et aspekt, som 

nation brandingteorien ikke behandler, nemlig brandingsamarbejdet mellem de involverede 

virksomheder. 

Jeg har valgt at afgrænse mig til co-branding mellem virksomhedsbrands, selvom man i nation 

brandingsammenhæng kan argumentere for, at der er tale om to forskellige slags co-branding. På 

den ene side er det a) co-branding mellem flere virksomheder, der skal gå sammen om et fælles 

budskab, men også b) co-branding mellem virksomhederne og det nationale brand. 

Selvom sidstnævnte er yderst interessant, mener jeg, at der i højere grad er tale om en reciprok 

Country-of Origin-branding, end nation branding. Jeg har derfor valgt at holde mit fokus på det 

reelle samarbejde mellem virksomheder, da jeg mener, at diskussionen af virksomhedsbrandet 

versus det nationale brand ville trække specialet i en helt anden retning. 

 

1.2.4 Modebranchen 

Mit undersøgelsesfelt i dette speciale er den danske modebranche, som vil blive yderligere 

præsenteret og specificeret senere. 

I min industry mapping har jeg valgt at se på branchen som et hele, da det nok bliver nødvendigt for 

at opnå kritisk masse i nation brandingsammenhæng, men samtidig har jeg også valgt at afgrænse 

mig til at fokusere på de københavnske designdrevne virksomheder i mine interviews, da de højst 

sandsynligt vil blive brugt som spydspidser i et nation brandingtiltag. 
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Kapitel 2 

Metode og teori 
 
 
2.1 Metode 
Jeg vil i dette afsnit begrunde min brug af casestudiet som undersøgelsesmetode samt min brug af 

semistrukturerede interviews til indhentning af empiri. 

 
2.1.1 Valg af undersøgelsesstrategi 

Mit undersøgelsesfelt er de betingelser, der vil være for en dansk nation brandingproces 

indeholdende den danske modebranche, som udtrykt gennem nation brandingteori, co-branding 

teori og modebranchen selv. Jeg har valgt at udforme min undersøgelse som et casestudie, der 

bygger på kvalitativ metode, i stedet for f.eks. en større kvantitativ meningsunderundersøgelse. 

Dette har jeg gjort, da jeg ikke ønsker at undersøge hvor mange, der mener det ene frem for det 

andet, men derimod hvilke holdninger der gør sig gældende. 

 

2.1.2 Casestudy 

Casestudiet bliver oftest brug som researchstrategi i forbindelse med forsøg på at forstå fænomener 

på individ-, gruppe- eller organisationsniveau eller i forbindelse med sociale eller politiske studier 

(Yin 2003). Et casestudie kan defineres som en empirisk undersøgelse, der har til formål at udforske 

fænomener i deres virkelighedskontekst, især i situationer hvor der ikke er en klar opdeling mellem 

fænomen og kontekst. Derudover tillader et casestudie, at man anvender flere forskelligartede 

informationskilder til at belyse fænomenet (Yin 2003; Andersen 2003). 

 

Fordi casestudiet er kontekstrelateret, kan det være svært at generalisere ud fra resultaterne (Flick 

2007), og for dette speciale gælder det også, at jeg ønsker at dykke ned i respondenternes 

holdninger relaterede til den aktuelle debat om nation branding, velvidende at det begrænsede antal 

respondenter og deres forskellige baggrunde gør, at jeg ikke ud fra mine data kan generalisere på 

modebranchen som helhed. Jeg ønsker med andre ord at præsentere et øjebliksbillede på latente 

konflikter og hindringer i forbindelse med udførelsen af en nation brandingproces, der bygger på 

kreativiteten i modebranchen. Yin (2003) argumenterer dog for, at man godt kan generalisere ud fra 

casestudier, men det vil være en analytisk generalisering og ikke en statistisk.  
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I dette speciale er casestudiet et single casestudie koncentreret om modebranchen, hvilket gør, at 

mulighederne for generalisering er begrænsede. Jeg vil derfor, som nævnt, ikke vove at påstå, at 

mine resultater kan overføres på hele modebranchen, men jeg vil mene, at de kan bruges som en 

nota bene i forbindelse med (nation-)brandingsamarbejde (mode-)virksomheder imellem. 

 

Det kan desuden pointeres, at casestudiet som undersøgelsesstrategi oftest ikke er 

hypoteseafprøvende, men derimod hypoteseopbyggende (Flyvbjerg 1988). Selvom min 

problemformulering implicit indeholder en hypotese, om at der vil være ’betingelser’ til stede, der 

kan have indflydelse på en dansk nation branding, som selvfølgelig skal behandles, er det i højere 

grad målet at opstille en ”teseagtig udvikling af ny viden” (Flyvbjerg 1988, p. 2). 

 

Ifølge Yin (2003) findes der tre forskellige former for casestudier, der yderligere kan deles i 

multiple eller single studier.: 

• Explanatory: Den mest udbredte form for casestudier, der ofte følger casen over længere tid, 

for at kunne forklare effekten / påvirkningen af det undersøgte. 

• Descriptive: Disse beskrivende casestudier har, som navnet indikerer, til formål at give en 

forståelse af et givent fænomen. 

• Exploratory: I eksplorative casestudier er der i højere grad fokus på problemafdækning og 

opstilling af hypoteser. Derfor kan denne form for casestudier ofte ses som indledende til 

større afhandlinger. 

 

Jeg har som nævnt valgt et single casestudie, der koncentrerer sig om den danske modebranche. Da 

mit formål med specialet er at undersøge hvilke betingelser, der er for modevirksomheders 

deltagelse i nation branding, set ud fra en teoretisk synsvinkel, der ikke tidligere er blevet anvendt i 

denne sammenhæng, kan min undersøgelse kategoriseres som eksplorativ. Jeg ønsker med andre 

ord at opnå en problemdiagnosticering med dette speciale, der kunne lede til, at andre fandt det 

interessant at undersøge emnet kvantitativt eller med henblik på løsning af problemet. 

 

Casestudiet som undersøgelsesstrategi bliver ofte anset for at være mindre videnskabelig end andre 

undersøgelsesformer. Ifølge Yin (2003) har der været en tendens til at inddele de forskellige 

undersøgelsesstrategier hierarkisk, og casestudier er traditionelt kun blevet set som et redskab til 

indledende forskning og ikke til f.eks. afprøvning af teorier. I denne hierarkiske opdeling ligger 
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eksperimentet i top, derefter undersøgelsen (survey), arkivanalyser og historisk research, og til sidst 

casestudiet. Dette kan blandt andet skyldes, at casestudiet har rod i psykologien og især er blevet 

brugt til indledende antropologiske feltstudier (Flyvbjerg 1988; Yin 2003). 

Yin (2003) mener ikke, at denne hierarkiske opdeling af undersøgelsesstrategier er retfærdig, men 

at man i stedet bør vælge strategi ud fra andre kriterier, som Form of research question, Control of 

behavioral events og Focus on comtemporary events. 

 

2.1.2.1 Videnskabsteoretisk grundlag 

Det er pointeret flere steder at casestudier, især multiple, gør det muligt induktivt at slutte sig til 

generel viden (Yin 2003; Andersen 2003). 

Thurén (1992) beskriver induktion som en kvantificering, hvor ”man drager almene, generelle 

slutninger ud fra empiriske fakta” (p. 18). Han understreger dog, at empiriske fakta sjældent er 

fuldstændige, og at de induktive slutninger derfor ikke kan ses som fuldt gyldige, - man kan aldrig 

opnå hundrede procents sikkerhed. En kvalitativ, induktiv undersøgelses gyldighed afhænger af 

dens reliabilitet og validitet, og disse to begreber vil jeg komme yderligere ind på i afsnit 2.1.3.6. 

 

Udover induktion findes der også en anden metode til vidensproduktion, nemlig deduktion, hvor 

man ”med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte hændelser” (Andersen 

2003, p.39). Dette kan for eksempel være, når man bruger teori til at forklare virkeligheden. 

Som Flyvbjerg (1988) også pointerer, så kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt 

at tale om ren induktion kontra ren deduktion i forbendelse med et casestudie. Han mener, at man i 

første omgang bør lade casen fortælle sig selv (induktion), for på den måde at se hvilke 

problemstillinger den indeholder. Derefter kan disse problemstillinger sammenstilles med den 

teoretiske viden (deduktion). Dette er i store træk også den fremgangsmetode, jeg har valgt i dette 

speciale. 

 

2.1.3 Interview som metode 

Jeg har valgt at benytte mig af kvalitativ metode i dette casestudy, da ”qualitative methods are 

characterized  by the fact that the aim is to understand the subject not to measure it” (Rasmussen et 

al. 2006, p. 93). Det er med andre ord ikke min hensigt at forenkle og generalisere på hele 

modebranchen gennem mine resultater, - jeg ønsker derimod at gå i dybden de enkelte 
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respondenters følelser, holdninger og reaktioner i forbindelse med nation branding og kortlægge 

eventuelle uoverensstemmelser eller enighed i branchen. 

For at komme så dybt ned under huden på respondenterne som muligt har jeg valgt udføre semi-

strukturerede interviews. 

 

Interviews defineres af Molyneaux & Lane (1982) som “conversations with a purpose”. Dette 

formål kan være at indhente eller give information, undersøge følelser, problemløsning eller 

planlægge fremtidig handling (Molyneaux & Lane, 1982, p. 3). Rubin & Rubin (1995) læner sig 

også tæt op ad Molyneaux & Lane’s definition, men de understreger desuden, at interviews 

differentierer sig fra samtalen, ved i hvor høj grad intervieweren lytter til meningen af det, der 

bliver sagt frem for det talte ord. 

Holstein & Gubrium (1997, p. 112) definerer interviews som “special forms of conversation”, mens 

de lægger vægt på at: 

”…all interviews are interactional. The narratives that are produced may be as 

truncated as forced-choice survey answers or as elaborate as oral life histories, but 

they are all constructed in situ, as a product of the talk between interview 

participants.” 

Dermed bliver interviewerens rolle nærmest todelt, da man både skal styre interviewet i den rette 

retning og samtidig deltage aktivt i samtalen, dog uden at påvirke respondentens holdninger. 

 

Kvale (1997) understreger dog, at interviewet til forskel for samtalen har et element af kontrol fra 

interviewerens side, og at det derfor ikke er helt jævnbyrdigt:  

”Samtalen i et forskningsinterview er ikke en gensidig interaktion mellem to 

ligeværdige partnere. Der er tale om en afgjort magtasymmetri. Intervieweren 

definerer situationen, indfører samtaleemnerne og styrer interviewforløbet ved hjælp 

af yderligere spørgsmål” (p. 131). 

Dette syn på magtbalancen i interviewsituationen deles også af Hauge (1993), der ligefrem 

argumenterer for at interviewet, hvis det ikke udføres korrekt og med indføling, nærmere tangerer 

forhøret (se figur 2A).  
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Figur 2A 

A classification Of Interviewing 

 
Kilde: Hauge 1993, p. 13 

 

Interviewet må på den anden side heller ikke lægge sig for tæt op ad samtalen, da ”Clarity, 

impartiality and rationality are often lacking in ordinary conversation, though they are vital in 

interviews” (Hauge 1993, p. 13). Hauge (1993) skelner yderligere mellem samtalen og interviewet, 

idet han mener, at formålet med diskussionen og samtalen er at promovere en idé, mens 

interviewets formål er at finde frem til sandheden. 

Disse kriterier er vigtige at holde sig for øje i en interviewsituation, da de kan påvirke udfaldet af 

interviewet og respondentens fortrolighed. 

 

Jeg har valgt den semi-strukturerede interviewform, også kaldt det halvstrukturerede 

livsverdensinterview (Kvale 1997), frem for den strukturerede og den ustrukturerede, da det semi-

strukturerede interview giver rig mulighed for at uddybe særligt interessante vinkler og dog 

samtidig få svar på de mest centrale spørgsmål (Hauge 1993; Rubin & Rubin 1995). 

Kvale (1997) definerer det semistrukturerede interview, som et interview, ”der har til formål at 

indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener”. 
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Til at strukturere mit arbejde med kvalitative forskningsinterviews, har jeg valgt at gå frem efter 

.1.3.1 Tematisering 

ws vil jeg gerne have svar på og indsigt i modebranchens holdninger til 

• I hvilken grad er den danske modebranche gearet til at samarbejde om at skabe en fælles 

ftersom det er modebranchens holdninger til nation branding af Danmark som kreativ nation, jeg 

eg valgte respondenterne på grundlag af deres arbejdssted, jobfunktion og fortrolighed med den 

villigede i interviews, der alle blev udført på respondentens 

ian Hansen, Marketing and PR manager hos Baum und Pferdgarten 

 

nder rekrutteringen af respondenter opstod der desuden en form for domino-effekt, da jeg blev 

konsulentvirksomheden Kontrapunkt. 

. 

ubin & Rubin (1995) opstiller tre kriterier, respondenter bør opfylde, for at interviewene bliver så 

brugbare som mulig:”They should be knowledgeable about the cultural arena or the situation or 

Steinar Kvales ”Syv stadier i interviewundersøgelser” (Kvale 1997, p. 94-96): Tematisering, 

Design, Interview, Transskribering, Analyse, Verificering og Rapportering. 

 

2

Gennem mine intervie

nation branding projektet, som det er formuleret i nedenstående arbejdsspørgsmål: 

 

profil udadtil? 

 

E

har valgt at undersøge, valgte jeg i første omgang at rette fokus mod københavnske 

modevirksomheder, da de ofte bliver fremhævet som værende mere designdrevne og kreativt 

orienterede end firmaerne i Jylland (Bech Hansen & Hedegaard Jørgensen 2005). 

 

J

givne virksomheds brand og image. 

Tre personer fra modebranchen ind

arbejdsplads; 

1. Christ

2. Keld Mikkelsen, grundlægger og kreativ direktør, Day Birger et Mikkelsen

3. Ditte Sorknæs, Marketing Communication Manager, Kopenhagen Studio 

 

U

henvist til relevante respondenter af andre respondenter, og på den måde kom jeg i kontakt med: 

4. Eva Kruse, direktør for Danish Fashion Institute 

5. Rasmus Bech Hansen, Co-managing Director fra 

To personer, der begge har indgående kendskab til, hvad der rører sig i den danske modebranche

 

R
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experience being studied; they should be willing to talk; and […] the interviewees should represent 

the range of points of view” (p. 66) 

Som sagt er de tre første respondenter valgt ud fra en formodning om, at de har et godt og 

indgående kendskab til virksomhedens brandingstrategier og image. Eva Kruse og Rasmus Bech 

te respondenter 

mheder spænder 

ftersom min topic guide skal understøtte semi-strukturerede interviews, har jeg valgt at afholde 

et udførligt design. Jeg valgte i stedet at opdele guiden i overordnede emner, der 

, hvor svarene ikke var klare eller fyldestgørende 

ninger. 

 tredelt struktur, der har en startfase, der åbner op for 

terviewet og får respondenten til at slappe af og åbne op. Derefter kommer selve interviewet, let 

Hansen har i flere år beskæftiget sig med henholdsvis strømninger i modebranchen og udviklingen 

indenfor branding og imagestyring og opfylder dermed begge også dette kriterium. 

Eftersom alle respondenter har indvilliget i at lade sig interviewe, har jeg som udgangspunkt haft en 

forventning til at de ville tale. Jeg var dog også forberedt på, at de tre først udvalg

ville være loyale overfor deres virksomhed, og dermed sværere at få til at tale frit. 

Med hensyn til bredden og de forskellige synsvinkler, så repræsenterer respondenterne både 

virksomhedsinterne og eksterne syn på modebranchen. De repræsenterede virkso

desuden fra en mindre, Baum und Pferdgarten, til en international, Day Birger et Mikkelsen, og en 

markedsledende, Kopenhagen Fur/Kopenhagen Studio. 
  
2.1.3.2 Design 

E

mig fra at lave 

indeholder 1-3 spørgsmål, hvilket gør det lettere for respondenten at svare frit (Kruuse 1989, p. 121) 

og lettere for mig at holde interviewet flydende. 

Uddybende og opklarende spørgsmål indgår ikke i skemaet, da de forekommer afhængigt af 

respondentens svar, men de blev brugt i tilfælde

(Hauge 1993; Rubin & Rubin 1995). 

Jeg har desuden tilstræbt at holde spørgsmålene i et letforståeligt sprog, da det gerne skulle 

eliminere misforståelser og misfortolk

 

Jeg valgte at designe interviewguiden efter en

in

styret af topic guiden, og afslutningsvis vil der være mulighed for uddybende spørgsmål og 

tilføjelser, der ofte fremkommer, når båndoptageren er slukket (Molyneaux & Lane 1982; Hauge 

1993). 
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Figur 2B 

terviewguidens opbygning In

 

 
Introduktion af formål med interviewet: 
Jeg briefer kort respondenten om afhandlingens emne, og grunden til at jeg 
interviewer netop denne person. 
 
1. Personlige detaljer: 
For at gøre respondenten fortrolig med situationen, starter jeg blødt ud ved 
at spørge til vedkommendes jobfunktion (Rasmussen et al. 2006, p. 100). 
 
2. Firmaprofil: 
For at pejle mig ind på firmaets identitet og plads i den danske modebranche 
bliver respondenten under dette felt spurgt om firmaets målgruppe, image 
og profil. 
 
3. Syn på brandets danskhed: 
Respondentens opfattelse af ”det danske” ved det brand de arbejder med. 
Dette kan spænde fra design til arbejdsmetoder. 
 
4. Syn på modebranchen: 
Jeg spørger til respondentens oplevelser og holdninger til den danske 
modebranche og i denne sammenhæng også oplevelser og indtryk af andre 
modebrancher i verden. 
 
5. Samarbejde i den danske modebranche: 
Her vil jeg undersøge, hvorvidt der er sammenhold og sparring mellem de 
danske modevirksomheder. 
 
6. Nation Branding initiativet: 
Her spørger jeg til respondentens holdning til og ønske om at deltage i 
nation branding af Danmark som kreativ nation gennem modebranchen. 
 
7. Afslutningsvist: 
Når jeg slutter interviewet, spørger jeg, om respondenten har noget at tilføje. 
Jeg spørger desuden til ønske om fortrolighed, og hvorvidt de ønsker en 
udskrift af interviewet tilsendt til godkendelse. 

 
 
2.1.3.3 Inte

terviewene blev udført i april og maj 2008, og de fandt alle sted på respondentens arbejdsplads. 

Min forventning, om at respondenterne var villige til at snakke, blev desuden bekræftet, og jeg 

skulle stort set bare sætte dem i gang. 

rview 

In
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Under selve interviewet forsøgte jeg mindst muligt at styre og påvirke respondenterne. Så vidt 

”Jo kortere interviewerens spørgsmål og jo længere 

.1.3.4 Transskribering 

anskeligheder med båndoptageren. 

en af transskriptionerne, så gjorde jeg mig under interviewene umage med 

å designere, 

er ikke altid var lige lette at stave til udfra ordlyd. 

rtæller, og reelt har disse tilkendegivelser ikke 

ogen indflydelse på udfaldet af interviewet. 

 

muligt lod jeg dem tale i en lang strøm og stillede først næste spørgsmål, nå jeg kunne mærke, at de 

ikke havde mere at tilføje til emnet. Dette er gjort i henhold til Kvales ”Kvalitetskriterier for 

interview”, hvoraf det fremgår at 

interviewpersonens svar er, desto bedre” (Kvale 1997, p.149). 

 

Topic guidens løse opbygning viste sig også at være en fordel, da den gjorde det muligt at tilpasse 

spørgsmålene til den enkelte respondents situation. 

 

2

Alle interviewene blev optaget på bånd, for derefter at blive transskriberet. I det først interview har 

jeg dog medtaget noter, da jeg havde lidt begynderv

 

Med hensyn til reliabilitet

at notere mig særlige udtryk og vendinger, der måske senere ville være svære at forstå og 

transskribere korrekt. Modefolkene brugte især en stor del engelske udtryk og navne p

d

 

Jeg har så vidt muligt transskriberet med henblik på at gøre teksten så forståelig og læsevenlig som 

mulig. Dog har jeg flere steder valgt at medtage halve sætninger og tænkepauser (markeret med 

”…”), da de ofte leder videre til et relevant udsagn. 

 

Jeg har valgt ikke at medtage mine egne mindre kommentarer og tilkendegivende lyde i 

transskriberingen, da de under interviewet først og fremmet bliver brugt til at bekræfte respondenten 

i, at jeg lytter til og forstår, hvad vedkommende fo

n

 

Såfremt respondenten ønskede det, har jeg sendt dem det endelige transskriberede interview, så det 

var muligt at komme med feedback eller rettelser. 

 

 



 
 

Betingelser for modebranchens samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation 

 

 24 

2.1.3.5 Analyse 

Man kan argumentere for at dataanalysen i kvalitative undersøgelsesmetoder allerede begynder 

ens data bliver indhentet (Rasmussen et al. 2006), og jeg har da også løbende i interviewene 

oteret mig områder, der var relevante at få andre respondenters holdning til. Det skal dog 

ointeres, at jeg ikke dermed er afveget fra topic guiden, den er snarere blevet udbygget og mere 

 indenfor de emnerammer, jeg havde opstillet fra starten af. 

• Direct presentation: de udtalelser der direkte udtrykker noget om det ønskede emne. 

rifelter. 

eres profession og ikke ud fra statistisk 

 et godt indtryk af de forskellige holdninger, der gør 

ig gældende i branchen.  

ig imod, hvis de ikke var enige. Jeg lod desuden respondenterne tale 

forstyrret så længe som muligt for på den måde at undgå at styre interviewet for meget. 

m

n

p

nuanceret, stadig

 

Jeg har valgt en deduktiv tilgang til den endelige analyse af mine indhentede data. Dette dækker 

over en fremgangsmåde, der sammenholder de indhentede resultater med feltets teori (Rasmussen et 

al. 2006). Den deduktive tilgang lægger derfor op til, at kodningen af data indeholder følgende tre 

elementer (Rasmussen et al. 2006):  

• Condensation, eller meningskondensering (Kvale 1997): hvor længere udsagn bliver kogt 

ned til mindre lettere forståelige formuleringer 

• Interpretation: de resultater, jeg kommer frem til, vil i diskussionsafsnittet blive 

sammenholdt med mine to teo

 

2.1.3.6 Verificering 

Da jeg har valgt respondenterne på baggrund af d

udvælgelse, kan det være svært at generalisere mine resultater til at gælde modebranchen som 

helhed. Jeg mener dog, at interviewene giver

s

 

Interviewenes reliabilitet (pålidelighed, Kvale 1997, p. 230) kan være vanskelig at afgøre. Jeg har så 

vidt muligt tilstræbt at stille åbne og ikke-ledende spørgsmål under interviewet, men i praksis viste 

det sig at være sværere end forventet. Trods dette svarede respondenterne dog med længere 

sætninger, og de sagde m

u

Man kan påpege, at generaliserbarheden af interviewene bliver mindre, i og med at jeg ikke har 

stillet spørgsmålene fuldstændig ens til de interviewede. Dette kan dog forsvares med at 

”Interviewet er en scene, hvor der konstrueres viden gennem interviewerens og den interviewedes 
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interaktion” (Kvale 1997, p.132). Dermed bliver hver interviewsituation forskellig, da den består af 

forskellige mennesker. 

 

Med hensyn til validiteten i min empiriske undersøgelse, så opnåede jeg at afdække interne 

holdninger og skel i modebranchen, samt samspillet virksomhederne imellem, hvilket også var mit 

umiddelbare mål. På grund af det begrænsede antal respondenter, endog fra samme geografiske 

område, er det dog ikke sikkert at disse faktorer er så udbredte, som mine interviews giver indtryk 

f. 

7, pp.194-197). Dette vil give et godt overblik over de områder, hvor der er konsensus eller 

enighed. Resultaterne vil endvidere, som nævnt, blive diskuteret og holdt op imod den teoretiske 

 

 

 

 

 

a

 

2.1.3.7 Rapportering 

Jeg vil, som nævnt, præsentere resultaterne af interviewene i kapitel 3. Jeg vil desuden opstille mine 

data i en meningskategoriserende form, der er en skematisk opstilling af mine resultater (Kvale 

199

u

ramme i kapitel 4. 
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2.2 Den teoretiske ramme 
in problemformulering indeholder tre centrale begreber: nation branding, kreativ nation og 

marbejde, som jeg vil behandle i dette afsnit. 

e to første begreber hører til indenfor brandingteori og hænger desuden sammen, da branding af 

 eller rettere en mulig strategi indenfor nation 

co-brandingteori på samarbejdsaspektet, da det behandler alliancer 

404). Han understreger også, at brands er 

omplekse størrelser, og at de kan indeholde op til seks betydningsniveauer (levels of meaning, p. 

sig sexet og eftertragtet. 

t de 

en engelske overklasse i deres design og reklamer. 

ket af den person, der ville købe eller bruge 

 

M

sa

D

lande som kreative nationer er en videreudvikling af

branding. Jeg har valgt at påføre 

og samarbejde mellem virksomheder og deres brands. 

 

2.2.1 Branding 

Kotler (2000) definerer et brand som værende ”a name, term, sign, symbol, or design, or a 

combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and 

to differentiate them from those of competitors” (p. 

k

404): 

Attributes: de egenskaber brandet fremkalder, eller med andre ord de tillægsord man 

kan sætte på brandet, eksempelvis bliver italiensk mode ofte beskrevet som sexet. 

Benefits: egenskaberne skal ifølge Kotler kunne omsættes til funktionel og emotionel 

nytteværdi for forbrugeren. For eksempel kan italiensk modetøj få bæreren til at føle 

Values: det brandet udtrykker om producentens værdier. Den danske modevirksomhed 

Noir udtrykker bl.a. gennem deres materialevalg (økologisk fairtrade bomuld), a

tænker på miljøet og arbejdernes velfærd. 

Culture: brandet kan udtrykke en bestemt kultur. Engelske Burberry bruger for 

eksempel ofte referencer til d

Personality: et brand kan give indtryk af en bestemt personlighed, Vivienne 

Westwood tøj udtrykker eksempelvis rebelskhed. 

User: Brandet fremkalder desuden indtryk

det. Man ville for eksempel forvente at se en teenager i skater-tøj og baggy pants og 

ikke en 50-årig revisor. 
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Det er vigtig

dermed blive

(Kotler 2000

dem med andre ord betydninger og værdier, der gerne skulle føre til mersalg og 

ifferentiering fra konkurrenterne. Desuden sikrer et godt brand, at man kan differentiere sine 

en det kommer til udtryk i en merværdi for brandet (Anholt 2003). 

rificere forskellene men 

gså interaktionen mellem de to begreber. 

296). 

innie (2008) lægger sig tæt op ad Kotlers definitioner, men udtrykker forskellen på identitet og 

t ikke kun at fokusere på ét betydningsniveau, når man opbygger et brand, da det 

r lettere for konkurrenterne at efterligne, og det forkorter tillige brandets levetid 

). 

 

Dinnie (2008) definerer branding som ”the process by which companies distinguish their product 

offerings from those of the competition” (p. 14). Når man brander produkter eller virksomheder, 

tillægger man 

d

produkter fra konkurrenternes, også selvom produkterne i sig selv er ens (Kotler & Gertner 2002, p. 

249). 

De positive virkninger et godt brand kan føre med sig, som kundeloyalitet og finansiel fremgang, 

kan opsummeres i begrebet brand equity (brandets værdi) (Kotler & Gertner 2002; Kotler 2000), 

eller brand value (Anholt 2003). Dette er ikke et tangibelt fænomen, og det er heller ikke let at 

måle, m

 

2.2.1.1 Identitet og Image 

Identitet og image er to grundelementer i brandingteori, der ligger tæt op af hinanden og som til 

tider kan være svære at skelne fra hinanden. Derfor vil jeg i det følgende kla

o

 

I marketingsammenhæng benytter Kotler (2000) følgende definitioner: ”Identity comprises the way 

that a company aims to identify or position itself or its product. Image is the way the public 

perceives the company or its products” (p. 

D

image en smule klarere: ”identity refers to what something truly is, its essence, whereas image 

refers to how something is perceived” (p. 42) og det er disse definitioner jeg vil bruge fremadrettet.  

 

Figur 2C illustrerer netop sammenhængen, men også forskellen mellem identitet og image.  
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Figur 2C 

 
Kilde: Birkigt & Stadler (1980, frit oversat fra tysk) 

 

Modellen viser, hvordan virksomhedsidentiteten er det billede, virksomheden har/danner af sig selv, 

mens virksomhedens image er den opfattelse forbrugerne har af virksomheden. Imaget består 

dermed af et spejlbillede af virksomhedens identitet i

980). Virksomheden generer med andre ord output gennem deres kommunikation og brug af 

er 

r eksempel en skarp kritik mod virksomhedernes brug af branding, som hun mener, er blevet en 

 målgruppens hoveder (Birkigt & Stadler 

1

symboler, men det input, der opstår i forbrugernes bevidsthed, er ikke nødvendigvis det ønskede. 

 

Birkigt & Stadlers model er en grov forenkling, og den er da også blevet revideret indtil flere gange 

af andre teoretikere. Jeg har alligevel valgt at tage den med, da den illustrerer den opfattelse, mange 

har af branding, og som har ledt til massiv kritik af hele marketingdisciplinen. Klein (2000) rett

fo

falsk varedeklaration: ”rather than serving as a guarantee of value on a product, the brand itself 

has become the product”. 

Med sin kritik illustrerer Klein præcis de mangler, der er i Birkigt & Stadlers model. Den tager 

nemlig ikke højde for de udefrakommende faktorer, der påvirker målgruppens opfattelse af brandet. 
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Kotler (2000) argumenterer ligefrem for, at et image nærmest kan have sit eget liv, idet det bliver 

påvirket af flere faktorer, der er udenfor virksomhedens kontrol. 

 billede som muligt. Dette kræver 

elvfølgelig, at virksomhedens handlinger kan tåle at komme frem i lyset, ellers vil man gøre sig 

 

Dowling (2008) argumenterer for, at en virksomhed kan have mange forskellige images, alt efter 

hvilken stakeholdergruppe man spørger, og at det er vigtigt, at virksomhederne er åbne og 

transparente, for at stakeholderne kan danne sig et så retvisende

s

selv en gevaldig bjørnetjeneste. Figur 2D viser de faktorer, virksomhederne gerne vil 

viderekommunikere til deres stakeholders, og som kan bruges til at ændre opfattelsen af 

virksomheden, men den viser også, at målgrupper og stakeholders kan indhente informationer om 

virksomhederne fra eksterne kilder.  

 

Figur 2D 

Creating a desired corporate image 

 

 
Kilde: Dowling 2008, p. 187 

 



 
 

Betingelser for modebranchens samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation 

 

 30 

Faktorerne i boksene er de områder, man kan kontrollere og styre fra virksomhedens side, mens de 

stiplede cirkler viser de områder, som bliver skabt af både stakeholdere og virksomhed. De fulde 

cirkler viser de vigtigste out-puts, der bliver genereret. Medarbejderne bliver nævnt som en af out-

put-grupperne, da de er mindst ligeså vigtige som målgruppe, som de eksterne stakeholders. Hvis 

medarbejderne for eksempel føler, at de eksterne grupper har en positiv opfattelse af virksomheden, 

de arbejder i, vil det kunne give dem en følelse af stolthed over deres arbejdsplads (Dowling 2008). 

Dowling pointerer desuden, at det image, virksomheden ønsker at viderekommunikere, bliver 

filtreret gennem den enkelte stakeholders værdisystem, inden det endelige image bliver dannet. 

Dermed bliver det endnu sværere at styre, hvilken opfattelse ens målgruppe kan have af ens 

virksomhed, da der bliver dannet lige så mange images, som der er individer i målgruppen. 

 

2.2.2 Nation Branding 

”The relationship between countries and companies is changing. In some ways they 

are becoming more like each other. But in other respects they are beginning to 

exchange roles […] Perhaps the most significant and most misunderstood 

manifestation of this phenomenon emerges in the way the natio

a brand”. (Olins 1999) 

 

 politisk 

rstand) og ”branding” (i traditionel marketingsforstand, som beskrevet i afsnit 1.3.1), og det kan 

neres som ”using marketing strategies to promote a country’s image, 

products and

138). Flere t

nation brand

n now attempts to build 

 

Som Wally Olins udtrykker det i ovenstående citat, så begynder nationer og virksomheder at minde 

mere og mere om hinanden, også når det kommer til strategisk brug af branding. 

Nation branding har fået mere og mere spalteplads i marketinglitteraturen indenfor de sidste to 

årtier, og flere lande har allerede været igennem en repositioneringsproces, eksempelvis 

Storbritannien, der lancerede den fejlslagne ”Cool Britannia” kampagne (Dinnie 2008, p. 114; Jaffe

& Nebenzahl 2001, p. 126), og ikke mindst Spanien, der ofte fremhæves som eksempel på en 

succesfuld rebranding (Olins 2003; Gilmore 2001). 

 

Begrebet nation branding, har fået sit navn gennem en sammensmeltning af ”nationen” (i

fo

ifølge de Vincente defi

 attractiveness for tourism and foreign direct investment” (Jaffe & Nebenzahl 2006, p. 

eoretikere er dog begyndt at bevæge sig væk fra denne betegnelse, eftersom termen 

ing bliver anset for at være ufuldendt, da nation branding på flere område adskiller sig 
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fra traditione

handler natio  grad om ”developing an image based on a country’s positive 

core values and communicating it both internally and externally” (Jaffe & Nebenzahl 2006, p. 138). 

grebet, vil nu også 

mage, på et metaforisk plan, men det er ikke 

nsbetydende med, at de også kan brandes. Anholt påpeger desuden, at et nations image ikke kan 

g redegøre for nation brandings opståen, for at begrunde det skift begrebet har undergået, samt de 

er, at nationer altid har brandet sig selv i kampen om magt og prestige, også 

elvom ordet branding ikke direkte er blevet brugt. Han understreger dog, at eftersom konkurrencen 

mellem nationerne er rykket til mere kommercielle områder som turisme, eksport og indenlands 

l branding af produkter (Dinnie 2008; Anholt 2007a). Som Domeisen udtrykker det, 

n branding i langt højere

 

Simon Anholt, der ofte bliver tituleret som ophavsmanden til nation branding-be

hellere have, at det bliver kaldt Competitive Identity, da det i højere grad handler om national 

identitet samt politisk og økonomisk konkurrenceevne (Dinnie 2008; Anholt 2007a). 

Anholt (2008) går ligefrem så langt som til at sige, at nation branding slet ikke har noget med 

branding at gøre, men derimod politik. Han mener, at misforståelsen er opstået, fordi man rigtigt 

nok kan sige, at nationer og steder har et brand i

e

konstrueres eller opfindes, det skal fortjenes. Med andre ord skal et image opbygges nedefra og op 

og ikke omvendt. 

 

Jeg vil i dette speciale holde mig til den oprindelige betegnelse ’nation branding’, men det vil 

dække over en definition der ligger op ad Anholts Competitive Identity, som han betegner som 

værende ”the synthesis of brand management with public diplomacy and with trade, investment, 

tourism and export promotion” (Anholt 2007a, p. 3). 

 

Jeg vil vende tilbage til diskussionen om nation brandings indhold senere i dette afsnit, men først vil 

je

konsekvenser en fejlagtig opfattelse og anvendelse af begrebet kan have. 

 

2.2.2.1 Nation Branding - et nyt fænomen? 

Selvom nation branding først har fået navn og desuden øget fokus inden for de sidste årtier, så 

diskuterer flere teoretikere om hvorvidt, at der er tale om gammel vin på nye flasker. 

 

Wally Olins er en af fortalerne for, at nation branding har eksisteret længe, og han bruger den 

Franske Revolution og det nye Frankrig, der opstod som følge deraf, som eksempel (Olins 2001). 

Olins (1999) men

s
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investeringer, så er faktorer som identitet og imagestyring blevet centrale, og dermed er branding og 

marketing blevet de toneangivende værktøjer (Olins 1999; 2003). Olins ser med andre ord et skift 

fra en brug af nation branding, der oprindeligt var ”mainly inward directed in order to construct 

national identities”, til at det i dag bliver brugt ”more outward oriented in order to create positive 

ages and reputation” (Helder & Kragh 2002). 

tet og brug af Country-of-

rigin indenfor marketing. Han afviser dog ikke, at nationer historisk set har brugt branding, men 

 som det ses i figur 2E. 

im

 

Dinnie (2008) ser i langt højere grad end Olins nation branding som et nyt fænomen, der er en 

sammensmeltning mellem det politiske ønske om en stærk national identi

O

han tager alligevel et mere nutidigt perspektiv,
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Figur 2E 

he evolution of nation branding T

 
(Kilde: Dinnie 2008, p. 21) 

 

Ovenstående figur behandler de bagvedliggende faktorer, der har gjort nation branding mere aktuelt 

i dag end nogensinde før, nemlig globaliseringen og dens følgevirkninger. 

 

Papadopoulos & Heslop (2002) mener også, at globaliseringen, de nye teknologier og de 

økonomiske og sociale ændringer, den har medført verden over, udgør en afgørende faktor i den 

øgede interesse i nation branding, som et redskab til at tiltrække udenlandske investorer. 

Roy Langer støtter op om dette synspunkt og pointerer, at brandingeksperter ofte tager 

udgangspunkt i en opfattelse af, at globaliseringen ligefrem skaber behov for at brande nationer og 



 
 

Betingelser for modebranchens samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation 

 

 34 

steder (Helder & Kragh 2002). Ifølge Langer har globaliseringen medført, at politikerne – lokalt, 

regionalt og nationalt og i nogle tilfælde endog supra-nationalt – tyr til marketing og 

brandingteknikker med det formål at tiltrække investorer, turister og kvalificeret arbejdskraft, samt 

øge eksporten, gennem øget kendskab og et positivt omdømme (Helder & Kragh 2002). 

 

Anholt (2002a) lægger sig et sted midt imellem Olins’ historiske syn på nation branding og Dinnies 

nutidige: 

”During the last hundred years or so, much of the wealth of rich countries has been 

generated through marketing – the ability to add attraction to exported brands 

through country-of-origin effect, the increasingly sophisticated techniques of 

marketing the country itself as a tourist brand, the marketing skills which attract the 

brightest talent and the biggest foreign investments” (p. 232) 

 

Anholt mener ligefrem, at nationers konkurrenceevne og dermed nation branding ”has become an 

immutable law of global capitalism” (2002a, p. 239). Han pointerer også, at globaliseringen 

undertiden kan få verden til at føles som et kæmpe supermarked, hvor landene kæmper om 

kundernes opmærksomhed ligesom varerne på hylderne, og derfor understreger han vigtigheden af 

at medregne kultur og andre blødere værdier i nation branding processen, så der bliver opbygget 

mere end et overfladisk todimensionalt nation brand (Anholt 2002a). 

Anholt (2003) mener desuden, at nation branding er indbegrebet af ’soft power’, der i store træk 

minder om mild manipulation: ”Nation branding is about making people wa

ountry’s achievements, and believe in its qualities” (p. 13). 

om nævnt tidligere lægger begrebet nation branding fejlagtigt op til at der er tale om branding i 

nt to pay attention to a 

c

 

2.2.2.2 Nation brandings indhold 

S

traditionel forstand direkte overført på nationen (Anholt 2002b; 2008; Papadopoulos & Heslop 

2002). Skal man drage brede paralleller mellem traditionel branding og nation branding, bør man 

sammenligne med corporate branding og ikke branding af produkter, da man på den måde får flere 

nuancer med (Anholt 2002a; 2003; Papadopoulos & Heslop 2002). Det er med andre ord nationens 

produktlinjer, der bliver brandet (turistattraktioner, erhvervssektorer, uddannelsesinstitutioner m.fl.) 

og ikke nationen selv som produkt (Papadopoulos & Heslop 2002). 
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Det er dog vigtigt at pointere, at virksomheder i modsætning til (de fleste) nationer ikke er 

demokratier og derfor kan styres, næsten tyrannisk, mod et ensrettet og stærkt brand. Dette er ikke 

ge så nemt for nationerne, da der er langt flere interessenter med hver deres agenda, men det kan 

udskab (Anholt 2003). 

 

Figur 2F vise

den kunst, d

viderekommu

der tydeligt s i et image, der kan være 

rettet mod flere publikummer både uden- og indenlands. 

li

være altafgørende for en succesfuld nation brandingstrategi, at man kommer til politisk enighed om 

et fælles b

r de punkter, en nations identitet er bygget op af, som for eksempel landets historie, 

er bliver produceret, eller landskabet. Der er flere forskellige kanaler, der kan 

nikere nationens identitet til omverdenen, her i blandt udenrigspolitik og eksportvarer, 

kilter med sin oprindelse (Country-of-origin). Dette resulterer 

 

Figur 2F 

Conceptual model of nation-brand identity and image 

 
Kilde: Dinnie 2008, p. 49 

 

Det bliver ofte pointeret, at i modsætning til et brand- eller virksomhedsimage så ligger det 

nationale image udenfor marketingskonsulentens kontrol. Der er med andre ord tale om et så 
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komplekst sammensurium af indtryk, at man ikke fra den ene dag til den anden kan ændre 

omverdenens opfattelse af ens nation (Papadopoulos & Heslop 2002; Anholt 2007a). 

Dette kan vise sig at være en hæmsko for en nation brandingproces. For ligesom der kunne 

rekomme interferens mellem identiteten og det ønskede image i Dowlings (2008) model ’Creating 

e Chernatony ser nation brandet som ”a cluster of values”, og det er disse værdier, der giver 

ulighed for at virke tillokkende overfor omverdenen, og dermed sætter han lighedstegn 

an mener desuden, at de 

succesfulde nation brands er vellykkede, fordi befolkningen lever op til de værdier, brandet 

udtrykker (Dinnie 2008). 

Anholt (2003; 2007a; 2008) lægger sig op ad dette synspunkt og understreger, at det i en nation 

branding proces ikke er nok bare at lave et logo og et slogan, det ønskede image skal også afspejles 

i befolkningens og politikernes opførsel. 

 

Dermed bliver der rettet et vigtigt fokus indad i nationen, og det er desuden vigtigt at pointere, at 

der er flere stakeholdergrupper, der skal tilgodeses i forbindelse med en nation branding proces. 

Anholt (2007a) har udviklet en heksagon (figur 2G), der omfatter de seks forskellige kanaler, 

gennem hvilke nationens image (Competitive Identity) bliver kommunikeret, både tilsigtet og 

utilsigtet.  

 

 

 

 

fo

a desired corporate image’ (figur 2D), kan der også forekomme et negativt identity-image gap, der 

ofte består af sejlivede fordomme og stereotyper, mellem nationens identitet og dens image i 

udlandet (Dinnie 2008; Anholt 2007a).Disse fordomme kan på godt og ondt påvirke værdien af 

nationens brand (også kaldet place/country equity, Papadopoulos & Heslop 2002). 

 

D

nationen m

mellem nation branding og videreformidling af nationens værdier. H
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Figur 2G 

The hexagon of Competitive Identity 

 
(Kilde: Anholt 2007a, p. 26) 

 

Der er en vis overensstemmelse mellem Dinnies ’Communicators of nation-brand identity’ (Figur 

F) og heksagonen, men Anholt (2007a) lægger i højere grad vægt på, at alle seks hjørner i 

75) og det er i lige så høj grad deres uddannelsesniveau, kvalifikationer og kultur, man 

kal kommunikere. 

.2.3 Det kreative aspekt  

er er kommet mere og mere fokus på ’kreativiteten’ i den vestlige verden i løbet af det sidste årti, 

ke mindst på grund af Richard Floridas omdiskuterede bog ”Den Kreative Klasse” fra 2001. Flere 

g flere nationer og byer er desuden begyndt at profilere sig strategisk på deres rum til kreativitet 

verfor omverdenen, og også i Danmark er set lignende tiltag.  

eg vil i det følgende undersøge grundene til denne fokus på ’det kreative’ og hvad det indebærer, 

amt hvilke muligheder der er for en profilering af Danmark som en kreativ nation. 

2

heksagonen, og de institutioner, der er tilknyttet dem, skal samarbejde om at udsende et klart og 

ensartet budskab. Den allervigtigste ingrediens i en nation branding strategi mod en Competitive 

Identity er ifølge Anholt at generere en (godartet) følelse af nationalisme, der kan samle og 

motivere befolkningen og institutionerne, for som han udtrykker det: ”the people are the brand” 

(2007a, p. 

s

 

2

D

ik

o

o

J

s
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Globaliseringen er som tidligere nævnt en af baggrundene for den øgede nation branding, og den 

har haft stor indvirkning på, at industrier flytter til lande med lavere produktions- og 

lønomkostninger, mens værdikædens første og sidste trin, R&D, samt salg og marketing, i de fleste 

tilfælde forbliver i den vestlige verden (Anholt 2003). Dette medfører, at kvalifikationskravet til 

medarbejderne stiger, når de opgaver, der tidligere kunne varetages af ufaglærte, forsvinder. Eller 

som Florida (2005) udtrykker det: ”Samtidig med at den økonomiske aktivitet decentraliseres og 

flytter til nye steder på kloden, koncentreres og samles innovation, kreativitet og den resulterende 

velstand på samme tid i store økonomiske regioner” (p. 13). 

Derfor kan det være altafgørende for nationers overlevelses- og konkurrenceevne, at de er i stand til 

at tiltrække kreativ arbejdskraft.  

 

2.2.3.1 Richard Floridas kreative klasse 

bliver dog stadig grundlæggende bestemt af det arbejde, medlemmerne udfører, 

g grundlaget for Floridas arbejde er da også erhvervsdata (2001, p. 328). Han tegner med andre 

 klasse på baggrund af deres job og ikke uddannelsesniveau, hvilket 

ativt indhold” (2001, p. 39), dette 

uppe af kreativ 

rbejdskraft, også kaldet kreative akademikere, – oftest veluddannede mennesker, hvis daglige 

Der er mange forskellige bud på hvem disse kreative er. Florida (2001) definerede dem 

indledningsvist som ”leverandører af kreativitet” (p. 29), og han ser de kreative som en ny social 

klasse på linie med den traditionelle arbejderklasse. Det skal dog pointeres, at Florida i sin research 

opdagede, at de kreative ikke ser sig selv som en samlet klasse, og at denne klasse heller ikke 

defineres af traditionelle faktorer som for eksempel indkomst. I Floridas arbejde er en klasse 

derimod ”en klynge af mennesker, der har fælles interesser, og som er tilbøjelige til at tænke, føle 

og opføre sig på lignende måde” (2001, p. 39). 

Klassernes ligheder 

o

ord billedet af den kreative

ellers er den gængse fremgangsmåde, når man snakker om menneskelig kapital. 

  

Florida definerer den superkreative kerne af den kreative klasse som ”mennesker, hvis økonomiske 

funktion er at skabe nye ideer, ny teknologi og/eller nyt kre

indbefatter blandt andre ingeniører, entertainere, forfattere, kunstnere, arkitekter og designere.  

Herudover består den kreative klasse ifølge Florida også af en bredere favnende gr

a

arbejde består af at løse komplekse problemer med en høj grad af selvstændighed. Dette kunne 

blandt andet være læger, advokater eller ledere. Fælles for begge grupper er, at de i høj grad 
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værdsætter kreativitet, individualitet og diversitet, hvilket Florida (2001) betegner som det kreative 

etos. 

 

De kreative foretrækker, at bosætte sig steder, der kan betegnes som kreative centre, og de vælger i 

højere grad bopæl efter de kulturelle og rekreative tilbud, der findes i området, frem for 

omhederne flytter efter de kreative og ikke omvendt. 

et indskærper vigtigheden af, at byer og regioner kan tilbyde de faciliteter, de kreative 

derne økonomi. Florida har dog senere revideret sin tese 

igtigste drivkrafter 

for økonomisk vækst. 

as arbejde byggede indledningsvist på tal fra amerikanske byer, men det er senere blevet 

idereudviklet til at blive afprøvet på Europa og også specifikt på Danmark. 

 

jobmuligheder, med andre ord vægter de livsstil højere end jobmuligheder (Florida 2001). Det er 

derfor Floridas hovedtese, at virks

D

efterspørger, for at kunne vækste i den mo

til, at menneskerne og jobbene finder sammen på ét sted, og at det er op til stedet at tiltrække begge 

dele: 

”Gode steder skaber de tætte arbejdsmarkeder, der lader mennesker og job finde 

sammen […] de sociale markeder, der afføder venskaber, de kulturtilbud, der gør det 

muligt for folk at udøve den livsstil, de ønsker, og den brogede blanding af daglige 

valg, der opmuntrer mennesker til at opbygge en hel identitet, de kan få bekræftet af 

andre” (Florida 2005, p. 49) 

 

Florida (2001) opstiller tre parametre, der kan bruges til at udregne, hvor stærkt byer og regioner 

står med hensyn til at tiltrække den kreative kapital: 

• Teknologi: Dette parameter er traditionelt set anerkendt som en af de v

• Talent: Vækst kan også ses som en positiv konsekvens af menneskelig kapital. Steder med 

høj befolkningstæthed, med andre ord meget menneskelig kapital, oplever højere vækstrater 

indenfor produktivitet og innovation i forhold til mindre befolkede områder. 

• Tolerance: Florida (2001; 2005) ser en tendens til at den menneskelige kapital samler sig i 

klynger, og at de steder, de kreative vælger at bosætte sig i, er karakteriseret ved en højere 

grad af åbenhed, mangfoldighed og tolerance, da disse værdier passer overens med den 

kreative klasses livsstil og -syn. 

 

Florid

v
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2.2.3.2 Den kreative klasse i europæisk og dansk kontekst 

Florida & Tinagli (2004) undersøgte, hvilke europæiske lande, der kan konkurrere med USA, når 

det kommer til vækst og tilstedeværelse af den kreative klasse. Deres konklusion var, at Europa er 

bedre med end forventet, selvom lande som Italien og Portugal halter en smule bagefter. I deres 

reative klasse udgør desuden, ifølge Florida & Tinaglis (2004) udregninger, en større del af 

arbejdsstyrke

Danmark opn

til Tolerance

Her ligger Sv

efter med 12 urokreativitets-indeks, der sammenfatter alle Florida & 

inaglis resultater, lander Danmark på en femteplads, mens Sverige igen indtager førstepladsen. 

edfører. Florida (2005) opstillede et lignende 

g overens med 

ge den danske kreative klasse på baggrund af data fra 

anmarks statistik. De konkluderede også, at der er en sammenhæng mellem teknologisk og 

r, at hele 43% af den 

anske arbejdsstyrke indgår i den kreative klasse. Medlemmerne af den danske kreative klasse er 

 Århus, mens nummer tre og fire på 

’Euro-indeks for den kreative klasse’, der målte andelen af kreative stillinger i forhold til den totale 

beskæftigelse i år 2000, ligger Danmark på en 9. plads med 21,05%. Til sammenligning er USA på 

førstepladsen med 30,08% og Sverige på 8. pladsen med 21,18%. 

Den k

n end arbejderklassen i Danmark. 

år generelt en pæn placering i Florida & Tinaglis undersøgelse, men især med hensyn 

-indekset, der måler indbyggernes holdninger, værdier og ønske om selvudfoldelse. 

erige på en førsteplads med en samlet score på 15,00 point, men Danmark følger lige 

,09 point. I det opsamlende E

T

Florida & Tinaglis undersøgelse konkluderer, at især de skandinaviske lande står stærk med hensyn 

til at kunne udnytte de fordele, den kreative klasse m

globalt kreativitets-indeks, der placerede Danmark på en sjetteplads efter Sverige, Japan, Finland, 

USA og Schweiz. 

 

Det skal påpeges, at Florida & Tinagli (2004) baserer deres undersøgelse på data, der i flere tilfælde 

ikke umiddelbart kan sammenlignes landene imellem, men deres resultater passer do

andre lignende undersøgelser. 

 

Lorenzen & Vaarst Andersen (2006) forsøgte i samarbejde med CBS-forskningscentret Imagine, at 

afprøve Floridas teori ved at kortlæg

D

økonomisk udvikling og tilstedeværelsen af den kreative klasse, og de beskriver Danmark som langt 

mere videnintensiv end USA. Lorenzen & Vaarst Andersen (2006) mene

d

desuden hovedsageligt centreret i og omkring København og

listen overraskende nok er mindre byer som henholdsvis Svendborg og Sønderborg. 
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Den danske kreative klasse tiltrækkes af etnisk mangfoldighed, kulturelle tilbud, samt gode 

offentlige ydelser, mens den skræmmes væk af høj arbejdsløshed. Der er med andre ord et andet 

vigtigt parameter, der spiller ind på den danske kreative klasse, som Florida ikke har med i sin teori, 

nemlig parameteret Velfærd. 

Lorenzen & Vaarst Andersen (2006) stiller desuden spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan tale om 

en ny social klasse i Danmark, når over fyrre procent af arbejdsstyrken er en del af den. Denne høje 

ws 

ergs meget forskellige andele af den kreative klasse er ifølge rapporten på grund 

f Svendborgs høje stedskvalitet og Esbjergs manglende tiltrækningskraft på netop det punkt. Andre 

und af en synergi mellem stedskvalitet, urbane kvaliteter og 

ompetenceklynge-effekter. Der skal med andre ord være enten stedskvalitet eller 

”places have become ever more closely identified with (and by) their cultural stars 

image abroad is strongly enhanced (p. 6). 

andel af kreative kan desuden ses som et tegn på, at man i Danmark er bedre til at drage nytte af og 

inkludere serviceklassen i den økonomiske vækst, end man har været i USA, hvor der stadig er 

mærkbare sociale klasseskel. 

 

Rapporten ’Den kreative klasses dynamik’, ligeledes fra Imagine, der gennem kvalitative intervie

skulle afdække den danske kreative klasses motiver for at bosætte sig i en region eller by, kom frem 

til, at Floridas teori kan anvendes i nogle tilfælde, mens den kommer til kort i andre, hvor mere 

klassiske dimensioner bedre forklarer de givne fænomener (Vaarst Andersen et al. 2007). 

Svendborg og Esbj

a

regioner som Sønderborg drager i stedet fordel af en kompetenceklynge-effekt, og i dette tilfælde er 

det erhvervslivet, der tiltrækker den kreative klasse. De to store byer København og Århus 

tiltrækker de kreative på gr

k

erhvervsdynamik, og gerne begge dele, tilstede før en region eller by kan tiltrække den kreative 

klasse (Vaarst Andersen et al. 2007). 

 

2.2.3.3 Det kreative aspekt og nation branding 

Selvom hovedfokus i de ovennævnte rapporter og i Floridas arbejde har været byerne og mindre 

regioner, kan det kreative aspekt også overføres på nationerne og bruges i arbejdet med nation 

branding. 

Gertler (2004), påpeger, at: 

and the distinct cultural movements and products they produce […] This has obvious 

spillover benefits for both the city-region and the entire country, whose status and 
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Lokale tiltag kan med andre ord være med til at skabe nationens image, som for eksempel 

Copenhagen Fashionweek, der, til trods for at den kun foregår i København, kan være med til at 

re Europa til ”the most competitive and dynamic knowledge-based 

conomy in the world, capable of sustainable economic growth, with more and better jobs and 

t vil give 

n Nation Brands Hexagon, der til forveksling ligner hans 

ompetive Identity Hexagon (se figur 2G). 

on brands sig meget meget langsomt, og man ser 

t danske nation brand fra en 15. plads til sidstepladsen, 35. Pladsen, blandt de egyptiske 

olt 2006). I den samlede undersøgelse har Danmarks position dog ikke 

haft de store 

var en plads 

2005). 

Selvom Danm r vores nærmeste nordiske naboer stadig en 

profilere hele den danske modebranche (og måske endog også den skandinaviske modescene, mere 

om dette i afsnit 3.1.1.4), og i forlængelse deraf også Danmark i udlandet. 

 

Det er ikke kun den kreative klasse, der er fokus på for tiden. EU vedtog Lissabon-strategien i 2000, 

hvis mål er inden 2010 at gø

e

greater social cohesion” (Ederer 2006, p. 22). Dette skal blandt andet gøres gennem øget fokus på 

den menneskelige kapital og en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i Europa. 

Ederer (2006) fremhæver flere gange i sin rapport ’The European Human Capital Index’, at især 

Danmark, Sverige og Holland er rige på menneskelig kapital og udnytter den godt, hvilke

en klar konkurrencefordel i fremtiden, hvor succes i stigende grad vil afhænge af graden af 

innovation og nytænkning, og af den grund er det kun endnu mere vigtigt, at man som nation kan 

fastholde og tiltrække den kreative klasse. 

 

Det er dog ikke alle rapporter, der stiller Danmark i et lige gunstigt lys. Simon Anholt udarbejder en 

gang i kvartalet sit Nation Brands Index på baggrund af besvarelser fra 25.000 mennesker over hele 

verden. I undersøgelserne bliver 35 nation brands fra både u- og i-lande vurderet efter de seks 

parametre, Anholt har opstillet i si

C

Som Anholt (2007b) også påpeger, så ændrer nati

sjældent de store udsving fra kvartal til kvartal. Danmark er dog et af de få lande, hvor man har 

kunnet følge en diplomatisk krise i vurderingen af dets nation brand. Under Muhammed-krisen 

dykkede de

undersøgelsesdeltagere (Anh

udsving, og i tredje kvartal af 2007 lå Danmark på en samlet 13. plads, hvilket faktisk 

højere end første gang Danmark blev medregnet i indekset i 4. Kvartal 2005 (Anholt 

ark generelt opnår en pæn placering, ligge

tak højere. Sverige opnår konsekvent topplaceringer, mens Norge hele tiden lige ligger lidt højere 

end Danmark, til trods for at de ikke producerer nogen internationalt kendte brands (Anholt 2005). 
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2.2.4 Fordele og ulemper ved Nation Branding 

Alle lande har et image, om man så gør noget for at styre det eller ej (Anholt 2003), og derfor bør 

an undersøge hvilke muligheder, der er for at styre dette brand i en lukrativ retning, men man bør 

g. Denne 

m

også kende konsekvenserne. Jeg vil i det følgende opsummere kort på hele det forgående afsnit 

(afsnit 2.2) og pointere, hvorfor nation branding i stigende grad bliver anvendt eller med andre ord 

hvilke fordele, det kan medføre, men jeg vil også påpege, hvilke ulemper og implikationer en nation 

branding proces kan have. 

Jeg har valgt at opstille en SWOT-matrix på baggrund af min foregående teorigennemgan

matrix viser de fordele og ulemper (opportunities og threats), der kan være ved nation branding, 

samt Danmarks styrker og svagheder i den sammenhæng. 

 

Figur 2H 

SWOT-matrix 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Som figuren viser, så er der mange tillokkende fordele ved nation branding, men succes er ikke 

garanteret, og man bør holde sig for øje, at nation branding indeholder langt mere kompleksitet, end 

man umiddelbart skulle tro. Et spørgsmål kunne for eksempel være, hvorvidt man kan finde 

opbakning i sit bagland, og om der er vilje til samarbejde. 

Jeg vil i det næste afsnit undersøge, hvilke faktorer, der kan afholde virksomheder fra at 

samarbejde. 

 

2.2.5 Co-branding 

Når man taler om nation branding, er det oftest fra et politisk synspunkt, som det kan ses af de 

rgående afsnit, men mit fokus i dette casestudie ligger i højere grad hos virksomhederne og deres 

 til at være en bærende del af en nation brandingproces. Virksomhederne bliver nemlig 

an skal kunne skabe et ensartet budskab, og derfor er det relevant at se 

ud over nation brandingteorien, når denne vinkel skal undersøges. Jeg har valgt at inddrage co-

brandingteori, da denne netop dækker virksomheders samarbejde om et fælles budskab. 

 

Co-branding kan defineres som “a strategic alliance that connects two or more brands in the 

marketplace” (Askegaard & Bengtsson 2005, p. 323). 

Jeg vil i det følgende sætte lighedstegn mellem co-branding og strategiske alliancer, da de to 

begreber oftest optræder synonymt i litteraturen, selvom der, ifølge Blackett & Boad (1999), kan 

være en forskel på graden af fokus på brandmanagement i co-branding og i strategiske alliancer. 

Gundlach & Murphy (1993) argumenterer for, at de to begreber adskiller sig fra hinanden i de 

indledende faser af samarbejdet (Prince & Davies 2002): Co-branding bliver oftest initieret gennem 

uformelle kanaler, der leder til et traditionelt kontraktbundet samarbejde, mens strategiske alliancer 

opstår gennem samarbejder som produktudvikling. 

Blackett & Russell definerer og adskiller forskellige former for virksomhedssamarbejder fra 

hinanden ved at se på samarbejdets tidshorisont og i hvor høj grad, bliver skabt en fælles værdi, se 

figur 2I (Blackett & Boad 1999). 

 

 

 

 

 

fo

holdninger

nødt til at samarbejde, hvis m
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Figur 2I 

Co-branding distinguished from other forms of co-operative venture 

 
Kilde: Egen tilvirkning, efter Blackett & Boad 1999, p. 7  

 

Ifølge Blackett & Russells model har tidshorisonten i et virksomhedssamarbejde betydning for, 

hvor meget samarbejdet forpligter parterne. Joint Promotions har som oftest en varighed på tre til 

fire måneder, mens de mere krævende Joint Ventures kan vare op til flere år. I mellem disse to 

yderpunkter finder man Co-branding og Alliancer, der ikke nødvendigvis har en fast udløbsdato. 

de forskellige typer samarbejde kategoriseres hierarkisk efter 

vilken grad af fælles værdiskabelse (Shared Value Creation, Blackett & Boad 1999, pp. 9-15), de 

an generere, og i forlængelse heraf det engagement der kræves af parterne. 

en laveste grad finder man i Reach/Awareness Co-branding, der dækker situationen, når 

irksomheder indgår i et co-brandingsamarbejde med det formål at opnå øget kendskab gennem 

artnerens kundebase. 

Alliancerne har dog en tendens til at være længere varende end co-brandingsamarbejder. 

 

I co-brandingsammenhæng kan 

h

k

D

v

p
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Herefter kommer Values Endorsement Co-branding, hvor virksomheder samarbejder for at styrke 

 for co-branding minder meget 

om sponsorater, men den er samtidig udtryk for et langt mere gensidigt samarbejde. 

Den tredje og næsthøjeste grad af fælles værdiskabelse finder man i Ingredient Co-branding, der, 

som navnet indikerer, omhandler samarbejde, hvor én virksomheds produkt optræder som (en 

essentiel) ingrediens i den anden virksomheds produkt. Dermed opnår de begge at styrke deres 

brands, mens de kan deles om marketingudgifterne. Et godt eksempel på denne form for co-

branding er Intels samarbejde med flere PC-producenter (Blackett & Boad 1999). 

Der findes også situationer, hvor de involverede virksomheder vælger at gå sammen om at skabe et 

fælles produktbrand, som gerne gennem en synergi- eller spill-overeffekt bliver mere værd end 

deres respektive brands (Stewart 1995). I Complementary Competence Co-Branding går parterne 

ligeligt ind i samarbejdet med deres respektive kernekompetencer og i forvejen stærke brands for at 

skabe et fælles produkt. Denne form for co-branding leder ofte til joint ventures, alliancer eller helt 

nye brands. 

 

Som det ovenstående også viser, kan være flere fordelagtige grunde til, at virksomheder indgår i et 

co-brandingsamarbejde, heriblandt øget brand recognition, differentiering fra konkurrenterne, 

bredere distributionsnet og større markedsandele (Thompson 1998; Swaminathan 2006), men det e

langt fra alle alliancer, der er succesfulde. 

.2.5.1 Implikationer ved co-branding 

rand og samtidig bliver markedsført af en ekstern promoter. Modellen blev 

deres brand value ved at koble sig på partnerens værdier. Denne form

r 

 

Jeg vil i det følgende koncentrere mig om co-branding i forbindelse med imagestyring, og de 

implikationer samarbejdet kan have. Dette vil overvejende omhandle reach/awareness co-branding 

og values endorsement co-branding, da disse to former for samarbejder minder mest om de nation 

brandingtiltag, man ser i Danmark lige nu. 

 

2

Der er flere faktorer, der gør sig gældende i en co-brandingalliance, om som man bør overveje 

inden man påbegynder samarbejdet. Jeg vil i det følgende gennemgå co-brandingteorien, for at se 

hvilke kriterier og risici der bør tages stilling til. 

 

Venkatesh et al. (2000) har udarbejdet en model, der dækker situationen, når to virksomheder går 

sammen om et fælles b
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oprindeligt udarbejdet med henblik på co-branding i underholdnings- og musikindustrien, som for 

eksempel to kunstneres samarbejde om en udgivelse promoveret af en tredjepart, men jeg mener, at 

den udmærket kan overføres på virksomheders samarbejde om nation branding under ledelse af en 

s. 

 hvor mange enheder af produktet en forbruger forventes at købe (One time / repeat 

urchase), hvornår købet bliver forbrugt i forhold til produktionen (Staggered / simultaneous 

brancheorganisation. 

Ifølge Venkatesh et al. (2000) kan en co-brandingalliance have tre følgeeffekter, man bør være 

opmærksomme på, når man indleder samarbejdet: 

• Reputation effect Dette dækker, hvorvidt forbrugerne er villige til at købe det co-brandede 

produkt på baggrund af deres tidligere erfaringer med de involverede brand

• Shift in preference En co-branding kan bevirke, at forbrugeren går fra at foretrække det ene 

brand til i stedet bedre at kunne lide det andet. 

• Diffusion effect Både word-of-mouth og andre interne eller eksterne påvirkningsfaktorer 

som reklamer kan have indflydelse på forbrugerens købsbeslutning. 

Disse effekter er betingede af co-brandingalliancens natur. Det vil sige produktets levetid 

(Durability),

p

adoption), samt hvor mange produkter, der bliver produceret (Single release / multiple releases). 
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Figur 2J 

A Categorization of co-marketing alliances 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter Venkatesh et al. 2000, p. 7. 

verfører man ovenstående model på nation branding, kan man starte med at se på tiltagets levetid. 

om nævnt i forrige afsnit er nation branding en vedvarende proces og ikke bare et 

ngangsforetagende. Derfor vil man befinde sig i celle 2, 4 eller 6, hvor tidshorisonten er længere. 

vilken celle man ender i vil komme an på hvilke former for samarbejder, man vælger. Venkatesh 

t al. tager først og fremmest udgangspunkt i samarbejder om håndgribelige produkter som CD’er 

g koncerter, mens nation branding ikke i sig selv frembringer et produkt, men derimod et brand, 

er bruges til at profilere de samarbejdende virksomheders respektive produkter. Derfor kan det 

ære svært efter modellen at bestemme, hvilken effekt tiltaget vil have. 

ammenligner man i stedet mere håndgribeligt med et specifikt tiltag, som for eksempel Creative 

ation fremstødet i New York, vil man nok ligge i celle 3, da der er tale om et samarbejde om et 

nkeltstående tiltag, der bliver forbrugt samtidig med det bliver afholdt. Derfor er det i en sådan 

ammenhæng ifølge Venkatesh et al. vigtigt, at se på de effekter tiltaget kan have på ens omdømme. 

en københavnske modeuge kan derimod placeres i celle 4, da der er tale om en gentagen 
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begivenhed. Derfor bør man udover omdømme også se på, hvilken påvirkning det kan have på 

. Man kan også argumentere for, at modeugen jo er en 

tilbagevendende begivenhed og derfor bør ligge i celle 6, hvor diffusion effects også spiller en rolle. 

 

Som det kan ses i modellen, spiller reputation effects en rolle, ligegyldigt hvilken form for co-

brandingalliance man har valgt. Det er med andre ord virksomhedernes brand image, der er i 

centrum, og derfor er det ikke uden risici at indgå i et co-brandingsamarbejde. 

Som Kumar (2006) påpeger, så kan et co-brand komme til at påvirke de implicerede virksomheders 

egne brands i en ufordelagtig retning, men hans studier viser dog også, at et mislykket co-

brandingtiltag har mindre indvirkning på de implicerede brands end et tiltag uden brandingpartnere 

(Swaminathan, 2006, pp. 43-44). 

 

Geylani et al. (2005) argumenterer for, at en co-brandingalliance har større sandsynlighed for et 

positivt udfald, hvis de implicerede brands ligger tæt op ad hinanden mht. til deres egenskaber 

(attributes). Det kan med andre ord bedre betale sig at vælge co-brandingpartnere, der ligger tæt på 

en selv performancemæssigt, men som selvfølgelig stadig har en marginalt bedre positionering på 

råde, man vil forbindes med gennem co-brandingen. Vælger m

ance end en selv, risikerer man for det første, at ens bidrag til alliancen 

co-brandet. 

forbrugernes præferencer brandene imellem

det om

betydeligt bedre perform

an co-brandingpartnere med 

bliver vurderet som mindre vigtigt hos forbrugerne, og for det andet bliver forbrugerne mere usikre 

på co-brandingsituationer, hvor der er stor performanceafstand mellem virksomhederne, da de har 

svært ved at forbinde virksomhederne med hinanden. 

En co-branding kan desuden medføre, at ens brand equity bliver forringet, hvis man vælger en 

alliance med et brand, der bliver opfattet som mindre pålideligt end ens eget. Dette skyldes på den 

ene side, at det mindre pålidelige brand smitter af, men også at forbrugerne bliver forvirrede, når et 

brand, de troede, de kendte, ikke opfører sig som forventet. Derfor bør man nøje overveje fordelene 

ved et samarbejde kontra den risiko, man udsætter sit brand for (Geylani et al 2005). 

 

Prince & Davies (2002) opstiller en række kriterier, man bør overveje, inden man vælger co-

brandingpartnere: 

• Er der kongruens mellem hvad brandene står for? Brandene bør ligge i en logisk og 

forventelig forlængelse af hinanden. Et mis-match vil betyde en negativ spill-overeffekt på 
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• Er markedet stabilt? Hvis der er en høj grad af omskiftelighed på markedet og dermed i 

forbrugernes præferencer, bør man overveje, om ens co-brandingstrategi kan omformes til 

den givne situation, eller om samarbejdet bør ophæves. 

• Hvordan skal co-brandingen finansieres? Eftersom co-branding er en alliance mellem to 

dgår i en co-brandingalliance, da det i nogle 

lackett & Boad (1999) opstiller også de risici og faldgruber co-branding kan føre med sig. Ud over 

g øget interesse hos forbrugerne, kan co-branding på den negative side bl.a. 

 de økonomiske gevinster er små i de indledende faser. Man skal desuden sørge 

eller flere brands, kan der opstå en skævvridning i deres interne forhold og i værste fald 

konflikter, hvis nogen frem for andre opnår større afkast, end deres investering ”berettiger” 

dem til. 

• Kan man stole på hinandens engagement? Hvis en partner slækker på sine forpligtigelser i 

samarbejdet eller måske ligefrem prøver at udnytte sin co-brandingpartner, kan dette ikke 

kun have indvirkning på det interne forhold, men også på co-brandet og i forlængelse deraf 

de implicerede brands. 

 

Carpenter (1994) opstiller lignende kriterier for co-branding. Han lægger især vægt på, at der skal 

være et fit mellem partnerne, - de skal komplimentere hinanden. Derudover bør samarbejdet tilbyde 

forbrugeren en form for praktisk merværdi, som da United Airlines og Visa gik sammen om 

kreditkortet First Card, hvor forbrugerne optjente flier miles, når de brugte kortet. Sidst men ikke 

mindst støtter Carpenter op om Geylani et al. (2005) og understreger, at man ikke bør vælge en 

samarbejdspartner med væsentligt større position på markedet, da det kan skabe en ubalance 

mellem parterne. 

 

Disse faktorer er vigtige at undersøge, inden man in

tilfælde kan have flere negative konsekvenser for virksomheder at afbryde et samarbejde end aldrig 

at indlede det. Hvis man afbryder et samarbejde, kan man opdage, at man har givet en mulig 

konkurrent indgående kendskab til ens arbejdsgange, teknologiske formåen og strategier (Prince & 

Davies 2002). 

 

B

fordele som risikominimering i forbindelse med ekspansion til nye markeder, lavere 

adgangsbarrierer o

medføre: 

• Financial Greed: Når man indgår i et co-brandingsamarbejde, er det vigtigt at tænke 

langsigtet, da
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for at aftale en fair fordeling af eventuelle gevinster. I dette henseende understreger Blackett 

& Boad yderligere, at man skal forsøge at skabe det bedst mulige match i valget af partner, 

og fra starten afdække om man har den samme indstilling og forventning til samarbejdet. 

 begge involverede brands har forsøgt at brede sig til en sektor, der lå for langt fra 

ændrer sig til det negative, hvilket vil få følger for det fælles 

samarbejde. 

t valg af partner. 

 

 

 

• Incompatible Corporate Personalities: Ligesom mennesker er der forskel på virksomheder, 

og forskellige holdninger og arbejdsformer kan skabe konflikter i et samarbejde. 

• Over-extended Brand Franchise: Flere co-brandingsamarbejder er mislykkedes, pga. at det 

ene eller

deres kernekompetencer. 

• Changes in Market Attitudes: Smag og holdninger kan ændre sig fra den ene dag til den 

anden, og co-brandingsammenhæng kan man opleve, at den offentlige holdning til ens eget 

eller partnerens brand 

 

2.2.5.2 Delkonklusion 

Selvom fordelene ved et co-brandingsamarbejde kan virke besnærende, så er det nødvendigt at 

holde sig de mulige faldgruber for øje. Brandet er efterhånden blevet virksomhedens vigtigste aktiv, 

og et skadet brand kan være svært at rette op på. Udover potentielle konflikter i selve samarbejdet 

kan en co-branding også medføre et svækket eller ligefrem skadet brand, og derfor bør man være 

meget grundig i si
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Kapitel 3 

Modebranchen 
 

3.1 Den danske modebranche 
Før jeg dykker ned i den danske modebranches holdninger, vil jeg redegøre for, hvilken situation 

den danske modebranche er i lige nu, og hvordan den ser ud geografisk, økonomisk og 

virksomhedsmæssigt. Jeg vil også afslutningsvist komme ind på eventuelle vækstpotentialer. 

, og den spås stort potentiale for yderligere vækst. 

ette skyldes blandt andet, at der er blevet oprettet flere fora, hvor udlandet har kunnet komme i 

Modeuger, shows og messer), men også i høj grad nye designtalenter, der 

rne. Modebranchen har i stort omfang med succes tilpasset sig 

isse nye vilkår blandt andet gennem tidlig out-sourcing af produktionen til lavtlønslande. Dette har 

dog medført, at beskæftigelsen i branchen er blevet halveret over det sidste årti, men branchen er 

stadig godt med, når man taler eksport (Høgenhaven 2003; 2005; Bech Hansen & Hedegaard 

Jørgensen 2005). Dette vil jeg komme yderligere ind på senere, men først vil jeg fokusere på 

branchens geografiske fordeling samt struktur. 

 

3.1.1.1 Geografi 

I 2005 var der registreret 1.202 modevirksomheder i Danmark, hvoraf de 453 var centreret omkring 

Storkøbenhavn og 412 i Midtjylland (se figur 3A).  

 

 

 

 

 

3.1.1 Industry mapping 

Den danske modebranche har opnået stigende opmærksomhed og anerkendelse både internationalt 

og, især, nationalt i løbet af de sidste par årtier

D

kontakt med branchen (

har formået at tiltrække sig omverdenens opmærksomhed, samt store virksomheder med flotte 

salgstal (Høgenhaven 2003; Bech Hansen & Hedegaard Jørgensen 2005). 

Den danske modebranche har desuden oplevet store omvæltninger inden for de senere år, påvirket 

af ydre kræfter. Globaliseringen og de fjernede tekstilkvoter har medført øget konkurrence og 

dermed nye vilkår for virksomhede

d
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Figur 3A 

Den danske beklædningsbranches geografi 

 
Kilde: Egen tilvirkning, efter Hedegaard Jørgensen & Bech Hansen 2005, p. 51 

 

De største danske modevirksomheder, Bestseller og BTX Group (tidligere Brandtex), er lokaliseret i 

Midtjylland, mens IC Companys, der også regnes for en af de store danske modevirksomheder, 

ligger i København. Derudover findes der en stor underskov af mindre og mellemstore 

virksomheder, der er jævnt fordelt mellem øst og vest. 

Man hører dog ofte, at der er et skel imellem de mere forretningsdrevne virksomheder i Jylland og 

de mere designdrevne i og omkring København, og at branchen derfor ikke ser sig selv som et hele 

OKO 2006). Dette kan vise sig at have vidtrækkende konsekvenser for branchen, og jeg vil 

 ind på dette i min afsluttende diskussion. 

d få ansatte. Alt i alt beskæftigede den danske 

odebranche, der er en af de mindste industribrancher, ca. 3.500 fuldtidsansatte i 2005 (Bech 

ansen & Hedegaard Jørgensen 2005). 

elvom den ikke direkte beskæftiger mange personer, så kan en velfungerende og vækstende 

odebranche få yderligere samfundsøkonomisk betydning, samt skabe en spill-over-effekt til andre 

(M

komme yderligere

De danske modevirksomheder er, som beskrevet ovenfor, af varierende størrelse, men størstedelen 

er enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder me

m

H

S

m
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brancher, så som reklamebranchen og detailhandlen. Desuden gør den tidlige out-sourcing og 

t den danske modebranche højst sandsynligt ikke vil 

flytte betydeligt flere jobs til udlandet i den nærmeste fremtid (Bech Hansen & Hedegaard 

Jørgensen 2005). Der er med andre ord tale om en branche, det kan betale sig at satse på og 

investere i. 

 

3.1.1.2 Struktur 

Den danske modebranche kan opdeles i tre segmenter: 

• premium brand: dækker over beklædning, der producers i et større antal og sælges til en høj 

mellempris (ca. 2.500 kr. for en kjole). Virksomheder i denne kategori udsender typisk to 

kollektioner om året, dog med visse gengangere blandt designene.  

• mid-price: kendetegner masseproduceret beklædning, solgt til mellempris (750 kr. for en 

kjole) og gerne i egne butikker eller shop-in-shop. Mid-price-kollektionerne er ikke 

sæsonbaserede og produktsortimentet udskiftes ofte.  

• budget: er masseproduceret beklædning i lavpris-segmentet, hvor der løbende kommer nye 

produkter ind. 

 

Danmark vejer ’premium brand’- og ’mid-price’-segmenetrne tungest, med henholdsvis 35% og 

cedygtig, når det kommer til eksporten. Fra 1987 til 1999 

overgangen til mere videnintensive jobs, a

I 

52% af modevirksomhederne, mens cirka 13% af de danske modevirksomheder ligger i ’budget’-

kategorien. Indenfor ’haute couture’- og ’pret-a-porter’-segmenterne, der begge hører til i den 

dyrere ende af prisskalaen, findes der derimod stort set ingen danske virksomheder (Bech Hansen & 

Hedegaard Jørgensen 2005; Høgenhaven 2005). 

At de danske modevirksomheder har lagt sig i de lavere prissegmenter, gør at de blandt andre 

konkurrerer med store koncerner som svenske H&M og de spanske succeser Zara/Inditex og 

Mango, der alle har en omsætning, der ligger et godt stykke over den samlede danske 

modebranches (Høgenhaven 2003). 

 

3.1.1.3 Eksport 

Som tidligere nævnt er den danske modebranche førende, når det kommer til at out-source 

produktionen, og den er også konkurren

fordoblede branchen sin eksport, og udviklingen har også siden været positiv (Høgenhaven 2003). 
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Den danske modebranche er, målt blandt OECD-lande, verdens 9. største eksportør af beklædning 

og har desuden den største eksportandel i forhold til den samlede produktion (Bech Hansen & 

Hedegaard Jørgensen 2005). I 2006 udgjorde eksportandelen i modebranchen hele 88% af den 

samlede produktion. Eksporten udgør dermed en stor post i branchens omsætning, der ligger lige 

over de 30 mia. (Dansk Tekstil og Beklædning 2007). 

erlande til den danske modeeksport er i nævnte rækkefølge: Tyskland, Sverige, 

e lande for øje, at de danske virksomheder 

serne i henholdsvis Bella-centret og 

nske modebranche, og flere tusind mennesker, især pressefolk og 

dkøbere, besøger hvert halvår København i den forbindelse. Så man kan sige, at København så 

nidningsfrit. De sørger blandt andet for, at pressen 

 urealistisk (Høgenhaven 2003; Bech Hansen & Hedegaard 

ørgensen 2005). 

områder, der er vigtige at få rettet op på, hvis det skal lykkes. Som tidligere nævnt 

e 

unkter, hvor de står svagest, så man kan profilere hele den danske modebranche som én samlet 

 

De vigtigste aftag

Norge, Finland og Holland, og det er oftest med diss

eksporterer (Høgenhaven 2003). 

 

3.1.1.4 Modeugen og messerne 

Et vigtigt redskab til at skabe opmærksomhed om det danske modetøj, både nationalt og i udlandet, 

er den danske modeuge, der er vokser støt de sidste par år. Modeugen bliver afholdt i København to 

gange årligt, i februar og august, samtidig med branchemes

Øksnehallen. Dette samspil mellem udbuddet på messerne og interessen omkring showene har vist 

sig at være en force for den da

in

småt er ved at udvikle sig til Nordens modecentrum (Høgenhaven 2003). 

 

En af grundene, til at de danske modemesser og modeugen opnår så stor opmærksomhed, kan 

tilskrives brancheorganisationen Danish Fashion Institute (DAFI), der i de sidste tre år har arbejdet 

for at få logistikken under modeugen til at køre g

kommer rundt til showene, og at der ikke er overlapninger i programmet. 

En anden af DAFI’s mærkesager er at øge den danske modebranches konkurrenceevne i udlandet, 

og måske på sigt gøre Danmark til den 5. modeklynge, efter Paris, Milano, New York og London. 

Det er et ambitiøst mål, men ikke

J

Der er dog nogle 

består den danske modebranche hovedsageligt af mindre virksomheder, mens de større 

virksomheder trods deres succes ikke engang når op på siden af deres internationale konkurrenter. 

Derfor er det vigtigt at samle branchen og at få virksomhederne til at gå sammen og videndele på d

p
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klynge (Bech Hansen & Hedegaard Jørgensen 2005). Dette er især også vigtigt i forbindelse med 

nation branding af Danmark som kreativ nation, for hvis ikke branchen kan gå sammen om et fælles 

image, kan det blive svært at gennemføre. 

 

Dette vil jeg diskutere yderligere i kapitel 4, men først vil jeg præsentere mine resultater af de semi-

trukturerede interviews. s
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3.2 Dataanalyse 
Mit primære undersøgelsesfelt i dette afsnit er min problemformulering, og i forlængelse af den det 

arbejdsspørgsmål, der omhandler den danske modebranche: 

eg har med andre ord udført mine interviews med henblik på at afdække hvilke betingelser, internt 

modebranchen, der kan stå i vejen for en vellykket nation branding af Danmark. Derfor har jeg 

purgt til respondenternes opfattelse af branchens ressourcer, samarbejde og opfattelse af sig selv og 

ansk modes brand. 

ette vil i sidste ende lede videre til min afsluttende diskussion i næste kapitel, hvor jeg vil 

ammenholde resultaterne med den teoretiske ramme og undersøge hvilke betingelser, det indikerer 

forbindelse med samarbejde om nation branding. 

.2.1 Er modebranchen gearet til nation branding? 
ette spørgsmål indeholder mindst to underspørgsmål, nemlig: 1) har modevirksomhederne de 

rnødne ressourcer til at støtte op om projekter, - økonomisk såvel som tidsmæssigt? Og 2) er 

odebranchens virksomheder vant og villige til samarbejde og sparring? 

et første spørgsmål er det letteste at svare på, som nævnt i forrige afsnit, så består den danske 

odebranche i overvejende grad af enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder, og som 

hristian Hansen også bekræfter, så har Baum und Pferdgarten, der er den mindste virksomhed 

landt de adspurgte, ikke mulighed for at afsætte de fornødne ressourcer. 

denne sammenhæng kommer han også ind på en anden faktor, der kan være hindrende for et 

ation brandingtiltag, nemlig skellet mellem de kommercielle og de kreative virksomheder:  

”dem, der virkelig har ressourcerne til det, de har måske i virkeligheden ikke 

kreativiteten, altså fordi, hvis du er Brandtex eller IC eller sådan noget, så har du 

masser af ressourcer. Det er jo… i sidste ende er det måske ikke mode, de laver, det er 

tøj”. 

 

 

• I hvilken grad er den danske modebranche gearet til at samarbejde om at skabe en fælles 

profil udadtil? 
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Dette udsagn fandt jeg ret interessant, da det indikerer, at der er nogle interne spændinger i 

r er en form for skel mellem de 

øbenhavnske/sjællandske virksomheder og de jyske. 

an til øst finder de større vingesus og visioner rent designmæssigt. Rasmus 

ech Hansen og Christian Hansen mente begge, at selvom der er en form for skel mellem øst og 

r også, det til dels er korrekt, men jeg tror også, man skal tillægge det sådan 

steder. Så er man mere eller mindre god til det…” 

mens han samtidig lagde vægt på, at man 

espondenterne var altså overvejende enige i, at der er skeldannende forskelle mellem København 

spekt nærmest er et fyord 

gneren 

bliver lidt me

svært at lad

afgørende for

Som Christian Hansen for eksempel fortalte, har Baum und Pferdgarten undergået en udvikling 

denfor de sidste par år fra en lille virksomhed drevet af de to designere til en lidt større mere 

succesfuld virksomhed administreret af investorer. Og som han pointerer, ville dette ikke have 

modebranchen. Derfor søgte jeg i de efterfølgende interviews at undersøge dette aspekt. Det viste 

sig, at respondenterne var overvejende enige i, at de

k

Eva Kruse mente, at man ligefrem kunne kalde modebranchen vest for Storebælt godt 

købmandskab, mens m

B

vest i den danske modebranche, så burde de forskellige styrker også kunne vendes til det positive i 

en samarbejdssituation. 

Keld Mikkelsen havde dog et helt andet perspektiv på sagen:  

”Jeg tro

lidt menneskelig værdi, i hvad man synes om sig selv […] jeg tror ikke, der er den 

store selvopfattelsesforskel. Jeg tror, der er stor forskel på, hvordan københavnere 

[…] opfatter jyder og omvendt. […] Jamen anyway, jeg tror, man er designere begge 

Han anerkendte, at der på nogle områder er et skel, 

designer begge steder. Betingelserne for at designe er dog forskellige, da hastigheden er langt højere 

i Jylland produktionsmæssigt. 

 

R

og Jylland, men også muligheder for succesfuldt samarbejde. Det gjorde det oplagt også at 

undersøge på hvilke områder, respondenterne mente, de designdrevne virksomheder sakker bagud, - 

for hvis de store virksomheder tænker salg frem for design, tænker de små så design frem for salg? 

Ud fra Christian Hansens udsagn kunne det tyde på, at det kommercielle a

i de mindre modevirksomheder, og som flere af respondenterne også påpegede, så gør det faktum, 

at de fleste designdrevne virksomheder er enkeltmands- eller små virksomheder, at desi

re beskyttende og territorial overfor det, han/hun har bygget op. Derfor kan det være 

e udefrakommende ind, selvom de besidder nogle kvalifikationer, der kan være 

 ens salgsmæssige overlevelse på markedet. 

in
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kunnet lade sig gøre uden udefrakommende: ”Og det er jo desværre nok det, der nogen gange 

bliver lidt en hæmsko i de her kreative virksomheder, at hvis du er vildt god til at lave keramik eller 

tøj eller what ever, men så er det ikke sikkert, at du så er god til at være strategisk og økonomisk”. 

 

Alle respondenter var enige om, at de salgsdrevne og de designdrevne virksomheder kan lære meget 

af hinanden. I en nation brandingsammenhæng bliver de danske modevirksomheder nødt til at 

arbejde sammen trods skel og mentalitetsforskelle, og derfor spurgte jeg også respondenterne, i 

hvilken grad de havde oplevet sparring og sammenhold, især på tværs af Storebælt. 

De mente alle sammen, at der godt kunne forbedres noget på den front, men også at der var sket en 

elsen af DAFI. 

Eva Kruse m

familieejede 

for overlevel

langsigtede in

 

an påpeger dog, at modebranchen er bedre til at samarbejde end 

ange andre brancher, hvilket blandt andet modeugen er bevis på. 

 

nlige relationer, på give and take og ”I 

klar forbedring indenfor de sidste par år, blandt andet med stift

ente dog, at modebranchen stadig er præget af enlige øer, især i enkeltmands- og 

virksomheder. Dette skyldes, at man som lille virksomhed først og fremmest kæmper 

se. Derfor arbejder man med en lille tidshorisont og har svært ved at se fordelene ved 

vesteringer, da de ikke hjælper her og nu. 

Rasmus Bech Hansen mener derimod, at det oftere er de store virksomheder, der ikke vil 

samarbejde: ”De er meget større end alle de andre, så alle de andre ville have meget mere ud af at 

lære fra dem end omvendt”. H

m

 

Christian Hansen nævnte i denne sammenhæng, at de yngre generationer i modebranchen er bedre 

til samarbejde, og at der er en udvikling hen i mod mere åbenhed i fremtiden. Han er for eksempel 

selv del af et PR-netværk, hvor flere modevirksomheder sparrer, herunder IC Companys

subbrandene Designers Remix og Malene Birger, men derudover er de større virksomheder ikke 

repræsenterede – de er til gengæld en del af et produktions-netværk. 

Han mener desuden, at samarbejdet i modebranchen kan deles op i tre former: 

”der er ligesom to parallelle måder at samarbejde på, der er den organiserede, 

strukturerede, hvor det er organisationerne, der tager et eller andet initiativ, og så 

den, der ligesom er baseret på nogle perso

scrub your back, you scrub mine” […] Og så er der også nogen gange de der […] 

nationale initiativer, der bliver vi jo tvunget til at samarbejde på en eller anden måde”   
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Det er en interessant formulering, når han siger, at virksomheden ligefrem bliver påtvunget at 

samarbejde i nationale tiltag. Han ser det med andre ord ikke som et internt motiveret samarbejde i 

branchen, hvilket kan få konsekvenser, da man kunne forestille sig, at engagementet i nation 

randing tilsvarende ikke vil være særligt stort fra virksomhedernes side. Dette aspekt vil jeg 

t i branchen, og 

et globale billede har 

ødt til at have varen. Lidt det 

indhold. Så jeg tror, 

 

Her rammer 

den kommun

gger hun ikke skjul på, at hun syntes, at Dansk Industris ’Creative Nation’-tiltag i New York var 

b

diskutere yderligere i næste kapitel. 

 

Der er dog også interne tiltag til samarbejde i branchen, og dette kan Danish Fashion Institute bl.a. 

ses som et tegn på. Ifølge Eva Kruse blev organisationen stiftet på et initiativ intern

den tæller i dag over 110 medlemmer, der arbejder for at styrke den danske modebranche, til trods 

for at de er konkurrenter på det nationale marked, men som hun pointerer ”i d

vi overhovedet ingen konkurrence med hinanden, der har vi tværtimod brug for hinandens styrker”. 

Dette kan ses som en sandhed med modifikationer, for man kan rigtig nok nå ud til et bredere 

publikum, hvis man går sammen om en marketingspulje, men i sidste ende er det højst sandsynligt 

de samme indkøberes opmærksomhed, man kæmper om. 

 

3.2.2 Modebranchen og nation branding 

Udover at spørge til respondenternes generelle holdning til og oplevelse af samarbejde i branchen, 

ville jeg også høre deres umiddelbare holdning til nation branding og samarbejde i den 

sammenhæng. 

 

Eva Kruse, der er en dem, der har lobbyet allermest for, at den første oplevelseszone og dermed en 

pose statsstøtte gik til modebranchen, forholder sig overraskende nok kritisk overfor nation 

branding: 

”Altså jeg tror, at det bliver svært med sådan noget nation branding. Jeg tror ikke, du 

kan gå ud og markedsføre Danmark, jeg tror, du er n

samme som at du heller ikke kan markedsføre en modeuge uden 

man skal finde de historier, som er gode og trække dem op. Og modebranchen er en af 

dem”. 

hun en af de centrale diskussioner om nation branding, nemlig at der skal være hold i 

ikation, man går ud med, og at det ikke bare må være varm luft. I denne sammenhæng 

læ
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ufokuseret og nok ikke gjorde en forskel. Hun mener med andre ord, at man skal sælge den danske 

modebranche på det den kan, og ikke kun på at den er dansk: 

”Og problemet indenfor mode det er jo, at der arbejder du med den individuelle 

branding, og hvor at det at adskille sig fra andre er dit overlevelsesparameter, så der 

er det pissesvært at stå der og skulle være arm i arm med nogen andre. Og blive en 

etnisk minoritet i et hjørne på en messe, hvor du i virkeligheden havde lyst til at ligge 

eativitet, og hvad ellers vi laver, når vi er 

gode, det kommer ud af need. Altså det kommer simpelthen ud af et behov, ”jeg skal, 

 jeg har det her på hjertet eller jeg har et eller andet”. 

 mener endvidere, at hver virksomhed bør gå ud og slås for deres egen succes, og at 

t fælles salgsfremstød i udlandet ville medføre for få vindere og alt for mange skuffede tabere, for 

hvis man ikke mødte forberedt op. 

Derudover se

af, og hjem

reklamepeng

 

Ditte Sorknæ r sig også forbeholden overfor nation branding og statsstøtte, især fordi hun 

ener, at man bør turde satse på de lidt mere skæve designeksistenser, og ikke bare tage fat i dem 

et helt andet sted og ikke være ved siden af de andre, bare fordi de er danskere” 

 

Dette er Keld Mikkelsen helt enig i. Han mente heller ikke, at danske kolonier på udenlandske 

messer ville gøre nogen forskel, da det hele så bliver en grå masse, hvor det er svært at skille sig ud 

og fremstå interessant. Han viste sig desuden at være en af de respondenter, der stillede sig mest 

kritisk overfor nation branding. Han mente nemlig ikke, at statsstøtte kan føre noget godt med sig, 

da det ligefrem kan dræbe kreativiteten: 

”kald det kunst eller kald det design eller kr

jeg enten mangler penge, eller

Det kommer sgu ikke ud af at lave sådan en boble” 

 

Keld Mikkelsen

e

hvem indsatsen ikke gav afkast. Det skal dog ikke forstås som om, at han ikke ønsker branchen det 

bedste, han vil bare gerne beskytte den mod det knytnæveslag, man ville få på de udenlandske 

markeder, 

r han Danmarks lille størrelse som en hæmsko. Der er en mindre talentmasse at tage 

memarkedet er også mindre, så de danske modevirksomheder har langt færre 

e at gøre godt med end virksomheder fra for eksempel Frankrig eller Italien. 

s stille

m

man ved, vil sælge godt og som altid bliver fremhævet. Hun mente desuden, at hvis man vil styrke 

dansk design, så er bedre networking et skridt på vejen: ”du kan jo ikke bare aflevere en pose penge 
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og så sige ”her har du 100.000 held og lykke”. Det er lige så meget noget med at hjælpe til, jamen 

hvor kan du gå hen. Og det er helt klart noget, unge designere mangler”. 

Dette var Ch

de mindre vi

på med at bil

eksempel Be

 

å det er først og fremmest rammebetingelserne for modebranchen, hovedparten af respondenterne 

l. […] Der er jo ti parametre, man så skal ind og se på, 

 

Branchen ska  sælger den. Det kan dog også ses 

fra en anden vinkel. Eva Kruse mente for eksempel, at hvis man skaber en hype, så kan det få en 

get af den opmærksomhed. 

mode, og 

vad, de mener, kendetegner ”det danske”. Dette gjorde jeg for at se, om der var konsensus om 

designmæssige udtryk, arbejdsmetoder, branchen og holdningen til moden. 

ristian Hansen enig i, han mente også, at hjælp til styring af økonomi, drift og strategi i 

rksomheder ville være en kæmpe håndsrækning. Han mente desuden, at vi skal passe 

de os ind, at Danmark er så meget bedre end andre modecentrummer. Han nævnte for 

rlin som et godt eksempel på en kreativ klynge, som ofte bliver overset af danskerne. 

S

var fokuserede på, frem for deciderede nation branding tiltag. Som Rasmus Bech Hansen udtrykte 

det: 

”Hvis man vil brandes som modenation, så må man have nogle rigtig gode skoler […] 

Man må give rammebetingelser, der er virkeligt gode for modevirksomhederne, man 

må sikre investeringskapita

hvis man virkelig skal være seriøs omkring det. Det er meget vigtigere end at fokusere 

på, sådan, hvad skal vi slå på i første omgang” 

l med andre ord styrkes indefra, før man går ud og

selvforstærkende effekt: ”Med det meste markedsføring handler det jo faktisk bare om, at hvis du 

siger det mange gange nok, eller hvis du får de rigtige mennesker til at sige det, så bliver det 

sådan”. Hun underbygger denne påstand med den københavnske modeuges stigende succes og 

bevågenhed, men hun understreger dog også senere, at branchen og produkterne skal leve op til 

forventningerne, hvis man skal kunne høste no

 

3.2.3 Hvad kendetegner dansk mode? 

I mine interviews undersøgte jeg også hvilken holdning, respondenterne har til dansk 

h

hvad, dansk mode kan sælges på, og om det passede overens med modevirksomhedernes opfattelse 

af sig selv. 

 

Jeg bad respondenterne sætte specifikke ord på dansk mode. Dette kunne både dække over selve det 
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Christian Hansen valgte ordene demokratisk, komfortabelt og diversitet. 

Det første dækker især over dansk modes prismæssige tilgængelighed, men også i designet: 

omforten kommer ifølge Christian Hansen til udtryk i designet, og man kan sige, at der er en form 

pasformen og kvaliteterne og snittene i det hele taget det er praktisk, og det er 

Diversiteten 

Selv om der

mener, at de virksomheder, der kan generere stor 

msætning og skabe arbejdspladser, mens en række mindre virksomheder, herunder også hans egen 

endetegnet ved at være 

bitiøse og ærgerrige i forretningssammenhæng: 

jo været i denne her branche i 32 år, og det er jo nok 25 år 

er meget sådan ambitiøse og ærgerrige og var dem som der kom… også først kom ud 

til Indien og til Hongkong og til Kina og fik kigget på noget produktion og fik det 

”… prisspektret i Skandinavisk mode og i dansk mode er generelt mere demokratisk 

og tilgængeligt, og det samme er udtrykket også tit, tror jeg, at det er tit for manges 

vedkommende relativt let tilgængeligt og til at forstå og til at bruge for alle mulige 

almindelige mennesker”. 

K

afsmitningseffekt fra den danske livsstil: 

”Jeg tror måske, at det er det, at dansk mode er jo typisk kendetegnet ved, at 

komfortabelt at gå i. […] Og det knytter sig som sagt til det med livsstilen og med at 

rigtig mange af os cykler”. 

bruger han til at betegne det skel, der er mellem øst og vest i den danske modebranche. 

 er tale om en polarisering, mener han også, at det kan ses fra en positiv side. Han 

t er godt, at der på den ene side er nogle 

o

arbejdsplads, Baum und Pferdgarten, ”er med til at hele tiden skubbe barren en lille smule og i 

hvert fald dyrke kreativiteten og udviklingen på nogle andre parametre end dem, der kan, hvad skal 

man sige, udvikle det forretningsmæssige”. 

 

Keld Mikkelsen ville helst ikke sætte nogen specifikke ord på dansk mode i sig selv, da han 

frygtede, at det i sidste ende kunne bruges negativt, men i stedet udtalte han sig om de danske 

arbejdsmetoder i modebranchen. Han mener, at danske modefolk er k

flittige, am

”Jeg kan huske, nu har jeg 

siden jeg stødte på, at man kaldte danskerne ”de skandinaviske jøder”.[…] Jeg tror 

ikke, at der var andet end, at danskerne var gode til det med penge, og jeg vil gerne 

understrege her, at i hvert fald i min mund er det kun ment positivt. […] Men altså vi 

samlet op”. 
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Ditte Sorknæs mente først og fremmest, at man kunne bruge betegnelsen nordisk til overordnet at 

re lidt 

fræk, og være

Det viste sig

salgsmetoder

nger alle sammen. Et eller andet sted er Danmark et lille 

rfor folk ikke vil have vores produkter, fordi vi bare er 

Derudover se

som hun er b

 en tendens til, at er der pallietter nok på, og hvis det bare 

e stil.  

så kan man sige, at dansk mode er 

Derudover fr

med den dans

ligt afslappet, og noget folk kan bruge i mange forskellige sammenhænge, 

og som mange forskellige segmenter kan bruge. Det er nok også der, vores 

beskrive dansk mode: ”… den nordiske værdi… den handler om at være innovativ, og væ

 lidt anderledes, og være lækker igen, ikke”.  

 dog også, at hun lagde en tendens til arrogance det nordiske, når det dækkede over 

: 

”Vi tror stadig, vi er viki

lorteland, men nogen gange så har vi den der lidt nordiske arrogance, […] vi kan 

overhovedet ikke forstå, hvo

skidefantastiske”  

r hun en tendens til en boheme-agtig designstil hos mange danske modevirksomheder, 

ange for ikke vil udvikle sig:  

”Fordi der har måske været

er løse nok gevandter og nok lag-på-lag, så klapper vi alle sammen og synes det er 

fantastisk. Og der tror jeg rigtig meget, at man skal passe på” 

Ditte Sorknæs mente desuden i denne sammenhæng, at det kan gavne den danske modebranche, at 

vi er newcomers. Hun mener, at vi kan tillade os lidt mere, fordi vi ikke allerede er blevet 

kategoriseret stilmæssigt, som for eksempel Frankrig eller Italien. Hun har dog også oplevet, at man 

i udlandet især ser danskerne som dygtige mass-producers, samtidig med at der er en respekt for 

vores designevner og den rene skandinavisk

 

Opfattelsen af dansk mode som masseproduktion og godt købmandsskab dukkede op flere gange i 

interviewene. Rasmus Bech Hansen mente også, at fundamentet i den danske modebranche er den 

forretningsmæssige formåen: 

”Så hvis man skal være sådan lidt hård, 

kendetegnet ved at være rigtig gode købmænd, der er rigtig gode til at sælge og 

producere effektivt. Det, den danske mode har været god til, er jo at out-source meget 

tidligt” 

emhævede han den afslappede designstil, der også i hans opfattelse er tæt forbundet 

ke livsstil og masseproduktionen: 

”Så vil jeg nok sige, at hvis man skulle sige noget om, hvor den danske position var, så 

var det rime
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lighedsperspektiv kommer ind. Det er ikke noget, der retter sig mod en lille skare, men 

retter sig ret bredt” 

Derudover pointerede han, at dansk mode ud over at have et internationalt udsyn, også har gavn af 

 

Eva Kruse b

mode, og så f

Det demokratiske aspekt ser hun især i prispositioneringen, men også designet:  

igt, det er designmæssigt noget, der som regel møder de 

Ligesom Chr  vi går i. Det skal både 

odevirksomheder, Christian Hansen og Keld 

ikkelsen, ikke selv så det tøj, de arbejder med, som typisk dansk i designet, men som henholdsvis 

. 

Dette aspekt 

flere af interv

det kan ende 

 

Eva Kruse n

livssyn i nati

et kritisk hjemmemarked, da han mener, at danskerne generelt er stilbevidste og går op i deres 

påklædning.   

rugte blandt andet ordene demokratisk og funktionalistisk til at beskrive den danske 

remhævede hun designstilen som havende en høj grad af æstetik.  

”… man kan karakterisere det som demokratisk mode, forstået på den måde, at det er 

relativt tilgængeligt prismæss

fleste mænd og kvinders ønske om, hvordan de gerne vil se ud. Det er ikke så 

avanceret, at den brede masse ikke kan være med” 

istian Hansen ser hun også den danske livsstil udtrykt i det tøj,

passe til cykelturen til og fra arbejde, men også være fint nok til, at man ikke skal hjem og skifte, 

inden man går ud om aftenen. 

 

Alt i alt var respondenterne forholdsvist enige i deres syn på den danske modebranche og designstil. 

Det var dog påfaldende, at respondenterne fra de to m

M

”typisk Baum” og ”day-ish”. Dette har nok i høj grad rod i, at det er et vigtigt konkurrenceparameter 

for modetøj at have sit eget designmæssige udtryk, da det i bund og grund er det eneste, der 

adskiller en fra konkurrenterne

kan have betydning i forbindelse med nation branding, og som det også blev påpeget i 

iewene, så skal man passe på med at sælge dansk mode på en bestemt designstil, da 

med at blive en begrænsende stereotyp. 

Fra et nation branding perspektiv er det desuden interessant, at respondenterne så den danske mode 

som et udtryk for dansk kultur og livsstil. 

ævnte endog et eksempel på, hvordan man kunne bruge det danske/skandinaviske 

on branding, udtrykt gennem moden: 
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”… der er sådan en ny bølge i modebranchen og i alle erhverv i virkeligheden, der 

handler om en større social, etisk, miljømæssig ansvarlighed. Og den tror jeg godt, at 

a vores kulturarv” 

er har hun fat i en af de pointer, som Anholt (2002a) også understreger, nemlig at man i høj grad 

e betingelser, der er 

 

Til at give e

skematisk op

kondenseret f

anche så gearet til at samarbejde om en fælles profil? 

terviewene og min industry mapping giver et indtryk af en branche, der på den ene side forsøger 

odevirksomheder, og at de også i højere grad 

de er kendetegnet ved at være komfortabelt og 

rismæssigt tilgængeligt, men med hensyn til at skabe en fælles profil for den danske modebranche 

 

vi ville kunne med rette tage og tilegne os og gøre til en del af den nordiske 

modeidentitet, ikke kun den danske, men den nordiske. Fordi den ligger ikke så langt 

fr

H

skal huske at tænke kulturen med i nation brandingtiltag, da det giver mere substans. Dette aspekt 

vil jeg komme yderligere ind på i kapitel 4, der indeholder diskussionen om d

for, at man rent faktisk kan bruge den danske modebranche i nation branding. 

t opsummerende overblik over de holdninger respondenterne havde, har jeg valgt en 

stilling, der opdeler dem efter deres relation til den danske modebranche, og som i 

orm viser deres svar opdelt efter emne (Bilag F). 

 

3.2.4 Delkonklusion 

Hvorvidt er den danske modebr

In

at stå sammen og samarbejde, men som også på den anden side føler en form for splittelse mellem 

kommercialisme og designmæssige nyvindinger. 

Branchen er præget af få store og mange små virksomheder, der har hver deres tilgang til det tøj, de 

skaber. De små virksomheder mangler ofte overskud og strategisk vision i forhold til at vækste, og 

de kan have svært ved at åbne op for udefrakommende. Der er dog tegn på, at udenlandske og 

danske investorer er ved at øjnene op for de danske m

bliver lukket ind i selv de mindre virksomheder, hvilket både Baum und Pferdgarten og Day Birger 

et Mikkelsen er eksempler på. 

Respondenterne var overvejende enige i, at dansk mo

p

var de noget mere forbeholdne, da de ikke ønskede at sætte dansk mode og dem selv i bås. 
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Kapitel 4 

Diskussion 
 

sions formål 4.1 Diskus

branche, da den er 

dgangspunktet for hele min undersøgelse. Herefter vil jeg sammenholde de to teorifelter, nation 

g branchens virkelighed strider mod 

ller understøtter teoriernes forskrifter. 

 høj grad et udadrettet fokus, mens co-branding er mere virksomhedsinternt, 

nelige, hvilket 

kreativ nation. 

ikling i 

odebranchen, da det til en vis grad kan måles, men som mine interviewdata også peger på, er det 

fte meget subjektivt, hvad man definerer som værende kreativt. 

Jeg vil i det følgende kapitel sammenholde min empiri med den teoretiske ramme og diskutere, 

hvilke betingelser der er for, at de danske modevirksomheder kan samarbejde om nation branding af 

Danmark som kreativ nation. 

Jeg starter med at diskutere graden af kreativitet i den danske mode

u

branding og co-branding på flere forskellige punkter, for at se hvilke overensstemmelser og 

kontraster der er teorierne imellem. Jeg vil løbende sammenholde teorierne med den danske 

modebranche og undersøge, om respondenternes holdninger o

e

Nation branding har i

og det er derfor min formodning, at der vil være steder, hvor de to teorier ikke er fore

i sidste ende kan have konsekvenser for et nation brandingtiltag. 

 

4.1.1 Kreativiteten i den danske modebranche 

I afsnit 2.2.3.2 undersøgte jeg, hvorvidt Danmark generelt kan kendetegnes som en kreativ nation 

og et sted, hvor kreative vil søge hen. Dette gjorde jeg for at afdække de ydre rammer for en nation 

branding af Danmark som kreativ nation, mens jeg i dette afsnit vil se på de indre rammer i 

modebranchen. Et afgørende aspekt i nation branding af Danmark som kreativ nation med 

modebranchen som udgangspunkt er, hvorvidt den danske modebranche egentligt kan bruges som 

indikator på, at Danmark er en 

 

Kreativitet kan defineres på mange forskellige måder, og derfor kan det også være svært at 

gradbøje. Jeg har valgt at se på kreativitet i forbindelse med design og produktudv

m

o
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Den danske modebranche er på den ene si tore virksomheder med masseproduktion, 

og på den anden side mindre virksomhede  hvor designet er det primære fokus. Det 

er i de store virksomheder, man finder størstedelen af m chens omsætning, så hvis man ser 

på dansk mode fra et økonomisk synspunkt, ligger vores kernekompetencer i outsourcing og 

tolke og kopiere modetendenser. Man kan så diskutere graden af 

lder Bestsellers produkter for tøj og ikke mode, men som Rasmus 

indre designere ofte prøver at skille sig så meget ud fra 

skabe noget, ingen andre har lavet 

r. 

ter Jensen er bare et udsnit af den nye generation 

 være én vis grad af tilgængelighed på markedet, før 

an kan omsætte opmærksomheden til salg. 

 form for innovation, der præger 

ranchen. Hedegaard Jørgensen & Bech Hansen (2005) fandt gennem en survey-undersøgelse ud af, 

at de danske modevirksomheder i stigende grad benytter sig af brugerdreven innovation, der har 

de præget af s

r med få ansatte,

odebran

stordriftsfordele og i at for

kreativitet i den tilgang til mode. 

På den ene side er det ikke et særligt kreativt syn på produkterne, som Christian Hansen for 

eksempel påpeger, når han ka

Bech Hansen argumenterer for, så ligger der på den anden side en lige så høj grad af innovation i at 

producere noget, som mange kan lide og vil købe. Man kan med andre ord ikke kvantificere kreativt 

design ud fra hvor mange eller hvor få, der køber det. 

 

Man kan dog argumentere for, at de store koncerner udvikler deres design ud fra et allerede 

eksisterende grundlag, hvorimod de m

mængden som muligt og opfinde helt nye udtryk og tilgange til beklædning, og at det dermed 

kræver mere kreativitet at tænke udenfor boksen. Ser man på dansk mode og kreativitet fra denne 

synsvinkel, har vi flere unge designere, der netop er gode til at 

fø

Henrik Vibskov, Stine Goya, Camilla Stærk og Pe

af designere i Danmark, der har slået deres navne fast i ind- og udland på deres ukonventionelle 

tilgang til mode. De trækker ikke den store omsætning hjem, men de er til gengæld med til at 

profilere dansk mode som værende nyskabende, hvilket indenfor mode kan være mindst lige så godt 

og måske endnu bedre end store tal på bundlinjen, da det skaber opmærksomhed og buzz. Som det 

dog også blev pointeret i mit interview med Rasmus Bech Hansen, så er opmærksomhed ikke 

nødvendigvis et gode i sig selv, der skal også

m

 

Det er, som det fremgår af ovenstående, svært at svare entydigt på, hvorvidt den danske 

modebranche er kreativ, da det ofte er et spørgsmål om subjektive holdninger og præferencer. 

Man kan dog vælge et andet syn på kreativitet, nemlig hvilken

b
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kundens behov som omdrejningspunkt. I forhold til de ledende modeklynger er Danmark dog et 

langt stykke bagud på brugerdreven innovation, og dette skyldes især manglende videncentre, samt 

kompetencegivende uddannelser. Disse områder skal nødvendigvis styrkes, før man kan gøre sig 

håb om at blive den femte modeklynge. 

 

Ligegyldigt hvilket syn på kreativiteten i dansk mode man har, så er det nødvendigt, at både store 

imod nation branding spænder så vidt som hele nationen eller som i dette casestudie hele 

derne vil ønske en vis medbestemmelse, især da det er 

eres brands, der bliver brugt, og det er ikke sikkert, at den politiske strategi passer overens med 

og små samarbejder, hvis man skal have kritisk masse i den danske modebranche til at konkurrere i 

en international kontekst. Forskellighederne i den danske modebranche kan vise sig at være 

branchens styrke, men de kan lige så vel være en polariserende faktor, der besværliggør samarbejde. 

Disse aspekter vil jeg undersøge i det følgende, hvor modebranchen vil blive sat i forhold til nation 

branding og co-branding. 

 

4.1.2 Nation branding vs. Co-branding 

En af de tydeligste forskelle mellem nation branding og co-branding er det forskellige fokus. Som 

nævnt op til flere gange er nation branding i høj grad et politisk værktøj, mens co-branding har 

virksomheders indbyrdes samarbejde som omdrejningspunkt. 

En anden forskel er, at man i co-branding oftest taler to måske tre virksomheders samarbejde, 

hvor

brancher. Det bliver selvsagt en langt mere kompleks affære, jo flere aktører man har. Og derfor 

kan man argumentere for nation branding allerede står svagt fra et virksomhedssynspunkt, for hvis 

der kan være konflikter i et samarbejde mellem to-tre virksomheder, hvor mange konflikter kan 

man så ikke vente sig af et samarbejde, der involverer en hel branche?  

 

4.1.2.1 Hvem bestemmer? 

Man kunne forestille sig, at der vil være et spændingsfelt mellem virksomhedernes og det politiske 

ønske i en nation brandingproces. Virksomhe

d

virksomhedernes opfattelse af sig selv. 

 

Under mit interview med Christian Hansen brugte han et interessant udtryk, nemlig at man som 

virksomhed var tvunget til at deltage i nationale initiativer (afsnit 3.2.1). Dette viser, at der er 
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grobund for konflikter, hvis modevirksomhederne føler, at der bliver trukket et tiltag ned over 

hovedet på dem. 

Hvis man sidestiller nation branding med co-branding mellem virksomhederne og staten, vil der fra 

starten være en ubalance i det indbyrdes magtforhold, og det kan sætte et negativt præg på 

amarbejdet. DAFIs engagement i regeringens Modezone kan ses som en positiv faktor, da de er 

.1.2.2 Brandet 

ens vigtigste aktiv, og derfor bliver det også værnet om. I 

om Eva Kruse og Keld Mikkelsen også påpegede, ligger modevirksomheders force netop i at 

, og derfor kan det være svært at skulle gå fælles ud og prøve at skabe 

ke modebranche mellem stor og lille eller kommerciel og 

esigndrevet igen både ses som en force og som en hæmsko. 

DAFI har benyttet sig af flere gange, når de taler om dansk modes succes. 

s

med til at give virksomhederne medbestemmelse og tale deres sag overfor politikerne, og dermed 

bliver samarbejdet mere ligevægtigt med regeringen på den ene side og DAFI på den anden. Det 

kan på den anden side også tænkes, at DAFI af modevirksomhederne bliver opfattet som 

regeringens forlængede arm, og at der derfor kan opstå konflikter internt i organisationen, hvis ikke 

medlemsvirksomhederne kan finde fælles fodslag. 

 

4

Brandet er efterhånden blevet virksomhed

nation branding bliver der lagt op til, at man skal gå fælles ud som branche og påpege ens ligheder 

med virksomheder, der i realiteten er ens konkurrenter, og dette kan vise sig at være en af de største 

grunde til konflikter. 

Nation branding lægger op til, at man bør stræbe efter et homogent udtryk, og at det fælles mål kan 

være med til at samle brancher og virksomheder om samarbejdet (afsnit 2.2.2.2), men som 

virksomhed kan det være svært at blive sat i bås med andre, især hvis det ikke er selvvalgt. Og det 

kan påpeges, at nation branding på mange virksomheder kan virke grænseoverskridende, hvis det 

bliver dikteret med hård hånd fra politisk side.  

 

S

differentiere sig fra de andre

en samlet profil. Det kan i værste fald ende med at virksomhedernes egne brands bliver sekundære i 

forhold til det fælles, og dermed er modevirksomhedernes eksistensgrundlag truet. 

 

Derudover kan spredningen i den dans

d

Den danske modebranche kan på den ene side profileres på de små virksomheders designmæssige 

nyvindinger i samspil med den kommercielle succes fra de store virksomheder, hvilket blandt andre 
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På den anden side kan forskellene i modebranchen stå i vejen for et succesfuldt nation 

brandingtiltag. 

Som flere co-brandingteoretikere påpeger, er det utroligt vigtigt at vælge sin partner med omhu i en 

co-brandingalliance, da et mis-match vil forvirre forbrugerne (afsnit 2.2.5.1). Hvis dette ikke er 

muligt i et nation brandingtiltag, kan det blive virksomhederne, der betaler prisen. Hvis både store 

og små modevirksomheder går sammen ud, kan det sende et uklart budskab om, hvad dansk mode 

er. 

Som det også kom frem i interviewene, kan dansk mode både karakteriseres som godt 

købmandskab og interessant design, men begge kvaliteter findes sjældent inden for én og samme 

virksomhed, og spørgsmålet er om det overhovedet er en fordel at promovere begge sider under ét? 

n umiddelbar fordel er selvfølgelig, at man ved at samle modebranchen opnår kritisk masse og 

kere i sammenligning med andre modebrancher rent størrelses- og kroner-ører-

ige de små virksomheders brands, der jo netop er bygget op om det faktum, at 

ltag, hvor det egentlig kun er de små virksomheder, 

er får et udbytte, og vice versa. 

vis man i nation brandingsammenhæng ønsker at samle en branche om et fælles mål, er det vigtigt 

gagement og de samme forventninger 

deles. 

E

dermed står stær

mæssigt. Bagsiden af medaljen er dog, at man blander mange forskellige brands, der måske ville stå 

stærkere alene eller i mindre klynger. Hvis de store kommercielle virksomheder og de mindre 

designdrevne virksomheder bliver markedsført sammen i nation brandingsammenhæng, kan det 

være med til at forflad

de ikke er som alle andre og at de tør mere designmæssigt. 

Derudover kan man også påpege, at de to sider af den danske modebranche nok ikke henvender sig 

til de samme indkøbere, og at man måske kunne få mere ud af at målrette nation brandingtiltagene 

til netop det kundesegment, der passer virksomhedernes brands. Ellers kunne man forestille sig, at 

de store virksomheder er med til at finansiere ti

d

Som Keld Mikkelsen også påpegede, så vil der i nation brandingtiltag altid være nogen, der bliver 

valgt til, og nogen, der bliver valgt fra, og det kan ligeledes være med til at skabe konflikter. 

 

4.1.2.3 Engagement i samarbejdet 

H

med konsensus mellem virksomhederne. Som co-brandingteorien også ofte pointerer, er det vigtigt, 

at alle parter i en alliance indgår i samarbejdet med samme en

(afsnit 2.2.5.1). Der kan dog være en risiko for, at de virksomheder, der deltager i nation branding 

ikke har samme baggrund og ressourcer, og derfor ikke kan deltage ligeligt i tiltaget. Dette kan 

skabe intern splid, især hvis der er uenighed om hvordan eventuel profit for
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I nation brandingsammenhæng er det desuden svært at sikre, at alle får samme udbytte, især hvis 

tiltagene består af besøg på messer eller hos indkøbere, hvor man ikke på forhånd kan afgøre, hvem 

ebranchen kunne betegnes som enten reach/awareness eller values endorsement co-branding, 

 

et kan desuden lægge et pres på mindre 

trande på grund af uenighed om graden af engagement. De store 

 har de 

amme muligheder for udbytte. På den anden side kan man forestille sig, at de mindre virksomheder 

deres brands til rådighed for de 

 nation branding 

det vil gavne. Man kunne forestille sig at de større virksomheder kan betale mest til en fælles pulje, 

men at det er de små, der høster opmærksomheden. 

 

Bruger man Blackett & Russells definitioner, vil et fælles nation brandingsamarbejde i 

mod

da der ikke bliver skabt et specifikt produkt (Blackett & Boad 1999). Disse to former for co-

branding kræver desuden de laveste grader af engagement for parterne, hvilket kan ses som positivt 

i forbindelse med modebranchen, da mangel på ressourcer og andre faktorer kan gøre, at

virksomhederne ikke ønsker at engagere sig mere end højst nødvendigt. 

 

Da jeg spurgte til graden af samarbejde i modebranchen, gav respondenterne forskellige bud på 

hvilke firmaer, der ikke ville samarbejde. Nogen mente, at de store virksomheder som Bestseller 

holder sig uden for samarbejdet, da deres samarbejdspartnere ville få mere ud af det end dem selv. 

Andre mente, at de små virksomheder har svært ved at se fordelene i samarbejde, da de kæmper for 

overlevelse og derfor ikke tænker langsigtet (se bilag F). D

modevirksomheder at deltage i nation branding, da de sjældent kan afsætte lige så mange 

ressourcer, hverken økonomisk eller personalemæssigt, som de større modevirksomheder. 

 

Man kunne forestille sig, at dette også ville komme til udtryk i nation brandingsammenhæng, og at 

samarbejdet i værste fald ville s

virksomheder kunne for eksempel tænkes at føle, at de mindre virksomheder bliver forfordelt, hvis 

de rent ressourcemæssigt ikke kan bidrage med lige så meget, som de store kan, men stadig

s

er tøvende overfor nation branding tiltag, da de i højere grad stiller 

store virksomheder. De små modevirksomheders styrke ligger nemlig, som nævnt, i deres evne til 

storytelling, design og differentiering, mens de store virksomheder er dygtige rent forretnings- og 

produktionsmæssigt. 

 

Det er mindst lige så vigtigt at se indad i nation brandingsammenhæng og styrke ens kompetencer, 

så de kan understøtte den kommunikation, man går ud med. Denne del af
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involverer ikke direkte virksomhedernes brands, men i højere grad deres økonomiske ressourcer. 

Her går virksomhedernes samarbejde nemlig i højere grad ud på at styrke branchens 

rammebetingelser samt talentudvikling. 

I forbindelse med Modezonen er der især fokus på, at designuddannelserne i Danmark skal ruste de 

tuderende til også at drive forretning og i det hele taget have et mere internationalt udsyn2. Igen 

ar de forretningsmæssige 

ompetencer, det kræver. 

om Blackett & Boad (1999) pointerer, kan virksomhedernes personligheder præge samarbejdet. 

tille sig, at de kunne blive en stopklods for samarbejde. 

s

kunne man forestille sig, at det er de store virksomheder, der bedst kan deltage i samarbejdet 

ressourcemæssigt, mens de mindre virksomheder har svært ved at afsætte både tid og penge. Man 

kan selvfølgelig også argumentere for, at de store virksomheder får mest ud af at styrke de 

studerendes kompetencer, da de genererer flest arbejdspladser, og dermed bliver de største aftagere 

af de nyuddannede. Man kunne dog også forestille sig, at de nyuddannede får ekstra blod på tanden 

med hensyn til at starte deres eget, når de i højere grad også h

k

Ligegyldigt hvordan udfaldet bliver, vil dette tiltag dog være en styrke for branchen, da bedre 

uddannelser og kompetencer bliver efterlyst fra flere sider af branchen, og det kan samtidig være 

med til at tiltrække flere udenlandske studerende til de danske designuddannelser. Disse 

håndgribelige fordele kan vise sig at være en motiverende faktor for samarbejde, hvilket nation 

brandingteorien også forudsiger. 

 

4.1.2.4 Virksomhederne personligheder 

S

Arbejdsgange og holdninger kan med andre ord i afgørende grad være forskellige fra virksomhed til 

virksomhed. Hvis man vælger at samle den danske modebranche under ét i forbindelse med nation 

branding, kan der være risiko for, at de meget forskellige holdninger til design og mode kan have en 

negativ effekt. 

Som det fremgik af interviewene, er der et skel mellem den kommercielle tilgang i til moden især i 

de store virksomheder i Jylland og den mere designfokuserede tilgang i de mindre københavnske 

virksomheder, hvor det at være kommerciel nærmest er et fy-ord. 

Selvom det i interviewene blevet pointeret, at begge sider kunne drage nytte af hinandens forcer, 

kunne man også fores

 

                                                 
2 Pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet den 21. juni 2008: http://www.oem.dk/sw22202.asp 
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Selvom de store danske modevirksomheder trækker forholdsvist mange penge hjem til Danmark og 

modebranchen, er det ikke sikkert, at de mindre designdrevne virksomheder vil associeres med 

dem, eller indgå i samarbejde med dem, da deres holdning til mode er fundamentalt anderledes. 

 anse de store for at være alt for kyniske. Dette ville gøre det svære at 

 så høj grad også co-branding, er det vigtigt at gå ud med ensartet 

ommunikation, men når der er tale om et samarbejde mellem mange parter, bliver dette tilsvarende 

j grad sammenlignes med nation branding, da det ofte bliver understreget, at det 

sensus. Hvis man vælger at lægge 

 sig tilsidesat. 

Eva Kruse nævnte i denne sammenhæng en interessant mulighed, nemlig at brande dansk mode på 

social ansvarlighed. Udover at det er noget, de fleste kan blive enige om, er af det gode, ligger dette 

Arbejdsgangene i de to typer virksomheder er for eksempel vidt forskellige. I de mindre 

virksomheder bliver der kræset om detaljen og følelserne for det, som man designer, mens de store 

virksomheder kører med langt flere omdrejninger, da deres kollektioner i butikkerne gerne skal 

udskiftes ofte, så de følge med de skiftende modetendenser og hive omsætning hjem. 

Der er med andre ord en form for skel mellem fornuft og følelser i de to opfattelser, og man kunne 

forestille sig at det også kommer til udtryk i andre holdninger. I en konkret 

samarbejdssammenhæng kunne man forestille sig, at de store virksomheder ville synes, at de 

mindre virksomheder er for ”touchy-feely” og detaljeorienterede overfor deres produkter, mens de 

mindre virksomheder ville

opnå konsensus, der jo er så vigtigt i nation branding, hvor det fælles budskab gerne skal gå forud 

for alt andet. 

 

4.1.2.5 Det fælles budskab 

Indenfor nation branding, og i lige

k

komplekst. 

Som nævnt i min dataanalyse havde respondenterne flere bud på, hvad det danske i dansk mode 

består af. De var til en vis grad enige i, at man kunne bruge ordene komfortabelt og demokratisk, 

men der var dog også uenighed at spore. Som flere af dem påpegede, kan det også få en negativ 

effekt at ligge sig fast på enkelte beskrivelser, da det i sidste ende kan blive en hæmsko.  

Dette kan i hø

nation brand, man prøver at skabe, ikke må blive for stereotypt. Det skal derimod indeholde flere 

aspekter, der kan bruges i flere sammenhænge. 

Ser man dette i co-brandingsammenhæng handler det igen om kon

sig fast på et budskab, må man også sørge for, at alle de involverede virksomheder kan finde sig 

selv i det, ellers vil samarbejdet blive anstrengt, hvis nogen for eksempel føler
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aspekt også tæt op ad vores kulturarv i Skandinavien, og det image Danmark/Norden har i store 

dele af verden. Som det fremgik af Florida & Tinaglis (2004) undersøgelse, lå Danmark og de 

nordiske lande højt i Tolerance-indekset, og hvis nation brands ændrer sig meget langsomt over tid, 

som Anholt (2007b) mener, vil det være oplagt bygge videre på en opfattelse, der allerede er 

udbredt. 

Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt en sådan profil er langtidsholdbar, da CSR og 

social ansvarlighed i høj grad er buzz-words, der er oppe i tiden, og som ligeså vel kan være 

ne også har ressourcerne til at inkorporere det i sine arbejdsgange og støtte op om 

ltaget. Dette kan højst sandsynligt føles som et ydre pres for de små virksomheder, og de kan føle 

et jo er svært at sige nej til social ansvarlighed, da man i så fald vil 

enheder, kan det betyde, at de mindre virksomheder i endnu højere grad må samarbejde 

liver med 

indelse 

ed co-branding er dette dog en uoverskuelig tidshorisont, og de fleste co-brandingsamarbejder 

umoderne i morgen. Og som det netop bliver pointeret i co-brandingsammenhæng, kan skiftende 

præferencer på markedet påvirke alliancen og ligefrem ende den. 

Derudover har officiel brug af CSR en tendens til at tiltrække kritiske journalister, der ønsker at 

finde fejl. Dette gør, at man bør sikre sig at alle dele af ens virksomhed kan tåle at komme frem i 

lyset, hvilket er en meget kompleks og krævende opgave, især for små virksomheder. Så hvis man 

vælger at gå fælles ud som branche og promovere sig på social ansvarlighed, er det vigtigt, at alle 

virksomheder

ti

sig tvunget til at deltage, - d

fremstå suspekt. 

Hvis man skal kunne tage den sociale ansvarlighed ud over landets grænser til ens 

produktions

for at kunne lægge nok pres på deres samarbejdspartnere. Da de mindre virksomheder i det hele 

taget har svært ved at finde tid og penge til samarbejde, kunne man forestille sig at et nation 

brandingtiltag, der spiller på social ansvarlighed, ville drive virksomhederne ud i en situation, der 

minder om over-extended brand franchise (Blackett & Boad 1999). Virksomhederne b

andre ord skubbet ud i et samarbejde, der ligger langt fra deres kernekompetencer, og dermed er der 

mindre chance for succes. 

 

4.1.2.6 Tidshorisont 

Som nævnt i afsnit 2.2.2.2 bør nation branding ses som en vedvarende proces og ikke bare et nyt 

slogan eller logo, da et nation brand ikke er statisk, men kræver konstant bevågenhed. I forb

m

varer oftest kun et par måneder. Derfor bør man i et konkret nation brandingtiltag, fra starten 

afstemme i hvor høj grad og i hvor lang tid det forpligter virksomhederne. En anden mulighed 
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kunne være at splitte processen op i mindre tiltag et par gange om året. På den måde skal 

virksomhederne ikke stå til rådighed hele tiden, men kan i stedet blive inkluderet i de samarbejder, 

hvor netop deres kernekompetencer er i fokus. 

Man bør desuden afklare med så store dele af branchen som muligt, hvilke strategier man vil slå på, 

da det kan påvirke samtlige virksomheders brands langt ud i fremtiden. 
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Kapitel 5 

Konklusion og perspektivering 
 

5.1 Konklusion 
Formålet med dette speciale var, gennem et casestudie at afdække hvordan betingelserne er for at 

irksomheder i den danske modebranche kan samarbejde om nation branding af Danmark som 

kreativ nation, og jeg har i den forbindelse valgt at fokusere på de faktorer, der kan besværliggøre 

modevirksomhedernes samarbejde. 

Dette har jeg undersøgt gennem teorigennemgang af nation brandingteori og co-brandingteori, samt 

gennem semistrukturerede interviews med nøglepersoner i og udenfor den danske modebranche. 

 

Ved at kombinere de tre aspekter kom jeg frem til, at nation branding, der i sig selv er en kompleks 

affære, bliver yderligere kompleks, når man inddr er virksomhedernes holdninger til samarbejde. 

Nation brandingteorien behandler sjældent de konsekvenser, initiativerne kan få for de deltagende 

virksomheder, og det bliver nærmest antaget, at det fælles mål (herunder øget eksport og tiltrækning 

af turister, kvalificeret arbejdskraft og investorer) vil gøre, at virksomhederne gladelig stiller op til 

samarbejde. 

Dette er co-brandingteoretikerne dog ikke helt enig i, og der kan ud fra co-brandingteori opstilles 

flere implikationer ved samarbejde, der kan afholde virksomheder fra overhovedet at indlede en 

strategisk alliance. 

Gennem mine interviews kom jeg desuden frem til, at opbakning og tiltro til nation branding langt 

fra altid er tilfældet i modevirksomhedernes virk lighed. Hvis de danske modevirksomheder skal 

samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation, er der flere områder, der skal rettes 

op på, og hvor man skal være særligt på vagt overfor konflikter og svaghedstegn. 

 

Modebranchen tilhører per definition gruppen af kreative brancher, men det kan være svært at sætte 

en finger på, præcis hvor kreativiteten findes. 

Man kan argumentere for, at de store virksomheder ikke er særligt kreative i deres 

produktudvikling, da de i høj grad fortolker og kopierer eksisterende trends, men man kan også 

netop se dette som udtryk for deres kreativitet, da de formår at skabe produkter med bred appeal.   

v

ag

e
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De små virksomheder er til gengæld yder eres design, mens de sjældent formår at 

appellere til den brede mass

Det danske modelandskab er som et – i høj grad mellem stor 

g lille, men også mellem øst og vest. Dette gør, at der forekommer interne skel i branchen, der kan 

omme i samarbejdssituationer. Især hvis man i nation brandingsammenhæng 

 vil have en mening. Dette aspekt kan eksempelvis illustreres 

un 

øre samarbejdet mere komplekst. 

t 

g. Det kan desuden være svært for modevirksomhederne at skulle stå sammen med 

. Hvis man skulle 

dligne den ulighed, der er mellem de små og store virksomheder, ville mere forretningsorienteret 

n 

det kan lige så vel komme til udtryk i samarbejde mellem øst og vest. 

st kreative i d

e, og det er ofte heller ikke deres ønske. 

 ovenstående indikerer meget polariser

o

være svære at overk

ønsker samarbejde mellem samtlige modevirksomheder for at opnå kritisk masse. 

 

For det første kan det være svært at nå til enighed om hvem, der bestemmer i samarbejdet. Jo flere 

virksomheder, der deltager, jo flere

ved de meget modstridende holdninger, jeg nåede frem til i min interviewrække, trods det 

begrænsede antal respondenter. Hvis politikerne oven i købet ønsker medbestemmelse, vil det k

g

 

For det andet er der en høj grad af diversitet mellem de danske modebrands. Derfor kan e

samarbejde, der samler dem under ét, fra starten stå svagt, da forbrugerne vil blive forvirrede over 

de blandede signaler, og i sidste ende kan det resultere i at grænserne mellem de individuelle brands 

bliver udvaskede, hvilket kan være katastrofalt for branchen som helhed, da den netop lever af 

differentierin

andre brands, der enten ligger for tæt på deres eget eller for langt fra, da de ikke ønsker at blive sat i 

bås. 

 

For det tredje er der stor ulighed i fordelingen af ressourcer i den danske modebranche, og de 

mindre virksomheder, der kæmper for overlevelse kan have svært se fordelene i langsigtede 

investeringer og samarbejde. De store virksomheder har derimod ikke i samme grad brug for 

sparring, da de i forvejen har opnået succes på baggrund af solid forretningsførelse

u

uddannelse være et skridt på vejen. 

 

For det fjerde kan de forskellige tilgange til kreativitet og forretning i branchen gøre, at det bliver 

svært for virksomhederne at samarbejde, da deres personligheder og holdninger til mode er 

fundamentalt forskellige. Dette er især gældende mellem de store og de mindre virksomheder, me
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En femte faktor, der kan besværliggøre modevirksomhedernes samarbejde, er, at det kan være svært 

at nå til enighed om, hvilket budskab man som branche skal slå på i nation brandingsammenhæng. 

erne og Danmark 

å én gang.  

kes, at en anden mere positiv vinkel ville lede til en anden 

onklusion. 

n branding bliver i stigende grad anvendt af politikere og brancheorganisationer, og derfor 

unne det være yderst relevant at undersøge den interne integration i dybden. Det kunne for 

ersøge, i hvilken grad et co-branding samarbejde om nation 

randing tilfører en merværdi til de involverede brands og det nationale brand. 

Budskabet skal både være enkelt, men samtidig nuanceret nok til at det kan inkludere samtlige 

virksomheder i branchen. Det er ikke nok, bare at gå ud og slå på at man er danske, da dansk i sig 

selv ikke nødvendigvis har en værdi i de udenlandske forbrugeres bevidsthed. Man bliver derimod 

nødt til at udstikke en retning, der kan tilføre merværdi til både modevirksomhed

p

 

Umiddelbart lægger mine resultater op til, at det vil blive en meget kompleks, om ikke umulig, 

proces at få modebranchen til at samarbejde om nation branding. Det skal dog påpeges, at mit 

formål med dette speciale netop var at se kritisk på de betingelser, der kunne besværliggøre nation 

branding, og det skal ikke udeluk

k

 

5.2 Perspektivering 
Jeg har med dette speciale ønsket at udforske en side af nation branding, der indtil nu ikke har været 

genstand for undersøgelse. Jeg håber, at min behandling af modevirksomhedernes holdninger til 

nation branding, kan give andre lyst til at forske videre i dette aspekt, da det indeholder flere 

interessante vinkler. 

Natio

k

eksempel være interessant at undersøge virksomheders holdninger til samarbejde om nation 

branding i et større perspektiv, for eksempel gennem en kvantitativ meningsundersøgelse på tværs 

af brancher. 

Som alle former for branding handler både nation branding og co-branding i høj grad om at påvirke 

forbrugeren – en vinkel jeg har valgt at afgrænse mig fra at behandle i denne undersøgelse - derfor 

kunne det være interessant at und

b
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BILAG A 
 
 
 
Interview med Christian Hansen 
PR og Marketingmanager 
Baum und Pferdgarten  
1. april 2008 
 
Inden jeg begyndte det egentlige interview, briefede jeg kort Christian Hansen om mit specialeemne 
off the record, hvilket hurtigt ledte til, at vi sn kkede om Baum und Pferdgartens deltagelse i 
Creative Nation fremstødet i New York. Derfor starter interviewet in medias res. 
 
Hvor mange ressourcer har I til at sætte af til sådan nogle tiltag? 
 
Vi har ingen ressourcer til det. 
Jeg tror, de virksomheder, der har ressourcer l den slags, Novo Nordisk, og virkelig store 
virksomheder. Og inden for modebranchen der tror jeg måske at dem, der virkelig har ressourcerne 
til det, de har måske i virkeligheden ikke kreativiteten, altså fordi, hvis du er Brandtex eller IC 
Company eller sådan noget, så har du masser af ressourcer. Der er det jo… i sidste ende er det 
måske ikke mode, de laver, det er tøj. 
Det som vi og en række andre bannerførere så kan, det er jo, vi kan lave et måske ikke særligt bredt 
kommercielt design, har ikke en masse ressourcer til at bakke det op i forhold til markedsføring og 
sådan noget, men den credibility eller den autenticitet, der så er i vores design, gør at vi så bliver 
interessante. 
Det samme gælder jo sådan nogen som Henrik Vibskov, Peter Jensen, Stine Goya og AnnHagen, 
der er sådan den der lille gruppe af mærker eller m  Danmark jo hele tiden bruger til at 
profilere sig. Og det vil sige, hver gang der er et r andet officielt initiativ, så er det sådan set de 
samme 5-10 modehuse, man bruger til profilere sig med, og man kan så sige i sidste ende, der er det 
jo måske os, man bruger til at profilere Danmar  og så fordi det er dansk design, så kan Inwear 
sælge en masse. 
Men jeg tror det er i alles interesse, fordi selvføl rt gerne profileres vildt 
meget, men de ved jo også godt selv, at de ikke sidder og opfinder den dybe tallerken hver dag, så 
hvis man ved at promovere os og nogle andre, der kan vise at dansk design kan en hel masse, så kan 
de jo så tjene pengene på det. 
Og vi vil selvfølgelig også gerne på sigt tjene en m sse penge, det gør vi bare ikke. 
 
Føler I nogen gange, at forretningsdelen måske halter lidt i de designdrevne virksomheder, frem for 
dem, der ligger i Herning? 
 
Det er der jo ingen tvivl om. Og det har jo alt sammen noget med ressourcer at gøre. I vores 
virksomhed, der er det som om, der er vi ved at komme i sving. Virksomheden fylder jo ti år til 
næste år og de første syv et halvt år, der var det kun faktisk Helle og Rikke, de to designere, der 
grundlagde Baum und Pferdgarten, der også stod for alt hvad, der hed ledelse, administration og 
strategi, og alle de der ting stod de også for… og det er de ikke særligt gode til. Sådan er det jo, de 
er virkelig virkelig dygtige designere, men det er også det de kan, og det de er gode til. Og det er jo 
desværre nok det, der nogen gange bliver lidt en hæmsko i de her kreative virksomheder, at hvis du 

a

ti

odehuse, som
elle

k,

gelig ville Inwear da sikke

a
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er vildt god til at lave keramik eller tøj elle n så er det ikke sikkert, at du så er god til 
t være strategisk og økonomisk og alle de her ting.  
å det betød, at de første 6-7 år, der hvor det var dem ved roret, der vækstede vi faktisk ikke og 
avde underskud hvert eneste år. Så kom der - og der er faktisk bestyrelsesmøde i dag - så kom der 

tid siden og investerede hvad, der i hvert fald i vores regi var 
regi ville det jo være nada, men for vores virksomhed betød det 

er kom til, for det gjorde, at man rent faktisk kunne ansætte en 
- han var faktisk en af de investorer, der var med, der så selv blev 

kke medarbejdere, og kunne begynde at lave 

ange være større end den øgede 

ke helt, hvordan 

 og Helle er. Det er nok de punkter, som en stor 

r what ever, me
a
S
h
en række investorer til for 2 ½ års 

 andre rigtig mange penge, og i alle
 dutroligt meget de penge,

e direktør, administrerend
dministrerende direktør, og kunne ansætte en ræa

shows og kunne begynde at gøre en masse ting, som man ikke havde mulighed for tidligere. Og det 
gør jo, at vi de sidste tre år er vækstet rigtig rigtig meget. Sidste år tror jeg faktisk, vi havde 
overskud, og i år får vi underskud igen. Og det er jo hele tiden det der med, at fint nok, vi omsætter 

r dobbelt så meget som året før, men hvis vi har større udgifter, fordi XYZ, og fordi vi jo gerne fo
hele tiden vil vokse yderligere, så kan de investeringer nogen g

dtjening. in
 
Så det er blevet mere langsigtet? 
 
Ja, altså jeg tror, at hvis man virkelig skal lave den der, hvor man vender på en tallerken og 
pludselig bliver et stort brand, så ville det fra vores side kræve en investering på 100 millioner eller 
sådan noget. Og det er jo så også den der balance mellem, i hvert fald i vores tilfælde, fordi så vidt 
jeg ved, er der nogen, der byder sig til og gerne… altså der er jo mange, der godt kan se et 
potentiale i vores virksomhed, men, hvad skal man sige, på godt og ondt har Helle og Rikke jo, især 
de to, ikke lyst til at bare sælge deres vækst til højestbydende. 
 
De har ikke lyst til at lave en Malene Birger? 
 
Nej eller en Camilla Stærk for eksempel, hun brændte jo virkelig nallerne på at sælge alle 
rettigheder til sit navn. For jeg tror i og for sig for Malene Birgers tilfælde, der tror jeg egentlig den 
balance, der er mellem hende og IC, uden at kende ret meget til det, jeg er jo ikke økonom eller 
sådan noget, men jeg tror det kører rigtig godt… eller det fungerer godt for dem. Men nej jeg tror 
ikke, at det ville fungere godt for Helle og Rikke på den måde. 
 
Det er også et helt andet brand… 
 
Ja, men også en helt anden tilgang til deres egen virksomhed tror jeg. Jeg ved sgu ik
et adskiller sig, fordi jeg tror også Malene Birger… Eller ingen tvivl om at det er jo hendes barn, d

og hun lever og ånder for det og brænder for det og er ambitiøs, men jeg tror måske bare, hun er 
ambitiøs på nogle andre punkter, end Helle og Rikke er. Hvilket vil sige, at hun også er villig til at 
å på kompromis på nogle andre punkter, end Rikkeg

investor ville kræve, at man skulle gå på kompromis med, som handler om designet og kreativiteten 
og kvaliteten. Malene Birger, det går jo fantastisk, og de er jo nok i virkeligheden nok rigtig rigtig 
gode til en masse af de ting, vi ikke er så gode til, men de er, efter min mening, ikke særligt gode til 
at lave et innovativt, flot design, og de er heller ikke… de laver ikke særligt god kvalitet. 
Og det er jo nogle af de ting, der er vores… hvad skal man sige… det er i hvert fald det, vi hele 
tiden rigtig gerne vil. Selvom vi selvfølgelig også gerne vil blive mere og mere kommercielle og 
appellere bredt, der er jo alle de her modstridende interesser hele tiden, så vores ønske er i hvert fald 
hele tiden at holde fast i kreativiteten og kvaliteten, som nogle af de vigtigste produkter vi leverer. 
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Nu hører man også ofte at dansk design er netop kvalitet og kreativitet, men hvad, synes du, ellers 

og så cykler hen på sit arbejde. Hvor jeg tror virkelig, at det er med udgangspunkt i den 
aditionelle danske/skandinaviske livsstil, at dansk design bliver en lille smule mere funktionelt og 

 og have på… og mere komfortabelt. Det tror jeg, fordi vi er jo 
ke særligt bohemeagtige, i Day-forstand eller i Munthe plus Simonsen-forstand, men jeg tror, det 

r. Hvad, synes jeg, er pænt, og hvad 
ar jeg lyst til at enten selv gå i, eller, hvis man laver tøj til det modsatte køn, hvad synes jeg mine 

. 
g der er det jo klart, at jamen de laver bare ikke nederdele, der er helt stramme og gulvlange, som 

 laver meget funktionelt og meget 
lgængeligt tøj. 

relle livsholdning, der påvirker og adskiller vores tøj fra andres. 

at man er 

ke 

å 

er særligt dansk ved jer? 
 
Der har jo været snak om at noget af det, der kendetegnede dansk design var sådan boheme, og jeg 
tror da, det, der i hvert fald er rigtigt ved det det, er, at qua vores samfundsstruktur og vores 
menneskesyn er måske mere demokratisk og mere easy-going end alle mulige andre modenationer, 
og det er måske især Frankrig, England og Italien, - så kan man også se noget anderledes i vores tøj, 
end man kan i typiske parisisk eller milanesisk eller London-baseret mode. Og jeg ved ikke om, 
altså i vores tilfælde er det jo ikke boheme, men det er i hvert fald en… jeg tror danske 
modevirksomheder designer tøj til en livsstil, der er lidt mere tilbagelænet, mere afslappet og lidt 
mindre opknappet, hvor traditionel parisisk mode er, i hvert fald i mit hoved, noget med pencil 
skirts og meget fittede jakker. Det er enormt flot, men det er måske ikke særlig behageligt.  
Og den ikoniske mand eller kvinde man designer tøj til er ikke en, der cykler ned og afleverer børn i 
børnehaven 
tr
en lille smule mere nemt at bruge
ik
er den der afslappede livsstil, der adskiller det fra noget af det andet internationale mode. 
 
Det er måske oftere en sindsstemning… 
 
Ja! Og jeg tror virkelig at det… det er jo helt sikkert. Helle og Rikke i vores tilfælde, de designer jo 
med udgangspunkt i sig selv, og det tror jeg, alle designere gø
h
veninder eller kæreste eller what ever skal gå i
O
du kun kan trippe ind i en taxa med, fordi sådan er deres liv ikke. Så jeg tror virkelig, det er meget 
med udgangspunkt i den livsstil, vi har i Skandinavien, og de værdier man har. Jeg synes, ikke 
vores mode eller vores tøj er ikke specielt demokratisk, men det er meget andet skandinavisk mode, 
sådan noget som Acne og Mads Nørgaard og Hope er jo meget bredt tilgængeligt, og Fillippa K, der 
er jo en hel vifte af den type designere i Skandinavien, som
ti
For ja, jeg tror, det er den der gene
 
Når I har jeres tøj med til udlandet, kan de udenlandske indkøbere så genkende, at det er dansk 
design? 
 
Det ved jeg ikke, hvis at jeg skal være helt ærligt, også fordi jeg er ikke særligt tit med på 
salgsmesser, det er jo vores salgsafdeling, der primært gør det.  
Min fornemmelse er… eller det man jo i hvert fald kan se, det er, at de kunder, vi har, i USA eller 
de kunder, vi har, i primært sådan markeder, der ligger lidt væk fra Danmark… for det er jo klart i 
Danmark, der er det jo ikke særligt interessant, at vi er danske. Og det er det måske heller ikke i 
Norden for eksempel, men i Sydeuropa og i Asien, og i USA, der bliver det der med, 
skandinavisk, det bliver pludselig det, der adskiller en fra alt det andet. 
Og der synes jeg, at det er helt tydeligt, at de kunder vi har, så har de typisk også andre dans
mærker eller andre skandinaviske mærker i hvert fald, fordi at de så på en eller anden måde har fået 
øjnene op for, at der sker et eller andet dér, som de synes er spændende. Det har jo selvfølgelig ogs
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noget at gøre med, at hvis du har en butik i Seattle, som skal adskille sig fra alle de andre butikker, 

å på den måde er der i hvert fald, har jeg fornemmelsen af, blandt vores indkøbere tit sådan en 

 mode, så 
r det jo typisk meget dyrere. Altså i USA ville det være Ralph Lauren og Marc Jacobs og Donna 

n noget, som man i hvert fald typisk tænker på som deres 
ode, så laver de selvfølgelig også alt mulig andet, men det er ikke det man traditionelt forbinder 

isk og tilgængeligt, og det samme er udtrykket 

tvivl om vi bliver jo aldrig et luksusbrand, vi bliver aldrig Hermès eller Louis 
 

ige altså en ”hæmsko” i forhold til hvad? Fordi hvis ambitionen er at blive et luksusbrand, så ja, så 

e fleste vil vel gerne være lige så kendte som Hermes og… 

t være et fashionbrand, altså fordi i 

rne handle om fashion, men 

så kan du gøre det ved at have fem skandinaviske mærker, som der måske ikke er andre butikker i 
Seattle, der har. 
S
særlig interesse i noget skandinavisk. 
(Tænkepause) 
Men jeg ved ikke om det ligefrem… Jeg tror, rigtig mange af dem kan kigge på vores kollektioner 
og genkende dem som noget særligt Baum… altså det er ligesom Baum und Pferdgarten har en 
særlig signatur, og den kan de mennesker genkende sæson for sæson. Jeg tror ikke, at de sådan 
umiddelbart i vores formgivning kommenterer specielt på, at der er noget særligt dansk. I hvert fald 
ikke i dialog med os, det har måske også noget med høflighed at gøre, at man i stedet siger ”It’s 
very Baum und Pferdgarten” af de og de årsager, mere end man siger ”it’s very danish”. 
 
Hvis du nu skulle beskrive den danske modebranche med tre ord, hvad ville du så vælge? 
 
Jeg tror, det der med at det er demokratisk, det er nok… selvom det ikke er specielt beskrivende for 
os, så tror jeg, at det generelt er et ord, der beskriver rigtig godt. Både især i form af de 
prispositioneringer de fleste dansk mærker har. Hvis man sammenligner med traditionelt fransk 
eller italiensk eller amerikansk mode, det der i hvert fald er det der kendetegner de landes
e
Karan og i paris Dior og Chanel og såda
m
med deres mode. Hvorimod det man traditionelt forbinder med dansk mode er typisk, altså selvom 
Noir og AnnHagen og til dels os og nogle andre ikke laver billigt tøj, så er det jo stadig… det 
dyreste tøj fra Noir er jo stadig billigere end Chanel. Og det vil sige prisspektret i Skandinavisk 
mode og i dansk mode er generelt mere demokrat
også, tit tror jeg, at det er tit, for manges vedkommende relativt let tilgængeligt og til at forstå og til 
at bruge for alle mulige almindelige mennesker. 
 
Men tror du, at prisen nogen gange kan blive en hæmsko for, at I rykker op det rigtige 
luksussegment og bliver helt store i udlandet? 
 
Der er jo ingen 
Vuitton eller den type brand og det er sådan set helle ikke vores interesse, så på den måde kan man
s
er det en hæmsko… 
 
D
 
Jeg tror, at det behøver ikke at være en hæmsko i forhold til a
hvert fald så synes jeg, at der er en forskel på, om man er et luksusmærke eller et modemærke. Hvor 
netop et luksusmærke, for mig, det er… der vi ude i Hermès og Louis Vuitton, der skal man 
nærmest være Couture-hus eller… enten det eller et hus med en minimum 100-årig historie for at 
kunne hævde, at du er det og for at kunne tage de priser for dine varer, du gør og så videre. 
Og der er ingen tvivl om at vi vil gerne være cutting-edge og vi vil ge
jeg tror ikke vi er interesserede i at lave kjoler, der koster 100.000.  
Så vi vil gerne være et modehus eller et fashionbrand, men der kan man sige, der er forskellen på os 
og Miu Miu eller Paul and Joe eller nogle af de andre mærker, der internationalt markerer sig som 
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fashionbrands, den er ikke tilstede eller hvad man nu skal sige, der er vi prismæssigt og 
designmæssigt på niveau med dem. Vi er ikke lige så store mærker, men jeg vil sige, vi har i hvert 
fald et produkt og et potentielt brand, der kan konkurrere med dem. Det er jo klart at internationalt 

re det synes jeg egentlig er tilstede. Og det er jo også typisk 
gentligt ligger side om side med, som jo egentlig er nogle mærker, der internationalt 

mer ud i 
rovinsen i Danmark, eller langt ud på bøhlandet i Norge, så ligger vi måske side om side med 

igt er lidt 
nder vores niveau. Men generelt så ligger vi meget sådan… så er det sådan noget som Paul and Joe 

tror jeg der er rigtig rigtig mange der bilder sig at 
u skal de ud og konkurrere med Gucci og Yves Saint Laurent… alle mulige! Og det er jo 

 vinde den. Men man kan sagtens netop indenfor sit 
egment eller sin positionering tage konkurrencen op. 

jeg egentlig er reel nok og forhåbentlig på sigt så kan vi give dem kamp til 
tregen. 

kay, det var jo ét ord… 

t det er 

ed at pasformen og kvaliteterne 

er vi ikke lige så kendte og lige så etablerede og har ikke mulighed for at promovere os selv på 
samme måde, men potentialet til at gø
de mærker vi e
har en gennemslagskraft. 
Så er det sådan lidt med forskel. Dels er der regionale forskelle og… ja, der er… vi kan jo se de 
butikker vi er i de er jo ikke identiske, der er nogen butikker, det er faktisk især i Tyskland, der 
ligger vi sammen med mærker, der er markant højere prispositionerede, altså der ligger vi side om 
side med Balanciaga og Lanvin og Marc Jacobs og Prada og nogle af de mest eksklusive 
modemærker i verden. Og det er lidt atypisk. Så er der omvendt også hvis du kom
p
Mads Nørgaard eller et eller andet, som prismæssigt og efter min mening brandmæss
u
og Sonia Rykiel og Cacharel og Miu Miu og den type mærker vi i langt de fleste af vores butikker 
ligger side om side med. Og derfor tror jeg ikke at vores konkrete prispositionering osv. er en 
hæmsko til at vi kan konkurrere med de brands, fordi vi egentlig afstemmer det meget fint med 
dem. 
Og tilsvarende tror jeg at hvis du er Noa Noa så har du ikke interesse i at blive det nye Miu Miu. Så 
har du måske interesse i at blive det nye Et Vous, hvis du kender det fra Frankrig eller… altså 
Mango og Zara er selvfølgelig på en eller anden måde prismæssigt et niveau under dem, men de har 
jo deres konkurrenter også af internationale brands. Så jeg tror ikke… altså Noa Noa kommer jo 
aldrig til at konkurrere med Dior, og det tror jeg heller ikke de har… altså hvis de har lyst til det, så 
har de i hvert fald gjort noget helt forkert. Men jeg tror at dem de gerne vil konkurrere med, der tror 
jeg egentligt deres potentiale er fint. Og det tror jeg for mange af de danske mærker, - jeg tror 
måske at det der nogen gange, hvad skal man sige, med den vækst der er i modebranchen i 
Danmark og den internationalisering der er, der 
n
fuldstændig forkert! Det skal vi jo ikke. Altså det er jo ikke… det findes der jo stort set ingen 
danske mærker, der kan tage den kamp op og
s
Altså fordi jeg synes at i vores tilfælde, der har vi så en pris og en kvalitet, der for eksempelvis 
svarer til Paul and Joe, men langt hen ad vejen har vi et design, der er meget mere spændende. Så 
har de måske et meget stærkere brand og en meget større økonomi i ryggen end vi har, men 
konkurrencen synes 
s
 
O
 
… det var jo nemlig kun et ord Demokratisk! Et andet kendetegnende ord er vel nok… sådan en 
eller anden form for… at det er nemt at have på, eller altså ”it’s wearable”. Jeg  ved ikke en gang 
helt hvad det hedder på dansk, men det handler jo ikke kun om let tilgængeligt i designet, som jo er 
en del af det her med at være demokratisk, men det handler rent faktisk også om a
komfortabelt. 
Jeg tror måske at det er det at dansk mode er jo typisk kendetegnet v
og snittene i det hele taget, det er praktisk og det er komfortabelt at gå i. Modsat igen, som jeg har 
sagt, den toneangivende mode fra nogle af de andre større modebyer. Og det knytter sig som sagt til 
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det med livsstilen og med at rigtig mange af os cykler og rigtig mange af os bor i lejligheder hvor vi 
ikke har elevator, men skal gå op og ned ad trapper. Jeg tror at der adskiller skandinavisk livsstil, 
eller dansk livsstil, sig jo på mange måder fra alle mulige andre lande hvor man altså typisk ikke 
cykler så meget som vi gør og typisk bor i ejendomme hvor der er elevator og typisk bare har en 
livsstil der er mindre funktions- eller funktionelt orienteret, tror jeg end vi har. 
Et tredje ord… 
Jeg tror på en eller anden måde nok at det ville være det der sådan, altså ved dansk design eller 

 ik, men jeg tror heller at det er dem der i virkeligheden påvirker betalingsbalancen i sidste 

og København i modebranchen i Danmark, 

il for at skabe et samarbejde og en dialog. Blandt andet DAFI og Dansk Tekstil og 
eklædning. 

else af at DAFI, - man kan sige traditionelt er DAFI meget sådan 
øbenhavnerorganisationen og Dansk Tekstil og Beklædning er meget den jyske organisation. Men 

marbejder selvfølgelig med andre virksomheder, eller ikke selvfølgelig, men vi 

dansk mode generelt, at der er den der diversitet eller sådan modsatrettethed mellem de designbårne 
virksomheder og de salgsorienterede. Og det er jo nok, jeg ved ikke om det er specielt dansk, men 
det er i hvert fald noget jeg hele tiden bliver konfronteret med, det der at når man siger at ”mode det 
er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv og vi omsætter for så og så mange milliarder om året og 
bla bla bla bla bla”, hvor at det er sådan at det gør vi jo, men dem der gør det, det er Vero Moda og 
Inwear og Jackpot og alle mulige Brandtexmærker og alt muligt som ikke handler om mode, men 
hvor det er tøj. 
Og de af os som så beskæftiger sig, eller de modehuse, der beskæftiger sig med design, er for langt 
de flestes vedkommende ikke i en position hvor vi omsætter særligt meget. Og så er der selvfølgelig 
også på en eller anden måde sådan mellemgrupperne, sådan noget Bitte Kai Rand og Bruuns Bazar 
og sådan nogen, hvor designet alt andet lige er helt reelt og omsætningen stadig også af en hvis 
størrelse,
ende. 
Så der er det der, og jeg tror at det er rigtig rigtig sundt og rigtig rigtig godt at der er så broget et 
landskab, for det er jo fedt at der er nogen, der kan tjene en masse penge og skabe en masse 
arbejdspladser, altså vi skaber 18 arbejdspladser i Danmark, det er jo fint, men det er jo ikke det der 
batter i sidste ende, der er det jo sådan noget som de der store koncerner, der lige kan skabe 50.000 
arbejdspladser, men samtidig ville jeg også synes det var rigtig ærgerligt hvis sådan en som Stine 
Goya ikke fandtes, altså jeg tror kun hun har én medarbejder i sin virksomhed, men hun gør jo 
noget ved dansk design, det samme mener jeg vi gør og det er der jo flere af de der små spillere der 
er med til at hele tiden skubbe barren en lille smule og i hvert fald dyrke kreativiteten og 
udviklingen på nogle andre parametre end dem, der kan, hvad skal man sige, udvikle det 
forretningsmæssige, ik. 
 
Men til trods for det skel, der så er imellem Jylland 
mener du så at der er et sammenhold? Kan I bruge hinanden? Sparrer I med hinanden eller er det 
mere med lukkede døre? 
 
Man kan i hvert fald blive meget meget bedre til at samarbejde. Der er jo en række organisationer, 
som er t
B
Og jeg har en fornemm
k
jeg tror i virkeligheden, at Dansk Tekstil og Beklædning er nogen af dem, der er bedst til at skabe 
bro. Og jeg synes at begge organisationerne gør et rigtig godt stykke arbejde, jeg håber også at de 
på sigt kan gøre et endnu bedre stykke arbejde, så dialogen og samarbejdet og 
erfaringsudvekslingen og så videre kan blive endnu større. 
Vi konkret sa
samarbejder med andre virksomheder på forskellige områder. Jeg er selv en del af et PR-netværk, 
hvor jeg samarbejder med andre danske modevirksomheder, som adskiller sig fra vores, fordi at 
hvis de kunne det samme som vi kan, så ville jeg personligt ikke føle at jeg fik skide meget ud af 
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samarbejdet, men det er trods alt heller ikke InWear og det er ikke IC, jo det er det selvfølgelig på 
sin vis fordi faktisk Malene Birger og Designers Remix er en del af det netværk, men det er ikke de 
store IC-mærker og det er ikke Bestseller og det er ikke Brandtex, - de er ikke en del af lige det 
netværk, jeg er en del af. Men vores produktion ved jeg også er en del af et netværk hvor, så vidt jeg 
ved, er både Bestseller og IC også repræsenteret der. Og jeg ved så ikke på sådan direktionsplan, 

 tror jeg… jeg ved ikke hvor organiseret det er, men jeg har en fornemmelse af at 

marbejde på en eller anden måde. Hvis der netop er et eller andet fremstød i Japan 

er jo ingen der siger noget, og så er der jo ingen, der deler deres viden og deres erfaring og 

mi, man ikke lige kan delagtiggøre hele verden i. Men min fornemmelse er 
t man bliver bedre og bedre til at samarbejde, og jeg håber at man kan blive endnu bedre til det. 

nsen om følgende: 

ets handlingsplan for ”offensiv global 

om vores… der
vores direktør også i hvert fald i en eller anden forstand udveksler erfaringer med andre CEOs og 
hvad de hedder rundt omkring. 
Så der er ligesom to parallelle måder at samarbejde på, der er den organiserede, strukturerede, hvor 
det er organisationerne tager et eller andet initiativ, og så den der ligesom er baseret på nogle 
personlige relationer, på give and take og ”I scrub your back, you scrub mine”. Og jeg tror begge 
dele er rigtig vigtige og at begge dele kan man få rigtig meget ud af. Og så er der også nogen gange 
de der, hvad skal man sige… når der er de der nationale initiativer, der bliver vi jo nogen gange 
tvunget til at sa
eller USA eller hvor man vælger ”jer, jer, jer, hvis I vil være med, jamen så skal I jo også 
samarbejde i en eller anden forstand”.  
Jeg tror man kunne få rigtig meget ud af at samarbejde endnu mere, og være mindre bange for… 
altså jeg synes meget af det samarbejde, der er,  er præget af at man hele tiden tænker ”I vil sikkert 
sige en hel masse, selvom jeg lader være” og hvis alle sidder rundt om et bord og tænker det, jamen 
så er d
deres kompetencer. Så jeg tror man kan få meget mere ud af at blive endnu mere åbne. 
Og jeg har en fornemmelse af at den generation jeg tilhører, som er de ret unge, at vi måske har en 
mere kommunikativ tilgang, og er mere meddelsomme end dem der er ti år ældre. Jeg tror det er lidt 
en gammeldags holdning, det der med at man prøver at fedtspille og prøver at tænke ”jamen hvis 
jeg nu er hemmelig omkring alt hvad jeg laver, så sidder jeg garanteret og ved at det fedeste, og det 
er bare synd for jer”. Der tror der er ved at komme sådan mere og mere en holdning om at 
selvfølgelig ved jeg noget, der er enormt fedt, men det gør du og du og du også og hvorfor skulle I 
fortælle mig det hvis jeg ikke fortæller jer en skid? Selvom der jo også hele tiden er… sådan er det 
jo i alle virksomheder… man har jo sin egen dagsorden og man har jo selvfølgelig nogle planer 
eller strategi eller økono
a
 

Her løb båndet desværre ud uden jeg opdagede det, men jeg spurgte 
Christian Ha

 
Kan en af grundene, til at de danske designdrevne modevirksomheder ikke er større, være at de 
ligefrem efterstræber en hierarkisk flad, demokratisk struktur? 
 
Hertil svarede Christian Hansen ja, og at hvis man vil vækste, må man uafværgeligt gøre strukturen 
mere hierarkisk. I denne sammenhæng er Baum und Pferdgarten på et spændende stadie eller 
ligefrem en skillevej, hvor de er ved at overgå fra en lille virksomhed til en større, med de 
administrative ændringer der følger med. 
 
Hvad er din holdning til økonomi- og erhvervsministeri
markedsføring af Danmark”? 
 
Christian Hansen mener som udgangspunkt at tiltaget er godt, men vi danskere skal ikke tro, at vi er 
bedre end andre kreative lande og byer, som for eksempel Berlin. 
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Desuden pointerer han at det er mindst lige så vigtigt at se indad og sørge for at de kreative får den 
støtte og uddannelse, der gør at de kan konkurrere med udlandet. Blandt andet ville en hjælp til at 
styre økonomien, driften og strategien i de mindre virksomheder være en god idé. 
 

Herefter gik samtaleemnet over på globalisering, og hvilken påvirkning 
den har haft, på at virksomheden har flyttet deres produktion til udlandet. 
Her talte vi bl.a. om kvalitetens af varerne og leverandørernes evne til at 
levere til tiden: 

 
(Jeg fik tændt båndoptageren igen, og Christian Hansen siger:) 
… jamen så skal vi jo tilsvarende med hele vores produktion og vores design i sidste ende rykke 
det, og det er igen det der med den udvikling vi er inde i, at vi er hele tiden lige nu sådan at vi når 
det men vi er hele tiden to skridt bagud, – jamen så nåede vi noget og så skal vi allerede i gang 
med det næste og så kommer lidt for sent i gang fordi… jamen hvis det skal være færdigt, der hvor 
det skal, til at det kan nå at blive produceret, jamen så… - Så vi er i hvert fald… vores virksomhed 
er meget påvirket  af den globale udvikling, der er i forhold til at man efterspørger varerne tidligere 

 jeg tror det 

t 
edimensionelt, så skiller vi det ad og så har vi jo noget, der er todimensionelt, men jeg tror at det 

led er der rig  kan man 
sige ik’, ford

ver man en tegning og det bliver computeriseret og af sted med det til en eller anden producent, 

le ekstra led på. Og det gør jo også 
t vores silhuetter og vores pasformer kan noget mere end en traditionel t-shirt eller sådan. 

og tidligere og tidligere. Og en af vores løsninger på det er at rykke mere produktion til Østen, 
fordi de har lettere ved at efterkomme vores behov i hvert fald. 
Det er jo ikke noget jeg sidder med heldigvis, men jeg tror stort set at jeg er en af de eneste eller 
os, der sidder med PR, er de eneste i vores virksomhed, der ikke er reelt påvirket af det her. Fordi 
vores salg er jo og vores design og vores produktionsafdeling, og vi gør jo meget ud af,
er noget af det, der adskiller os fra en del andre modehuse i vores størrelse og vores prisleje, at hele 
den del, der ligger mellem design og produktion, den gør vi helt vildt meget ud af. Altså det der 
hedder konstruktion og det tekniske design. Du kan lige kigge hurtigt ind, når vi går ud. Men alt 
hvad vi laver, det laver vi tredimensionelt på giner, og der er jo rigtig rigtig mange, der arbejder 
todimensionelt, og altså har en meget mere industriel tilgang til tingene end vi har. Altså vores 
direktør har en yndlingsfrase, hvor at han siger at jamen vores det er håndværk sat i industriel 
produktion. Vi har i hvert fald mere håndværk involveret i vores skabelsesproces på de forskellige 
ting end jeg så vidt jeg ved rigtig rigtig mange andre har. Jeg tror de fleste arbejder 
tredimensionelt, der er da nogen ting du skal gøre det med for at sikre en okay pasform, men vi gør 
det faktisk sådan med alt. Altså alle vores mønstre bliver skabt på giner, og når det så først er skab
tr

tig mange, der springer over. Hvor det jo i virkeligheden er mindre kreativt,
i man visualiserer sig et eller andet og det kunne være pænt sådan og sådan, og så 

la
der så laver det. 
Vi har jo selvfølgelig også de led med, men vi har ligesom nog
a
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BILAG B 
 
 
 
Interview m
Kreativ Dire
Day Birger e
. april 2008

 
 

 
 

 

åske så 
eget sagt, men som er blevet meget mere retail-organiseret. Altså vi har meget mere retail, vores 

gen retail, i dag end vi havde. Vi er jo dybest set en wholesale-organisation, men retail er blevet en 
tor part eller noget, der fylder meget her i dag. Jeg tror, vi har 34 butikker selv… eller i hvert fald 
mråder, hvor det kun er vores varer der sælges i, fordi nogle af dem ligger i stormagasiner osv. 
sv. men det er vores personale. 
å ja, altså vi… hvad er vi 170 medarbejdere i dag, sådan over ti år er det vist relativt hurtigt, hvis 
an sådan tager gennemsnittet af hvad der sådan kommer op og hvad der bliver til noget og 

vordan det ellers er, så er vi jo en… jeg tror vi hedder… i Danmark der hedder det en mellemstor 

ed Keld Mikkelsen 
ktør og grundlægger 
t Mikkelsen 
 8

 
Jeg skal skrive speciale om nation branding af Danmark som en kreativ nation og derigennem så 
modebranchen, og derfor så vil jeg gerne høre om dine holdninger til den danske modebranche og 
dine oplevelser i den danske modebranche. Men hvis du eventuelt vil fortælle mig lidt om Day 
først… 
 
Ja, meget kort fortalt så var det et en ting vi fandt på, - et barn vi fandt på at føde for ti år siden.
Og… jamen man skal være varsom fordi når ting går godt så har man en tendens til at selvforherlige
det på en eller anden form, men man kan jo sige, at det vi forsøgte det var at prøve at levere noget 
til markedet som ikke var der i forvejen. Det er selv sagt i store træk nærmest umuligt, ikke, men 
der meget stor forskel på om du går ud og markedsundersøger hvad sælger godt og laver noget, der 
minder om, lidt billigere, lidt dyrere, lidt hurtigere, lidt længere, lidt et eller andet. Eller du kan gå 
ud på markedet og så sige ”hvad er der ikke derude?”. Og vi gjorde så det sidste. Vi åbnede ligesom
vores egne klædeskabe, og så sagde vi ”hvad fanden er det egentlig, der ikke er her?”. Og det
begyndte vi så at lave.  
Og tilfældigheder og lidt held og nogle ting gør så at det var der et behov for. Hvilket der nok meget 
ofte egentlig er, men du skal have heldet og timingen til at folk også synes at ”hov, jamen der er et 
eller andet her, det gider vi godt at gribe i, vi synes det kunne være meget spændende, og der vil 
være et eller andet vi tror vi kan tjene nogle penge på” for det er jo lige som bottom line i den sidste 
ende. 
Og den part kan du ikke, den kan du ikke rigtig egentlig gøre så meget ved. Jo, hvis du har mange 
penge så kan du avertere dig til det, så kan du markedsføre dig igennem det på en eller anden måde,
men det har du ikke, når du lige er startet. 
Og så er der jo gået ti år med at prøve at være Day, og hvad det ellers betyder, og med folk ind og 
ud, og hvordan videregår man, hvordan bringer man DNA’en videre?, eller hvordan har man 
intelligent evolution? osv. osv.. Alle de der ting som hvilken som helst virksomhed spørger sig selv 
om. Så… det er vel, sådan du ved, hvis ikke vi skal i gang med den helt lange historie, så er Day jo 
en virksomhed, der handler med tøj til mænd og kvinder, og vi børn sådan lidt for sjov på 
sidelinien. Vi har Home, som er afgjort en alvorlig ting, hvor vi jo både laver møbler i dag og home 
textiles og sengetøj osv. osv.. Og vi er blevet en organisation som har en… en hel del er m
m
e
s
o
o
S
m
h
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organisation med en mellemstor omsætni an sammenligner med udlandet er man 
… vi er jo relativt små fisk. 

vem ville du mene, at I designer til, hvis du skulle nævne prototypen på en Day-kunde, eller 

esigner til en trediveårig person. Og det var sådan lidt med, at vi kunne 
ad alle andre sagde, at de gjorde, og de designede sådan til mellem 18 og 76, og så 

unne jeg ikke forstå, hvorfor man ikke lige godt kunne sige mellem 4 og 104. Så med vores 30 år, 

pe, som teenagere jo er. 
u er nødt til at være fashioninteresseret for at skulle handle med os, eller sådan vil vi da forestille 

 du godt nok tager den udfra en… ud fra nogle tal, som jo selvfølgelig er korrekte, så 

, altså på den måde som vi opfatter det. Og i vores 

e noget tvivl om, og det falder meget… jeg synes det er forkert, 

synes, at det er enormt fedt at handle med noget dansk fashion, fordi det ligesom er dét. Altså man 

ng. Men hvis m
jo
 

H
personificeringen af Day? 
 
Jamen… vi har sagt, at vi d
jo se også, hv
k
synes vi, det var nemmere at kommunikere, at vi var et voksen-brand. 30 år… uanset hvordan man 
vender og drejer det, om det så i virkeligheden er 40 eller 45 eller 25, så er det i hvert fald young at 
heart. Og at vi ikke er en teenager-organisation, vi forsøger ikke at ramme en hel hel smal eller tynd 
målgrup
D
os at det er, fordi vores tøj er ikke sådan på den måde let tilgængeligt. Det er klart en niche af ting. 
Vi ligger jo heller ikke oppe på Strøget, det ligger nede af en sidegade. Så du er interesseret i… du 
læser blade, altså du får kigget dine modeblade igennem, og fashion er en part af det, du interesserer 
dig for. Du er ikke ved os blevet et victim af det, det er ikke sådan, at du skal have den sidste nye 
farve om den klæder dig eller ikke klæder dig, - den er moderne, og så er det du skal have. Vi 
holder os faktisk heller ikke ret meget til fashion selv, vi undersøger ikke sådan meget dybt 
stadigvæk hvad det er der foregår. Vi prøver sådan at forløbe i vores egen tempo. Men det er 
nødvendigt, at du interesserer dig for fashion, du skal være fashion-menneske for at handle med os, 
vil jeg sige. 
Vi har faktisk meget bevidst aldrig gået ret meget dybere ned i det, altså jeg er godt klar over at du 
kan pensle det helt ud. Du kan sige: hvad laver hun? Hvad tjener hun? Hvilken uddannelse har hun? 
Hvor bor hun henne? Osv. osv. Og det har vi… vi har kradset i det et par gange, men egentlig 
fundet det relativt uinteressant. Fordi du ender op med en person som nærmest er ikke-eksisterende. 
Selvom
kommer personen til at virke sådan fake på en eller anden mærkelig måde. 
Så vi prøver sådan at gøre det herinde fra, hvad er det vi har på hjertet og så levere det til om ikke 
andet vores egne butikker i sin fuldhed
wholesale-organisationer, der må vi jo håbe på, at vores salgsambassadører, altså vores sælgere, er 
klædt sådan på, så de ligesom kan viderebringe historien til de mennesker, der ligesom ønsker at 
handle med os. Hvordan de så behandler det ude i deres butikker, det er meget meget svært for os at 
følge. Man gør det jo anderledes i Thessaloniki, end man gør det i Struer, det er jo meget hybridt, 
kan man sige. 
Så altså en trediveårig forbruger, tror jeg, det er det nærmeste vi er nået. Du skal være fashion-
interesseret, du læser simpelthen dine blade både fra ind- og udland, for ligesom at ville støde på os. 
 
Har I nogensinde oplevet at indkøbere eller andre ser noget bestemt dansk i jeres brand?…Nu er 
det jo ellers meget etnisk… 
 
Ja afgjort, ja ja, det er der jo ikk
men der er jo en organisation i Danmark og en gruppe af nogle mennesker, der gerne vil 
markedsføre Danmark, som dansk fashion og dansk design, og som rejser ud sammen og udstiller 
sammen. Jeg mener, at det er forkert. Jeg nægter at tro på, at man i udlandet sidder og kigger på og 
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handler med et brand, fordi at det indeholder nogle værdier, som man gerne vil have i sin butik, 
men ikke bare fordi man er… 
Jeg synes, at vi skal passe en lille smule på, jeg ved godt, at det er gået godt for møbelbranchen, 

rands, der er har sammenlignelige ingredienser eller DNA i deres ting, 

eres bagland er også større. Altså vi er 5 millioner mennesker her, de er 

men jeg synes stadigvæk, at vi skal passe på med ikke at blive sådan noget danske møbler, dansk 
tøj, altså… i hvert fald så vil jeg sige, at så skal det være på godt og ondt, fordi jeg synes ikke… 
elvfølgelig er der nogle bs

men det er jo ikke sådan, altså… vi har jo aldrig forsøgt på at være danish, vi forsøger bare på at 
være Day-ish, og bruge tid på det. 
Men ja du har ret, også internt sjovt nok, altså det ville også være… man ville godt kunne fra 
Holland kunne finde på at sige, det her det er også sådan noget typisk fashion, og så er det sådan 
noget vi har samlet op i Jaipur i Indien, altså du ved, eller taget det ud af både den engelske… det 
hæren klædte sig på i deres fritid, da solen lige gik ned over Great Brittain, ikke, altså du ved, og så 
lige pludselig bliver det kaldt Day. Altså det er noget, der ligger lidt mentalt, der er ikke noget 
egentlig ærligt i det. Jeg ved ikke, hvad dansk tøj egentlig er. Hvis jeg sådan skal sige… jeg synes 
ikke, der er noget, der er specielt dansk. Jeg kan også sige, at det vi sælger godt i vores kollektion, 
det sælger vi sjovt nok lige godt alle steder. 
Men lande har også en opfattelse af sig selv, og der tror man skal passe på som dansk fashion, at vi 
ikke hopper ind i den her med, at det her det sådan er danskt, fordi så kan du tillægge det fanden det 
skal være. Altså så kan du sige, ”dansk fashion er grimt”, så ryger de alle sammen i den… sådan for 
eksempel… det kunne da være. Eller ”alt dansk møbelindustri, det er sådan noget lyst træ”, altså du 
ved ”Nå, og jeg kan kun lide mørkt”. Jeg synes, det er svært, og jeg synes, vi skal markedsføre os 
hver for sig. Vi skal prøve at… men det kommer altså af Belgien, ikke, fordi man lavede de der the 
fab five. Og jeg ved ikke, gik det godt med dem? Ja Dries Van Noten og Ann Demeulemeister, som 
måske er verdens mest kendte designer, som ikke sælger varer. 
Og du ved, ja, jeg ved det ikke, jeg har ikke sat mig ned og tænkt det virkelig igennem, men jeg kan 
godt mærke, jeg kan godt blive sådan lidt [trækker vejret stakåndet]… hidsig over det. 
Men det er rigtigt, både eksternt og internt kan vi godt høre den der med at ”det er også meget 
typisk dansk”. 
 
Danskheden til side, mener du så, at der er nogle fællesnævnere i den danske modebranche, som 
gør at der er et sammenhold eller mangel på samme måske? 
 
Nej, altså jeg har hæftet mig ved, at der er nogen brands, som er meget gode til sådan at prøve at 
favne branchen, og at prøve at gøre den stærk, fordi man derigennem synes også, at man gør sig 
selv stærkere og sin position stærkere under messer osv. osv. Og selvfølgelig er der da noget om 
det, altså, det er der jo noget om, at hvis vi tiltrækker noget udenlandsk indkøb osv. osv. jamen så er 
der da nogen, der får glæde af det. Og jeg synes også, der er brands, som sådan… som arbejder på 
det. 
eg synes hvis man skal sige noget om dansk fashion eller dansk tøj i det hele taget, så kan man J

sige, at vi er jo relativt ambitiøse, sjovt nok. Og du vil ikke støde på det samme i Norge, og du vil 
støde på langt færre i Sverige. Dem, der så er i Sverige er sådan lidt dygtigere internationalt. De 

liver ofte lidt større, men db
8,5 millioner mennesker… Så jeg synes, at vi… jeg tror godt, at man kan sige at dansk fashion er 
flittig. Og jeg synes i nævneværdig udstrækning, at man kan sige, at dansk tekstilindustri er flittige. 
Fordi man skal jo stadig huske på, at det består jo altså af Bestseller og så nogle andre, ikke. 
 
Det er dem der hiver pengene hjem… 
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Det er jo Bestseller, der står, når vi siger, ”jamen dansk fashion sælger i dag for…” du ved, ikke, 
”og er femte største…”, så er det jo ikke fordi, at det er Day Birger et Mikkelsen eller Rützou eller 

r egentlig også altid hadet den, sjovt 

gst…  

ne her virksomhed, ikke med Day, men med noget andet, hvor at jeg syntes, at jeg 
ille lægge hjerte i det selv. Det startede jeg i ’96 eller sådan noget, og tidligere der har jeg været 

marteste skjorte, vi synes, vi kunne 
brikere, få den op i fem farver og få den solgt i 50.000 styk eller sådan noget i den stil. 

t et kopieret, altså hvor man kopierede tingene, hvilket vi jo meget ofte gjorde, ja både på 

eg tror også det til dels er korrekt, men jeg tror også, at man skal tillægge det sådan lidt 
om sig selv. Altså jeg er enormt kreativ. Altså der er mange 

Bruuns Bazaar eller sådan noget, vi fylder jo relativt lidt nede i den ende der.  
Men altså flittige og ambitiøse, synes jeg godt, man kan kalde os. Og jeg ved ikke, om man kan sige 
at det er en fællesnævner, men der er et eller andet der. Jeg kan huske, nu har jeg jo været i denne 
her branche i 32 år, og det er jo nok 25 år siden jeg stødte på, at man kaldte danskerne ”De 
skandinaviske jøder”. 
 
Okay! Vil du uddybe det? 
 
Jeg tror ikke, at der var andet end at danskerne var gode til det med penge, og jeg vil gerne 
understrege her, at i hvert fald i min mund er det kun ment positivt. Jeg kan ikke huske hvordan det 
var ment den gang. Men altså vi er meget sådan ambitiøse og ærgerrige og var dem som der kom… 
også først kom ud til Indien og til Hongkong og til Kina og fik kigget på noget produktion og fik 
det samlet op. Og på det tidspunkt, der solgte man det jo så meget i kasser og i farver og… fordi det 
var fashion dengang. 
 
Men føler du, at du som forretningsmand/designer står sådan lidt imellem det, man kan sige, er den 
jyske del af den danske modeverden og så den københavnske del? 
 
Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg har aldrig rigtig… nej det synes jeg bestemt ikke. Det er ikke 
sådan, at jeg har tænkt… nu er jeg jo jyde, og jeg er i dag i København, men jeg har ikke 
nogensinde følt, for mig, at der var nogen egentlig forskel i det. For mig der var det en faktisk 
interesse i tøjbranchen, den har altid interesseret mig. Og jeg ha
nok. Det er sådan noget had-kærlighed, der er også mange ting jeg decideret ikke bryder mig om 
ved den, og som jeg alligevel godt kan lide sådan lidt at… Det er nok noget berøringsan
Men jeg har aldrig følt det skifte fra, at jeg gik… jeg tog et meget afgørende valg for mig selv, fordi 
jeg startede den
v
partner i to andre virksomheder, men hvor vi jo kørte på volumen. Altså der handlede det om at lave 
i en eller anden udstrækning den billigste, og også den s
fa
Og det blev jeg træt af, fordi jeg syntes, at tøjbranchen var så spændende for mig, og jeg syntes det 
var ærgerligt, at… jeg synes ærlig talt, at vi lavede noget meget godt en gang imellem, men alle 
dem, vi handlede med, var helt ligeglade, - det var kun pris. 
Og derfor ville jeg gerne have at vi gik mere til design, at vi designede selv fra bunden, og at vi 
lavede vores egne mønstre osv. osv. Hvor man i den anden part af det i hvert fald dengang var 
mege
Sjælland og i Jylland. Det hed jo ture til London og Paris og New York, og så købte man op og 
sådan. Men i Hongkong, der kaldte man det at man ”improvede”, det lød bedre ikke? 
Så jeg føler ikke på den måde, at jeg har gennemgået den store forvandling fra den ene til det andet. 
 
Man hører bare ofte, at der er et skel imellem de mere designdrevne virksomheder især på Sjælland 
og så de forretningsdrivende eller forretningsstyrede… 
 
J
menneskelig værdi i hvad man synes 
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mennesker, der synes, de er enormt kreative, men sådan bottom line i det, det er nej - hverken fra 
Herning eller fra Nordsjælland. 
Jeg er jo altså ret sikker på, at når man sidder og designer ved Bestseller, - i øvrigt tror jeg, der er 40 

røvl, hvordan københavnere opfatter jyder og omvendt. Sjovt nok faktisk. 
tadigvæk er der enormt stor forskel på det. Jeg tror begge dele er designet, altså. Så der kan være 

vor hurtigt skal du nå at have tingene færdige i de forskellige labels, der 
 oftest ligger i Jylland… jeg ved ikke rigtig… af de der rigtig designede labels, er der jo ikke 

a det er jo det… 

ldsen fra… er hun jyde? 

amle 

 går det jo 

, der bliver sådan lidt småsure. 

e de andre er 

ystisk procedure. Og jeg tror gerne, det kan være godt for nogle få, men jeg tror, der er mange af 

e være fordelen eller formålet med det. Det 
ar sådan at gå ud og gøre dansk fashion interessant på kryds og tværs. Det er jo ikke helt det der 

skal man sådan sørge for, at man laver nogle ”nests”, hvor ligesom folk kan gro sig store og stærke, 

designere eller sådan noget, eller mindst, - jeg tror da, de fleste af dem vil sige, at de er designere. 
Og ligeledes hvis du går ud i den københavnske designverden, altså jeg tror ikke, der er den store 
selvopfattelsesforskel. Jeg tror, der er stor forskel på, hvordan københavnere opfatter sjællændere 
og omvendt… eller v
S
noget med hastigheden. H
jo
rigtig nogen fra Jylland, er der det? Sjovt nok. 
 
Nej så er det nogen, der er blevet købt op, som Malene Birger eller Designers Remix… 
 
Men de er jo sjællændere… 
 
J
 
Men det kan godt være egentlig… hvad hedder hun, Charlotte Eski
 
Det kan faktisk godt være. 
 
Ja det tror jeg. Jamen anyway, jeg tror, man er designere begge steder. Så er man mere eller mindre 
god til det… 
 
Jeg kunne forstå, at du stillede dig sådan lidt kritisk overfor de tiltag, der er om at s
modebranchen og profilere den samlet udad til. Vil du uddybe det, hvad det ligger i? 
 
Jamen det er meget sjovt, når du stiller spørgsmålet på den måde, så ved jeg ikke, hvorfor jeg 
egentlig har det sådan, det kan også bare være, det er sådan noget jysk væren på tværs. 
Jeg tror jo, der er mange scenarier i det her, men man skal være meget opmærksom på… fordi når 
du inviterer folk ind og vil lade dem være medbestemmende i ting, sådan for eksempel, så
pissegodt, så lang tid alle folk så også får noget at skulle have sagt. Men hvis du inviterer folk ind 
som skal være medbestemmende, men alligevel siger ”du får ikke noget at skulle have sagt i det her 
lige nøjagtigt, fordi det gør vi”, så sidder, der altid en eller to
Og jeg synes godt, det kan sammenlignes lidt med det her, fordi vi skal jo huske på, at hvis der 
bliver på nogen måde tale om at markedsføre dansk fashion som blandt de fem-seks bedste eller ti 
bedste. eller hvor mange der nu skal med i den der pulje, så bliver der altså valgt fra, når der skal 
vælges. Det er jo ikke sådan, at du tager til New York, og så inviterer du Saks, og så går Saks ind og 
så tager de alle ti, vel? De kigger jo på det og så tager de en eller to. Og det vil sig
blevet valgt fra. Nu er det altså svært at være valgt fra, og skal tilvælges igen. Så det er sådan en 
m
dem, der skal støtte op imod de få, de vil komme til at tabe. Og så ved jeg sgu ikke, om man er nået 
ret langt, så har man i hvert fald ikke nået det, der skull
v
sker i det scenarium jeg lige sætter op her. 
Og så er der tale om støtteordninger, og så skal man sådan… så skal de unge have støtte til, og så 
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og så kan de jo… ja altså igen ikke, altså jeg tror alt sådan noget som det der, kald det kunst eller 
kald det design eller kreativitet og hvad ellers vi laver, når vi er gode, det kommer ud af need. Altså 

e tingene på var… nu startede vi jo, og er stadig, vi 
ar jo kontor på Fyn, hvor vi så havde det fynske toldvæsen, som ikke kendte forskel på reglerne 

gt i en ung 
ituation at skulle sidde og snakke med toldvæsnet, som ikke vidste, hvad de snakkede om. Og der 

et der, det kan jeg da nemt se hjælp til. 
en sådan statsstøtte til det, og så hvor man kunne få penge og organisationspenge og 

ele det der. Altså jeg tror på, at tøj, når det skal være ordentligt, så er det fordi, at 
an vil det, og så er det fordi, man virkelig har noget på hjerte. Og det er ikke fordi, at jeg har lyst 

tet. 
g altså jeg tror, der er mange, der virkeligheden har noget på hjertet og ville kunne gøre noget i 

ret stort, det vi er oppe imod. Vi er 5 millioner mennesker, vi er ikke 
ngang på størrelse med Hamborg, - som jo har fostret designere som Jill Sander osv. ikke? Og så 

g amerikanerne dukker jo også op på kryds og tværs, også ovre fra kysten osv. osv. 
Og det kan vi ikke. Og jeg synes, det ville være enormt ærgerligt, hvis man sådan ligesom 

ille få seriøst 
sk. Altså hvis du vil sælge tøj i udlandet, så skal du altså være meget langt fremme i skoene. Du 

mig, der er der jo sket det ved et tilfælde, tror jeg rent 

det kommer simpelthen ud af et behov, ”jeg skal, jeg enten mangler penge, eller jeg har det her på 
hjertet eller jeg har et eller andet”. Det kommer sgu ikke ud af at lave sådan en boble.  
Altså prøv at tage musikken. Statsstøttet musik, hvornår fanden kommer der noget godt ud af det. 
Jeg nægter at tro på, at der ville komme noget godt ud af det. Jeg er meget nervøs for hele den 
løsning af at statsstøtte og… jeg tror ikke på, at den på nogen måde er den rigtige vej.  
Altså jeg mener dog, at der er noget fornuftigt i at toldvæsnet, at skattevæsnet… at man satte penge 
af, til at folk kunne lære at etablere et firma på den rigtige måde til den rigtige fremtid. Og man 
kunne få ordentlig behandling af told- og skattevæsnet i starten, fordi det var da et af vores største 
problemer, - det var, at den måde vi importered
h
mellem Hongkong og Thailand for eksempel. Og det var jo tungt. Det var også tun
s
kan jeg nemt se hjælp, altså d
M
fagforeninger og h
m
til at sige det her, men jeg har fandeme ikke mødt ret mange designere, der har noget på hjer
O
udlandet, men det er altså 
e
har vi hele det italienske helvede, hvor der findes en milliard brands, som vi ikke engang kender, 
som er gode. O
…
flokkede sig op til, og gav et indtryk af, at det kunne nemt lade sig gøre. Og hvis du bare har en halv 
pind i hånden, så skal du sgu nok kunne klare det, fordi der tror jeg simpelthen, du v
tæ
skal altså være rigtig dygtig, du skal forstå at larme med trommer, der hedder PR og marketing, 
ikke. Og det er altså tungt, fordi du har ikke dine reklamepenge med. 
Altså der bare så mange ting. Jeg vil bare helst beskytte… i virkeligheden, så tror jeg mest, når jeg 
taler mig varm om det, så tror jeg gerne, jeg vil prøve at beskytte branchen mod den der mega-
knytnæve, den altså vil få, virkelig. 
 
Så du mener, vi skal blive inde i vores lille ”vi er gode i Danmark”-boble, eller…? 
 
Nej nej nej! Jeg synes bare, hvert brand skal gå ud og slås deres egen vej. De skal ikke stille op i 
sådan nogle danske kolonier i Tyskland osv. osv. Der er ikke noget kedeligere end at gå på en 
messe og så gå hen i sådan et indisk område, hvor indiske udstillere udstiller. Altså nå, nå. Og det er 
jo et gedemarked, ikke, men hvis du tog en af dem og så satte dem ud og satte dem over i den 
klassiske afdeling, så siger du jo ”hold kæft det er godt det der!”. 
Nej altså jeg… kom ud selv og gå dine egne veje, find ud af det selv. Altså på den måde så får du 
noget at skulle have sagt. Det er jo svært at peake mellem den der flok, som gerne vil det. 
Men nu behøver jeg jo heller ikke at tale imod det fordi det fungerer jo ikke, altså. Nu har man jo 
snakket om det i mindst ti år, ikke. Altså mens jeg i hvert fald har været med i min sidste part af min 
karriere af det her ikke. Og altså at se for 
faktisk, at der kommer flere mennesker til den danske messe. Men det er da ikke mindst opbåret af, 
at det er en skandinavisk messe, som bare bruger København som hovedstad. 
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Ja, jeg var også ude i Bella-centret her til modemessen, og det var jo mest svenskere, der gik rundt, 
kan man sige… 
 
Ja lige præcis! Og tak for det, fordi igen hvis det her det blev en messe for danskere… ikke. 
Nej nej, jeg mener klart, at danskere skal søge ud, fordi på den måde er vi jo dygtige nok. Jeg synes 
bare, det ville være ærgerligt - og jeg synes, det er ærgerligt, at pressen nogen gange gør det - får 

ve nogle afrikanere nogle aids-

 

 hvis dansk fashion klarer sig 

Jeg vil vove at påstå, at det er 98 % af dem. Det er rigtigt at der 
r kommet nogen gode store, men altså bottom line, der er fandeme langt imellem dem. Der er langt 

 men det er da 
gtigt… 

re sig, hvor der er afsætning på… 

en lige så 

tså med statsstøtte, så 

det sådan svunget op, også omkring os, til at det er… altså vi er jo guds gave til folket. Og det synes 
jeg ikke er korrekt. 
 
Okay! Det var en helt anden opfattelse, end jeg ellers har hørt fra andre, vil jeg sige. 
 
Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Og det er jo også derfor, at hver gang jeg bliver inviteret 
til debat på det der, så kan jeg ikke, fordi jeg gider ikke være sådan en Lomborg, som skal sidde og 
have bank, fordi at han nu bare mener, at det kunne være bedre at gi
indsprøjtninger, i stedet for at der kunne dø de børn om 200 år. Altså og det er jo kun en følelse og 
en fornemmelse, og det bliver hurtigt iltert, ikke altså. Det bliver hurtigt sådan noget med, at det 
kommer til at lyde som om, at jeg vil skade dansk fashion. I virkeligheden tror jeg at… et eller 
andet sted, at jeg mener det modsatte. 
 
Du vil hellere have, at de gror sig stærke i stedet for at blive nurset frem, eller…? 
 
Jamen, jeg tror ikke, man kan nurse det frem. Hvis jeg troede, man kunne nurse det frem, så var det 
da bare at komme i gang! Men jeg tror ikke på, det kan lade sig gøre. Og jeg tror, man ville få så
mange ”casualties in war” af det, og jeg synes, det ville være enormt ærgerligt. 
 
Men på den anden side hvad med sådan noget som støtte til bedre designuddannelser, eller, som du 
også talte om, opstart af virksomheder? 
 
Jeg tror, sådan nogle ting kommer som regel også automatisk, fordi
godt, så kommer der formodentlig også bedre designskoler. Men du bliver altså ikke en god 
designer af at gå på St. Martins’ i London. Jeg ser det jo tit. Jeg ser eddermaneme mange 
skrammeldesignere fra St. Martins’. 
e
imellem Stella McCartney eller et eller andet, ikke altså. Så det er jo heller ikke…
ri
 
Men det har jo samtidig gjort meget for London som modemetropol… 
 
Ja, ja, men det er jo en by på millioner af mennesker, altså hvad er ingredienserne for det? Du vil 
hele tiden have en sidegade, en boldgade til… hvor man kan bolt
det er jo ikke støtte, vel? Det er jo real people, der går ind med real money. Og det er det, altså hver 
gang det foregår, så er det bare med at komme i gang, altså. Fordi så er det jo ægte. M
snart det skal til at støttes, og man skal lave sådan nogle fake ordninger, hvor du får nogle penge for 
det, - det er egentlig ikke rigtig noget, du tjener, altså… 
Altså nævn… det kan godt være, at jeg ikke har ret. En udstrækning kan man jo godt sige, at 
teateret måske har glæde af det og operaen, og de der huse der, fordi det er så… Jamen jeg tror sgu 
ikke, ja man var jo nærmest ved at slå, hvad hedder han, Lars H.U.G. ihjel, al
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vidt jeg husker. Han lavede noget fantastisk kunst, og så fik han statsstøtte, og så synes jeg ikke, 

g sådan er det jo med alting, når ting går godt, så søger der jo flere ind, søger der 
ere mennesker på designskolerne, og når der søger flere mennesker på designskolen, så får 

ktorer, 

edskræfter, på en eller anden måde, udbud / efterspørgsel… 

over, at vi har 
t handikap, ikke, i at vi er et lille land. Nej, jeg ved det ikke… 

ang, ikke, så var der sgu nok ikke været noget, der 
ed Bruuns Bazaar. 

er skal knofedt til… 

eget interessant… 

 er interessant. 

jertet, de får samlet nogle folk omkring sig og så begynder de at sælge nogle varer. Men 
er er jo selvfølgelig stor forskel på, om du har et hit i Italien, eller om du har et hit i Danmark. 

ros Ramazzotti end Thomas 
elmig, ikke. Sådan er det. Fordi Ramazzotti han har 70 millioner mennesker, han kan sælge en CD 

edsføring, og bruger dem til naturlig vækst. 

man har hørt mere til ham. Det kan godt være det er mig osv… 
Ved du hvad? O
fl
designskolen også flere penge. Og så må man jo håbe på, at de designskoler har ordentlige le
og hvad det nu ellers hedder, så de får nogle ordentlige mennesker af de der folk, der søger ind. Så 
simpelt er det i virkeligheden. 
 
Så det er mere mark
 
Altså så langt det kan… så tæt de to ting kan nå sammen, jo bedre. Så er jeg godt klar 
e
Det ville jo være fedt hvis vi havde nogle gode fortilfælde, det ville jo være helt fantastisk, ”hold 
kæft, prøv at se en succes!”, men jeg kan ikke komme i tanke om nogen. 
Jamen de der brands, der er kommet frem og som er dygtige i dag, Bruuns Bazaar, brødrene Bruun, 
de havde en sandwich-bar og syntes, det var noget med at det kunne være meget sjovt at snakke 
med en eller anden designer om at lave noget. De brændte totalt for det der, ikke. De har sgu da 
heller ikke få nogen støtte til at gøre det. De havde ingen penge til at gøre det heller. Det kan jo 
være at hvis du havde givet dem en million deng
h
 
D
 
Ja, der skal need til. 
 
M
 
Det er ikke nødvendigvis rigtigt, men det
 
Har du selv en fornemmelse af, hvordan det fungerer i andre modebrancher? Altså om de er 
opbygget på en anden måde end den danske? 
 
Nej, det har jeg ikke. Og igen har jeg ikke noget at have det i, men jeg har en fornemmelse af, nu 
har jeg arbejdet meget i Italien, dengang jeg var ung, og for mig at se hele den måde vi arbejder på, 
det er nøjagtig den samme måde, som jeg beskriver det her på. Der var nogle mennesker, der havde 
noget på h
d
Ligeledes i musikbranchen. Altså det er sgu noget nemmere at være E
H
til, og Thomas Helmig han har 4,5 eller 5 eller 5,5, ikke. Og den forskel er jo selvfølgelig slående. 
Så lokal heroes bliver jo altid større, og en meget større konkurrent for os, fordi de simpelthen får 
råd til mere. Altså hvis de endelig vil brænde hele vejen igennem, - hvis det er to ens ting, der sker 
ud fra Danmark og en, der sker udfra Italien, så gainer de jo selvfølgelig mange flere penge, der kan 
bruges i markedsføring og til at slå igennem osv. osv.  
Men jeg ser jo også mange, der ikke bruger dem til mark
Det er et større land, og der er mange flere mennesker at gribe af. Der er også flere gode italienske 
fodboldspillere end danske, og det er jo ikke fordi de enkelte af dem er bedre, - der er bare flere af 
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dem. Og det tror jeg bare ikke igen, det kan man ikke kompensere for med støtte. Det tror jeg sgu 
ikke på. Det er bare et livets faktum, sådan er det, sådan ser det ud. 

ønner, der tager over efter faderen, og døtrene, der tager over efter 
ønner og fædre osv. der udad. Det ser man jo ikke så tit her, jeg tror igen er Bestseller vel den 

nstatere, vi har jo prøvet i mange år at sælge varer i Italien, og det lykkedes 
 nogle sæsoner ikke. Det er altså et råt marked. Det er et marked, som har 

dbydere. Det har Frankrig også, det har Spanien også. De har mange, tonsvis, 

e modebranche måske kunne få noget gavn af at få prædikatet ”dansk” sat på 
r eksempel? Kvalitet og… 

mange fabrikker, der laver faste metervarer og 

Nej jeg tror ikke man har det stort anderledes, jeg tror, man har… nogen steder er der jo firmaer 
som Missoni, som… jo ikke mindst som Max Mara, hele de der familiedynastier. Kæmpe kæmpe 
mastodontfirmaer, som ejer hele byer, børnehaver osv. osv. Og der er selvfølgelig tale om en eller 
anden form for opvækst i det, og så går man videre op i osv., ikke. Som regel så bruger man også 
familien, du ved, hvor det er s
s
eneste, hvor Anders tager over efter hans far Troels. 
 
Nu har Italien måske også en fordel i at der bare ligger noget i det at være ”italiensk”? 

 
Jeg tror, at det der med at Made in Italy var stort, jeg tror det har fået… det har knap så stor 
betydning, i hvert fald i Europa i dag. Det tror jeg ikke hænger så stærkt igen, da jeg var ung, der 
var det meget vigtigt. Jeg kunne forestille mig at det ville være vigtigt, til de kinesiske forbrugere, 
der er man jo vant til hele sit eget lands, som er skidegodt. Og der vil det jo selvfølgelig være nice 
at have noget, der ikke er lavet i… Japan kunne jeg også godt forestille mig, i øvrigt Østen kunne 
jeg godt forestille mig, Dubai blah blah blah hele mellemøsten, der tror jeg at Italien stadigvæk vil 
have sådan lidt kvalitetsagtigt type stempel, som vi i en eller anden udstrækning har på vores 
ødevarer. f

Men altså vi kan jo ko
s i nogle sæsoner ogo

exceptionelt mange u
om er dygtige. s

 
ror du, at den danskT

sig? Hvis man skulle prøve at tage lidt fra møbeldesignet fo
 
Ja altså igen vil jeg sige, jeg vil have svært ved at skelne imellem… Jeg tror godt, jeg kan finde 
både fordele og ulemper, men når man siger italiensk, så siger man jo kvalitet, et eller andet sted. 

g det er jo fordi, de har jo enormt O
strikkemetervarer. Det har vi jo ikke, så det eneste vi kan påstemple det, det er jo et eller andet sted 
dansk design. 
Nej altså, jeg vil stadigvæk mene, at det er brandet før herkomst. Jeg mener, det er vigtigere at være 
”Day” end ”danish”. 
Jeg vil ikke udelukke, at det selvfølgelig i tilfælde kunne være… jeg vil heller ikke udelukke, at der 
jo selvfølgelig sælges ting på den konto der. Georg Jensen, Royal Copenhagen osv. osv. Har 
selvfølgelig et eller andet der. 
Nej jeg tror sgu ikke et stykke tøj, at designe et stykke tøj, altså de brands som jeg kender, ville 
sælge bedre, hvis der var et lille rødt flag på, nej. Vi skal sælge designet, og sådan er det. 
 

Efter interviewet var slut, og jeg blev fulgt til døren, kom vi til at tale om, 
at Keld Mikkelsen og Day har haft svært ved at tiltrække designere fra 
udlandet, da København i udlandet ikke bliver opfattet som en modeby. 
Designerne vil ikke forlade New York, Paris eller London til fordel for 
København, selv om stillingen i sig selv er den samme eller måske endda 
bedre. 
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BILAG C 
 
 
 
Interview med Ditte Sorknæs 
Marketing Communication Manager (Retail Marketing Coordinator) 
Kopenhagen Studio / Kopenhagen Fur 
15. april 2008 
 
Indledningsvist briefede jeg kort om formålet med interviewet, samt specialets problemfor
 

mulering. 

il du starte med at fortælle lidt om hvad dit job går ud på? 

i har sådan en klub, som vi kalder Purple Club, som er sådan en top-end butiksting, hvor 

 også netop fordi vi har haft brugt de danske butikker i forhold til vores branding. 
vis du ser dig omkring, – det kan du selvfølgelig ikke se på din optagelse – men så vil du kunne 

ennem noget 
idereuddannelse, fordi jeg har rykket lidt derhenad, og så er jeg begyndt at interessere mig rigtig 

mle job, fordi der er ikke rigtig nogen, der har nået at overtage det endnu, og så for 

r startet, men har ikke rigtig… der er stadig ikke nået at blive ansat en til det 

 masse strategiudvikling på marketingsniveau. Og det er jo også det 

 Så passer de

 
Her i huset? openhagen 
Fur, der er vi  af de 360 
mennesker, d atte i vores 
produktion, så det er i det hele taget en lille flok, ikke. Og vi er sådan en meget typisk 

V
 
Jeg er faktisk i en lidt særlig situation lige nu, fordi jeg har ét job officielt, og så har jeg et gammelt 
job, som hænger ved, fordi at der stadig ikke er kommet nogen afløser. Så det vil sige at jeg har i de 
sidste… ja, hvor lang tid har jeg nu været her? Tre år. Jeg har været her i tre år, hvilket gør mig til 
en af de gamle i marketing, fordi marketing blev jo først oprettet efteråret 2004, og jeg startede 
januar 2005, så jeg er en af de allerførste, der er ansat her. Og i de første tre år har jeg så arbejdet 
med detail-leddet. Og har især haft arbejde med markedsføring i forhold til meget meget eksklusive 
butikker. V
at der meget meget få butikker, der er med. 
Derudover så har vi selvfølgelig også haft noget marketing til, hvad skal man sige, de almindelige 
butikker, de danske butikker, og noget af det der selvfølgelig også er interessant i den 
sammenhæng, og
H
se, at vi har nogle ting stående fra nogle af de danske, hvor vi har blandt andet en kampagne med 
Mia Lyhne og Marlene Schwartz. Så det er det jeg har lavet. Og så har jeg g
v
meget for kommunikation især, mere end egentlig sådan hardcore marketing / branding, som jeg er 
blevet uddannet i, og jeg ligesom synes, at jeg har manglet, den der kommunikationsting. Og det har 
jeg så uddannet mig til, og jeg har så været så heldig at blive tilbudt et job som 
marketingskommunikationschef her, så jeg er marketing communication manager nu her. Men har 
så stadig det ga
at gøre det endnu mere interessant, så nu på barsel om tre en halv uge. Så jeg har fået barselsvikar 
for mit nye job, som e
gamle. Så jeg sidder i sådan en underlig limbosituation lige nu, ikke. Jeg laver lidt af det hele. 
Men en masse strategi laver jeg. Lige meget om det er det ene eller det andet eller det tredje, jeg 
laver, ikke, så har jeg frygtelig
at jeg har en… jeg har også en kandidat fra CBS, hvor at det er det, jeg kan. Jeg har en marketing 
communication management- kandidat ude fra CBS. 
 

t jo meget godt sammen kan man sige. Hvor mange er I her i huset? 

Åh hvor mange er vi? En tolv stykker tror jeg, en ti-tolv stykke, ja. I hele K
 360 mennesker, og administrationen er jo en lille del i det hele taget, for ud
er vi kun ca. 120, der er ansat i administrationen. De sidste 240 er sæsonans
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afdelingsstørrelse, på sammen måde har vi jo en kundeafdeling og en leverandørafdeling osv. i 
dministrationen. Men alle de andre sidder jo så ude i Glostrup. 

il du fortælle mig lidt om hvad Kopenhagen Studio går ud på? 

get korte version er at 
gen Furs marketing. Den lidt længere version er at det er 

el af en brandingproces. At man har valgt at bygge et temmelig stilet hus, hvor man 
ar lagt nogle penge i at få den rette location og den rette ånd herinde, ikke også. Der er postet 

oget med, at vi brød med Saga tilbage i 2004, og vi byggede vores egen marketingsafdeling i 
ar det vi gerne ville portrættere, og det 

r stadig det mål vi har, og det mål vi gerne vil portrættere, det er, at Kopenhagen Fur det er bare 

et er jo klart, at det er en fordel. Så kan de bo nede på 

r Auctions og hvem, der nu ellers var. Og der 
ar man jo så valgt at lave om, og så sige at nu laver vi så en corporate branding, hvor at det er alt, 

at det giver os en 
tyrke.  

a
 
V

 
Jamen, altså Kopenhagen Studio er egentlig en… altså den meget me
Kopenhagen Studio er huset for Kopenha
selvfølgelig en d
h
penge i ja, at lægge det rigtige gulv og de rigtige stole og sådan noget der. Og det er selvfølgelig 
n
stedet for, jamen der havde man et helt klart mål med, hvad v
e
super, top-eksklusivt. Og det er bare os, der altid er innovative, og altid os der er lækrest. Lige 
meget hvad du egentlig lægger i det ord. Og der må man bare sige, at selvom vi har nogle rigtig fine 
lokaler ude… vi har jo syv hektar lokaler ude i Glostrup, kæmpe kæmpe areal, rigtig fine lokaler, 
men det er bare ikke lækkert. Givet at 9/10 eller mere er produktion, så er det bare ikke lækkert. Og 
der har man så simpelthen valgt at sige: jamen, både for at understøtte den her lækkerhed og også 
for at gøre det… venligere er vel et meget godt ord… for tilrejsende designere, som vi har mange 
af, der kommer oppe i work shoppen, så har man så valgt at bygge det her hus. Og der har vi jo 
rigtig rigtig mange der kommer oppe, og d
Sankt Petri og de kan fise i byen, lige så snart at de er færdige med at være her, i stedet for at bo ude 
på Glostrup Parkhotel og bare tænke ”Hvad sker der?”. Så det er simpelthen ud fra den devise. 
 
Tror du det giver noget bestemt, at I har ’Kopenhagen’ i jeres navn? 
 
Altså Kopenhagen Studio, der har vi jo bare valgt det, for at det skulle hænge sammen med 
Kopenhagen Fur. Altså Kopenhagen Fur, der tror jeg helt sikkert, at det giver noget særligt, og det 
er helt klart et bevidst valg. Jeg har ladet mig fortælle, nu var jeg ligesom af gode grunde ikke med, 
fordi jeg ikke var ansat, men dengang at man skulle væk fra Saga, der skulle man jo have et nyt 
navn, og man har haft søgt på mange forskellige fronter, og der var mange, der lavede pitches, og 
der har været noget inde med… altså traditionelt set er Grækenland ret stort indenfor pels, og derfor 
så var der bl.a. en, der pitchede på sådan noget med Venus Furs. Og hvor alting så hed noget med 
Afrodite, og jeg ved ikke hvad. Så der har været en hel masse retninger, og der var man meget 
meget skarp på, at lige så snart pitchet kom med Kopenhagen Fur, at det var bare det, man gerne 
ville. 
Plus at så har vi jo valgt at gøre noget andet, tidligere der… Saga, som jo stadig eksisterer, men som 
nu kun hører til Finnish Fur Sales, er jo et brand i sig selv, altså det er helt for sig selv og så har 
man ikke lavet en corporate branding. Dengang, der var det Finnish Fur Sales og Copenhagen Fur 
Center, der sammen ejede Saga, sammen med Oslo Fu
h
der bare hedder Kopenhagen Fur. Og det er helt klart også et bevidst valg, fordi 
s
Hvad det giver, det er jo så sådan lidt det, ikke. Jamen så er det jo selvfølgelig, det er jo altid et 
spørgsmål, og man kan også gå ned og så sige nogle helt specifikke ting med: ”jamen I hedder det 
med K, ikke, jamen hvad så?” og sådan noget. Og det er altid en diskussion. Det med, at vi hedder 
det med K, det er en helt anden opgave. Ja, det kan vi diskutere meget længe, om det er smart eller 
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ikke. Men det er helt klart at det giver en association på mange måder. I forhold til vores 
umiddelbare kunder… det er meget vigtigt at du forstår værdikæden, at dem vi jo umiddelbart 
rbejder med, det er jo auktionskunder. Og mange af dem er jo brokere og investorer, det er jo ikke 

er i huset, og det er producenterne. 
erudover så snakker vi jo også til detailleddet, som jeg nævnte tidligere, og vi snakker jo også til 

. Og 
f de der folk lidt længere væk, 

a
pelsfolk som sådan, vel. Og så har vi så det led, som også komm
D
designere og til garverier og helt ud til slutbrugeren i visse tilfælde. Og i forhold til vores 
umiddelbare kunder, der giver det her Kopenhagen Fur, det giver selvfølgelig en helt, hvad skal 
man sige, location-agtig fornemmelse ikke også, fordi de har kommet i huset typisk i fyrre år, og 
jamen det er superhyggeligt at komme til Københavns auktion, fordi det ved de bare, at det er bare 
altid dejligt, og folk er smilende, og det er godt. Så der giver det et helt specifikt billede for dem, 
plus at så har vi i branchen i mange mange år været kendt for, at vi ultimativt har de bedste sorterere 
nede i vores produktion. Så for dem, der giver det brandingmæssigt også en værdi, at de ligesom 
kan sige, at det er fra Kopenhagen Fur. Fordi dengang at vi var en del af Saga, var det ”bare” Saga, 
og du kunne faktisk ikke vide… altså de kunne sagtens stå og sige til deres kunder, at det her det 
kommer fra Danmark, men det kunne du reelt ikke vide. Reelt set så det skind, der var købt, det var 
bare Saga i en eller anden kvalitet. Og hvor at en Saga Royal i København var tilsyneladende meget 
finere kvalitet end en Saga Royal i Finland. Så derfor så giver det dem også en sikkerhed, når de 
skal ud og sælge videre, selvfølgelig på grund af vores ry og vores rygte i pelsbranchen, som 
allerede er cementeret gennem de 75-80 år, vi allerede har været her. Så det er ligesom én ting. 
Men hvis du så kigger videre og så kigger på de andre led, som ikke umiddelbart har noget at gøre 
med os, jamen så giver det os en værdi af at være nordisk, og alt hvad der ligger i det. Og den værdi 
er vi glade for. For os, der er den nordiske værdi… den handler om at være innovativ, og være lidt 
fræk, og være lidt anderledes, og være lækker igen, ikke. Altså det er også noget, at vi heldigvis er 

endt for gennem de mange fantastiske designere, der efterhånden er kommet ud fra Danmarkk
det er helt klart det, vi spiller på, når det er, at du så kigger på nogle a
kke. i

 
Ja, I har jo blandt andet også Den Gyldne Pelsnål… hvad mener du, at det gør enten for jer eller 
for de designere I har med? 
 
Jamen Den Gyldne Pelsnål, altså det ser jeg lidt i et andet perspektiv, fordi det er jo noget vi laver 
sammen med Dansk Pelsgrossist Forening, i virkeligheden er det faktisk dem, der sådan står for det. 
I hvert fald teoretisk set. Rent praktisk er det os, det er jo så en anden sag. Men jeg ser det i et lidt 
andet lys for det er en meget national ting, og det er noget, der er lidt særligt for virksomheden, 
fordi vi er globale. Altså jeg tror aldrig nogensinde, at jeg i min karriere kommer til at arbejde i en 
virksomhed, hvor jeg kan sige, at vi er truly global. Der har lige været auktion i sidste uge, og det er 
jo kinesere alle sammen og der er jo ikke nogen, der snakker dansk, vel. Og der kan man sige, der er 
Den Gyldne Pelsnål faldet lidt udenfor. Fordi at Den Gyldne Pelsnål er ærkedansk. Altså det hedder 
’Den Gyldne Pelsnål’ og det er danske up-coming designere. Og det vi selvfølgelig giver de 
designere, og det vi giver os selv, for os selv, der får vi noget inspiration, og vi får noget PR i 
Danmark, og vi får noget kendskab i Danmark, som er et meget meget vigtigt marked for os, fordi 
det er vores hjemmemarked. Det er her, vi skal finde arbejdskraft. Og i forhold til designerne så 
giver det dem det, at vi har nogle helt fantastisk dygtige mennesker til at udvælge de designere, der 
er med. Så hvis du prøver at kigge tilbage på hvem, der har været med, jamen så vil du finde ud af, 
at det er simpelthen de største designere, der har været i Danmark stort set, der har nået at være 
med. Enten blive udvalgt til konkurrencen eller endda også vinde, ikke. Jeg har dyb dyb respekt for 
dem af mine kolleger, der sidder og udvælger dem, der skal være med. Fordi de har simpelthen et 
fantastisk øje for det. Så det er en meget stor blåstempling i branchen. Altså forrige års vinder gik 
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direkte til Armani, sidste års vinder gik direkte til Diesel og sådan er det. Altså de har… der får 
virkelig en ballast fra vores side, og der er rigtig mange, der er interesserede i at være med, og der 
er rigtig mange, der heldigvis også gør god brug af det. 
 
Hvordan bliver de udvalgt? Nu bliver jeg helt nysgerrig… 

 
Jamen de bliver udvalgt på to måder. Altså teoretisk set kan du godt ringe op og sige ”goddag jeg 
hedder Cecilie, og jeg vil enormt gerne være med i Den Gyldne Pelsnål”. Og så har vi det princip, at 
så kommer du selvfølgelig ned, og så viser du din kollektion, og så ser mine kloge kolleger oppe i 
workshoppen på det, om det er noget, der overhovedet er interessant. Og derudover, så bliver der 
udvalgt rigtig mange gennem vores kontakter på designskolerne. Rigtig rigtig mange er enten lige 
blevet færdige eller er lige ved at blive færdige, eller et eller andet i den stil. Og den udvælgelse 
sker typisk her fra juni, tror jeg. Jeg mener, at det er i juni fordi at der er afgangsshowene og sådan 
noget. 
 
Har du nogen fornemmelse af den danske modebranche? Nu ved jeg ikke, hvor meget kontakt du 
har til den i det daglige… Men har du observeret nogle stærke eller svage sider af den? 
 
Jamen altså, jeg har da min egen mening i hvert fald. Min oplevelse er helt klart, at den danske 
modebranche er stærk på mange punkter. Det, der helt klart gør den danske modebranche stærk, det 
er, at vi tør. Hvis du tager på CIFF eller Gallery, altså de danske modemesser, så vil du se, at der er 
noget andet, end hvis du ”bare” tager til Milano eller Paris. Jeg tror også helt klart, at den danske 
modebranche er stærk, fordi at vi har turdet tale til mængden. Det skal man altså ikke undervurdere, 
både i Milano og Paris, der er min oplevelse, at de har en tendens til at tale til de rigtig rige og til de 
rigtig smarte og til de rigtig kække. Og der må vi jo bare indrømme, at jamen det er du og jeg 
jældes nt. Langt de fleste af os er jo ’followers’ og de fleste af os: ”uha”, når der kommer noget nyt, 

ngt de fleste, og det tror jeg helt klart, at den 

babydoll-moden for eksempel, så synes vi, at det er sådan lidt gustent, at det hele det skal være 
skåret under brystet, og vi skal ligne små piger ikke også. Og så går der jo halvandet år, og så fiser 
i jo alle sammen rundt i det alligevel. Og sådan er lav

danske modebranche har forståelse for. Og det tror jeg er en kæmpe styrke, når du tænker salg og 
overlevelse, fordi det gør simpelthen, at vi kan få nogle varer der ud. 
Når det så er sagt, så tror jeg helt klart at den danske modebranches svaghed, sådan som jeg ser det, 
det er, at vi ikke tør nok. Der er rigtig rigtig mange designere, der er kommet til at være lidt ’stuck’ i 
hele den der boheme, lækkerhed, og vi skal alle sammen ligne sådan nogle luksushippier, og det 
bliver bare ved, og det bliver bare ikke ved med at være fedt. Og det bliver bare ikke ved med at 
hænge fast. Og der mangler vi nok nogen, der tør at… eller vi mangler dem egentligt ikke, 
problemet er at de er der, men vi mangler at støtte mere op omkring de mennesker, der så tør lave 
noget andet. Der tør komme og sige ”nu skal vi eddermaneme bare have noget denim!”. selvom 
denim bare i danskhedsmål, på en eller anden måde, bare har været yt i 10-15 år, ikke. Hvis der så 
kommer en og siger ”nu skal vi bare have denim over det hele, og vi skal bare have nogle 
cowboyjakker”, så mangler vi at støtte op om det. Fordi der har måske været en tendens til, at er der 
palietter nok på, og hvis det bare er løse nok gevandter og nok lag-på-lag, så klapper vi alle sammen 
og synes det er fantastisk. Og der tror jeg rigtig meget, at man skal passe på. 
Jeg tror, det kæmpe opsving modebranchen har haft i Danmark, der skal vi passe på, at der ikke 
sker det samme, som der er sket indenfor møbelindustrien. Der sidder vi stadig og klapper os selv 
på ryggen og siger, ”vi har jo Arne Jacobsen”, det har vi bare ikke vel. Arne Jacobsen har altså 
været ude af billedet i nogle år, ikke. Og på samme måde, der skal vi passe på, at vi ikke kommer til 
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at sidde og sige: ”Jamen, vi har jo Malene Birger”. Fordi det bliver ikke ved. Vi er nødt til at kigge 
på nogle nye, og heldigvis kommer der nogle nye en gang imellem, Henrik Vibskov for eksempel, 
der laver noget lidt anderledes. 
 
Hvordan mener du så, man skal støtte dem? 
 
Jamen, det er jo på flere fronter. For det første så skal sådan nogle store koncerner, som vores, vi 
skal være bedre til… og det mener jeg faktisk, at vi er ret gode til… at tage de designere ind, der 
ikke laver det samme som alle de andre. Og der er jo mange, der ligesom os støtter op om 
designerne på den ene eller den anden måde. Men det er helt klart også sådan noget med, at især 
sådan nogen som vækstfonden og de andre organer, der rent sådan statsligt støtter folk, også folk, 
der gerne vil ud og til udlandet, jamen det er helt klart også noget med, at de skal gå ind og være 
meget meget mere åbne og turde meget mere. Og det er ikke særligt dansk. Det er slet ikke særligt 
dansk, når det handler om, at staten skal lægge nogle penge. Det der med at turde, det sker sjældent. 

g fairO  nok, det er jo vores skattekroner, de bruger. Men ikke desto mindre så ville det klæde dem. 

 en kreativ 

 
Der er jo lavet den her ’Handlingsplan for Offensiv Global Markedsføring af Danmark” fra 

konomi- og erhvervsministeriet, hvor de blandt andet taler om at brande Danmark somØ
nation, og hvor de har sat en pulje penge af til modebranchen. Hvordan mener du, at de ville blive 
fordelt bedst de penge? 
 
Jamen, jeg vil godt vædde på, at måden, de bliver fordelt på, hvis jeg starter der, det er at det bliver 
fordelt på at Malene Birger og Noir og Henrik Vibskov og dem alle sammen, de får hver deres lille 
pose penge, ikke. Men jeg synes egentlig, at selvfølgelig skal man gå ud og støtte nogen af dem, der 
også har noget ballast og har en mulighed for at sælge. Altså det er jo ikke fordi, at jeg er idiot, vel, 
selvfølgelig skal vi gå ud og sørge for, at hvis Henrik Vibskov, han kan sælge en hel masse, jamen, 
så støt ham. Få ham derud og sørg for, at han kan sælge en hel masse. 
Men hvis vi virkelig vil vise, at vi er kreative, så er en af de måder, at de burde bruge de der penge 
på, det er netop at opsøge nogen af de der lidt sjovere, også smykkedesignere, det har vi altså også 
masser af. Altså lad være med at være så snæversynede. Det er måske også mere det, jeg siger. 
Altså vi arbejder sammen med en skøn skøn designer, der hedder Cecilie Toklum, som laver 
verdens mest fantastiske sko. Det er simpelthen sådan, at enhver kvinder bliver jo dårlig, bare hun 
ser de der sko, fordi de er simpelthen så smukke og så dejlige. Og det er ikke nemt, altså fordi sko 
det er ikke noget, man laver i Danmark. Og hun har tidligere lavet tøj, og da var det nemmere. 
Jamen hvorfor det? Nu laver hun endelig noget, der er anderledes, og noget der er fedt, hvorfor kan 
hun så ikke få del i de her penge her? 
Så noget med at turde og noget med at måske opsøge de ting, der ikke ligger lige for. Det synes jeg 
helt klart er en måde, man skal gøre det på. Så synes jeg at den fond, de skal gøre sig god brug af 
nogen af de rigtig dygtige modepersonligheder, vi har i Danmark. Som helt klart har fingeren på 
pulsen. Og så simpelthen få fat i dem og så sige ”hvem mener I, at vi skal tage fat i hvis vi skal have 
noget, der er særligt og som alligevel kan holde i længden?”. Fordi på den måde er den danske 
modebranche heldigvis god, altså de vil gerne dele ud, fordi de kan godt se, at vi kommer nemmere 
videre sammen. 
 
Så du mener, der foregår meget sparring i den danske modebranche? 
 
Meget sparring og meget sparring! Man vil jo altid ønske sig, at det er lidt mere, ikke. Jeg føler 
måske ikke så meget sparring, det ved jeg egentlig ikke reelt nok om, men jeg synes, at jeg oplever, 
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at der er meget respekt omkring hinanden. Det er sjældent, at jeg står og snakker med nogen… altså 
hvis jeg står og snakker med X-designer, så er det sjældent, at han står og siger ”aj, og Y er bare 
helt vildt besværlig!”. Det er meget mere… der er helt klart en respekt omkring hinandens arbejde 
g en forståelse for, at hvis Stine Goya gør sig godt i USA, så betyder det, at så bliver det nok lidt 

 i stedet for at sige: ”hvor er du bare latterlig, at du går 
d der”, så synes jeg, at de er meget gode til at have respekt omkring det. Altså om der foregår 

er mener jeg Baum und Pferdgarten eller Stine Goya… 

en altså, jeg synes… jeg vil ikke sige, at det er noget, at jeg har lagt mærke til, men når du 

til marketing og sådan noget, 

ke modet. 

t sikkert, når jeg ser nogle af de dygtige designere, vi har i Danmark, jamen så 
angler de simpelthen et organ, de mangler nogen at gå til. Altså igen hvis vi tager Cecilie, som er 

 kendt end Manolo Blahnik. 
amen hvor skal hun gå hen? Hun kan gå hen og banke på ovre ved vækstfonden og sige ”undskyld, 

o
nemmere for de andre at komme ind også. Så
in
decideret sparring, det ved jeg ikke helt, der ved jeg så alligevel ikke helt, hvor lukkede de er. Det 
tør jeg ikke rigtig udtale mig om. 
 
Har du lagt mærke til - man hører ofte at der er et skel mellem de designdrevne virksomheder i 
København og så de mere forretningsdrevne i Jylland  -  er det noget du har mærket eller ikke 
bemærket måske? 
 
Hvem mener du er designdrevet? 
 
D
 
Det er jo det, der er lidt svært ved sådan nogen som IC Companys for de har jo faktisk en hel masse 
af de der navne under sig, de har Designers Remix, de har Malene Birger, jeg kan aldrig huske 
hvem der er under. 
M
spørger mig, så mener jeg, at når jeg ser på Bestseller, og jeg ser på IC Companys, så synes jeg 
igen, at vi mangler den nerve, altså vi mangler det der med at turde. Og det ved jeg fra, vi arbejder 
jo en del sammen med Designers Remix, og der ved jeg da også fra dem af, det nogen gange er lidt 
en kamp. Hvor meget tør man? De har jo heldigvis fået en struktur nu inde på IC Companys, så vidt 
jeg har forstået i hvert fald fra dem, jeg ligesom har snakket med, at det er meget frit for de store 
designere. De ligger ligesom under og har en masse fordele i forhold 
fordi at de jo har et kæmpe organ. Så det er en kæmpe fordel for dem, men så har de en kunstnerisk 
frihed. Det er i hvert fald min forståelse. Og det er da en fordel, men der er ikke nogen tvivl om, i 
hvert fald fra mit synspunkt, at de tør ikke nok. Det er klart, for lige så snart du har en salgsdrevet 
virksomhed, som Bestseller, især Bestseller, og til dels også IC Companys, jamen så handler det jo 
om bundlinie, ikke. Og så bliver du lidt en follower. Så bliver du lidt en, der bare følger efter alle de 
andre i strømmen. Og det kan du se udpræget ved Bestseller, de putter jo praktisk talt ikke noget i 
deres butikker, der ikke har været på catwalken alle andre steder. De har en rigtig god kopi-
virksomhed kørende faktisk. Og al ære og respekt for det, for de gør det eddermaneme godt. Så det 
tror jeg da klart, er en forskel. Der er ik
 
Tror du så, at det måske er det, der gør, at de mere designdrevne virksomheder, de mindre 
virksomheder, de aldrig bliver større, fordi de måske har for meget mod og laver lidt for skæve ting 
i forhold til det store marked? 
 
Det tror jeg faktisk ikke. Min helt ærlige, måske lidt naive, opfattelse, det er, at det ikke er det der er 
galt. Jeg tror hel
m
helt fantastisk, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor hun ikke er mere
J
men jeg kunne rigtig godt tænke mig nogle penge”, og hvis hun endelig får nogle penge, så får hun 
bare nogle penge, og så er det ligesom det. Så sker der ikke supermeget derfra. De mangler i den 
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grad noget, der kan få dem ud over rampen. Og der må man så sige, at i den sammenhæng, når vi så 
snakker det der med branding af lande, at Danmark har et rigtig rigtig godt modenavn, altså 
Danmark er rigtig godt på mode, men vi er også kendt som meget meget sådan mass-producers. 
Plus at det er sådan noget, man køber ti jakker af, når man er på modemesse her. Det er jo ikke 
noget med, at du åbner en butik, og så fyrer du den bare af med eneste Malene Birger eller et eller 
andet, ikke. Og på den måde, der kan det også være lidt svært at komme ud herfra. Sådan en som 
Cecilie kan jo ikke sige ’Cecilie Toklum, New York’, vel. Og der må vi bare give, at det er bare lidt 
federe at komme fra New York. Og så har de bare et andet netværk derovre, vi har ikke det netværk 
å samme måde, med mindre at du er en del af for eksempel IC Companys, som har en masse 

de ud af at drive en virksomhed. De to ting har nødvendigvis ikke noget med 
inanden at gøre. 

å måske i stedet for at sende penge efter folk, så skulle man sende investorer eller CEOs? 

amen altså, du kan jo ikke bare aflevere en pose penge og så sige ”her har du 100.000 held og 

aget, som er rigtig gode til, når vi får unge designere ind, så er de rigtig gode til 

en spørgsmålet er også igen, har 
e midlerne til det? Har de formåen til det? Det er ikke nemt, og jeg ved heller ikke, hvor meget 

etingskanal. Og det er rigtig rigtig godt, og det ville være fantastisk, 
vis det lykkes for dem. 

p
forcer, hvad det angår med salg og marketing. Langt de fleste danske designere skal jo klare det 
hele selv. Og du kan altså ikke forvente, at samtidig med at du er superdygtig til at tegne skitser, at 
du så også kan fin
h
 
S
 
J
lykke”. Det er lige så meget noget med at hjælpe til, jamen hvor kan du gå hen. Og det er helt klart 
noget, unge designere mangler. Der er mange, når de henvender sig her, så har vi heldigvis nogle 
gode gamle rotter i f
her i huset at sige: ”jeg synes lige, du skal snakke med ham her, fordi det kunne være rigtig godt for 
dig”. Og på den måde få nogle kontakter. Men rigtig mange, når de komme ud af designskolerne og 
skal til at tjene penge, jamen så står de og er sådan lidt: ”Arg, hvad satan gør jeg så?”. Og der 
mangler vi helt klart – og jeg synes ikke nødvendigvis, det skal være statsligt, det er slet ikke det, 
jeg mener – men vi mangler måske nogen, der tør satse på dansk mode, og som tør at være sådan en 
fond, der kan noget med det. Der altså kan tilbyde: ”det er de her marketingskanaler, og du skal 
have sådan en agent, og jeg kender en i USA, han er lige den rigtige for dig osv. osv.”. Fordi hvem 
ringer man til? 
 
Mener du eventuelt, at Danish Fashion Institute er et skridt på vejen eller bliver det ikke brugt til 
det lige præcis? 
 
Der er jo både Dansk Tekstil og Beklædning, som er her i huset, og Danish Fashion Institute, de 
findes jo begge to. Altså jeg tror helt klart, at du tager sådan nogen som DAFI, så tror jeg da helt 
klart, at det er deres mål. Og jeg tror det samme for DTB, som er her i huset, det tror jeg da også 
klart, er deres mål. Jeg synes måske ikke helt, at de har nået det, m
d
støtte de har som sådan til det, finansielt og også ressourcemæssigt. Min oplevelse er ikke, at det 
kører skide godt for det i hvert fald. Men DAFI’s ønske er helt klart at være en samlet 
brandingkanal, ikke også, mark
h
 
Nu sagde du lige før, at Danmark egentlig har en meget god profil, set udefra, - modeprofil. Kan du 

uddybe det? Hvor er du stødt på det? 

 
Jeg vil hellere sige, at vi har en god designprofil. Fordi der er lidt forskel på de to ting. Jeg synes 
egentlig ikke, at jeg oplever, at vi… altså hvis du snakker mode som sådan, altså hvis du snakker tøj 
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til at tage på, ikke, så snakker vi stadig New York, London, Milano osv., ikke. Men der synes jeg, vi 
er rigtig godt på vej også med mode, ikke også. Men vi har en god… jeg oplever helt klart, når jeg 
er ude i verden, - jeg rejser meget i mit job og møder jo meget folk inde fra denne her branche, mere 
eller mindre perifert, vi er jo en sjov virksomhed på den måde, for vi er jo salgsdrevet, en 
auktionsvirksomhed og alt muligt andet, men samtidig har vi jo det her underlige halve ben inde i 
modebranchen – så jeg møder meget folk på begge sider, og der er helt klart en dyb respekt for 
Danmark, som det designland det er, og for lækkerheden. 
Jeg kan huske, - det kan godt være det er en underlig anekdote, men jeg tænker tit på det - jeg 
studerede sammen med en italiener, og så skulle vi lave en eller anden opgave sammen, og så kom 
han hjem til der, hvor jeg boede sammen med min kæreste, og vi havde sådan en lille typisk 
toværelses, skidedyr lejlighed i København på daværende tidspunkt. Og så sidder han sådan, og så 
kigger han lidt, og så siger han lige pludselig, vi var midt i noget andet, ”jeg synes simpelthen, at 
det er så vildt, hvordan jeres lejligheder ser ud”. Og så tænkte jeg, ”gad vide hvad han mener med 

et?”, og jeg forstod simpelthen ikke, hvad han mente. Så sagde han: ”jamen det er bare, hvis at du 
atmeters 

lle bitte hybel, og så får du mormors seng, og du får mor og fars skrivebord og søsters gamle 

Og det er kæmpestort i udlandet især. Japan og sådan nogle steder. Vi sælger jo 
ere dansk porcelæn i Japan, end vi sælger i Danmark. Og Georg Jensen også, ikke, ham kan vi 

Kjærholm og Arne Jacobsen og dem alle sammen. Der er nogle store der. 

ed. 
er, hvor man bare skal passe på som designer, det er, hvis man ikke falder ind i den kategori. Lige 

 Swarovski-krystaller på alting og det hele skal bare være 
n så er det måske ikke lige det, du skal gå efter. Og det skal 

an bare være rigtig bevidst om, at lige såvel som det kan være en styrke, så er det også en virkelig 

d
er italiener, så flytter du på kollegium for det første, så flytter du ind i sådan en tolv kvadr
li
coffee table osv. osv.”. Men han siger: ”her så sidder jeg, og så kigger jeg rundt og så tænker jeg 
bare, ’hvad sker der med det?’”. og det er jo så rigtig nok, for så havde vi en sofa stående fra en 
eller anden designhalløjsa, ikke også, som alligevel lige havde stået os i 8-10.000, og havde en 
lampe hængende, der også havde kostet noget lignende. Men det er jo bare sådan noget, at selvom 
man er på SU, jamen det er der bare mange danskere, der har. Og det var sådan helt, da han sagde 
det, at det er jo bare rigtigt, det er jo meget dansk. Det ligger så dybt i os, og det tror jeg der er 
meget respekt omkring i udlandet. Det der med, at det er bare, det er bare dansk at tænke sådan 
stilrent og tænke designmæssigt. Virkelig den der renhed og lækkerhed, som jeg hele tiden snakker 
om, ikke også. Det tror jeg er meget dansk og meget respekteret. 
Vi må jo nok indrømme, lige meget hvad vi vil, at porcelænet og møblerne har jo virkelig banet 
meget vej. Og jeg nævner med vilje også porcelænet, for det er der mange, der glemmer, men det er 
faktisk kæmpe. 
m
ikke komme udenom. Der er de der ikoner, som hele Royal Copenhagen og alle danske 
møbeldesignere, 
 
Hvilke muligheder, ser du for, at man så kan koble det op på modedesignet eller modetøjet, udadtil 

og brande det ude i verden? 

 
Altså jeg tror, man skal passe på at lægge sig for meget op ad fortiden. Men jeg tror helt klart, at 
man kan… måske ikke nødvendigvis bare en dansk profil, men i hvert fald køre på en skandinavisk 
profil, som for rigtig mange mennesker vil klinge af den der renhed, lækkerhed, nordiske blå øjne 
og lyst hår. Det tror jeg helt klart, er noget, man kan bruge i sådan en country branding. Fordi vi har 
noget særligt at komme m
D
såvel som det er en styrke, så er det også en frygtelig stereotyp. Og hvis det er, at du er en designer, 
der bare er mega-vild med at knalde
kongeblåt og i superlækker fløjl, jame
m
stærk stereotyp. 
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Så kan det nærmest blive begrænsende for nogen… 

 
Altså det tror jeg, helt klart det kan, hvis det er, at du prøver at komme til opkøbere i udlandet. Fordi 
hvis det er, at du ligesom siger, at ”Scandinavian designer blah blah blah et eller andet”, jamen så 
har de allerede det her billede i hovedet. Jamen så ville de have inviteret dig ind til at pitche på et 
salg, simpelthen fordi at de regner med, at du kommer med guldfarvede palietter på lag-på-lag 
kjole, ikke. De tænker ikke et eller andet helt vildt flamboyant, vel. Og derfor så skal man rigtig 
meget tænke sig om på den måde, at man bruger lande branding på, vil jeg sige. 
 
Nu sagde at du rejser meget med dit job, har du oplevet, at der er nogen stor forskel på de store 
modebrancher? 
 
Der vil jeg jo rigtig gerne begrænse mig til at snakke om pels, ikke. Og det ved jeg ikke, om det 
nødvendigvis er sigende for resten af modebranchen, men der er helt klart nogle forskelle. Der er 
det helt tydeligt, at hvis vi tager Nordamerika, Sydeuropa, Skandinavien, hvis vi sådan tager de tre, 
som værende indikationer, nej vi kan faktisk også godt tage Asien med, fordi der er også rigtig 
meget pelsdesign derude, så er der mega-forskelle, sådan rent designmæssigt. 
Hvor at der er Nordamerika helt klart kedelig. Det er mormor-ting, de laver, og de er næsten 
skræmmende lidt innovative. Det er helt forfærdeligt at være der en gang imellem. Der sker bare 
ikke en skid. De rykker sig virkelig ikke. 
Sydeuropa, og der mener jeg Paris og Milano, de minder meget om hinanden, og det er bare 
skidelækkert det hele, de laver. Det er bare altid ’top of the line’, haute couture-agtigt, du kan ikke 
sætte en finger på det, det er bare simpelthen så lækkert. Men igen måske ikke vildt friskt. Det er 
vildt lækkert, men vi så det måske også sidste år, hvor at så har du så Danmark, som har nogen 
utrolige, altså der må man virkeligt sige, at der er designet bare – eller Skandinavien vil jeg hellere 
sige, det samme gælder for Finland eller nogen af de andre store – der er designet virkelig 
skandinavisk. Med alt hvad det indebærer. Det er virkeligt rent, og det er ikke noget med 
Swarovski- krystaller og store knapper. Det er meget simpelt, men så med sådan nogle skæve, sjove 
detaljer, der gør, at det bare er anderledes, og at det bare er superlækkert alligevel. 
Og så har man så Asien, og det er derfor, at jeg egentlig tog den til sidst, for de er bare de totale 
dflippere. De er nye på markedet, og et eller andet sted så nyder de godt af, at de ikkeu  har alle 

og ”det havde vi da aldrig tænkt på selv”. Men du skal godt nok også 
are se rigtig meget igennem, fordi det er bare… altså, så barberer de det og farver det lyseblåt med 

traditioner og al den ballast, vi andre har. Så de laver bare nogle helt vildt groteske ting. Og så en 
gang imellem, når man har set 100.000 kåber, så falder man over noget, hvor man bare tænker: 
”Jamen det er jo fantastisk” 
b
røde roser på, det er helt vildt, hvad de laver. 
Så der er helt klart en kæmpe forskel. Og jeg vil sige, de forskelle – og det er så måske noget af det 
eneste du eventuelt kan føre over på den generelle modebranche – jeg synes klart, at jeg kan mærke, 
at Nordamerika og Sydeuropa, om end deres ting er flotte, jamen så er de hæmmede af det der med, 
at de bare har været der længe. Hvor at skandinavisk design er relativt nyt, selvom at vi måske har 
været her i halvtreds år, så er det alligevel relativt nyt. Og så har vi så de der sindssyge mennesker, 
som er helt nye, som er kommet indenfor de sidste ti år ovre i Asien. Og det tror jeg måske, er noget 
du godt kan føre over på modebranchen generelt. At lige såvel som det er fedt at kunne sige, at man 
er fra Milano, og at man er designer, jamen så er du også bare hæmmet af, at du har en eller anden 
profil. 
 



 
 

Betingelser for modebranchens samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation 

 

 113 

Så du ser det som en fordel, at vi er et så uskrevet blad på en eller anden måde? 

don eller Paris. 

 det nordiske. Vi 

gtig meget i branchen. Rigtig meget. Og nogen gange 

r måske et skel mellem hvordan vi selv ser os og hvordan omverdenen ser på os? 

 
Altså lige præcis i det tilfælde, men det er jo fordi, at jeg godt kan lide det der mere innovative, 
sjove spændende design. Det er jo klart, at lige såvel som jeg sagde før i forhold til det med 
skodesign, at det er jo fordel at kunne sige, at jamen jeg er fra New York. Af en eller anden 
mærkelig grund, så vil vi meget hellere se en, der kommer og sælger nogle sko fra New York, end 
en, der kommer fra Helsinki, altså det lyder bare bedre ikke. Eller endnu værre en, der kommer fra 
Malmø. Det lyder bare mega usexet. Der er det da bare sjovere at kunne sige Lon
 
Når du har været i nærheden af eller i den danske modebranche, hvilke tre ord vil du så sætte på 

en? d

 
Ja, det er ikke så nemt. Du tænker på designet nu ikke? 
 
Ikke nødvendigvis, det kan også være branchen… 

 
Okay, fordi der er lidt forskel på, hvad jeg ville karakteriserer de to som. Så tror jeg helt klart, at jeg 
vil stadig, lige meget om vi taler design eller branchen, så vil jeg kalde os ’newcomers’. At vi er 
stadig relativt uskrevne. Som vi lige snakkede om. 
Og derudover så tror jeg, at… jamen så… det er jo ikke ét ord, men så vil jeg sige ’mode for 
masserne’. Det synes jeg også dækker det hele. Altså ’newcomers’ og ’mode for masserne’ og så 
’nordiske’ på en eller anden måde. Det synes jeg også dækker meget i både salgsmetoder og alt 
muligt andet. 
 
Hvordan mener du det i salgsmetoder? 

 
Jamen det der med, at vi måske er sådan lidt… der er jo sådan en vis arrogance i
tror stadig vi er vikinger alle sammen. Et eller andet sted er Danmark et lille lorteland, men nogen 
gange så har vi den der lidt nordiske arrogance, når vi går ud og er sådan lidt, det oplever jeg da 
meget i vores egen virksomhed, vi kan overhovedet ikke forstå, hvorfor folk ikke vil have vores 
produkter, fordi vi bare er skidefantastiske. Og det er sådan lidt, det ser jeg som sådan lidt nordisk, 
det der med at vi snakker så meget om Jante-lov, men i virkeligheden så er vi jo meget enige om, at 
vi i hvert fald er bedst. Det kan godt være, du ikke er bedre end mig, men sammen så er vi helt klart 
bedre end alle de andre. Og det oplever jeg ri
har vi altså ikke skide meget at have det i. 
Men altså hvis du tænker på hvor meget medie, der er. Vi taler og skriver meget om det her med 
den danske modebranche, og nu skriver du jo en opgave om det. Men er vi meget vildere end den 
japanske? Hvis det er sådan, vi skal se på det, ikke. Jeg tror bare, det er sådan noget, man en gang 
imellem bliver nødt til at køle lidt ned og sætte sig over i et hjørne, og så tænke: ”er vi egentlig så 
superfantastiske?”. Og det er helt klart, at hvis du ikke har snakket med DAFI endnu, så vil de helt 
klart mene, at vi er det. Og det mener jeg jo også som princip, men… 
 
Så der e
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Jamen, i hvert fald hvordan… altså sådan nogen som DAFI, de går jo ud hver gang, der er CIFF og 
allery, og siger: ”Danmark er verdens femte modeby”. Hver gang. Og jeg aner det ikke, jeg har 

 

G
slet ikke snakket med nogen om det, men jeg gad godt at vide, hvis det var at du lavede en vox-pop, 
i New York og Beijing og alle mulige andre steder og de så skal nævne de fire modebyer, det ville 
lynhurtigt komme, men når de så skulle nævne den femte, ville de så sige København? Og det ved 
jeg godt, det er en helt anden måde at tænke på end mange andre, men det er måske så også med 
min baggrund, at jeg ikke er så cementeret i modebranchen, at det er sådan noget, jeg en gang 
imellem griner lidt af. Det er der jo ikke nogen af dem, der vil sige. Og vi glemmer for eksempel 
igtig meget Asien. Beijing, Tokyo, der sker rigtig mange ting. r
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BILAG D 
 
 
 
Interview med Rasmus Bech Hansen 
Co-managing Director 
Kontrapunkt 
6. maj 2008 
 
Indledningsvist blev Rasmus Bech Hansen sat ind i mit specialeemne, og formålet med interviewet. 

mere om Kontrapunkt og dit arbejde… 

amen Kontrapunkt er jo i princippet en designvirksomhed. Det er det som udgangspunkt, ikke, som 
jælper store virksomheder med at udvikle identitet og brand, men med udgangspunkt i design. 
ltså vi laver ikke reklame, som sådan fuldintegrerede bureauer gør. 
g det startede som rent designbureau, og i dag så har det mange forskellige kompetencer: en 

trategiafdeling og arkitekturafdeling og sådan nogen. Men det er at finde ind til en virksomheds 
aremærke og så udtrykke det på alle fysiske kontaktpunkter. Det er sådan set det, vi laver. Og så 
rbejder vi med større internationale firmaer. Vi arbejder rigtig meget for Carlsberg, og vi arbejder 
gtig meget for Novo Nordisk. Og vi arbejder for Novozymes. Og IKEA arbejder vi for. Så det er 
ådan lidt… vores fokus er lidt større. Bang & Olufsen har vi lige startet et projekt for. Så det er lidt 
tørre mere brandbevidste virksomheder. 
modebranchen har vi arbejdet med IC Company, dog ikke i de senere år. Og så har vi arbejdet 
ed Bruuns Bazaar, det var jeg selv en del involveret i, som er sådan en lidt mindre organisation, 
en jo en spændende virksomhed. Ja, så har vi nogle projekter løbende i Japan, og vi har noget i 
SA også. Så vi er selv i sådan en internationaliseringsproces, hvor vi prøver at internationalisere 
ele virksomheden. Blandt andet fordi vores kunder kræver det. 
et var sådan meget kort fortalt. Det er 25 år gammelt, 70 mand ansatte, og det går jo sådan som 

ådan nogle virksomheder gør: så går det op, så går det ned, og så går det op igen. Men vokset 
ådan nogenlunde jævnt de sidste fem år. 

a, man kunne godt se inde på jeres hjemmeside, at I har haft mange større opgaver… 

a, det er primært større opgaver, vi laver. Altså vi er jo rimeligt store i forhold til branchen. Det er 
pisk lidt mindre bureauer, designbureauerne. Ja, sådan er det. 

u siger du jo så, at du har arbejdet en del med blandt andet Bruuns Bazar, - synes du, at der er 
oget, der kendetegner dansk mode? Hvis du skulle sælge dansk mode i udlandet, hvad ville du så… 

et kan jeg også huske, at jeg snakkede med Eva Kruse om. Uha, jeg synes jo… at generelt… helt 
verordnet, så vil jeg sige, at jeg tror meget, at man skal starte med fundamentet, når man taler om 
ådan noget. Altså man skal ligesom sige: ”hvor er vores hovedeksport?”. Altså jeg tror, der er 
eget tendens til, også når man taler om branding, til at man glemmer det helt fundamentale, som 

r: ”Hvordan er vores økonomi struktureret?”. Altså, og hvis man ser på det, så må man sige, at 
ansk mode kendetegnes jo ved, at den er mere sådan lavpris. Rimelig massemarkedet-lavpris, 

 
Først og fremmest vil jeg gerne høre 
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rimelig lavprisproducenter, altså Bestsell  er jo klart de største, ikke, og mest 
ksportorienterede. Og har jo en kæmpe kæm e virksomheder. 
å hvis man skal være sådan lidt hård, så kan man sige, at dansk mode er kendetegnet ved at være 
gtig gode købmænd, der er rigtig gode til at sælge og producere effektivt. Det den danske mode 

 Og det har man nok været nødt til, fordi man har 
an kan sige for eksempel, italienerne de har været ude 

dan hoveddelen af dansk mode. Så er der så en lille del, som får rigtig meget omtale, 
r sådan lidt mere… Bruuns Bazaar og måske også nogle af IC Companys’, som lige 

 har mere ligget på, at 

et skal man ikke undervurdere. 

 det er at finde sådan en god 

r massemarkeds-, at det er der vi har været gode. 

 kommerciel 

 
tror egentlig, de komplimenterer 

er og Brandtex
pe succes, begge

S
ri
har været god til, er jo at out-source meget tidligt.

prisleje. Hvor mligget i et rimeligt lavt 
ok ikke fået det gjort endnu. senere, de har n

åAltså, det er s
om er de hes

ligger en tand højere. Men selv dem, vil jeg sige, det er jo ikke haute couture, det er jo stadig drevet 
om sunde købmandsforretninger. Og deres kernekompetencer ikke brandet og designet, det er i s

mine øjne ikke dér, dansk modes virkelige konkurrencefordele har ligget. De
man har out-sourcet tidligt, og man er gode til at drive forretning. Altså hele den der supply-chain, 
d
Altså det vil jeg sige helt overordnet, at det synes jeg ikke, man skal glemme. Hvis man så skal sige 
noget, der er lidt mere kvalitativt om dansk mode, så tror jeg, man kan sige, at det er nok 
kendetegnet ved sådan en rimeligt afslappet stil. Det vi er gode til,
afslappet stil, som man kan bruge i en række forskellige sammenhænge. Hvis man skal sige nogle 
ord på italiensk mode, så er det nok rimeligt ovre i det sexede, meget ekspressionistiske, hvor det 
franske er måske mere sofistikeret og raffineret og chikt. Så vil jeg nok sige, at hvis man skulle sige 
noget om, hvor den danske position var, så var det rimeligt afslappet, og noget folk kan bruge i 
mange forskellige sammenhænge, og som mange forskellige segmenter kan bruge. Det er nok også 
der, vores lighedsperspektiv kommer ind. Det er ikke noget, der retter sig mod en lille skare, men 
retter sig ret bredt. Og det passer også med det he
Ja altså, noget andet, som også er kendetegnende, synes jeg, det er, at selvom der er nogle store, så 
er der ikke nogen rigtig store. Der er ikke sådan nogle globale førende. Der er jo stadigvæk enormt 
langt fra Bestseller op til H&M eller Zara eller LVMH eller sådan noget. Så det er jo stadigvæk en 
ikke så stor branche. Eller i hvert fald en branche, hvor man kan sige, der er jo nok mulighed for 
noget konsolidering. Noget styrkelse yderligere. 
 
Synes du, at der er et skel mellem de designdrevne virksomheder i København og så de store 
pengedrevne i og omkring Herning? 
 
Ja, helt klart, bortset fra IC, der ligger sådan lidt imellem. Ja og det er jo en meget
virksomhed IC, også, også børsnoteret så vidt jeg husker. 
Jo, det er der da. Men jeg tror også, at der bliver gjort lidt mere ud af den kæmpe konflikt end der
måske behøves. Den der Jylland-Københavnskonflikt. Jeg 
hinanden meget godt. Designermiljøet i København og et kommercielt stærk miljø i Jylland. De 
burde jo have rigtig meget ud af at samarbejde. Og jeg ved da også at Bestseller, de har vist også 
købt nogle mindre mærker. Og de er i hvert fald sådan gået lidt ind. 
Men det er klart, der en… jo, altså København, det er mange små designerdrevne virksomheder og 
Jylland, det er nogle store, som ligger i prissegmentet under. Og det er meget stor skala, ikke. Så der 
er helt klart en forskel. 
Men der er også nogle lighedspunkter, som er, at begge dele har jo været gode til at out-source ret 
tidligt. Så selv Bestseller er jo ikke sådan en med masser af systuer, det er jo… de har jo marketing 
og salg, ja, og design. Det er jo det eneste, de dybest set har i Bestseller. 
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Altså nu sagde du, at de kunne have meget ud af at tale med hinanden de to grupper, hvis man kan 
dele det sådan op, - har du en fornemmelse af, om der er noget sparring? 
 
Ja det tror jeg da nok, der er. Jeg tror da også, de nærmer sig hinanden meget mere. Jeg tror, et 
specifikt problem har været Bestseller, som er så store, at de ikke har brug for de andre i branchen. 
De har jo heller ikke været med i mange af de der organisationer og sådan noget. Men det, tror jeg 
egentligt ikke, hænger sammen med, at de er i Jylland. Det, tror jeg, hænger sammen med, at de er 

n branche… der er jo rimeligt meget samarbejde i den branche, 

r til Danmark, sætte deres udviklingsafdelinger op 
er og alt sådan noget. Tiltrække talenter til de danske modevirksomheder, så er det bare noget helt 

ller en modeklynge, det er sådan én. Og noget andet er til at 
fsætte danske produkter, fordi de er ’made in Denmark’… 

ark. Og jeg har også hørt fra nogen af 

d. Og så tror jeg, man skal 
ige det der med work/life-balance. Det, tror jeg også, er noget, som ligesom… i forhold til 

medarbejdere, det er noget der… Jeg synes… Det er også noget, vi bruger meget her i 

større. De er meget større end alle de andre, så alle de andre ville have meget mere ud af at lære fra 
dem end omvendt. Så det er sådan noget, man typisk ser. Novo Nordisk er heller ikke medlem af 
Dansk Industri for eksempel. 
Så værre tror jeg egentlig heller ikke, det er. Og jeg har da indtryk af… der jo i øvrigt også flere af 
dem, der deltager på modemesserne. Så jeg tror, der er noget samarbejde, og det kunne godt være, 
der kunne være noget mere. 
Men jeg synes også, at det er e
sammenlignet med mange andre brancher. 
 
Okay, på hvilke områder har du…? 
 
Jo, men altså for eksempel det at man er blevet enige om en modeuge. Altså at samarbejde om det. 
Mange teknologivirksomheder eller medicinalvirksomheder arbejder overhovedet ikke så meget 
sammen, som modevirksomhederne gør. Så det skal man heller ikke glemme. 
 
Men du mener simpelthen, at man burde brande sig på at være gode købmænd? 
 
Nej, det siger jeg ikke, men hvis man skal sige nøgternt, hvad der kendetegner… men det er noget 
helt andet, end hvad man bør brande sig på. Der skal man jo brande sig på noget, der kan skabe 
vækst og virke inspirerende og… Men jeg tror, man må gøre sig klart, om det er landet som 
modenation, altså hvem er målgruppen for det, ikke. Altså er det afsætning af danske produkter. 
Eller er det at tiltrække andre modevirksomhede
h
andet. 
Altså, Danmark er et modecentrum e
a
 
Mit fokus er på at tiltrække den kreative kapital til Danm
dem, jeg har været ude at interviewe, at de har svært ved at tiltrække de rigtige ’hoveder’ til deres 
designafdelinger og… 
 
Så det der med hvordan har modebranchen værdi for nations brandet, som så derved kan tiltrække 
medarbejdere? 
 
Præcis, ja. 
 
Jamen, så skal det jo være sådan mere… så skal det jo ikke være som købmandssted, man skal 
brande sig på. Så er det jo de der ting, at man er et kreativt sted, hvor folk kan… rimeligt meget 
plads til udfoldelse, rimeligt frit land, ikke. Også rimeligt fordomsfrit lan
s
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virksomheden. Det der med at folk kan arbejde og have et liv ved siden af, sammen med mange 
andre steder. Så man kan have det bedste af begge verdener. Det er nok en af de ting… men man 
kulle jo arbejde med at finde ud af… man skulle præcisere de målgrupper og målet med det, ikke, 

ss. Så det er jo nogle andre parametre, man skal slå på. Altså det der 

an man jo lige så godt trække lidt mere frem. Og dér vil jeg sige, der 

ere sammen. Det er det, H&M har været vildt gode til, 
t bruge talenter. Og så koble kreative talenter sammen med deres udbredelse. 

er har jo så også været et par skrækhistorier med Camilla Stærk, der fik solgt sit navn… 

… Men det er rigtigt, 
et er to forskellige kulturer. 

o godt bruge sådan 
ogen, det ville jo ikke være helt vildt originalt, det er nok ikke sådan lige Vibskov, der kan trække 

et skulle man også have. Jeg tror bare ikke, at det er man kunne differentiere sig på stærkt nok, 

 og det er der Danmark egentlig har klaret sig godt. Snarere end det er 
prudlende kreativitet og nytænkning. Det er jo ikke ligesom madbranchen i København. Der er 

e måde i den danske modebranche, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, der er 
elvfølgelig, den der unge generation, men de er jo ikke slået igennem big time internationalt. Og 

ar, jamen, det er jo en succesfuld virksomhed, men det er jo ikke sådan en international 
tjerne. Der er mange svenske, der… altså Filippa K eller Tiger eller… klarer sig meget meget 

s
før man kunne finde ud af hvad det helt praktisk skal. 
Altså sådan noget ala ’the human capital’, eller sådan noget, det kunne man også bruge i forhold til, 
hvad det er for noget tøj, folk laver. Det er noget, der tager højde for, at mennesket kan have det rart 
i det, og det er komfortabelt. Og det er afslappet, men samtidig elegant. Altså, det er nogen af de der 
værdier, man nok skulle hen og bruge. 
Men du kan jo sige, hvor adskiller det sig fra… de kan jo ikke konkurrere med Paris og Milano, på 
ligesom størrelse eller sexyne
med kreativt, og der er mange små nystartede, og der er sådan rimeligt plads til det, og der er sådan 
rimeligt undergrunds. Der er også mange af dem, der er begyndt at få et navn, altså Vibskov og 
Peter Jensen og… Og dem k
tror jeg godt, der er et stort potentiale for de der rigtig store talenter og så Bestseller eller dem der 
har lidt mere skala, ikke, de burde arbejde m
a
 
D
 
Jamen, det tror jeg også, men de behøver ikke at lave virksomhed sammen. De skulle bare bruge 
deres design og bruge deres navn og bruge deres… fyre dem ind, sådan mere
d
Men for at komme tilbage til det der med branding af Danmark, så kunne man j
n
Danmarks brand. Nej, men jeg tror mere på det der med mennesket i centrum, og altså ’the human 
capital’. 
 
Så det er mere de danske værdier, man skal trække på?… 
 
Ja. 
 
Måske ikke så meget at vi har nogle kreative hoveder… 
 
D
altså. Man jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, at Danmark er så stærkt. Jeg tror ikke, at – og så er 
vi tilbage til det, vi startede med at sige – det er mere om de der andre parametre med out-sourcing 
og forretningsmæssigt,
s
virkeligt noget, ikke. Der er virkeligt opstået en ny generation af kokke. Det, synes jeg ikke helt, der 
er på den samm
s
Bruuns Baz
s
bedre og er betydeligt større. Jeg vil tro, Filippa K er 4-5 gange så stort som Bruuns Bazaar. Så der 
er svenskerne bedre til det. Så man skal passe på man ikke ligesom overgearer det. 
Men man har jo så modeugen, og det er jo rigtig smart, det der med, at man siger, man så tiltrækker 
andre. Danmark er jo et lille land, vi har ikke det hele selv, så lad os åbne os op. Det er jo 
supersmart. At man siger: vi er centrum for alle mulige andres ting også. Vi tiltrækker folk her til 
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landet. Det synes jeg, det ville være spændende, og det ville også være spændende, hvis det var 
sådan et… hvis man lavede sådan noget, du ved… gav rigtig gode muligheder for at få folk 
indenfor modebranchen til at flytte hertil, støtte til at starte op og måske lave sådan nogle... Man har 
sådan nogle vækstcentre for biotek, hvis man lavede sådan vækstkasser for ekstremt kreative folk 

n, så må man have nogle rigtig gode skoler, så må man 

a, i Jylland, den er jo knapt så succesfuld i København, men det er jo dem man bruger til at 

ej, ikke rigtigt, der er mange, der har sovet inde i Københavns Kommune, men jeg synes, at de har 
positivt. Det er blevet synligt i bybilledet, 

g på den måde er det blevet en del af Københavns identitet. Det, synes jeg, er rigtig positivt. Men 
synes ikke, at der er sådan nogle store vidtgående politiske tiltag, der virkeligt gør København 

l en kreativ hob. Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. 

ltså lige nu og noget af det, der er mit udgangspunkt, det er, at Økonomi- og Erhvervsministeriet 

 fint initiativ, og 

indenfor modebranchen, så man ligesom satsede på det. 
Det er også det, der er vigtigt at sige omkring branding, at branding er, altså, den mindste del af det 
er næsten at finde på logo og slogan og sådan noget, ikke, det bare at lave ligesom en plan for det. 
Hvis man vil brandes som modenatio
investere i skolerne, og man må tiltrække virkeligt gode undervisningskræfter. Man må give 
rammebetingelser, der er virkeligt gode for modevirksomhederne, man må sikre investeringskapital. 
Miljøer som det her, hvor man kan bo billigt. Der er jo ti parametre, man så skal ind og se på, hvis 
man virkelig skal være seriøs omkring det. Det er meget vigtigere end at fokusere på, sådan, hvad 
skal vi slå på i første omgang. God branding hænger sammen med en strategi, det udtrykker en eller 
anden strategi. Så det er nok det, man mangler, et eller andet sted, hvis man virkelig vil rykke. Men 
nu går det jo rimeligt godt, det er jo en succesfuld branche, på den måde, så… 
 
J
profilere sig… 
 
Ja, men i København bruger man jo også det der med, at der kommer folk udefra. Altså hvis 
modebranchen… altså modeugen kun var for danske, så ville det jo ikke være så… så ville det 
næppe være så stort. 
 
I var jo faktisk med til at lave den her strategi for København, synes du, der er blevet rykket noget 
på det felt siden? 
 
N
støttet modeugen rimeligt godt, ikke. Det, synes jeg da, er 
o
jeg 
ti
 
A
har udarbejdet en handlingsplan for ’offensiv global markedsføring af Danmark’. Mener du, at den 
kunne bruges til områder som det her? 
 
Danmarksfonden, ja. Jeg mener for det første… det første jeg vil sige, det er, at jeg tror, at det er en 
god strategi, man har valgt, at man siger, at man fokuserer ikke på én samlet markedsføring. Altså 
man fokuserer på specifikke områder. Jeg tror ikke, man kan gøre Danmark kendt i hele verden for 
alt. Det giver meget mere mening, at så sige, jamen, her har vi nogle modevirksomheder, som vi 
støtter i et fælles fremstød i Asien. Så man gør det meget mere målrettet, med nogle specifikke 
grupper, og tager udgangspunkt i noget Danmark er stærk indenfor. Så det, synes jeg, er en god 
strategi. Men man må jo så bare sige, det er jo stadigvæk ret… det er et lille budget, og det er jo… 
meget af det er jo noget, man har sat af før. Det er jo klassisk politisk, det har jo været puljer, der 
har været før, meget af det er jo så bare blevet lagt ind. Men jeg synes da, det er et
det er oplagt, at Danmarksfonden bruger modebranchen som en af de ting. Det har de vel også lagt 
op til. Design- og modebranchen. 



 
 

Betingelser for modebranchens samarbejde om nation branding af Danmark som kreativ nation 

 

 120 

Så man kan jo sige, den har fået mere opmærksomhed sammenlignet med dens størrelse. Skibsfart 
har jo ikke fået så meget eller landbrug… 
Nej, men det synes jeg, det er da udmærket. Nu er det jo lidt spændende at se, hvad det så bliver, 
man støtter, og hvor meget man støtter med og sådan noget. Jeg har set, man har lavet sådan en 
Danmarksfilm inde på VisitDenmark, det var godt nok ikke… altså den kommer ikke til at flytte 

værs, og så profilere 
em. Ligesom man har gjort med biotek i sin tid og Medicon Valley, og måske også tage medicinal 

de markeder, hvor der er størst potentiale. 
et tror jeg, det var det, jeg ville gøre. Fordi du kan sige, sådan noget som design, det har der også 

et kan man måske diskutere, hvad man får ud af det, eller om man får 
lstrækkeligt ud af det. 

væk arven fra ’Danish Design’, kan man sige… 

uger design aktivt. Så det er mere sådan et 
d… det er ikke noget i sig selv, synes jeg. Det er mere interessant som led i… det er også en del af 

æksten i Danmark? Det bør jo være udgangspunktet. Hvad 
kaber arbejdspladser? Fordi man kan jo ikke bare gå ind og støtte en eller anden branche, fordi 

 andet, i forhold til hvor meget vi bruger på det?”. Altså se det 
som en investering, ville jeg sige. 

særligt meget, vel? 
 
Hvad synes du, at man burde støtte, hvis det var, at du kunne vælge? 
 
Jamen, jeg synes, man burde… jeg synes så mere, at man bør støtte nogle målrettede store tiltag, 
som giver direkte økonomisk effekt i Danmark. Modebranchen er fin, for det er trods alt en stor og 
eksporttung branche, den synes jeg er oplagt at støtte. Men så synes jeg, man skulle støtte, - og det 
tror jeg også, at man lægger op til – hele det her klimaområde, rigtig meget. For der er også rigtig 
meget dansk eksport i, altså, der har du Vestas og Rockwool og Velux, du har mange af de store 
eksporttunge, Novozymes. Så  bør man finde sådan nogle klynger, der går på t
d
som det tredje. Man skulle tage sådan nogle 4 eller fem eller tre områder, og så virkelig prøve at 
booste dem, på 
D
været meget talt om. Selvom jeg er fra en designvirksomhed, så er det jo ikke… design er jo en 
meget lille del af  Danmarks eksport, ikke. Man kan sige, hvad er effekten af, at profilere Danmark 
som design land? D
ti
 
Så der er jo stadig
 
Ja, men det er bare en meget lille… Frits Hansen er en  lille lille virksomhed. Bang & Olufsen de er 
så lidt større, men det er alligevel ikke en særligt stor virksomhed. Vores samlede designeksport er 
jo ikke særligt tung. Jeg synes mere, at dansk design er interessant i kobling med store industrier, 
for eksempel Novo Nordisk’ design-department, fordi det har været et konkurrenceparameter for 
dem. Og Velux, vil jeg også gætte på, har noget, altså br
le
modebranchen, kan du sige, design, ikke. Så er det måske mere sådan et lidt større perspektiv, fordi 
de rendyrkede designvirksomheder er ret små. Så det synes jeg er vigtig, det er jo offentlige penge, 
ikke. Det skal jo støtte… hvad støtter v
s
man synes, det er spændende. Og der synes jeg, at den har været lidt vilkårlig, den strategi. Den er 
ikke særligt økonomisk funderet. Og jeg tror, hvis man gjorde den økonomiske funderet, så ville 
man finde ud af, at man kunne få rigtig meget ud af at bruge meget mere på markedsføring. Så en 
markedsføringsindsats i Danmark er jo så lille sammenlignet med bruttonationalproduktet. Man 
bruger jo 400 mio., eller sådan, noget ud af de 1.400 milliarder. Hvis man ser, hvordan 
virksomheder prioriterer, så bruger de jo mere og mere på markedsføring, det bliver et vigtigere og 
vigtigere parameter. 
Men det bliver sådan en diskussion om: ”Skal vi støtte design? Eller skal vi støtte moden? Eller skal 
vi støtte…?”. Det er bare det forkerte udgangspunkt, synes jeg. Det skulle mere være: ”hvor meget 
kan man booste den her branche ved at markedsføre den seriøst og langsigtet?” og ”hvad er de 
ekstra skatteindtægter og alt mulig
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Ja, der har nok været lidt en tendens til, at det var mere interessen, og hvad, man synes, var 

. Og så er det sikkert noget, man bare har siddet og er blevet enige om, 
olitikerne, ikke. Så har de forskellige grupper lobbyet lidt i de forskellige partier, og så er vi sådan 

en måde, ikke, strategien. Så 
an kan sige med 400 mio., ville man måske have allermest ud af bare at satse på ét snævert 

ælger efter. Hvad kan man sige… sådan 

r eller medarbejdere, der kommer først. Har du set den der ’The Creative 
lass’ af Richard Florida? 

a. 

r virkelig en stor udfordring at gøre det til en meget mere diverse 

spændende. Nu kunne man se, at der skete noget spændende i dansk modedesign, og så tænkte man, 
det må vi også hellere fyre nogle penge af på… 
 
Jo, men det er det
p
ligesom landet på det. Det er jo virkeligt… den er jo ret spredt på d
m
område. Så ville det virkelig kunne give effekt. Hvis man satte af i miljøteknologi, eller det kunne 
være mode. Der tror jeg bare, modebranchen er for lille og ikke arbejdspladsintensiv nok. Jeg tror, 
man skal op i noget større skala, før sådan noget har effekt, for sådan et lille land. 
 
Hvis det nu skulle lykkes, at man får skabt opmærksomhed om dansk modedesign i udlandet, hvilke 
tiltag, synes du så, det har du været lidt inde på, at man kunne bruge for at tiltrække arbejdskraften 
til København især? 
 
Ja, altså… arbejdskraft, det er jo mange parametre, de v
noget som skat, det er jo et parameter, og hvad er der ellers… så er der jo, det er også hele den 
danske kultur, om der er rart at være. Om man kan føle sig tilpas. Det er jo boligmarkedet. Altså det 
er jo rigtig mange ting. Men jeg tror da sådan, hvis man siger markedsføringsmæssigt, så tror jeg 
det er en god idé at markedsføre Danmark overfor videns-arbejdere. Nu har der været meget debat 
om det er arbejdspladse
C
 
J
 
Han har jo den der teori om, at hvis du skaber gode forhold for folk, så kommer virksomhederne 
også. Men den, tror jeg nok, er rimelig omdiskuteret den teori. Der er mange, der siger, at man er 
nødt til at starte med virksomhederne, og så derefter så kommer medarbejderne. Det skal man… ja, 
jeg tror ikke, der er sådan et gyldent middel til det. Men jeg tror, man har gjort meget med de her 
28% skat, det kan vi da se. Det betyder ret meget at folk kan sige: ”Okay, så skal vi kun betale 
noget lavere skat de første tre år”, det gør jo, at mange siger, jamen så er det ikke så slemt at flytte 
til Danmark. Så er problemet så, hvad de gør efter de tre år. Så kan man håbe, at de er så tilpas 
syltet ind. 
 
Der er også mange, der diskuterer, hvorvidt København er international nok, det er så især i 
modebranchen, i forhold til Paris og Milano og New York og London… 
 
Det er den jo nok ikke… 
 
Kunne man bilde folk ind, at den var det måske? 
 
Jeg tror sgu, det er svært. Jeg tror, man er nødt til at tiltrække sådan nogle… Microsoft og… de har 
jo sat en del op. Man er nødt til at få lidt flere af sådan nogle internationale virksomheder ind. Jeg 
snakkede også med en fra FN, de er jo ved at sætte sådan en stor FN-by herovre. Han sagde, det der 
med at det var et kæmpeproblem, at folk ikke følte sig særligt velkomne. Og at det var sådan meget 
mono-kultur i København. Så det e
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og multikulturel, multietnisk by. Altså, det er jo det at de vækstbyer, de er kendetegnede ved. Altså 

get i de senere år. Politisk fokus har jo ændret sig 
eget. Fra at det gjaldt om at holde folk ude, til at det gælder om at tiltrække folk. Det er der jo sket 

år du kigger på den danske modebranche, især dansk modedesign, synes du så der er noget, der 

 virkelig, er en af de ting, netop det med at mennesket er i centrum. Og 
ennesket skal føle sig godt tilpas i det tøj, de bruger. Det tror jeg er en af de ting. Jamen, så tror 

g så tror jeg nok, at noget af det man heller ikke skal glemme, det, tror jeg også, er ret vigtigt, det 
t danskere går ret meget op i påklædning og er ret stilbevidst. Så man har haft en fordel i, at 

an har haft et stærkt publikum herhjemme at prøve tingene af på. og hvis man kunne sælge til 

selvfølgelig New York som centrum, jo, det er også rigtigt. De har ikke så mange super 
ksusvirksomheder. 

ror du nogen gange, at det kan være en hæmsko for de danske modevirksomheder, at der netop 
le begejstring over dem, at de så måske har fået sådan lidt storhedsvanvid 

g tror det kan overføres på udlandet rimeligt hurtigt? 

a, det, tror jeg godt lidt, kunne være en pointe. Hvis du ser sådan noget Munthe plus Simonsen, det 

det kræver nok ret meget. Og det, tror jeg, i hvert fald også for modebranchen er en rigtig stor 
udfordring, at folk gerne vil arbejde i et internationalt miljø. 
Ja, okay, men jeg vil sige, at der er jo sket me
m
med green card-ordninger og alt muligt. Man gør jo meget for det, og man begynder ligesom at tale 
om, ”jamen, vi skal have de gode folk til”. Det er da et kæmpe fremskridt. Og at man ser 
udfordringen, som at få folk hertil og ikke holde folk ude. Det, tror jeg, er en god start. Men det 
kommer også an på, hvad er benchmark. Du kan sige, sammenlignet med Stockholm eller Zürich, 
så er vi jo nok rimeligt godt med. Som sådan en åben international by, men det er jo noget man hele 
tiden skal arbejde for. Jeg kan ikke give sådan en gylden løsning på det. 
 
N
er særligt dansk ved det? Nu var du inde på noget med det komfortable… 
 
Ja, men det, tror jeg
m
jeg også, at de danske modevirksomheder er ret fleksible egentlig på en måde. De er ret gode til at 
tilpasse sig forskellige markeder og forskellige behov. Det, tror jeg også, kendetegner den danske 
mentalitet ret meget. Der er en fleksibel handels-/købmandskultur. Så man tilpasser sig de 
markedsforhold, der er. Så det, synes jeg, er særligt dansk. Men ellers, altså jeg synes det, der er 
fedt ved den branche, det er, at den er så eksport… og den har meget internationalt udsyn, ikke. Det 
er en af de mindre dansk brancher, men de der ting ligger nok lidt i modevirksomhedernes succes, 
vil jeg tro. 
O
er, a
m
danskerne, jamen så er det også lettere at sælge til udlandet. Så det er nok også en af styrkerne. At 
man har haft et godt og kritisk hjemmemarked. Ligesom også svenskerne har. Og franskmændene 
og italienerne. Kan man sige, ikke. Det er alle sammen steder, hvor folk går op i… Og det er vel 
ikke så tilfældigt, at USA ikke har med deres størrelse så mange. I hvert fald ikke… 
 
Nej, de er begyndt at komme lidt efter det, tror jeg. 
 
Og de har 
lu
 
Nej, de ligger mere i Europa, det er rigtigt. 
T
har været den her nationa
o
 
J
er jo helt vildt så meget opmærksomhed, de har fået. Sidst jeg så deres regnskaber og sådan noget, 
16 mio. i omsætning, det er jo en superlille virksomhed, ikke. Og så bliver de behandlet, som sådan 
nærmest rockstjerner og celebritystars. Jo, det er nok ikke særligt befordrende for, at man siger ”nu 
skal vi virkelig ud på den internationale scene!”. Men det er jo også meget… der er mange danske 
mellemstore og mindre virksomheder, som ikke er så… altså, så er de tilfredse med det, de har 
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opbygget, og så har de ikke behov for at tage den ekstra tand og virkeligt erobre verden. Det, synes 
jeg, svenskerne er meget bedre til. De laver en virksomhed, og så er det sådan: ”hvordan kan vi 
blive internationale og globale?”. Det er sådan meget med, at de tænker det ind, som en integreret 

e har jo ikke en gang overskud, så vidt jeg lige ved. 

al bare tænke på, at opmærksomhed er jo ikke et parameter i sig selv. Opmærksomhed 

til nogen sund 
rretning. Altså de har haft ti minutter på CNN, og Tom Cruise har kørt rundt på dem, og det var 

et andet på plads. De har slet ikke kunnet bruge 
en brandbygning og den opmærksomhed. 

sisk tilstedeværelse til, før man kan følge op på det… 

Bestseller fik den opmærksomhed, så ville det virkelig 

e danske, der har fået lige lovligt meget 
pmærksomhed i forhold til hvor store de var. 

del. Hvor danskerne, de er mere sådan: ”jamen, hvis vi kan få det nogenlunde og så få en god 
tilværelse ud af det og så måske sælge til nogen lidt større, så er det fint”. Altså på den måde er der 
nok sådan lidt dansk andedam over det. Og der har måske også været sådan lidt med at bilde sig 
ind, at de er mere succesfulde, end de er. 
Altså hvor mange er med på de parisiske modeuger af de danske modevirksomheder? Jeg tror, 
Bruuns Bazaar, var med én gang, og det taler vi stadig om. 
 
Og Noir har lige været i New York, det var også… 
 
Ja, Noir, igen sådan en super mega-lille virksomhed. 
 
D
 
Nej, og de har 15 ansatte. Det er jo fint, men det er bare ikke noget, der har nogen betydning for 
dansk økonomi. Det er heller ikke noget, der kan flytte branchen, det er heller ikke der, folk fra 
designskolen kan få ansættelse. På den måde er det jo ikke en så vigtig ting. 
 
Man kan jo så sige på den anden side, så opmærksomhedsmæssigt, der har de jo fået rigtig meget 
opmærksomhed. Og har været med til at sætte ny fokus på dansk mode. 
 
Men man sk
er jo kun godt, hvis du kan bruge det til noget. Altså hvis du er repræsenteret i alle butikker og i 
mange butikker i de store byer over hele verden, og så får opmærksomhed, så er det supergodt. Så 
kan dit salg vokse ret meget. Men hvis du er i fem butikker, ingen kan finde, og så får rigtig meget 
opmærksomhed, så giver det jo ikke nogen stor værdi. Så kan det være, at du kan sælge en lille 
smule mere, men det er ikke… Et eksempel på det er nogen, som jeg kender ret godt, som hedder 
Biomega, som laver designercykler, som bare har fået helt vildt meget opmærksomhed. Men fordi 
de ikke har haft alt det andet på plads, har de simpelthen ikke kunne omsætte det 
fo
de første designercykler. Men de har ikke haft alt d
d
 
Så der skal også en fy
 
Ja du skal have hele distributionen… Hvis 
kunne rykke dem. 
Ja, der skal man i hvert fald passe på, at man ikke bliver benovet over opmærksomhed i sig selv. Og 
der tror jeg da, at du har ret i, at der er nogle af d
o
 
Man kan også sige, at der er mange af de mere designdrevne danske modevirksomheder, der måske 
starter med en vision om designet, og måske ikke så meget forretningsførelsen, og så er det måske 
der kæden springer af… 
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Ja, det er vel der de fleste er startet i København. Jo, men der er jo brug for nogle mere 
forretningsorienterede folk. For det kan jo godt være en attraktiv branche, men jeg tror også det er 
en lidt usikker branche. Investorer føler, at det er sådan lidt… fordi de ikke har så meget styr på det 
og ikke helt forstår de kreative processer. Så kan det være en lidt svær branche, at bevæge sig ind i. 
Det er i hvert fald min fornemmelse fra nogen af de investorer, jeg har talt med. Man vil hellere 
investere i noget mere sikkert, noget teknologidrevet. Det kan også hurtigt gå galt for en 
modevirksomhed, ikke, hvis designeren mister touchet. Man er meget afhængig af nogle få 

ltså, nu nævnte du den danske modeuge, og at den også får opmærksomhed i udlandet. Er du 
slag for, at danskerne er meget begejstrede, for 

u har vi en modeuge og tror, at vi får lige så meget opmærksomhed New York og Milano… 

ej, det gør vi ikke! Slet ikke. 

aktum er, at der er mange andre byer, der også har modeuger, som man heller ikke hører om… 

 er mere i kategori to, 
ammenlignet med Hamborg og Stockholm. Der er det mit indtryk, at vi får mere opmærksomhed, 

 fald, de tal, jeg har set, det 
r jo steget fra år til år. Så man kan sige, vækstmæssigt har det jo været en rigtig sund udvikling. 

ellige ting, men for andre så er det jo noget, der 
omplimenterer hinanden. Noget, der er en meget stærk kreativ kultur, og nogen, der er meget 

tisk gøre. Man skal nok 
øre op med den der, at det er to forskellige ting. Og man skal nok sige, at i hvert fald hvis man er i 

tningsmæssige med. Det er ikke nok at have en af delene. 

vne bundlinjetal til at bakke det op med? 

t skal hele tiden udvikle sig for ikke at gå i stå. Det bliver det svære. Men 
ltså, man har jo nået en kritisk masse, hvor det ikke lige forsvinder, heldigvis. Og så hvis de to dele 

kunne blive integreret endnu bedre. Altså Bruuns Bazaar har jo for eksempel fået en direktør ind 

personer, så det er nok en udfordring. 
 
A
sikker på det? Jeg tænker lidt, om det igen er et ud
n
 
N
 
F
 
Men det er vel heller ikke det, der er nogen, der siger? Folk siger vel ikke, at den er på niveau med 
dem. Der er ligesom niveau 1: New York, Milano, måske London. Så det
s
men det har jeg intet belæg for at sige. Det er bare, hvad jeg har hørt. Men jeg tror, der kommer 
mange udenlandske journalister, det er jo steget. Altså jeg synes i hvert
e
Igen det er nok ret klart, at det får mere opmærksomhed herhjemme, end det gør ude omkring. 
Altså, det er jo helt vildt, tænk på, hvis andre brancher fik sådan hvert halve år, så var der bare en 
uge, hvor der ikke stod om andet end den branche. Det er jo ret vildt, hvor meget fokus det giver. 
Og det er jo et suverænt mediestunt. Gode billeder og det er sådan lidt flashy, og kendte folk, og så 
samtidig er det også en forretningsvinkel på det. Det kan ikke blive bedre. 
 
Man kan jo også sige, at det er et miks mellem branchemessen i Bellacentret og champagnefesterne 
rundet omkring, blandt andet herude på Holmen. 
 
Ja, ja, det taler folk jo også meget om, hvad der er ’det rigtige’. Men igen, det burde jo ikke være to. 
Fordi for insideren, der er det to forsk
k
stærkt kommercielle, det, synes jeg, da fint kan samles. Og det bør det jo fak
g
et lidt højere segment og skal kunne konkurrere, så skal man være meget kreative, men man skal 
også have det forre
 
Tror du, boblen kan briste på et tidspunkt, hvis man bliver ved med at sige, ”vi designer skidegodt i 
Danmark” og så bruger de mere forretningsdre
 
Ja… men jeg synes nu bare, at de er jo sunde. De fleste af de her modevirksomheder, de større, de 
har jo ret sund økonomi. Så jeg tror ikke rigtigt… jeg tror ikke, jeg ville kalde det en boble. Jeg tror 
mere, jeg ville sige, at de
a
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fra… det er en af de jyske virksomheder, og det har været en kæmpestor succes for dem. Og det er 
så sjovt at mødes med dem, det er to vidt forskellige kulturer. Han taler om tøj som var det 
grøntsager, ikke, og at få solgt det her. Og de her brødre, de taler sådan om de kreative visioner. 
Men når man har de to, hvis de kan samarbejde, så kan det virkelig blive til noget. Det tror jeg er 
vejen frem. 
 
Så det er med at få bygget bro på en eller anden måde… 
 
Helt klart. Det kan du også se på de… altså Tom Ford med Gucci, han var jo ikke alene, der var jo 

e blev 
ere åbne for et kreativt miljø. 

et er der mange af de små modevirksomheder knækker nakken, når de begynder at skulle til at 

 et eller andet, som ingen 
il købe. Det er min holdning til det. Det er ikke kun fordi, det er to forskellige verdener, der skal 

o, jo, men det er jo også lidt rigtigt, fordi det ikke er særligt fedt, det de laver i Bestseller. Men det 

ode, hvis 
er er ingen, der gider at købe det. Altså, så er det jo noget andet. 

en direktør, som drev det mindst lige så meget, som han gjorde. Og alle på LVMH, så har de en 
designer, der står i spidsen og er billedet udadtil, men det er jo i høj grad hele back office, hele 
organisationen bag, der får det frem. Så gad vide hvor langt Bestseller kunne komme, hvis d
m
 
D
tænke på administration, og ”hvordan får vi det her produceret i andre lande?”. 
 
Men nogen af dem, altså også for at være… hvis jeg nu skal sige… ved nogen af dem er det også 
fordi, de tænker kreativitet som sådan noget superudflippet. Man kan godt tænke noget, der er 
kreativt og kommercielt samtidig. Hvis de blev ansat et større sted, ville de skulle lære. Større 
virksomheder, de tænker jo i ting, de kan afsætte. Det er jo ikke sådan, at Prada bare sidder og laver 
vildt udknaldede ting, vel. De tænker jo også, i deres kreative proces, kommercielt. Det er jo det 
samme, det der med at man siger, at folk, der laver musikhits, de er ikke kreative. Det er helt 
forkert, altså, de er jo noget af det allermest kreative i mine øjne. Dem, der kan blive ved med at 
sprøjte massemarkedshits ud. Og det er sådan noget, tilbage til skolen. Hele den der kultur, det 
kæmper vi også tit med her, jamen hvis det er en stor virksomhed, med mange penge i, så kan det 
ikke være kreativt. Det er en virkelig oldschool fordom. Jeg synes tit, det er dér, det mest kreative 
og spændende bliver lavet. Snarere end at sidde i en baggård og kunne lave
v
kunne mødes. Det er også fordi, de kreative skal kunne tænke kommercielt. Altså kombinere det 
kommercielle og det kreative. 
 
Og det skal så starte lige fra deres uddannelse af? 
 
Helt klart ja. Værdinormer og kultur og hvad har vi af godt og dårligt. 
 
Jeg har lidt en opfattelse af, at netop de meget kreative ser det kommercielle som et fyord, og jeg 
har blandt andet hørt nogen sige, at det, de laver i Herning, det er jo ikke mode, det er jo tøj. 
 
J
betyder bare ikke, at kun gode ting er det, der ikke sælger. Selvfølgelig dem i Herning, de kunne 
sidde og sige, at det de laver i København, det er kun kunst. Altså hvordan kan det være m
d
Men altså mit indtryk, og det er særligt for Bruuns Bazaar, det er, at sådan tænker de nu heller ikke. 
Altså de er ret kommercielt orienterede. Og det er de jo også tvunget til, hvis de er gået ned mange 
gange. 
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Men de startede også lidt med en forretningsidé på en eller anden måde. Var det ikke noget med at 
de havde en sandwichbutik…? 
 
Jo, og så var der hende der Rützou, der var designer. Og så begyndte de selv. Jo, så de kommer 
mere fra en entrepenør-verden, det er nok rigtigt. 

 Danmark, altså Day Birger et Mikkelsen 
ar jo Keld Mikkelsen, der sidder og trækker i trådene… 

g de vokser bare 
ke, de er bare altid enkeltmandsvirksomheder. Fordi de kun tænker meget ensidigt på det rent 

 

 
Det kendetegner jo lidt dem, der er blevet mellemstore i
h
 
Det tror jeg, du har helt ret i. Det er det, der er det svære at få med. Men altså det er meget få, der 
bliver store bare det kreative. 
 
Det skal følges op? 
 
Ja, det er jo det samme i vores branche, der er jo helt vildt mange enkeltstående. Tallet er helt… det 
er noget med, at 95% af alle designvirksomheder er enkeltmandsvirksomheder. O
ik
formgivningsmæssige, og så tænker de ikke kommercielt. Det er jo også fint nok, men så er det bare 
ikke et erhverv, så er det noget andet. 
 
En hobby … 
 
Ja, eller kunst. 
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BILAG E 
 
 
 
Interview med Eva Kruse 
Direktør 
Danish Fashion Institute (DAFI) 
27. maj 2008 
 
Indledningsvist briefede jeg kort om specialets formål og indhold. 
 
Hvis du vil starte med a
arbejde går ud? 

t fortælle lidt om, hvad I laver i Danish Fashion Institute, - hvad jeres 

om… hvad skal vi kalde det…kompetenceudviklingen af 
ltså tilførslen af ny viden, sikring af de platforme, der gør at branchen kan mødes og 
erfaringsudveksle med hinanden, så vi sikrer, at erhvervslivet tager det ansvar for 
talentet på skolerne, som de bør, og omvendt også at skolerne får noget erfaring inde 
rne. Altså at der findes et netværk, hvor branchen som hele har adgang til hinanden 

g har mulighed for at hjælpe med, at vi ikke taber terræn. 
g at vi som organisation hele tiden selvfølgelig skal holde øje med: hvad er det der sker af ny 

 den danske modebranche mangler at have, eller som vi skal 
ikre at den i hvert fald er i øjenhøjde med, så vi ikke taber, internationalt, markedsandele på grund 
f det. 

r der nogen konkrete tiltag… 

en altså, det er jo en blanding af… dels har vi søgt en masse penge, som vi ikke har fået endnu, 
om skal være med til blandt andet at udbygge de der videndelingsplatforme, fordi det er noget af 
et der er sværest at få folk til at betale for. Det er nemmere at få dem til at betale for annoncer til 

odeuge, for der skal de alligevel alle sammen vise sig fra deres bedste side osv. Så man kan 
ige, der hvor branchen måske har sværest ved at følge med, det er ved det her 
ompetenceudviklingsmæssige, for den er ikke særligt uddannet i forvejen, så den er ikke særligt 

n, og den er heller ikke særligt vant til at læse eller tænke abstrakt, eller… 
ltså det er lidt groft sagt, lidt generelt sagt, men altså det er det område, hvor at de har sværest ved 
t finde pengene og tiden til det. 

statslige midler at introducere det i første omgang og opbygge de 
latforme, så med henblik på at de forhåbentligt selv vil finansiere det i fremtiden. 
en vi laver konferencer og seminarer og work shops og salgs… altså kurser og uddannelser, en og 

es, hvor vi hiver et hold ud og tilfører dem den viden , vi mener de har brug for. 

ynes du at den danske modebranche er god til at bruge hinanden og til at sparre? eller er det mest 

 
Ja, hvor meget bånd har du? Altså DAFI er en netværksorganisation, der er stiftet af og for den 
danske modebranche, og vi har to hovedfokus, to grundpiller vi hviler på, hvor det ene er 
positionering, markedsføring, formidling af dansk mode globalt, hvor Copenhagen Fashion Week er 
vores vigtigste værktøj. 
Og på den anden side handler det 
branchen, - a
videndele og 
udviklingen af 
fra virksomhede
o
O
viden, ny innovation i verden, som
s
a
 
E
 
Jam
s
d
en m
s
k
vant til at modtage vide
a
a
Så derfor er vi nødt til via 
p
M
to og tre dag
 
S
noget med at holde på kortene? 
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ej, altså, den har i hvert fald været eller d hederne er 
 typisk også familieejede eller drevet af en designer, og udsynet og overskuddet er utroligt lille i 
ange af de små virksomheder. De kæmper for at overleve og derfor er det svært også at finde tid 

ske kunne virke som en langsigtet investering, men som ikke nu og her 

ition for, men vi tog… vi var en gruppe i modebranchen, som 
, på at lobbye i branchen, holde møder og høringer og tale med 

før vi stod den dag, hvor vi så kunne stifte det, og nu har det eksisteret i to et halvt år. 
chen vil det her og har lyst til at 
er mere end 110 medlemmer i 

, at vi 
 

også markedsføringsmæssigt, så har vi brug for hinanden, så har vi brug for 

er, at de meget designdrevne virksomheder slår sig ned i København, det er her de starter og 
 der ligger herovre, eller også kommer de fra Kolding og herover. 
n lære af hinanden. Det er… sådan lidt groft sagt kunne man sige, at 

 
, hvad det er, så tror jeg, man kan karakterisere det som 

N en er meget præget af enlige øer. Og virksom
jo
m
til noget der kunne… der må

oblemer, man sidder i. løser de pr
Så nej, det har den rigtig dårlig trad

 at løbe instituttet indbrugte tre år på
lk en til en, fo

Så det er jo en meget ung organisation, og det er meget nyt, at bran
øre det her sammen. Men initiativet er taget i branchen, og der g

netværket nu, som jo i hvert fald alle sammen på en eller anden måde har sagt, ”vi kan godt se
er nødt til at stå sammen for at blive stærkere, og hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger i et

lobalt billede, g
hinandens succeshistorier, i stedet for at blive needy-greedy, og tænke, at vi er konkurrenter”. For 
hvis man betragter hinanden som konkurrenter, så er det fordi at man tænker på Danmark som 
markedet, det er klart. På det danske marked er Rützou og Bruuns Bazaar vel formentlig 
konkurrenter om en målgruppe på en eller anden måde, men i det globale billede har vi overhovedet 
ingen konkurrence med hinanden, der har vi tværtimod brug for hinandens styrker. 
 
Føler du, at der er et skel, det synes jeg ofte man hører, mellem de mere forretningsdrevne 
virksomheder i Jylland blandt andet og så de mere kreative virksomheder i København? 
 
Altså der er et skel imellem Jylland og København, på den led at i hvert fald så tror jeg for 
københavnerne, der er der utroligt langt til Jylland. Jeg tror for folk, der bor i Jylland, jeg er selv fra 
Århus, der synes vi ikke, der er helt så langt til København. Og alle de jyske virksomheder bruger 
København som deres platform under modeugerne. Jeg tror dels, er der selvfølgelig noget 
mentalitetsforskel, som jeg tror gør sig gældende i alle mulige andre erhverv også. Og det man også 
an se k

det er også de skoler, de går på,
å jo, der er en forskel, og vi kaS

det ene er godt købmandskab og det andet er der, hvor de lidt større vingesus er og visionerne, og 
måske også de designmæssige nyskabelser. Så vi har rigtig meget brug for hinanden, og jeg tror, at 
hvis vi på nogen måde skal kunne stå måls med noget internationalt, så skal vi tænke på os selv som 
én klynge, ikke som to. 
 
Tror du, det er opnåeligt? 
 
Jamen det tror jeg sådan set, det er, og det er på vej, men det tager lidt lang tid. Så dem, der startede 
med at gå ind i netværket i DAFI, er dem, der hurtigst har kunnet se den fælles vision, den 
langsigtede vision. Og der er en håndfuld jyske virksomheder med, men desværre ikke ligeså 
mange, som der er københavnske. 
 
Hvilke særlige træk vil du sige, at der er ved den danske mode? Du må gene sætte for eksempel tre 
rd på… o

 
Jamen det er jo svært at sige… der er jo langt mellem Brandtex og Baum und Pferdgarten, men hvis
man skal kunne sige noget fælles om
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demokratisk mode, forstået på den måde, at det er relativt tilgængeligt prismæssigt, det er 

ativt høj æstetisk sans, det meste af det, der bliver lavet, - også det 

ed en ordentlig 
ilskinsjakke eller et eller andet praktisk, for man skal jo have noget ordentligt overtøj, når man 

set og så i 
irkeligheden noget relativt praktisk, sådan funktionelt. 

et 

r all, og så det her med den funktionalistiske approach. 
eg tror, når udlandet kigger på os, det ved vi i hvert fald med de undersøgelser, vi har lavet, så 

 livsstil, men der tror jeg, at de tænker meget på det der boho. Jeg tror 
eget, at det er de mærker, det er dem, der kommet ud over landets grænser og har markeret sig 

ndet, når vi spørger indkøbere eller presse, hvad de tænker om 
et, så tror jeg, at de forestiller sig danskerne som nogle utroligt afslappede, og det tror jeg hænger 

en er det så en livsstil, man kan sælge til udlandet, når den er så dybt forankret i den 

designmæssigt noget, der som regel møder de fleste mænd og kvinders ønske om, hvordan de gerne 
vil se ud. Det er ikke så avanceret, at den brede masse ikke kan være med. 
Så har vi været tidligt ude i out-sourcing, vi har en god tradition for at kunne få produceret den 
rigtige kvalitet til prisen. Så folk får faktisk ’value for money’. 
Og det er alt andet lige med en rel
vi talte om før, købmandskabet i Jylland, altså de laver jo masser af smukt tøj, som på den måde gør 
at noget bliver udbredt til masserne. Altså det at se godt ud og gå smart klædt er noget, alle kan 
være med på, hvis man køber dansk tøj. Og derfor tror jeg, det demokratiske på en eller anden måde 
kan karakterisere det. 
Så har meget dansk mode også det, at det har et funktionalistisk design. Og det tror jeg handler om 
at dem, der designer det, de bor i Danmark, og hvis hovedparten af dem er kvinder, så er det også 
arbejdende kvinder, og jeg tror, at vi tænker tøj ind i en hverdag, hvor det skal kunne passe ind i et 
liv, der gør, at du skal kunne springe op på cyklen og ned i daginstitutionen. Hvor det der skel 
mellem aftentøj og dagstøj udviskes lidt. For vi er ikke sådan nogen, der rigtig på den måde går 
hjem og klæder om mange gange og kommer ud igen i noget nyt. Vi er ikke som italienerne eller de 
franske kvinder, som er sådan meget bling-bling, men de fleste danske kvinder er sådan relativt 
smart klædt på, fra de går ud af døren om morgen. Så på den måde tror jeg, at dansk mode har det 
der funktionelle, at det skal kunne bruges. Og du kan godt se en pige på cykel m
o
cykler frem og tilbage fra arbejde, men du kan se, at der kommer noget med noget chiffon ud og 
pallietter og en stilet, alt muligt ud under. Så det er sådan en blanding af noget dres
v
Så det tror jeg egentlig også, ligger meget i det, fordi man kan sige, i en periode har vi så ejet den 
der boho-stil, i hvert fald hvis man kiggede på netop sådan nogen Munthe plus Simonsen og Day 
Birger Mikkelsen og Rützou, og hvem der sådan har været med til at tegne billedet. Men det er jo 
en modetendens, kan man sige, den har jo været ude i nogle år, og nu er den jo faktisk helt vildt ’en 
vouge’ igen. 
Men altså man kan sige, at indenfor møbeldesign og arkitektur har vi jo været meget kendetegnede 
ved nogen, der lavede noget der var minimalistisk, og det synes jeg ikke har passet til det, vi har s
tøjmæssigt. I hvert fald ikke fra alle virksomheder, men så igen så tager vi Mads Nørgaard op af 
posen, og det kan man sige, det er jo egentlig sådan en ret enkelt og minimalistisk linie, der kunne 
nærme sig det vi er kendt for indenfor møbeldesign. Så på den måde synes jeg ikke, man sådan 
stilmæssigt kan bokse det. Men man kunne sige at fællesnævneren kunne være det her med det 
demokratiske, fashion fo
J
siger de meget at det er en
m
lidt. Malene Birger, Day Birger et Mikkelsen og Rützou og Munthe plus Simonsen og Bruuns 
Bazaar og sådan nogen, fordi de kender jo ikke underskoven. Og der kan være rigtig mange 
mærker, som det godt kan være, at folk de kender, men som de ikke ved, er danske. Så jeg tror, det 
er det, der blander sig lidt for udla
d
sammen med den tøjstil, der kommer fra de der huse, jeg nævnte før. 
 
M
skandinaviske hverdag? 
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Jamen det ved jeg ikke, fordi livsstilen ved jeg ikke om passer, for jeg tror mere den afspejler det 
der boho, vi er jo ikke sådan specielt boho, og det er sådan relativt koldt, så det er også en enormt 
sjov stil egentlig, fordi den er helt klart pænest med brun hud, så hele vinteren ser det sådan lidt 

okratiske mode, 

n del af den nordiske modeidentitet, ikke kun den danske, men den nordiske. 

oget, de har brugt markedsføringsmæssigt, 

ergi, sociale forhold, dyrevelfærd osv. 

tionsfaciliteter, der 

men altså det er hvert eneste 
unkt, der har en nuance, hvor man ikke bare kan generalisere. 

etværket skal træde ind, det er der, hvor de kan bruge hinanden, og hvor vi 
ar brug for at videndele. 

skægt ud det der med utroligt mange pallietter og lag og alt muligt ikke. 
Så nej jeg tror ikke, at det er det, jeg tror, det der ’fashion for all’-koncept, den dem
den tror jeg, vi kan sælge, og så tror jeg, der er noget mentalitet og noget livsstil, vi kan sælge, men 
jeg tror ikke, det ligger så meget i det der boho, jeg tror mere, det ligger i det her, nu kan man se, 
der er sådan en ny bølge i modebranchen og i alle erhverv i virkeligheden, der handler om en større 
social, etisk, miljømæssig ansvarlighed. Og den tror jeg godt, at vi ville kunne med rette tage og 
tilegne os og gøre til e
Fordi den ligger ikke så langt fra vores kulturarv. Selvom der er virksomheder i Tyskland, der er 
længere, og i USA og i England, som er langt med det her CSR osv., så er der ikke nogen lande 
eller sektorer, der kan løbe med den, men det ville vi godt kunne. Altså, og det tror vi kan gøre 
noget for at tilegne os, sådan så når man køber ind i noget, der er dansk design, så er det også noget 
med, at man køber ind i noget, hvor man ved, at der er taget nogle større hensyn, i forhold til 
hvordan det er blevet produceret. 
 
Har du nogle konkrete eksempler, nu ved jeg Noir blandt andet, men… 
 
Jamen jeg siger ikke, at det er noget, vi gør i dag, men det er noget, vi skal gøre. Altså jeg tror ikke 
at der er…, altså vi testede det, vi har lavet en undersøgelse sammen med Dansk Erhverv blandt 
vores medlemsvirksomheder, og fundet ud af at over 50% af dem har en Code of Conduct og på den 
måde har lagt an til det i den retning, men det er ikke n
fordi det, der er problemet med det, er jo også, at de kan jo godt se, at lige så snart man stikker 
næsen frem, så kommer journalisterne også og graver i hvor meget. Og derfor er der rigtig meget 
frygt forbundet med at gå den vej i hvert fald markedsføringsmæssigt. Men det vi skal, og det, vi er 
gået i gang med at arbejde hen imod, det er en tiårs-plan, og sige ”her vil vi gerne være om ti år” på 
miljø, etik, en
Så det mere handler om, at branchen skal være ambitiøs på det område og være mere visionære på 
det, og være de første, der går ud som samlet branche og siger, ”det vil vi, det her er noget, vi helt 
konkret vil arbejde for og imødekomme”. Og det, tror jeg, er stærkere egentlig også i virkeligheden, 
og det vil også give dem den arbejdsro, der skal til end at gå ud og sige ”hey! her er totalt rent mel i 
posen, I kan bare komme an”, fordi det er der ikke, og det er enormt svært for især små 
virksomheder at kontrollere deres produktion, og det skal vi gøre i netværk. Der er der, de har brug 
for hinanden. Brug for hinanden til at dels finansiere det at monitorere de produk
findes i de områder, hvor de producerer og måske endda pulje og lægge deres produktioner de 
samme steder, så de tilsammen udgør større kunder, så de kan lægge et større pres. 
Og så kræver det, at vi som organisation sammen med det offentlige er med til at hjælpe dem med 
at endevende hver del, fordi det er så komplekst, når først de skal dykke ned i det, fordi man kan 
forestille sig, at man ville sige nej til børnearbejde, men det er ikke så nemt. Børnearbejde kan i 
nogle lande i verden være en nødvendighed for at familien overlever, og derfor bliver vi nødt til at 
tage det forhold ind, at hvis man ikke skal lægge byer øde, så er vi nødt til at acceptere, at børn er 
med i nogen grad. Så kan det være man skal sige, ”godt de skal være fyldt ti og det skal være 
ledsaget af skolegang”, jamen så er det det, vil skal i de områder, 
p
Så det er klart, at hver eneste gang, at en lille virksomhed begynder at dykke ned, så taber de 
pusten. Og der, tror jeg, n
h
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Men vi er i gang med et nordisk projekt, for de nordiske modebrancher, sammen med de nordiske 
ministerier, og det tror jeg kan blive en stærk markedsføringsparameter. Men det er ikke dansk 
alene, men det er simpelthen fordi, at hvis vi skal gøre en forskel, og hvis vi skal pulje om 
ressourcerne, og hvis vi skal kritisk masse til faktisk at bære en faktor globalt i forhold til det her 

erer klima, men som også handler om en hel masse andre etiske 
g sociale og miljømæssige forhold. 

vorvidt synes du egentlig, at der har været politisk opbakning til de tiltag, I har lavet? 

inister synes er en god 

rbejder jo 15-18 

æfte Danmark og politikerne og de 

emne, så er vi nødt til at gøre det i en større skala. Der er det ikke en gang nok at lægge armen om 
jyderne, der skal vi have vores nordiske brødre med og i særdeleshed Hennes og Mauritz, som jo er 
næsten tre gange så store som hele den danske modebranche. 
 
Men altså helt konkret, bare lige for at give dig et par pejlepunkter mere på det. Vi laver en fashion-
summit under klimatopmødet, så det her bliver annonceret og underskrevet. Så det en vigtig del af 
arbejdet går ud på nu, det er at få formuleret en fælles Code of Conduct for den nordiske 
modebranche frem mod december 2009. 
Og mens vi har den globale bevågenhed på Danmark i 2009 i forbindelse med klimatopmødet, hvor 
der er en masse talende slips i Bella Centeret, så sørger vi for at der også er en anden agenda og et 
kreativt erhverv, der vil sige noget, som gerne vil vise vejen, og som gerne vil være ambitiøse på 
alle de her områder, som så inklud
o
 
H
 
Jamen, ingen indtil nu, faktisk. Altså da vi stifter… da vi samler branchen, der har vi faktisk det 
første møde hos Bendt Bendtsen, inden vi stifter. Og man kan jo ikke andet end at synes, det er en 
god idé, det syntes han også, når det faktisk for en gangs skyld ikke er noget, der kommer udefra 
eller oppefra eller fra forskningsmiljøet, eller et eller andet, men at det faktisk er erhvervet selv, der 
siger: ”Vi vil gerne. Vi vil gerne samarbejde, vi vil gerne indgå i netværk, vi vil gerne etablere en 
organisation – en netværksfacilisator, som kan hjælpe os med at bliver drevet fremad med henblik 
på mere vækst og øget beskæftigelse og mere eksport”. 
Det kan man selvfølgelig heller ikke andet end som økonomi- og erhvervsm
idé, men det, der er med det offentlige system, og det politiske system i det hele taget, er, at hvis 
ikke agendaen allerede er der, hvis ikke du passer til en overskrift eller en pulje penge, eller hvis 
ikke du passer til det, der i forvejen kører, så kan det være en lige så god idé, og det kan være 
utroligt flot, at branchen endelig er kommet sammen, men så er der ikke pengene. Så det tror jeg 
ikke var uvilje fra hans side, men der kom lige som ikke det store. 
Vi fik 500.000 kroner at starte på det første år, og så havde vi medlemskontingentet, der var meget 
lille, du betalte 10.000, nu betaler de 15.000, om året. Men det gjorde, at det var en meget hård start, 
det var virkelig på… og det er det stadig, nu har vi fået nogle flotte lokaler at sidde i, men vi er tre 
mand høj, og vi løfter en modeuge og alle de der aktiviteter i løbet af et år. Så vi a
timer i døgnet og har gjort det i to et halvt år, og skal stadigvæk hele tiden sørge for at være til 
værdi for branchen, for overhovedet at eksistere. Hvis ikke de synes, at vi laver det, de lige havde 
behov for, så er de jo også troløse, kan man sige. 
Men heldigvis så har vi skulle bevise vores værd, og vi har også skullet, på den politiske bane, 
ligesom vise at branchen havde potentiale. Og derfor har det været en meget bevidst strategi for os 
at noget af den platform, vi har bygget omkring Copenhagen Fashion Week, har egentlig også 
handlet om at bekræfte den internationale del af modeverden, der var, og de mange mange mange 
tusinde indkøbere og pressefolk som er i byen, men også bekr
danske medier i, at modebranchen er af en relativt stor størrelse, og modeugen er en begivenhed 
som har en betydning for Danmark i et globalt billede. 
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Fordi den var jo indtil da, indtil vi stiftede det her, og vi begyndte at lave Copenhagen Fashion 
Week, der var den jo to messer. Det vil sige den foregik bag lukkede døre nede i Bella Centret og 
nede i Øksnehallen. Hvor det vi har sagt, det er: jamen vi skal have en officiel kalender, vi skal 
koordinere alle shows, som vi skal have ud, vi skal have showområder, vi skal sørge for, at der er 
kommunikation, der rækker sig mod pressen, at der er servicefunktioner, der tager imod dem fra de 
lander i lufthavnen til de bliver guidet rundt, at de føler, at de bliver bekræftet i deres valg, at de har 
valgt rigtigt. 
Men vi skal også have det ud i bybilledet, vi skal have det gjort relevant for københavneren, at der 

gumentere for at dække modeugen, fordi de siger: ”jamen 

så blevet opmærksomme på det og kommer ud og deltager. Vi 
r utroligt glade for at have både ministre og borgmestre og andre forskellige ordførere, der går ud 

n noget ’ti-
h ti-tah’, der hører til i Alt for Damerne, men hvor det er… og jeg tror lidt, det var det prædikat, vi 

 alle deres internationale erhvervskontakter, 

n niende-tiende plads. 

mer der måske 5.000 mennesker ind. Men det er 

så man kan sige på den laaange løbebane vil 
vi jo gerne være den femte, altså når man nævner hele rækken at modebyer, så kunne vi jo rigtig 

er modeuge. Og det gør vi med storskærme og med et helt program, der hedder Copenhagen 
Fashion Weekend, der er alle de aktiviteter, man kan gå til, når man er almindelig forbruger. Og 
også at der for pressens skyld er bliver vist, at det her, det er noget, der betyder noget. Fordi den 
danske dagspresse har haft svært ved at ar
det er jo en lukket fest, vi vil ikke skrive spalte op og spalte ned om noget folk ikke kan komme til”. 
Og det er virkelig noget af det, vi har lavet om på. Altså da vi startede, klippede vi og havde en 
mappe med presseklip, hvor at vi har en fire fem mapper per modeuge, i presseklip fra dansk presse, 
så det er vokset i den hast. 
Og man kan sige, at politikerne er og
e
og deltager i modeugen. Ligesom de gør internationalt, hvor modebranchen ikke er såda
ta
havde: ”Design uuuhhh det er fint!”, ikke? Det er sådan tæt på kunst, at nogen laver flotte stole og 
lamper og arkitektur, mens mode er blevet puttet ned i sådan noget med nogle dumme blondiner, 
der godt kan lide tøj, og at det hørte til i damebladsverdenen. 
Og der har vi jo… dels kan man sige, at det er vores fjerde største eksporterhverv, så der er rigtig 
god grund til at kigge på, hvad det erhverv, det kan. Modeugen er den mest betydelige 
tilbagevendende begivenhed København har, overhovedet. Altså af international kaliber. Dansk 
Erhverv har lavet en undersøgelse for et år siden blandt
hvor de har sagt, hvad har haft størst betydning for Danmarks image. Jeg har den, hvis du vil have 
den. Nummer et er H.C. Andersen-året, nummer to var EM-mesterskabet i ’92, nummer tre var 
kronprinsen bryllup, og nummer fire var EU-topmødet i 2002, og nummer fem var Copenhagen 
Fashion Week og nummer seks tror jeg var MTV-awards. Og man kan jo sige af alle dem er det jo 
’has beens’, altså det er jo ting som simpelthen er long gone, bortset fra Copenhagen Fashion Week, 
og ned af listen fortsætter det så, jeg tror, INDEX ligger et sted på e
Men altså, der er jo god grund til at fokusere på, hvad den modeuge kunne få af betydning, hvordan 
den internationalt kan sende nogen bølger ud over verden og fortælle noget om Danmark, som et 
land, der producerer noget af høj kvalitet og noget, der har en stor interesse. Det er også 
Nordeuropas største begivenhed den modeuge, den tiltrækker 550.000 mennesker to gange om året, 
og på den måde er den, sammenlignet med vores nabolandes modeuger, meget meget større, altså 
jeg tror Berlin tiltrækker mellem 13-14.000, når der er modeuge. I Frankrig, under modeugen, hvor 
kollektionerne bliver præsenteret på runways, kom
fordi de har adskilt deres market week og deres fashion week. I Danmark er det en og samme. Så vi 
har både messeaktiviteten og modeuge, altså runway kollektionerne samtidig. Det har vi god grund 
til at beholde, for det er noget af det, der gør, at det har kritisk masse, og at den har så stor volumen, 
som den har. 
Men i øjeblikket er vi i gang med at bygge modeugen ud. Målsætningen med modeugen er egentlig, 
at det ikke skal være en dansk modeuge, men en international platform. Det er alle andre 
internationale modeuger, som vi benchmarker mod. Alt
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godt tænke os, at der et eller andet sted i rækken dukkede Copenhagen Fashion Week op. Og det er 
ikke sådan specielt vigtigt, om vi bliver nævnt som nummer fem, men Women’s Wear Daily, som 
er den der daglige modeavis, der udkommer over hele verden, de har gjort det for nyligt i en artikel, 
altså nævnt i flæng, om København i virkeligheden var den femte. Så det er første gang, at det også 
er kommet udefra, at vi har hørt det. Det der er vores teori, er jo lidt, at det må være en 
selvopfyldende profeti. Hvis vi bliver ved med at sige det, så kan det være  der til sidst er nogen, der 
tror på det. 
Men det, der er, det er, at vores modeuge, uanset hvor dejlig en by, det er, og hvor god infrastruktur 
vi kan lave, og hvor mange serviceydelser vi kan stille op, og hvor flotte messer vi kan bygge og alt 
muligt, så er vi ikke bedre end det indhold, vi har at præsentere. Og igen vil jeg sige, at der har vi en 
god grund til at partnere med nogle af vores nordiske brødre og søstre. Fordi svenskerne 
eksempelvis laver en masse seje mærker, og hvis vi skal kunne noget på en lang løbebane, særligt i 
forhold til pressen, så skal vi pulje med dem. Så det er det, vi selvfølgelig arbejder hårdest for, det 
er at det her skal foregå. Fordi vores modeuge alt andet lige er den største, så vi forsøger at få 
trukket initiativet ud af kroppen på dem til selv at lave deres egen modeuge. De har en lille 
modeuge deroppe, hvor de samler de fleste af deres. Så jeg håber, at vi fra næste gang har 5-6 

rede. London er sådan mere noget 

ne, for vi 

n sige, jamen det kunne vi da også, - vi kunne også tage alle pengene, vi overhovedet 

svenske mærker på kalenderen. 
Alle, der er værd at nævne, bruger jo København som en salgsplads, men vi mangler, at de også 
lægger deres show her. Egentlig også for at kunne forstærke den historiefortælling om København, 
som jeg gerne vil have ud internationalt, som handler om at det er en ’creative hob’. Altså vi er 
ikke… Hvis Paris ejer haute couturen og ejer det der ’fine’ ligesom ’fine cuisine’ i deres køkken , at 
de også ejer fine arts indenfor mode. Italienerne ejer måske den platform, der handler om 
accessories og lædervarer og det mere bling-bling-oriente
undergrund og noget eksperimenterende. Og man kan sige, New York har jo de store kommercielle 
huse, den brede apparel og leisure wear og sport. Og det er jo en grov generalisering, for de har jo 
alle sammen noget af det hele. 
Men så kan man sige, hvilken hylde er det så København skal have, og der tror jeg godt, at vi kunne 
lande på sådan et sted, der hedder ’spot the next big thing’. En creative hob, en talentfabrik, hvor du 
kan komme og finde den næste designer. Jeg ville ikke have noget imod, hvis København også var 
en platform, hvor man viste i fire sæsoner og så flyttede videre til en af de større modeuger. Men 
altså jeg tror, vi har et marked der, hvor at vi ville kunne lande på noget. Også igen det her med 
tilgængelighed, at der er mærker, der ikke stikker fuldstændigt af i pris. Det er klart, at Noir er 
dyrere, og jeg synes også, at der er nogle af de danske mærker, der skal skrue op for priser
har brug for også at have en overklasse, for at have en middelklasse og en underklasse prismæssigt. 
Men det at vi kan lave, så cool looks og så meget fedt design og så ungt og street wear og 
jeanslinjer og alle de der ting, men uden at det behøver at koste alverden. 
Så der tror jeg, vi har et segment at ligge i. Og derfor kunne man sige, at det de internationale 
modeuger meget gør, det er at de, eksempelvis i Berlin, hvor de kæmper meget hårdt om at blive 
den femte, så betaler de en Zac Posen for at vise i Berlin, så betaler de, fuldfinansierer hans show. 
Det er IMG, der også ejer New York Fashion Week, der ejer modeugen i Berlin, og så flyver de 
celebrities ind. Men det de gør, det er jo, at de tager et fremmedelement ind på deres bane, som 
viser der én gang, han viser der jo ikke igen, og han viser formentlig samtidig i New York, fordi det 
kan han ikke undvære det marked. 
Og der kan ma
kunne skrabe sammen, og så kunne vi betale Marc Jacobs for at komme og vise i København. 
Selvfølgelig kunne det være cool, og det ville kåres som hypet, men det forstærker ikke 
historiefortællingen om, hvad København er. Og han ville som sagt stadigvæk vise sit show i New 
York. Så vi ville ikke trække… altså vi ville selvfølge tiltrække nogle journalister, som ikke ville 
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opleve ham i New York, men historiefortællingen ville ikke blive om København. Og der ville ikke 
komme noget ud om København eller den nordiske region eller noget som helst, tror jeg, i den 
forbindelse. Og hans billeder skal nok komme på style.com, men det ville blive dem fra New York. 
Så på den måde, der tror jeg, at vi gør det bedre ved at sige, at vi vil gerne have noget særligt og 
noget unikt at fortælle. Og derfor så vil vi gerne tage det bedste fra den region, vi er i, også det 
bedste fra den tyske og den hollandske, hvis det skal være, og det belgiske for den sags skyld. Men i 
virkeligheden samle det her, og så i første omgang henvende os til de skandinaviske lande, og vi har 

n der er mange danskere i danske virksomheder. Altså så jeg ved 

nsk. Men spørgsmålet er, om vi ville være med til også at geare 

rne og byen og udseendet 

 aftenen, når de skal ud at spise? Og der har vi simpelthen 

haft en del islandske mærker også på podierne og også et par svenske, og nu kommer der flere. Og 
vi gør det, at vi sikrer, at de får gode tider, og at de føler sig prioriterede. At vi viser dem, at vi 
meget meget gerne vil have, at de bruger den her platform, og at der er plads til dem. Fordi sammen 
tror jeg, at vi har en chance, hver for sig har vi ikke. 
 
Hvordan er din fornemmelse p.t., tror du, de danske modevirksomheder har svært ved at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft? Eftersom at det måske er lidt mere spændende at arbejde i New York, 
selvom stillingen måske er den samme… 
 
Det hører jeg egentlig ikke, me
ikke om de leder specielt meget. Jeg tror egentlig meget, at folk de bytter job hele tiden, det er 
internt, altså indenfor den samme branche. Jeg hører dem ikke tale så meget om, at de har svært ved 
at tiltrække sig… men jeg ved skolerne i hvert fald også kunne tænke sig at have flere internationale 
studerende. Og det ville jo give noget spænding og få dem uddannet her og få dem ind i loopet. 
Altså vi diskuterer det meget lige nu, at hvis vi skal lave en virtuel baseret videndelingsplatform for 
modebranchen, som vi er i gang med, men som vi mangler penge til, men skal den så være på 
engelsk eller dansk? 
For det er klart, at det ville gøre det hurtigere for folk at bruge, og nemmere hvis du lige kan skrive 
det på dansk og ekspertpanelet er da
branchen til et andet mind-set, hvis vi talte mere engelsk. Da jeg besøgte Ecco-sko i forrige uge, der 
var der forholdsvist mange udenlandske, og deres sprog var engelsk, de havde rigtig mange 
udenlandske både designere og i salg og alt muligt. Noir taler stort set kun engelsk internt, men der 
er rigtig mange af de andre virksomheder som bare taler dansk, som jeg tror klarer sig fint med det. 
Jeg ved ikke, om de mangler international arbejdskraft. 
Generelt er mit indtryk, at vi har et godt ry som by, de internationale journalister, vi har på besøg, 
og de internationale indkøbere, der kommer her, og det er jo rigtig rigtig mange, de er helt vilde 
med at være her. Og vi får generelt at vide, at det er sådan en lille perle. Og det sjove er, at tit så 
kunne vi jo godt tænke os, at de skrev mere om det tøj, de havde set. Men når vi læser, hvad de 
skriver, så er det meget oplevelsen af at være her, mødet med menneske
på det hele. 
Det er jo også det, vi ligesom er gået ind og har sagt, at vi arbejder på mange områder lidt som en 
turistorganisation, og vi tænker, at når du er her som indkøber, så er du her også som turist. Og de 
skal godt nok ud på messen og derude, der er jeg helt sikker på, at vores kolleger, der driver 
messerne, de gør det drøngodt, og sørger for, at den oplevelse er så god som overhovedet mulig. 
Men hvad sker der fra de lander? Og hvordan kommer de til deres hotel? Hvordan er oplevelsen og 
indslusningen i byen? Og hvad med om
en lufthavnsstand, som vi laver i samarbejde med messerne, hvor vi registrer dig til alle messer og 
du kan få materiale til alle messer. Og den er bemandet, og du kan få hjælp og råd og vejledning i 
hvordan du kommer ind til København, og du kan få dig en vand fra vores sponsor Aqua D’or, og 
du kan få noget service, hente den daglige modeugeavis, og blive guidet ind i København. 
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Og det er der rigtig rigtig mange, der er glade for. Og når de så er inde på hotellerne, dem af dem, vi 
ved, hvor er, fordi det registrer de sig på vores hjemmeside og fortæller, der sørger vi for, at der 
ligger velkomstpakker på deres hotel, sådan så de føler at ”aj, de vidste godt, jeg var her, og hvor er 
det dejligt”. Det er hovedsageligt pressen vi er startet med at fokusere på, men vi vil gerne udvide 
det til de andre også selvfølgelig. 
Men så har vi også et arbejde i gang, der handler om at få restauranterne til at holde længere åben, 
for meget tit så lukker deres køkken kl. ti og hvis folk har været til noget hele dagen og måske været 
på hotellet og hvilet, så skal de ud sent at spise, og der er det simpelthen for lousy, at vi kun har Rio 
Bravo og så Burger King, altså en burger kl. ti om aftenen. Så det er også et projekt der ligger idet. 
Der er en hel del restauranter, der er gået med i det, fordi de har fulde huse om sommeren. 
Og ud over det, så handler det selvfølgelig om at få byen til at koge, altså at der er rigtig meget, den 
lmindelige forbruger kan gå til. At der er rigtig meget, som borgerne synes er sjovt, at der er rigtig 

 komme til at show og blive inviteret til de lukkede fester, 
en at hele bekræftelsen af, at du har valgt rigtig, og at byen er et fedt sted at være. Det er sådan 

tigt, altså jeg tror, at det er vigtigt, at man tænker hele mennesket ind. Hvem er 

 af. Så skipper de et lille show. Vi vil gerne 

ve nogle flere. 

a
meget frit initiativ taget til i detailleddet, i restaurantmiljøerne, caféerne, natklubberne. 
Så der sker en masse, som også er åbent for nogle af de mennesker, som er her, som indkøbere, som 
måske ikke er smarte nok indkøbere til at
m
lidt Fakta: at det tager kun fem minutter, men vi vil bare gerne have, at du bliver lidt længere. Fordi 
der er rigtig mange, som kan klare det hurtigt at være i København, fordi infrastruktur og alting 
også er så god, og nogle gange bruger man, jeg har været chefredaktør på Eurowoman, og der 
brugte man uforholdsmæssigt meget tid på at være i Paris, bare på at komme fra det ene sted til det 
andet og på at stå i kø. Og der er der ligesom et flow i København, der kører på en anden måde. Så 
det er en enormt professionel oplevelse, samtidig med at den har det her præg af at være et 
overskudssted, hvor infrastruktur og alting glider. 
Og det tror jeg er vig
det, der kommer, og hvordan skal deres møde og oplevelse være med det her. Ligesom at vi også 
sørger for, at pressen får mad hele dagen på bussen for eksempel, fordi hvis deres blodsukker 
falder… 
 
…Så bliver de sure… 
 
… jamen altså det er jo rimeligt klart, ikke, og så står de
sikre, at der er flow i kalenderen, men også at vi lave gode lead-ins. At de store brands er med til at 
leade ind til et lille, mindre brand, sådan så de nye, små, kreative, stærke historier også får en 
mulighed for at blive set og hørt. Og der kan man sige, at den der pressebus er blevet sådan lidt 
essentiel, altså i starten var der folk, der sådan: ”Bus? Skal vi kører i bus?”, men nu er den blevet så 
populær, at folk næsten rejser sig før showet er færdigt for at få en plads, og det er ikke så godt, så 
nu skal vi ha
Men det, at de bliver serviceret og passet op, gør også, at så står de ikke af. De hopper ikke hjem til 
hotellet og tager et break, de bliver ligesom i loopet, for de ved, der kommer mad lige om lidt, og så 
tager de lige et show mere med. Og forhåbentlig er det også lidt den samme virkning, det har på 
indkøberne, at hvis de ligesom føler sig ordentligt imødekommet og taget af, og hvis hele 
oplevelsen af at være i byen er god, jamen så bruger de jo nok lidt flere penge ude på messen. Altså 
det er det, der er strategien. 
 
Hvis man sammenligner den danske modebranche med de fire store, hvilke lighedspunkter eller 
forskelligheder ville du så mene, der er? 
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Det er mest forskelle, vil jeg sige. Altså jeg tror generelt, så når vi har analyseret og kigget på de 
andre internationale… har du læst FORA-rapporten? 
 
Ja 
 
Den måler jo meget sådan kvantitativt også op i antallet af uddannelser og videncentre og så videre, 
og der kan man sige, der stikker vi jo lidt af. Der har vi lidt mindre af det hele, og måske 
selvfølgelig også givet, at vi er et mindre land. Men vi har også en dårligere kobling mellem den 
forretningsmæssige side og den kreative side. Og det er tit dette, der er problemet ved mange af de 
små nystartede virksomheder, det er, at de har ikke de kompetencer. Jeg tror ikke, at det er fordi, at 

 i Danmark, 

rive eller en drivkraft i mange af de små mindre 

 det er helt åndssvagt, at de ikke tænker mere professionelt. 
å jeg synes, at der er en grad af noget professionalisme, som de andre har mere af. Måske har de 

men om et eller andet, jeg ved det ikke, men når man kigger på det udefra, så 
er det ud som om at det er mere professionelt drevet. Hvor i Danmark er vi måske mere sådan 

 jeg ser det sådan lidt firkantet i dansk mode, og det er prisdreven 
novation, hvor de kigger selvfølgelig på, hvor kan vi få hvad til den rigtige pris. Nej der er måske 

i laver en stribet, men det er den samme”. Og så er der så 
isionsdrevet innovation, ikke, at designeren kan mærke, at det skal være lilla. At man har nogen, 

der tegner og rejser til Madrid og ser noget og dufter noget og kommer hjem og synes noget, ikke. 

designuddannelserne skal have det indbygget, fordi jeg tror ikke, det er en og samme person, der 
skal have de to kvaliteter, men vi skal have sikret, at der er et større match imellem. 
Og det at drive forretning, at man bliver en lille smule mere professionel omkring det
generelt måske, men særligt indenfor de kreative erhverv. At man ikke bare tror, at det er et 
iværksætterkursus, og at få lavet sig et SE-nummer og så en adresse, en web-adresse, og så er man i 
gang. Men at det at drive forretning, er noget, der kræver nogle helt andre tilførte kompetencer. 
Udover det så kan man sige, så er mange af de danske modevirksomheder som sagt jo igen 
familieejede, de lukker sig lidt om sig selv, investeringer er også lidt sværere at få gang i. 
Der er ikke ret mange børsnoterede selskaber, og vi arbejder heller ikke lige så meget i 
konglomerater, som de gør internationalt. Altså IC Companys, måske BTX Group, er noget af det 
tætteste, man kommer på konglomerater. Bestseller, men Bestseller er jo så igen et privatejet, 
personejet, set-up. Det der med at arbejde mere i clusters, tror jeg også godt, at vi ville kunne lære 
noget af. Altså der er også sådan en… der er et d
virksomheder, og også, tror jeg, noget der starter på skolerne, med at man gerne vil være sin egen. 
Og der er mange af dem, der ikke engang er interesseret i investor, som er bange for at give køb på 
noget suverænitet og som er bange for at skulle have nogen ind og skal være med til at lede det. Og 
jeg synes
S
mindre mave og drøm
s
følelser og visioner for, hvordan man gerne vil, og den lille virksomhed, og så videre, ikke. Så jeg 
tror vi har større forskelle, end vi har ligheder egentlig. 
 
Jeg synes også mange gange, at man kan spore et skel imellem at være kreativ eller kommerciel, det 
er lidt et fyord at være kommerciel. Og så har man jo også set skrækhistorier som Camilla Stærk, 
der fik solgt hele sit navn… 
 
Ja, det er lidt ærgerligt, at det at være kommerciel, er sådan lidt et fyord, fordi ’kommerciel’ kan jo 
sådan set godt kombineres med det andet. Det er noget med at have noget professionalisme i 
forhold til salg og til innovationsprocessen. Altså vi har introduceret brugercentreret innovation, 
hvor at vi også skal arbejde meget mere med det, og vi skal have kørt nogle virksomheder igennem 
nogle cases, som så også kan blive udbredt til branchen, på hvad de har fået ud af det. Men altså vi 
innoverer på to måder, som
in
tre måder, der er også en måde, hvor man ligesom baserer det på, hvad har solgt. Altså ”den her 
skjorte har solgt godt, vi laver den igen, v
v
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Og der er ingen af de tre ting, der er dårlige, men det ville være fint at kunne kombinere dem med 
noget andet. Med noget viden i markedet, om hvor er mit brand? og hvor går det hen? og hvordan 
kal jeg markedsføre mig eller positionere mig?. Der tænker jeg, fashion marketing er også et 

indre professionelle, end man er internationalt. 

, sammen med 

 samme som at du heller ikke 

t når noget er designet i Danmark, så er det 
g med nogle bestemte billeder, der dukker op i hovedet på folk, indenfor mode. Jamen så er vi nået 

t glæde af det, som hel industri. Men altså, der ligger jo ligesom nogle 
dbyggede mekanismer i sådan noget, som Danmarks Eksportråd, de har nogle puljer penge, man 

s
område, hvor vi er m
 
Kunne man forestille sig, at der kom et stort investeringsfirma til Danmark og nærmest byggede et 
konglomerat? 
 
Det tror jeg godt, altså man kan sige, at Baugur-gruppen er jo udmærket godt på vej, til i hvert fald 
at investere, de ejer jo både Magasin og Illum nu og Day, og de vil i hvert fald noget på mode. Men 
vi kan også se, at der er lidt kapital på vej, og vækstfonden er begyndt at anbefale til deres 
investorer, og jeg sidder også i en gruppe om at skabe fashion investment fonde
vækstfonden. Så det kommer til at ske, men det kræver også, at virksomhederne er villige. Og jeg 
tror meget, at når man tænker i investorer, hvis det ikke sådan er én til én, jamen så er det noget 
med at købe en større virksomhed, der har en stærk infrastruktur, produktion-, logistik- og HR-
administration på plads og så opkøbe mindre virksomheder og lægge ind i den struktur. Så man kan 
optimere de der processer, så det er sådan lidt cluster-teknikken. 
 
Jamen, jeg har faktisk ikke så meget mere sådan lige… 
 
Men altså, vi har ikke snakket så meget om nation branding… 
 
Nej, men det er også mere modebranchen jeg dykker ned i, og så har du talt om København, det er 
jo også derunder, kan man sige, og det er også der mit fokus ligger… 
 
Altså jeg tror, at det bliver svært med sådan noget nation branding. Jeg tror ikke, du kan gå ud og 
markedsføre Danmark, jeg tror, du er nødt til at have varen. Lidt det
kan markedsføre en modeuge uden indhold. Så jeg tror, man skal finde de historier, som er gode og 
trække dem op. Og modebranchen er en af dem. Og det er jo egentlig også de ansøgninger, vi får 
lige nu, de handler meget om indhold, altså der er det den gode historie, der skal gå forrest. 
Og man kan sige, at det vi ligesom har sagt, og det som er visionen i forhold til DAFI, det er, at hvis 
vi ligesom kan få sat et fingeraftryk internationalt på, a
li
rigtig rigtig langt, og hvis de som har succes ikke har noget imod at sige, at de er danske, - de skal 
jo ikke gå forrest med det, de skal ikke stå med sildemadder og klaphat, men sige det, når det passer 
sig. Så kan vi få rigtig mege
in
kan søge, og man kan få 50% finansieret af et salgsfremstød på et eksternt marked. Men det kræver, 
at du er minimum fem virksomheder sammen, og at du gør noget fælles. 
Og problemet indenfor mode det er jo, at der arbejder du med den individuelle branding, og hvor at 
det at adskille sig fra andre er dit overlevelsesparameter, så der er det pissesvært at stå der og skulle 
være arm i arm med nogen andre. Og blive en etnisk minoritet i et hjørne på en messe, hvor du i 
virkeligheden havde lyst til at ligge et helt andet sted og ikke være ved siden af de andre, bare fordi 
de er danskere. Og der kan man sige, der arbejder vi meget produktivt, heldigvis, sammen med 
Danmarks Eksportråd. Hvad er det vi kan lave, der skal have det fælles? En lille reception et eller 
andet sted, men ellers sørge for at brandsene er skilt ad, når vi er ude på de her messer. Hvordan kan 
vi bruge de platforme, der er. Selvfølgelig kan man ikke, fra offentligt sted, gå ind og bruge penge 
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på en virksomheds markedsføring internationalt. Det ville være konkurrenceforvridende. Det er lidt 
noget med at få det til at hænge sammen, ikke. 
Så jeg tror, det der nation branding er skide svært, og der var nogen, der hed Creative Nation, der 
lavede et håbløst projekt i New York. Vi sad i en tænketank, og vi endte med at trække os, alle 
ammen i den tænketank, og ikke ville lægge navn til og ikke at ville anbefale deres projekt. Det var 

 nation et sted med hakkekød under den ene arm og insulinsprøjter under den anden 
g en sjov hat på hovedet, altså nej, jeg tror ikke på, at det er det, der gør en forskel. 

al det være fordi, at man har noget 
ubstantielt at komme med. Så der anbefalede vi dem, at de gik ud med sustainability. Og ligesom 

et som helst, der har lidt substans, og som 
er også er lidt historie i, og som man måske faktisk positivt ville kunne bruge omkring historien 

t gøre det på tværs af erhverv og alt 
uligt. Altså jeg tror, man er nødt til at finde de gode historier. Finde de stærke erhverv og de 

a, man skal passe på at, man ikke skaber en stereotype, der kan være svær at løbe fra igen i den 

så sige, 

es med en krone, så det er 

modenation’, eller det at vi som danskere er klar over, at vi har stærke mærker, og at når man ser de 

s
håbløst, både ambitionsniveauet var latterligt lavt, og deres ideer var utroligt dårlige. Plus at det der 
med at stå som
o
Og man kan slet ikke entrere på et New Yorker marked, der er det mest hierarkiske og det allermest 
svære at kommunikere på, på den måde. Og med modebranchen, der er kommunikationsvejen 
ekstremt hierarkisk. Solen skinner oppefra, og det gør den vitterligt på den måde, at vi bliver nødt til 
at starte i toppen. Altså vi skal have nogle spydspidsbrands alà Camilla Stærk, og Noir og Jens 
Laugesen, at vi kan gå forrest med, som kan bane vejen, for at vi overhovedet får ørenlyd for at høre 
på den anden del af vores branche på det marked. Og en kronprinsesse giver ikke noget derovre, 
altså det gør hun ikke. Hun giver noget i de danske medier, og det var en fin dækning de fik lavet 
herhjemme, og der er da også nogen, der har fået noget ud af at komme ind i Takashimaya og få 
solgt noget tøj. Men det der med at blande på den måde… så sk
s
sagde, at hvis vi som nation ligesom kan tilegne os nog
d
om dem, så skulle det være det. Men det er igen skidesvært a
m
stærke cases, individuelle virksomheder og personer og lade dem gå forrest. 
 
J
anden ende måske? 
 
Ja, altså man kan gå ind og lave en analyse på, hvor er det, vi står svagest, og det gør vi måske lige 
nu i forbindelse med, at vores image er blevet utroligt dårligt af, hvad Dansk Folkeparti og 
Muhammed-krisen og alt muligt andet har gjort. Er det der vi skal sætte ind? Vi kunne og
vores uddannelser rangerer rigtig lavt, og vi har svært ved at tiltrække udenlandske studerende. Så 
kunne man proppe alle pengene i det.  Man kunne også vælge at sige, hvor er det vi har nogle 
historier, der med at det går godt? Det kunne for eksempel være modeugen og modebranchen, det 
kunne handle om design eller andet. Skal vi proppe de lidt penge, vi har, i det hvor at vi allerede har 
nogle fortrin og gå forrest med dem? 
Det er så forskellig optik at tage på det, ikke, i forhold til hvordan man vil starte. Jeg synes egentlig, 
begge dele er relevant, men det er et spørgsmål om, vi med de midler, der er afsat 412 mio. kr. alt i 
alt til branding af et land, ja, det vel det halve af hvad TDC har, altså det er bare utroligt små penge. 
Og selvfølgelig skal de ud og arbejde og matches, hver krone skal match
en skidesvær opgave. Men lige umiddelbart ville jeg mene, at den gode historie skal være 
drivkraften for det. Og der er masser af gode historier at tage af i forhold til at få positioneret 
Danmark i nogle forskellige sammenhænge. 
Men altså når jeg tænker, at hvis du prikker en fransk vinbonde på skulderen, så vil han sige, at 
Frankrig er kendt for noget med vin, men han vil også sige, at de er kendt for noget med mode. Og 
det her med at man som land også tager det til sig, altså jeg tror, at det er ret vigtigt, at det også 
forankrer sig. Hvis ikke det afspejler landet, så kan man nærmest bygge luftkasteller op, der slet 
ikke på en eller anden måde passer. Derfor har det været vigtigt for os, at begrebet ’Danmark som 
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der billeder, så ligner det, det de kunne se fra Paris. At vi får dem ud at køre, for at 
Danmark/danskerne også ved, at det her det er noget, vi kan. Det tror jeg, er en forudsætning for, at 

et, så mister vi det, så går det videre. Og man har også kun et par sæsoner at bevise sig i den 

er. Så det er lidt nu, vi skal spille. Vi skal spille vores kort, og succeskriteriet 
ge nu, det er, at vi får den interne side af branchen, den interne del af modeugen, til at samarbejde. 

det kan lade sig gøre også at overbevise udlandet om, at det er noget, vi kan. Hvis ikke vi selv tror 
på det, så tror jeg ikke, vi har en chance. 
 
Er der ikke også en chance for, at vi kommer til at lave en boble, hvor vi tror, vi er rigtig rigtig 
gode i Danmark, og så måske næsten tror vi er for gode, i forhold til hvor meget arbejde, der ligger 
i at komme ud i udlandet? 
 
Jo, men jeg tror, det er det, der skal til. Jeg tror, vi er nødt til at bilde os det ind, for at få andre til at 
tro på det. Med det meste markedsføring handler det jo faktisk bare om, at hvis du siger det mange 
gange nok, eller hvis du får de rigtige mennesker til at sige det, så bliver det sådan. Fordi basalt set 
laver alle folk jo mere eller mindre det samme. På den måde er der ikke så stor forskel, og hvis man 
skærer det ind til benet, så laver folk tøj, der skal sidde på kroppen. Og nogen laver noget, der er lidt 
vildt, og nogen laver noget, der er lidt mere afdæmpet, men grundlæggende, så kan man jo ikke 
opfinde den dybe tallerken længere. Og mode er jo på den måde sådan en underlig hul historie, som 
man skal prøve at holde i live med en hel masse andre værdier, man tillægger det. Men man kan 
tage ejerskab på nogle ting ved at blive ved med at sige det og få de rigtige mennesker til at sige det 
om dig. 
Og det er det, vi er ved at prøve at bygge op nu, ikke, og rider på internt i branchen. Men vi har 
også et momentum lige nu, vil jeg sige. Altså, antallet af international presse, der kommer til 
København og har gjort det siden de sidste to sæsoner, er stigende. Bevågenheden er stigende 
generelt. Vi har et stort vindue stående åben nu, og det handler om at fylde det ud. Hvis ikke vi gør 
d
branche. Den er kold og kynisk på den led, der bliver ikke ved med at være interesse for Danmark, 
hvis ikke vi perform
li
At messerne, som egentlig konkurrerer med hinanden, bliver enige om en samarbejdsflade, sammen 
med os og sammen med den brancheorganisation, der hedder Dansk Tekstil og Beklædning. Fordi 
så har vi en chance. Hvis vi er en fragmenteret branche, der internt slås med hinanden, så kommer 
vi ingen vegne. 
 
Så du mener ikke, at konkurrencen den måske kan gøre, at folk de vokser sig stærkere på en eller 
anden måde? 
 
Jamen, de skal jo stadig konkurrere på det, de altid har konkurreret på. Det vil de jo altid skulle, de 
skal jo tiltrække de fleste mulige og de bedste mærker og indkøbere, men vi er jo nødt til at have én 
fælles platform at kommunikere fra, vi kan jo ikke have ti budskaber, der går ud. Og have ét web-
site, hvor du kan finde det hele. Og have én shuttleservice, der transporterer folk mellem messerne. 
Og viser dem, at selvom der er kommet en tredje messe til, så er det ikke blevet en mere 
fragmenteret modeuge. Der er alle de serviceydelser, der gør, at du føler dig taget af, når du er her. 
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BILAG F 
Meningskategorisering i skema 
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