
Destinationsbranding 

Konsistens mellem svenske og norske turisters opfattelse af og oplevelse i Danmark 

 

Case: VisitDenmark 

 

Vejleder: Ana María Munar, Copenhagen Business School 

Udarbejdet af:  

Morten Brockmeyer, cand.ling.merc. 

Ulrik Gram Sell, cand.merc.(kom.) 

Antal anslag: 236.768 (104 NS) 

 

Afleveringsdato:  Den 16. maj, 2011, Copenhagen Business School  

______________________________________________________________________________ 



2 
 

Abstract 

Danish tourism is experiencing a decline in the number of foreign visitors staying overnight. It is 

up to VisitDenmark, the national tourism office (NTO), to turn these numbers around. In this 

regard, branding can be become an important asset to once again attract the tourists. However, 

the success of the communicated brand very much depends on the destination‟s ability to deliver, 

what the brand promises. In relation to this, the subject of this master thesis is to analyze and 

discuss the perception held by Swedes and Norwegians of Denmark as tourist destination. This 

will form a basis of comparison to the actual experience of Swedish and Norwegian tourists 

vacationing in Denmark. Once arrived in Denmark, these tourists can provide insights as to 

whether there is „brand consistency‟ between the brand proposed by VisitDenmark, and the 

actual experience of the tourists. In order to understand the process of branding Denmark as a 

tourist destination and to test the brand consistency, several investigations were conducted: Four 

interviews with VisitDenmark employees and three interviews with key business partners of the 

NTO were conducted in order to grasp the reasoning of the brand design. Furthermore, to 

investigate the support of the local community, six interviews with CEOs of regional destinations 

and a survey involving 156 Danes were carried out. Finally, a survey involving a total of 466 

Swedes and Norwegians and 27 in-depth interviews with six tourists from each of the two 

countries were made. The findings of this study show, that the NTO seems to be using a top-

down brand, originally designed on the basis of the success of the Norwegian branch office. In 

this regard, the Norwegians were more likely to consent to the brand attributes than the Swedes. 

Therefore, the risk of brand inconsistency seems to be greater among the Swedish tourists. By 

including more stakeholders from the community, this master thesis proposes a model to design 

a more organic and authentic brand, which is likely to result in general brand consistency in the 

future. 
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Specialets opbygning 

 

Figur 1: Specialets opbygning 

 

Forkortelser benyttet i specialet: 

DGL: Det Gode Liv (EPS) 

EPS: Erhvervspartnerskab (Værdiskabende motivbaseret målgruppe) 

MSO: Moderne Storbyoplevelse (EPS) 

NTO: National Tourism Office 

SLL: Sjov, Leg og Læring (EPS) 

TEMA: Temaoplevelser (EPS) 

VDK: VisitDenmark 
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Kapitel 1: Indledning 
Det årlige antal udenlandske overnatninger i Danmark er faldet med over to millioner på tre år. I 

år 2007 var tallet oppe på over 22,4 millioner, mens tallet i 2010 ikke når op på 20,4 millioner  

(se bilag 1). Denne nedadgående tendens er sket, på trods af at Danmark har markeret sig flittigt 

på den internationale scene med arrangementer som World Outgames, IOC-topmødet, FN's 

Klimatopmøde (alle i 2009) og Dronning Margrethe II‟s 70-års fødselsdag (2010). I den 

forbindelse er det dog bemærkelsesværdigt, at nabolandene Sverige og Norge, har oplevet vækst 

inden for de seneste år. Ifølge VisitSweden blev 2009 endda et rekordår for svensk turisme, hvad 

angår antallet af udenlandske overnatninger i Sverige (VisitSweden 2010). Ligeledes havde 

norsk turisme ifølge det norske Transportøkonomiske Institutt et rekordår i 2010 med hensyn til 

antallet for udenlandske overnatninger i Norge (Transportøkonomiske Institutt 2011).   

Det er oplagt at antage, at den globale finanskrise bærer sin del af skylden for, at de udenlandske 

turister svigter Danmark. Ifølge en artikel fra Politiken påpeges det, at strenge 

momsfratrækningsregler for udenlandske forretningsfolk og ringe politiske rammevilkår er skyld 

i en stor del af den manglende turismeindtægt i Danmark, men blandt synderne nævnes også en 

defensiv markedsføringsstrategi i udlandet og en svag branding (Sorgenfri Kjær 2010). De to 

sidstnævnte faktorer udgør en stor kommunikationsmæssig udfordring for VisitDenmark 

(fremover omtalt som ‟VDK‟) den nationale organisation for markedsføring af dansk turisme 

under Økonomi- og Erhvervsministeriet. VDK defineres i dette speciale, som en NTO (National 

Tourism Office). Fra politisk hold lægges der op til, at både NTO‟en og lokale partnere satser 

mere på markedsføring internationalt. Herved kan der opstå overlap af kompetencer, hvilket 

giver udfordringer med hensyn til forventningsafstemning og koordinering af markedsføringen. 

Der er nemlig mange interesser i spil inden for turisme (Ramírez 2001 i Marzano & Scott 2009: 

247). Når VDK således gerne vil lave et fælles brand for Danmark, er det en stor udfordring at 

samle aktørerne inden for dansk turisme og få dem til at enes. Therkelsen fremlægger 

problematikken således: 

 

”Hvordan tager man højde for alle udbyderes interesser i et fælles brand, uden man ender op 

med et bredt og udifferentieret brand, som kunne karakterisere nærmest hvilket som helst 

sted i verden? Hvordan sikrer man, at lokalbefolkningen identificerer sig med brandet og 
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dermed ikke giver et helt andet indtryk af stedet i mødet med turisterne?” 

(Therkelsen 2006: 2). 

 

Therkelsen skriver desuden, at brandingstrategiens succes eller fiasko afhænger af forbrugerens
1
 

forståelse af og reaktioner på den påvirkning, de udsættes for. I denne forbindelse spiller den 

opfattelse, som forbrugeren allerede har om den givne destination, en stor rolle (Therkelsen 

2006: 6). Lindskov Larsen tilføjer i denne forbindelse, at når en fremtidig turist køber en rejse til 

en bestemt destination, er han eller hun dybt afhængig af den symbolske betydning, som 

destinationen har fået tilføjet gennem branding (2002: 4). Et brandingbudskab bør derfor tænke 

modtageren ind, da der skal tages højde for sproglige, kulturelle og sociale forskelle på tværs af 

landegrænser for at sikre den tiltænkte forståelse. Sepstrup påpeger imidlertid, at sammenfald 

mellem afsenderens udsendte budskab (indkodning) og modtagerens opfattede budskab 

(afkodning) er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at nå afsenderens mål 

(2006: 163). Derfor er det vigtigt, at brandingen er konsistent med det turisten kan komme til at 

opleve, så der ikke skabes forventninger, destinationen hverken kan leve op til eller stå inde for. 

VDKs analyseafdeling har gennem analyser identificeret Sverige og Norge, som to af de absolut 

vigtigste indsatsområder - kun overgået af Tyskland (se bilag 2). Disse to skandinaviske 

nærmarkeder udgør det andet og tredjestørste marked for dansk turisme og er samtidigt de 

markeder, hvor befolkningen kender Danmark bedst (VisitDenmark 2010a: 16).  For at 

vedligeholde strømmen af svenske og norske turister, samt bevare deres gode kendskab til 

Danmark, bliver NTO‟ens branding særlig vigtigt. Til dette formål er der oprettet lokale VDK-

markedskontorer i hovedstæderne Stockholm og Oslo til at forestå brandingen af Danmark 

nationalt. Det giver den fordel, at hovedkontoret i København har mulighed for at få et lokalt 

indblik i markederne. Omvendt kan det også give anledning til problemer, hvis hovedkontorets 

og markedskontorernes idéer for brandingen går i modstridende retninger. Samlet set er der altså 

flere udfordringer for VDK i at bruge brandingen på en sådan måde, at de svenske og norske 

turister får en opfattelse, der står mål med det, de kan opleve i Danmark. Sagt på en anden måde, 

er der udfordringer med at skabe brandkonsistens, hvilket bliver nærværende speciales 

omdrejningspunkt. 

                                                           
1
 Therkelsen benytter betegnelsen ‟forbruger‟ om en turist/person med interesse i at besøge et andet land. 
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1.1. Problemformulering 
Med ovenstående i tankerne lægges der op til følgende problemformulering: 

 

Hvad kan VDK gøre for at skabe brandkonsistens mellem henholdsvis 

svenske og norske turisters opfattelse af og oplevelse i Danmark som turistdestination? 

 

Herunder vil specialet besvare følgende underspørgsmål:  

- Hvordan opfatter henholdsvis svenskere og nordmænd det overordnede Danmark-brand 

markedsført af VDKs markedskontorer i henholdsvis Stockholm og Oslo? 

- Hvordan opfatter danskere det overordnede Danmark-brand markedsført af VDK? 

- Hvordan sikrer VDK opbakning til Danmark-brandet og brandingstrategien blandt 

erhvervspartnere, regioner, destinationer og lokalbefolkningen? 
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Kapitel 2: Casepræsentation 
 

Dette kapitel søger at give et indblik i VDKs organisation og politiske rammebetingelser. 

Desuden vil kapitlet afdække, hvordan der arbejdes strategisk med branding, samt hvordan dansk 

turisme står i forhold til det svenske og det norske marked.   

 

2.1. Organisation 

Danmark har fire lag af turismeautoriteter: national, regional, kommunal og lokal. Ooi påpeger, 

at hver autoritet fungerer relativt uafhængigt, men at autoriterne samtidig har en fælles interesse i 

at tiltrække turister og imødekomme deres behov. Dog kan måden, hvorpå turisterne tiltrækkes, 

variere på trods af at autoriteterne sælger det samme geografiske område (2004: 120-121). 

NTO‟er har ifølge Pike det overordnede ansvar for markedsføringen af en turistdestination 

(2004: 14). VDK har i denne sammenhæng et erklæret mål om at bidrage til at skabe omsætning 

og beskæftigelse i hele Danmark samt styrke kendskabet destinationen i udlandet i samarbejde 

med øvrige danske turismeaktører (erhvervspartnere, regioner og destinationer) (VisitDenmark 

2009a). Af NTO‟ens egne vedtægter fremgår det desuden, at VDK har status som et offentlig-

retligt organ, der ikke indgår i det statslige, administrative hierarki, men som dog henhører under 

Økonomi- og Erhvervsministeriets tilsyn (VisitDenmark 2010b: 3). VDK har siden 1992 været 

en erhvervsdrivende fond ledet af en direktion og en bestyrelse, hvis formand udpeges af 

ministeren. VDK arbejder med 20 markeder, som menes at kunne skabe værdi for dansk turisme. 

Hertil er der oprettet ti markedskontorer for at bearbejde markederne lokalt, mens indsatsen på 

de ti øvrige markeder koordineres fra hovedkontoret i København i samarbejde med lokale 

samarbejdspartnere, som ikke hører under VDKs organisation (VisitDenmark 2011a). Af de 158 

ansatte arbejder 66 på hovedkontoret, mens de øvrige 92 arbejder på markedskontorerne. Heraf 

er der ansat ni personer på det svenske markedskontor i Stockholm, mens otte personer arbejder 

på markedskontoret i Oslo (VisitDenmark 2011b). 

 

2.2. Lov om VisitDenmark 

I juli 2010 blev ‟Lov om VisitDenmark‟ vedtaget. Loven dikterer, at VDK skal udvikle og 

vedligeholde markeder i udlandet (VisitDenmark 2010c). Dette betyder, at VDK ikke længere 

skal varetage produkt- og oplevelsesudvikling (f.eks. attraktioner, hoteller, restauranter) 
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nationalt, men i stedet udelukkende skal fokusere på den internationale markedsførings- og 

brandingindsats. Fokus rettes i den forbindelse mod en række erhvervspartnerskaber (EPS‟er), 

hvor offentlige og private turismeaktører samarbejder med NTO‟en om udvikling og 

markedsføring i forhold til fælles målgrupper. Det er nemlig ifølge analysechefen i VDK et 

lovmæssigt krav at få medfinansiering på 50 % i forhold de aktiviteter, der iværksættes (Rota 

Andersen). Det bemærkes i denne sammenhæng af direktøren for VDKs svenske markedskontor, 

at NTO‟en årligt har 200 millioner kroner til rådighed, hvoraf halvdelen kommer fra staten og 

halvdelen fra partnere (Näsman). Af statens tilskud går 25 % til produktmarkedsføring, 25 % til 

branding af Danmark som rejsemål, 25 % til markedsinfrastruktur, 13 % til 

turismefremmeinfrastruktur og 12 % til analyse og vidensformidling (VisitDenmark 2010d: 17). 

VDK er således underlagt politiske rammebetingelser i det strategiske arbejde. 

 

2.3. Strategisk satsning 

Allerede i 2006-2007 nåede VDK frem til den erkendelse, at dansk turisme internationalt ikke er 

lykkedes at være ‟noget for alle‟, og at der var behov for en fælles strategi (VisitDenmark 2009b: 

4). NTO‟en samlede derfor over 600 mennesker fra Kultur- og Miljøministeriet, 33 forskellige 

nationale, regionale og lokale organisationer, samt 33 kommuner og to vidensinstitutioner til at 

udarbejde strategien. I januar 2009 blev resultatet lanceret: ‟Vores Rejse – den fælles strategi for 

dansk turisme mod 2015‟. VDK har siden udarbejdet en virksomhedsstrategi (‟Det nye 

VisitDenmark – Strategi mod 2017‟), som bygger videre på ‟Vores Rejse‟. Målsætningen for den 

strategiske satsning er, at omsætningen for dansk turisme skal stige med 12 milliarder kroner fra 

nuværende 68 milliarder kroner (VisitDenmark 2010d: 8). Væksten skal genereres gennem 

udvalgte grupper af turister, som er blevet identificeret på baggrund af internationale 

turismeundersøgelser med input fra NTO‟ens analyseafdeling. 

 

2.4. Rejseformer og Erhvervspartnerskaber 

For bedre at kunne adressere mulige og fremtidige udenlandske turister har VDK identificeret 

fem forretningsområder (rejseformer), som turister benytter, når de rejser udenlands. De fem 

globale forretningsområder er: 1) Kyst, by og naturferie; 2) Storbyferie; 3) Specialiserede rejser; 

4) Internationale rundrejser; 5) Møder (VisitDenmark 2009b: 54-55). Desuden har NTO‟en 

identificeret ni EPS‟er, som er værdiskabende motivbaserede målgrupper, der menes at benytte 
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et af de fem forretningsområder (rejseformer), når de kommer til Danmark: VDK skelner mellem 

‟Ferieturisme‟ og ‟Mødeturisme‟ (VisitDenmark 2009b: 23, sektion 2). 

 

Ferieturisme udgøres af fem EPS‟er:   Mødeturisme udgøres af fire EPS‟er: 

 1) Sjov, Leg, Læring (SLL)    6) Internationale Kongresser 

2) Moderne Storbyoplevelser (MSO)  7) Internationale Møder 

3) Rundrejse-oplevelser   8) Faglige Studierejser 

4) Det gode liv (DGL)    9) Fagmesser. 

5) Temaoplevelser (TEMA) 

 

Som det fremgår af nedenstående figur 2, kan EPS‟erne lappe ind over flere forskellige 

forretningsområder, hvilket uddybes i kapitel 4.4.4. Dette speciale beskæftiger sig med 

ferieturister (dog ikke de turister der tager på ‟Rundrejseoplevelser‟), da der typisk ikke arbejdes 

med mødeturisme inden for destinationsbranding. Derfor gås der kun i dybden med EPS‟erne: 

SLL, MSO, DGL og TEMA. En beskrivelse af disse fire EPS‟er er vigtig for at forstå, hvordan 

NTO‟en arbejder strategisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: VDKs potentiale for dansk turisme 
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2.4.1. Sjov, Leg og Læring (SLL) 

Markedsføring under dette EPS henvender sig til børnefamilier og bedsteforældre på ferie med 

børnebørnene. Familierne bor oftest i feriehus eller på campingplads og vægter børnevenlighed, 

naturoplevelser og forlystelser højt (VisitDenmark 2011c). EPS‟et kategoriseres derfor typisk 

under rejseformen Kyst, By og Naturferie (se figur 2).  

 

2.4.2. Moderne Storbyoplevelser (MSO) 

Markedsføring under dette EPS henvender sig typisk til voksne par uden børn. De vælger en kort 

ferie i København for blandt andet at opleve en ny destination, historiske og kulturelle 

attraktioner, venlig og imødekommende befolkning, god shopping samt mad og drikke. De rejser 

både i og uden for højsæson (VisitDenmark 2009b: 23, sektion 2). EPS‟et kategoriseres typisk 

under rejseformen Storbyferie. 

 

2.4.3. Det Gode Liv (DGL) 

Med markedsføring under DGL forsøger VDK, at henvende sig til livsnydere, som sætter pris på 

kvalitet, og som ønsker et afbræk fra hverdagen. Det er typisk par uden børn, og de bor oftest i 

feriehus, på campingplads, på kroer eller på hoteller. Livsnyderne søger en bred palet af 

oplevelser inden for natur, kunst, kultur og byliv, men vægter samtidig gode måltider og 

afslapning højt (VisitDenmark 2011d). EPS‟et kategoriseres enten under rejseformerne 

Storbyferie eller Kyst, By og Naturferie. 

 

2.4.4. Temaoplevelser 

Der kommer også turister, der efterspørger og dyrker en særlig interesse på ferien, såsom golf-, 

cykel-, vandre-, fiske- eller sejlferie. VDK henvender sig til disse turister gennem markedsføring 

under EPS‟et TEMA, som typisk kategoriseres under rejseformen Specialiserede Rejser 

(VisitDenmark 2009b: 23, sektion 2). 

 

2.5. Brandingstrategi 

VDK‟s branding går på tværs af alle EPS‟er (Näsman), og således skal brandingstrategien 

‟Denmark - Feel Free‟ (fremover betegnet ‟Feel Free‟), der blev introduceret i 2009, være 

gældende for alle markeder, hvor NTO‟en agerer. ‟Feel Free‟ er bygget op omkring frihed og 
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åbenhed. Ifølge hovedkontoret er der plads til alle i Danmark, og turisterne kan føle sig 

velkomne, afslappede og trygge. Ferie i Danmark giver desuden livsglæde, og der er mulighed 

for at få unikke oplevelser. På det personlige plan er danskerne venlige, imødekommende, 

frisindede og kreative (se bilag 3-9)
2
. På hovedkontoret forklares det, at de forskellige markeder 

kan have slogans, der er lokalt tilpasset, men at alle kommunikationskoncepter (slogans) bygger 

på den samme platform og det samme værdigrundlag (Rota Andersen).  

 

 

Figur 3: Oversigtskort over VDKs kommunikationskoncepter 

 

Som det fremgår af figur 3 findes der fem lokaltilpassede slogans: ‟Ab und zu man dänisch 

leben‟ (Tyskland, Schweiz/Østrig), ‟Kijt, dat is Denemarken‟ (Holland), ‟ DANIA - wpadnij do 

sąsiadów‟ (Polen), ‟Se livet från den danska sidan‟ (Sverige) og ‟Det er dejlig å være norsk – i 

Danmark‟ (Norge)
3
. Den overordenede brandingstrategi er blevet til på baggrund af erfaringer 

fra det norske marked, som i mere end tyve år har arbejdet under sloganet ‟Det er dejlig å være 

                                                           
2
 Indholdet er taget ud fra syv præsentationer udarbejdet af VDK.  

3
 Thailand og Brasilien er ikke indtegnet på oversigtskortet, men her arbejdes der også med ‟Feel Free‟. 
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norsk – i Danmark‟ (Rota Andersen). Desuden er den norske markedschef, Vidar Mørch, 

udnævnt til overordnet brandingchef og dermed ansvarlig for implementeringen af 

brandingstrategien. Det norske markeds indflydelse uddybes i analysen. 

 

2.6. De vigtigste markeder 

For at finde ud af hvilke markeder der er de vigtigste, måler og vægter NTO‟en hvert af 

markederne på faktorer som makroøkonomi, demografi, syn på Danmark i landet, markedets 

turisme generelt, kultur og overordnet relation til Danmark. Herefter laves en prioriteret rating, 

hvor markederne vurderes i forhold til hinanden. Det svenske og norske marked rangerer som 

henholdsvis nummer to og tre (bilag 2). I det følgende ses nærmere på udfordringer på de to 

markeder. 

 

2.6.1. Det svenske marked 

Danmark er blandt svenskernes foretrukne ferierejsemål med 1.593.532 registrerede 

overnatninger i Danmark i 2010. Dette tal er imidlertid faldet siden 2006, hvor det var oppe på 

2.022.815 overnatninger (se bilag 10). I 2010 omsatte svenskerne for ca. 5 milliarder danske 

kroner i Danmark (VisitDenmark 2011e: 14), et beløb der ligeledes er et fald i forhold til de 

foregående år. Eksempelvis var svenskernes omsætning i Danmark i 2008 6,34 milliarder danske 

kroner (VisitDenmark 2009c: 3). Tal fra 2009 afslører at børnefamilierne udgør den største 

gruppe af turister, der kommer til Danmark. Den foretrukne overnatningsform blandt de svenske 

turister er hotel (46 %) og den foretrukne danske destination er København (39 %) 

(VisitDenmark 2009c: 3). Desuden er Danmark den bedst kendte udenlandske destination blandt 

svenskerne. Således svarer 58 %, at de kender Danmark noget/godt eller meget godt 

(VisitDenmark 2010a: 16). De svenske turister kender altså til Danmark, men VDKs udfordring 

er at deres interesse for ferie i landet synes at være faldende.  Dette er en yderligere grund til at 

fokusere på dette marked i specialet. 

 

2.6.2. Det norske marked 

Tallet for de norske turisters overnatninger i Danmark er ligeledes faldet siden niveauet i 2006, 

hvor Danmark var værter for 2.287.294 nordmænd. Dog har faldet ikke været lige så stort som i 

Sverige, idet tallet for 2010 ligger på 2.223.638 overnatninger (se bilag 11). Ud af alle rejser til 
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Danmark overnatter 34 % i feriehus og 33 % på hotel (VisitDenmark 2009d: 3). De norske 

turister omsatte i 2010 ligesom svenskerne for ca. 5 milliarder danske kroner i Danmark. Dette 

niveau er også holdt nogenlunde stabilt, idet dette tal i 2008 lå på 5,11 mia. danske kroner 

(VisitDenmark 2009d: 2). Ligesom for svenskernes vedkommende er det børnefamilier, der 

udgør den største gruppe af turister, og i denne sammenhæng er Nordjylland den flittigst besøgte 

region med 38 % af de norske rejser til Danmark. Kendskabsgraden til Danmark er 

procentmæssigt større i Norge end i Sverige, idet tallet når op på 60 %, der kender Danmark 

noget/godt eller meget godt (VisitDenmark 2010a: 16). Dette gør Danmark til den bedst kendte 

udenlandske destination i Norge. Opsummeret kan det siges, at interessen for ferie i Danmark 

blandt nordmændene synes at holde et nogenlunde stabilt niveau. 
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Kapitel 3: Teori 

 
I følgende kapitel redegøres for de teoretiske perspektiver, der anvendes i specialet. Kapitlet 

består indledningsvis af overvejelser om fænomenet turisme, og hvordan dette begreb forstås og 

anvendes i opgaven. Derefter sættes fokus på hvordan turisme opstår og turisters opfattelse af og 

oplevelse i Danmark. Herefter sættes skarpt på, hvordan turisternes individuelle behov har 

betydning for oplevelsen af en destination inden det defineres, hvordan specialet forstår en 

destination såvel som branding. Desuden redegøres der undervejs for, hvordan de teoretiske 

perspektiver vil blive operationaliseret og diskuterer sammenhængene såvel som 

uforenelighederne imellem disse. 

 

3.1. Turisme 
Gennem årtier har turismeerhvervet oplevet enorm vækst, og økonomisk set er det en af de 

hurtigst voksende sektorer på verdensplan. Turismen oplevede en gennemsnitlig årlig vækst på 

6,5 % i antallet af internationale afgange i perioden 1950 til 2005, hvor tallet steg fra 25 

millioner til 806 millioner rejsende (World Tourism Organization 2010). Danmark har også 

oplevet stor vækst på turismefronten. Siden det i 1934 blev vedtaget, at der i Finansloven årligt 

skulle afsættes midler til fremme af dansk turisme i udlandet (Den Store Danske 2010), er 

antallet af udenlandske overnatninger i landet steget til ca. 42,3 mio. i 2010  
 
(VisitDenmark 

2010e: 5). På samme måde har definitionen af hvad ‟turisme‟ og en ‟turist‟ egentlig er 

gennemgået en forvandling. Definitionerne på turisme varierer fra enhver form for rejse med 

undtagelse af pendling (Gunn 1994 i Pike 2004: 9) til at dække over et kommercielt (Hall 1998 i 

Pike 2004: 9) eller socialt fænomen (Sharpley 2002: i Pike 2004: 9). Nogle forskere mener 

endda, at det begrebsligt er umuligt at definere turisme (Holloway 1994; Smith 1988 i Pike 2004: 

8). I forbindelse med en rejse til en destination sker der, lige meget hvilken definition der 

benyttes, en interaktion mellem turisterne og lokalbefolkningen. Deres verdener smelter sammen 

og kan ikke længere betragtes uafhængige af hinanden, men snarere som et samlet system af 

sammenhænge. At forstå turisme som et system indebærer ifølge Haugland et al. imidlertid, at 

destinationerne må betragtes som komplekse netværk, hvor de forskellige aktører sammen skaber 

oplevelsen (2011: 268). Dette indebærer også, at turistdestinationer kun eksisterer i kraft af 
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turisternes tilstedeværelse, hvorfor turisterne må anses som medproducenter: 

   

”Tourist places are produced places, and tourists are co-producers of such places. They 

are performances of place that partly produce and transform places and connect them 

to other places. Most tourists are „dead‟ until actors take the stage and enact them (…) 

it can be argued that places emerge as tourist places, stages of tourism, only when they 

are performed” 

(Bærenholdt et al. 2004 i Haldrup & Larsen 2010: 5). 

 

Dette speciale benytter derfor en holistisk definition på turisme, som noget der skabes og 

produceres i situationen. I denne sammenhæng kan Leiper hjælpe til at forklare den interaktion, 

der finder sted på destinationen: 

 

“It is the system involving the discretionary travel and temporary stay of persons away 

from their usual place of residence for one or more nights, excepting tours made for the 

primary purpose of earning remuneration from points en route” 

(Leiper 1979: 403-404 i Pike 2004: 9). 

 

I specialet anvendes betegnelsen „turister‟ således om individer som fysisk befinder sig på en 

ikke-hjemlig destination, som de former i samspil med de lokale. For at forstå hvordan turisten 

reagerer både før, under og efter en rejse, kan Jafaris ‟Tourist model‟ (1987: 156) benyttes. I 

dette speciale bruges modellen primært til at forstå, hvordan turisme opstår, og hans tankegang 

har været inspirationskilde til store dele af specialets metode. 

3.2. Turismemodel 
Ifølge Jafari opstår turisme, når det genererende system (også benævnt den almindelige verden) 

og det modtagende værtssystem (også benævnt den ualmindelige verden) interagerer. Det 

genererende system kan være et land, en stat, et område, en by eller lignende. Dette system skal 

tjene sit folk (arbejderne), som omvendt arbejder for og er en del af systemet. Arbejderne kan 

blive fysisk og mentalt trætte, og i så fald vil systemet ikke fungere effektivt. Arbejderne må 

nødvendigvis restituere ved at komme væk fra den almindelige verden, og således genererer 

systemet turister for igen at kunne fungere optimalt. I en sådan proces er der ifølge Jafari tre 
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kulturer i spil (1987: 153). På enhver destination findes et værtssystem, som udgør den 

ualmindelige verden for turisten, men som imødekommer de turistinput, der er betinget af 

turistens egen hjemstavnskultur (residual kultur). Herudover findes der en fælles turistkultur 

(turistkultur), som er de universelle adfærdsmønstre, som turister agerer efter, og endeligt findes 

der lokalbefolkningens egen kultur (lokal kultur). Disse tre kulturer (residual-, turist- og 

lokalkultur) danner et unikt kulturmix i hvert værtssystem (Jafari 1987: 158). De mange ‟give-

and-take‟-processer inden for det genererende system og værtssystemet danner til sammen en 

helhed, hvori interesser, både fra de forskellige turister, men også fra destinationens 

lokalbefolkning, forsøges tilgodeset. Ifølge Jafari gennemgår turisten en dynamisk og 

sociokulturel proces i forbindelse med sin rejse. Der benyttes en ‟springbræt‟-metafor med seks 

stadier til at forklare, hvordan individet springer fra den almindelige verden ud i den 

ualmindelige for til sidst atter at lande i den almindelige (Jafari 1987: 157-159) (se figur 4). 

 

Figur 4: Jafaris ’Tourist-model’ 

 

De seks stadier kan hjælpe til at belyse, hvad turisten gennemlever, og at en rejse således ikke 

bare er et spørgsmål om, at tage fra et sted til et andet. 

Individet starter på ‟Corporate‟-stadiet med at forberede sig mentalt og derefter fysisk på rejsen. 

Dette involverer blandt andet at tænke på og snakke om turen, indsamling af information, køb af 

befordring, pakke kufferten o.l. 

Herefter indtræffer ‟Emancipation‟-stadiet, hvor individet forvandles til en turist, hvilket 

involverer to processer: 1) ‟Separation‟, hvor den fysiske rejse mod målet påbegyndes og; 2) 

‟Declaration‟, hvor den rejsende, hjulpet af objekter som eksempelvis kuffert, kamera, 
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turistskjorter m.m., krydser sin egen sociokulturelle dørtærskel og trækkes ind i den ualmindelige 

verden med sin egen kulturelle bagage efter sig. 

Individet er nu en turist, der når ‟Animation‟-stadiet, hvor den normale, geografiske og kulturelle 

dimension tilsidesættes, og det ualmindelige tager over. På dette stadie sker der to processer: 1) 

‟Orientation‟, hvor den rejsende orienterer sig mod omgivelserne. Der sker en fordybelse i og en 

tilvending til den anden kultur, alt imens den rejsende skræller lag af sin egen kultur. Hermed 

træder turisten længere ind i ‟the tourist hood‟ (Jafari 1987: 153), hvor turisten er frigjort fra sit 

gamle selv og har fået en ny midlertidig identitet. Mod slutningen af opholdet indtræder 2) 

‟Valediction‟, hvor turisten begynder at kunne se slutningen af opholdet. 

På ‟Repatriation‟-stadiet vender den rejsende så tilbage til basen og påbegynder sin returnering 

til den almindelige verden. På dette stadie indtræffer to processer: 1) ‟Reversion‟ hvor turisten 

fysisk forlader destinationen og 2) ‟Submission‟ hvor der sker en psykisk transformation af den 

rejsende, som vender tilbage til sit gamle selv: Turistforklædningen tages af (Hawaii-skjorter og 

sombreros pakkes væk og erstattes med det sædvanlige tøj) og mere ubevidst kommer turisten 

tilbage til de gamle rutiner, men med nye indtryk og nogle erfaringer rigere. 

Individet kommer derefter til ‟Incorporation‟-stadiet, hvilket involverer at komme hjem til det 

kendte, den almindelige verden.  

Endeligt fuldendes springbræt-modellen i det sjette ‟Omission‟-stadie, hvor individet indser, at 

hverdagens flow er fortsat trods fraværet (Jafari 1987: 152-156). Jafaris model bidrager dels til at 

begrebsliggøre, hvordan turisme opstår, og dels som et ekstra element til at undersøge turisters 

opfattelse af og oplevelse i Danmark, når den almindelige og ualmindelige verden smelter 

sammen. Hans teoretiske perspektiver bidrager således til udførelsen og analysen af specialets 

kvalitative interviews med svenskere og nordmænd (se kapitel 4.4.2.4.1.) før, under og efter en 

rejse til Danmark. Herved opnås et indblik i hvordan turisterne oplever de forskellige stadier 

ligesom det hjælper til at sikre en alsidig analyse. 

3.3. Turistens opfattelse 
Dette speciale finder det vigtigt at inddrage begrebet ‟opfattelse‟, da opfattelsen giver et 

sammenligningsgrundlag, hvorudfra brandkonsistensen kan testes. Opfattelse sidestilles i dette 

speciale med image, hvilket uddybes i en brandingkontekst under kapitel 3.5.1.3. Et individ har 

en initial opfattelse af en destination allerede før selve rejsen. Opfattelsen er ikke blot influeret af 

strategisk kommunikation fra destinationens aktører (eksempelvis VDK), men den kan også være 
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influeret af elementer, som ikke indgår i nogen form for strategi, og som aktørerne på 

destinationen ikke har nogen kontrol over. Desuden påpeger Konecnik & Gartner, at det som 

turisten opfatter ikke altid er repræsentativt for, hvad en destination har at tilbyde (2007: 405). 

Dette betyder, at VDK gennem sin kommunikation nødvendigvis må gøre turisten opmærksom 

på, hvad Danmark kan tilbyde. Turistens initiale opfattelse kan influere på oplevelsen på 

destinationen. Behov er i den sammenhæng vigtigt for, om turister i det hele taget har lyst til at 

opleve destinationen. 

3.4. Behov og oplevelse 
Ifølge Maslows (1954) behovspyramide har mennesket fem typer af behov, som er inddelt i en 

hierarkisk pyramidestruktur med de vigtigste og største behov nederst i pyramiden: fysiske 

behov (føde, søvn, varme), sikkerhedsbehov (føle sig tryg), sociale behov (opnå accept, tilhøre 

en gruppe, være i kontakt, kærlighed), præstationsbehov (hævde sig, opnå ros, have status, 

selvtillid) og selvrealiseringsbehov (skabe noget, udvikle sig, føle et ansvar) (se figur 5). 

 

 

Figur 4: Maslows Behovspyramide 

 

Turisme falder ifølge Gnoth inden for behovet selvrealisering (1997: 287), og som sådan bliver 

det først opfyldt, når de fire øvrige typer af behov er dækket. Behovene, der kan skifte over tid, 

og som varierer individer imellem, bliver ifølge Andersson bestemmende for, hvor meget værdi 

en oplevelse bliver tillagt (2007: 57). Mossberg definerer individets oplevelser som påvirket af 

sanserne: høre-, syns-, smags-, føle- og lugtesansen (2007: 328). Teoretikerne Berger & 

Luckmann, påpeger dog, at verden strækker sig uendeligt hinsides sansernes rækkevidde, men at 
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disse bliver parametre for menneskets oplevelse (2004: 16). I specialet anvendes individets 

beskrivelser af det sanseligt oplevede derfor som indikatorer for oplevelserne. På en rejse til 

eksempelvis København skal turisterne have sine regulære behov dækket (eksempelvis mad og 

søvn), og samtidigt er der mulighed for vidt forskellige oplevelser: Således er der forskel på at bo 

på det eksklusive Hotel D‟Angleterre og indtage maden på verdens bedste restaurant i både 2010 

og 2011, NOMA, eller at bo på vandrehjem og leve af dåsemad. Begge scenarier kan dog 

stadigvæk udgøre gode oplevelser - alt afhængigt af individets behov og definition af en god 

oplevelse. Jantzen og Vetner bemærker i denne sammenhæng, at turisterne ofte ikke er bevidste 

om deres behov, og at det derfor kan være svært at få dem dækket (2007 i Bærenholdt & Sundbo 

2007: 12). Derfor kan de øvrige turismeaktører på destinationen ikke gøre andet end at levere 

input til turistens oplevelse. Produkterne udgør nemlig ifølge Lund et al. kun en ramme, inden 

for hvilken individet selv skaber oplevelsen (2005: 35). På den måde bliver det kvaliteten af 

interaktionen, der bestemmer kvaliteten af oplevelsen (Cai et al. 2009: 6). Det betyder, at det kan 

være vanskeligt for VDK, at arbejde strategisk med oplevelser, idet turisten selv udfylder 

rammen i forhold til individuelle behov. Danmark som destination udbyder eksempelvis nogle 

rammemuligheder for en oplevelse på destinationen (eksempelvis Legoland, Tivoli og H.C. 

Andersens verden), men samtidigt er der visse begrænsninger inden for rammerne (eksempelvis 

mangel på solskinsgaranti, eksotiske strande og høje bjerge), som influerer på oplevelsen. Den 

rejsendes samlede oplevelse evalueres i forhold til den initiale opfattelse, og en ny opfattelse af 

destinationen opstår (se figur 6). 

 

Figur 6: Cirkulær opfattelsesmodel 

 

Den nye opfattelse vil med tiden blive til en ny initial opfattelse, som individet tager med sig før 

Oplevelse

N y 
opfattelse

Initial 
opfattelse
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næste rejse til destinationen. Med denne forståelse af sammenhængen mellem opfattelse og 

oplevelse er det muligt at undersøge om turisterne oplever brand(in)konsistens på destinationen.  

 

3.5. Destination 

Da destinationsbranding er omdrejningspunktet for nærværende speciale, er det i denne 

sammenhæng vigtigt at definere begrebet destination. Lige såvel som der er flere definitioner på 

begrebet turisme, er der også forskellige perspektiver på, hvad en ‟destination‟ er. Framke (2002 

i Cai et al. 2009: 6) har kategoriseret de adskillelige definitioner i to forskellige teoretiske skoler: 

en konventionel og en sociokulturel. Den konventionelle tankegang betragter en destination som 

en geografisk enhed fysisk indlejret som byer, provinser, regioner og lande. At se destinationer 

som afgrænsede enheder er særligt anvendeligt for økonomisk teori og -planlægning, hvor 

turisten anses som en rationel, økonomisk forbruger. Omvendt bygger den sociokulturelle 

tankegang ifølge Cai et al. på, at destinationer ikke er inddæmmet i et geografisk område, men at 

de udvikles i en kontinuerlig proces af social interaktion (2009: 6). Den sidstnævnte tankegang 

stemmer overens med dette speciales syn på turisme som et system, samt tanken om at 

turistdestinationer kun eksisterer, når turisten interagerer som medproducent. Det påpeges dog af 

Fitzsimmons & Fitzsimmons, at det er nødvendigt, at destinationens udbud er fristende nok for at 

individet vil agere medproducent (2004: 83). En udelukkende traditionel økonomisk forståelse er 

da heller ikke tilstrækkelig for at undersøge turisters opfattelse og oplevelse af en 

turistdestination - ej heller til at belyse hvordan VDK kan undgå brandinkonsistens. 

 

3.5.1. Destinationsbrands og -branding 

Brands og destinationer er en forholdsvis ny kombination, som først er begyndt at dukke op 

inden for de seneste år (Cai 2002: 721). Teoretikere forstår et „brand‟ på forskellig vis, og termen 

synes derfor at være noget uhåndgribelig. Eksempelvis forstår Anholt et brand som et produkt, 

en service eller en organisation, set i kombination med dets navn, dets identitet og dets 

omdømme (2007: 4). Samtidig bemærker Pike, at et brand kan være en erstatning eller et resumé 

for alle egenskaber i produktet eller servicen (2004:70). Disse definitioner dækker imidlertid 

ikke over den sanselige oplevelse, turisten får på en destination, og derfor benytter dette speciale 

Ritchie & Crouch‟ definition på et destinationsbrand: 
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“A destination brand is a name, symbol, logo, trademark or other graphic that both 

identifies and differentiates the destination; furthermore it conveys the promise of a 

memorable travel experience that is uniquely associated with the destination” 

(Ritchie & Crouch 2003: 196). 

 

I relation til brandingen af Danmark bliver det her afgørende, at VDK øger sandsynligheden for, 

at brandet kan identificeres og differentiere sig fra andre. Som Morgan et al. påpeger, har mange 

destinationer nemlig et næsten identisk udbud af oplevelser for turisterne, og derfor bliver det 

nødvendigt at skille sig ud i mængden af konkurrenter (2004: 60). Eksempelvis har flere 

destinationer femstjernede hoteller samt indbydende restauranter og attraktioner, ligesom enhver 

destination mener at have den flinkeste lokalbefolkning, en enestående kultur, skøn natur og de 

højeste standarder for service. For at komme uden om disse faldgruber kan NTO‟er rette mere 

fokus på henvendelse til potentielle turister gennem relationer og følelsesmæssige appeller, frem 

for blot pris, fysiske og håndgribelige fordele. I denne sammenhæng påpeger Anderson, at 

brandede destinationer har en klar fordel over for de destinationer, der ikke brandes. Et individ, 

med trang til at tilhøre et bestemt socialt lag, tillægger nemlig større social værdi til et bestemt 

brand eller en specifik destination, også selvom andre ikke-brandede destinationer klarer sig 

ligeså godt med hensyn til services og faktiske produkter (2007: 54). Valg af feriedestination kan 

således udgøre en betydningsfuld livsstilsindikator for turisterne, som altså kan udtrykke, hvem 

de er ved at vælge en bestemt rejse (et bestemt brand). Med andre ord bliver feriedestinationen et 

udtryk for, hvilken identitet turisterne har. Ligesom individer har deres egen identitet, har 

brandet ligeledes en identitet, og ifølge Konecnik & Gartner skal destinationsbrandingen 

tilrettelægges efter denne (2007: 417). Specialet lægger sig op ad Cais pointe med, at der er en 

sammenhæng mellem identitet og image i destinationsbranding og, at begge dele er vigtige. Der 

trækkes således på hans definition i specialets forståelse af den interaktion, der finder sted i 

forbindelse med turisme: 

 

“Destination branding is to select a consistent mix of brand elements to identify 

and distinguish a destination through positive image building” 

(Cai 2002: 734). 
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Begrebet image vil, ligesom begreberne brandidentitet, brand community, positionering og 

brandkonsistens, uddybes i de følgende afsnit. Disse er vigtige, idet de indgår som centrale dele 

af specialets model (se figur 7), der kan hjælpe VDK i arbejdet med at skabe brandkonsistens. 

  

3.5.1.1 Brandidentitet og community 

Aaker påpeger, at brandets identitet er en fundamental del af branding, idet et brands identitet 

repræsenterer essensen af destinationen (1996 i Pike 2004: 74). Ifølge Pike repræsenterer 

brandidentiteten NTO‟ens ønskede brandimage, samt NTO‟ens mission og vision for fremtiden 

(2004: 112). Han tillægger desuden stor betydning til ‟the destination brand community‟ 

(turismeaktører og lokalbefolkning på destinationen), idet disse aktører skal udleve det, som 

brandet lover (2004: 88). VDK må derfor nødvendigvis vide, hvordan ‟the community‟ er, når 

brandet skal kommunikeres.  Flere teoretikere (Jørgensen & Munar 2009; Pike 2004; Ooi 2004; 

Cai 2002) påpeger vigtigheden af, at destinationens turismeaktører og lokalbefolkning deltager i 

brandingen. Cai et al. påpeger eksempelvis, at succesen for destinationsbranding ikke blot 

afhænger af at skabe et unikt brand, men i lige så høj grad af destinationens evne til at levere og 

støtte det som brandet lover (2009: 2). I dette speciale spiller de danske regioner, destinationer og 

lokalbefolkning således en essentiel rolle.  

 

3.5.1.2 Brandimage 

Mens brandidentitet har et internt fokus og har med afsenderen af kommunikation at gøre, så har 

brandimage et eksternt fokus og har med modtageren af kommunikation at gøre. Ifølge Pike 

repræsenterer brandet således både en identitet for producenten (NTO‟en) og et image for 

forbrugeren (turisten) (2004: 93). Barich & Kotler påpeger, at en destinations image betegnes 

som summen af indtryk, forbrugeren har omkring destinationen og repræsenterer 

simplifikationer af mere komplekse ideer (1991 i Nadeau et al. 2008: 84). Image bliver således et 

produkt af hjernen, der udvælger essentiel information ud fra en kæmpe mængde data omkring 

en destination. Inden for brandingteori er det ifølge Gartner generelt accepteret, at image består 

af tre hovedkomponenter: kognitiv, affektiv og konativ (1993 i Konecnik & Gartner 2007: 403). 

Den kognitive komponent konstituerer dimensionen ‟awareness‟, altså hvad individer ved, eller 

tror de ved om en destination. Den affektive komponent er baseret på følelser omkring viden om 
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destinationen, og den konative komponent er, hvordan individet handler ud fra viden og følelser 

forbundet med destinationen. De tre komponenter kan medvirke til at konstituere dimensionen 

brandloyalitet, som kan skabe baggrund for gentagne besøg på destinationen (Konecnik & 

Gartner 2007: 403-406). Det afgørende er, at forskellige dimensioner øver indflydelse på de 

forskellige komponenter. Turisten må eksempelvis være opmærksom på (have awareness om), at 

Danmark eksempelvis eksisterer for at kunne indgå i en eventuel udvælgelsesproces. Derfor må 

NTO‟er ligeledes være opmærksomme på, hvad der er det primære strategiske mål med 

destinationsbrandingen. Er det eksempelvis det vigtigste, at forøge turistens awareness, appellere 

til image eller påvirke loyalitetsdimensionen. 

 

3.5.1.3. Brandpositionering 

For at destinationsbrandet får succes, kan NTO‟er benytte værktøjet brandpositionering, som er 

den del af brandingen, der kan øves størst kontrol over. Kapferer påpeger i denne sammenhæng, 

at positionering skal forstås som at understrege de særlige kendetegn, som gør brandet specielt i 

forhold til dets konkurrenter (1997: 96). Ifølge Pike er det essentielt, at kommunikationen skal 

være konsistent for at trænge igennem den store mængde af støj (mange forskellige budskaber på 

en gang), der findes i et dagens overkommunikerede samfund (2004: 114).  Det handler således 

for NTO‟en om, at bygge ovenpå brandets allerede opnåede styrker samtidig med hele tiden at 

udvikle og berige brandet, så det appellerer til potentielle turister. Når der undersøges 

udfordringer og muligheder i VDKs destinationsbranding, har specialet derfor blik for, at brandet 

både skal være originalt og anderledes for at få størst effekt. Samtidig bemærker Kapferer, at der 

bør tages højde for, at der i branding er en interaktion mellem afsender og modtager, idet 

betydninger der indkodes af afsender ikke altid afkodes på tilsvarende vis af modtager (1997: 

95). Derfor kan VDK ikke være sikker på, at det kommunikerede (positionerede) brand, opfattes 

på den intenderede måde blandt potentielle turister. Specialet undersøger derfor, om det 

kommunikerede brand også udgør det image, turisterne rent faktisk har. Samlet set medierer 

brandpositionering forholdet mellem brandimage og brandidentitet, hvilket kan illustreres med 

figur 7. 
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Figur 7: Forholdet mellem identitet, positionering og image  

 

Specialets model, der har fundet inspiration i Pikes model om forholdet mellem brandidentitet, 

positionering og brandimage (2004: 112), tilføres nye dimensioner undervejs i analysen for 

herved at illustrere, hvordan NTO kan arbejde med at skabe brandkonsistens. 

3.5.1.4. Brandkonsistens 

Den ideelle situation for NTO‟en er, når der er sammenhæng mellem det, som destination byder 

på (identitet), den måde det kommunikeres på (positionering), og det image som turisten udvikler 

(opfattelse). Den udviklede opfattelse bliver testet, når turisten rejser til destinationen. 

Sammenhængen mellem turistens opfattelse og oplevelse på en destination bliver i dette speciale 

defineret som brandkonsistens. For at undersøge hvordan Danmark-brandet tager form, kan 

begreberne magt og ressourcer inddrages. 

3.6. Magt og ressourcer 
Inden for dansk turisme er der ifølge Ooi en fælles interesse i at tiltrække turister, men flere 

forskellige modstridende interesser om hvordan dette skal foregå (2004: 108). Nogle aktører får 

mere indflydelse til at gøre sine interesser gældende end andre. Marzano & Scott nævner i denne 

sammenhæng, at der findes to forskellige perspektiver på magt: For det første kan 

destinationsbrandet være en magt i form af ‟expressions of meaning‟ (for eksempel har brandet 

en magt, når det tiltrækker turister til Danmark), og for det andet findes der magten til at yde 

indflydelse på brandet (‟the meanings‟) (2009: 250). Blalock påpeger i denne sammenhæng, at 

magten opstår, når der mobiliseres ressourcer (1989 i Marzano og Scott 2009: 251). 

Ressourcerne kan rangere fra at være materielle (penge, infrastruktur) og strukturelle (position i 

organisationen) til at være kontrol af information og individuelle karakteristika (såsom karisma 

og viden) (Marzano & Scott 2009: 251). Specialet finder det relevant at inddrage teori om en 

fælles tilgang til strategi, hvor de forskellige interesser i dansk turisme kan forenes i samme 

brand.  

 

3.7. Organisations- og strategiteori 

De seneste år har VDK gennemgået store forandringer, og NTO‟en har været påvirket af interne 
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faktorer (ny direktør og ekspansion til nye markeder) såvel som eksterne (Lov om VisitDenmark 

og fald i antallet af turistovernatninger i Danmark). Derfor finder specialet det relevant, at 

inddrage teori, der kan uddybe forståelsen af organisationens forandringer og strategien, der 

benyttes til at konfrontere forandringerne og hjælpe til at skabe brandkonsistens. De benyttede 

begreber er ‟Sigmoidkurven‟ samt ‟orientation‟-strategi og ‟animation‟-strategi. En organisations 

livscyklus er blevet illustreret af Handy med Sigmoidkurven (2007: 71-75). Dette er en S-formet 

kurve, som starter langsomt og bevæger sig til toppen mod succes, før den igen begynder at gå 

nedad. Kurven bliver særlig interessant, når der tilføjes endnu en kurve til den første (se figur 8). 

 

 

Figur 8: Sigmoid-kurve med ny vækstkurve 

 

Ifølge Handy består hemmeligheden bag konstant vækst nemlig i at påbegynde en ny 

sigmoidkurve, inden den første ebber ud. Selvom det synes nemmere at ændre en organisation, 

når den er i krise (punkt B), er det rigtige sted at påbegynde den næste kurve ved punkt A, hvor 

der er tid såvel som ressourcer og energi til at lirke den nye kurve helskindet igennem de første 

famlende tiltag. Hvis forandringen først finder sted ved punkt B, vil det kræve en enorm indsats 

at få vendt kurven (2007: 72-74). 

Bilton (2007) benytter to forskellige teoretiske tilgange til at diskutere forandring og strategi. En 

‟orientation‟-strategi benyttes af de organisationer med visionære leder, der forsøger at finde den 

perfekte position. Lederen orienterer sig mod omverdenen og viser vejen. Omvendt bygger en 

‟animation‟-strategi på sammenhængende mønster af idéer, der langsomt kommer til syne internt 

i organisationen. Dette sker gennem fælles proces med flere forskellige aktører og ikke kun på 

ledelsesniveau. Herved får idéer lov til at vokse, og der sker konstant små forandringer, som dog 

bygger på eksisterende fælles styrker, erfaringer og kultur (2007: 91-136). 

Disse teorier vil hovedsagligt blive anvendt i kapitel 5.5.1. i forbindelse med konkrete 
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anbefalinger til brandkonsistens. Specialets analyse og anbefalinger er betinget af fem faktorer, 

som uddybes i kapitel 4.1. 

3.8. Teoriafgrænsning 
Dette speciale inddrager ikke økonomisk teori, som kunne have bidraget med en vinkel omkring 

brandkonsistens er værd at arbejde med set ud fra et økonomisk rationelt synspunkt. Det er 

imidlertid ikke specialets interesse at bidrage med ny viden inden for dette felt. På samme måde 

bliver der ikke gået i dybden med teori inden for produktbranding. Da turisterne er i direkte 

kontakt med destinationens produkter, kunne et fokus på branding af disse have bidraget med en 

mere nuanceret forståelse af brandkonsistensen. Da dette speciale dog har fokus på en overordnet 

branding af destinationen Danmark, fravælges produktbranding. 
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Kapitel 4: Metode 
 

I det følgende kapitel beskrives specialets metodiske tilgang som betinget af fem faktorer. 

Efterfølgende beskrives de anvendte metoders styrker og svagheder, så specialets valg og fravalg 

bliver synliggjort. Slutteligt beskrives specialets analysemodel. 

 

4.1. Specialets metodiske tilgang 

Forskellige optiker kan producere forskellige billeder af de samme fænomener, og på samme 

måde producerer forskellige ord forskellige forståelser af samme fænomener (Alvesson & 

Kärreman 2005 i Järvinen & Mik-Meyer 2005: 125). Kongruensen mellem fænomenet ‟turisme‟ 

og ‟turisme‟ som den teoretiserede verden undersøges af Tribe (2006), der beskriver to 

forskellige teoretiske tankeganges forståelse af begrebet: Den positivistiske tilgang og den 

interpretivistiske tilgang. Den positivistiske tilgang ser, at den komplette sandhed om turisme 

allerede findes derude, og at den blot skal findes. Positivisterne mener, at de rigtige 

videnskabelige metoder kan finde frem til, hvad turisme er og tager ofte kvantitative metoder i 

brug hertil. Interpretivistiske metoder ønsker derimod at fortolke turismeverdenen, som et socialt 

fænomen, der er konstrueret af de individer, der operer i den, og den kan kun forstås ud fra disse 

personer (2006: 363-373). Dette speciale har, ligesom Tribe, et socialkonstruktionistisk 

udgangspunkt, hvor der anlægges en kritisk teoretisk vinkel på det undersøgte. Der søges både 

mod forståelse og fortolkning, som den interpretivistiske tankegang, men kritisk teori ønsker 

samtidig at forandre eksisterende strukturer i samfundet. Hermed er specialet opmærksom på, at 

der findes andre sandheder om turisme end de dokumenterede. Med Tribes ord er den verden 

kendt som ‟turisme‟ ikke blot fundet af uafhængige forskere, men snarere konstrueret og 

begrænset af et ‟knowledge force-field‟: 

 

”(…) force-field analysis is used to understand those factors that resist and those that 

promote truth creation in tourism. The term ‟knowledge force-field‟ is used to describe 

those factors which mediate in the process where the phenomenal world of tourism is 

translated into its known world” 

(Tribe 2006: 362). 
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Ud fra figur 9 ses sammenhængen mellem den fænomenologiske verden (cirkel 1), som 

‟oversættes‟ af et knowledge force-field (cirkel 2) til en bestemt sandhed der eksisterer om 

turisme (cirkel 3). Dette speciale læner sig op ad Tribes Knowledge force-field, hvor forskernes 

person, regler, position, mål og ideologi udgør de fem faktorer, der yder indflydelse på en 

bestemt sandhed, der eksisterer om turisme.  

 

Figur 9: Knowledge Force-field 

 

På trods af at der tilstræbes en så objektiv udførelse af undersøgelsen som muligt, kan forskernes 

person ikke undgå at yde indflydelse. Foruden de personlige karakteristika, er forskerne, som 

kommunikationsstuderende ved Copenhagen Business School, disciplineret af viden omkring 

branding og turisme, hvilket danner nogle bestemte forventninger til, hvad der ‟virker‟ inden for 

kommunikationsteori. Det faktum, at specialet beskæftiger sig med ‟accepterede‟ områder, 

såsom branding, gør, at der eksempelvis (re)produceres en bestemt viden. Desuden er forskerne 

agendasættere i tilrettelæggelsen og udførelsen af analysen samt tolkning af analysen resultater. 

Forskerne vælger undersøgelsens metoder, undersøgelsens respondenter samt de spørgsmål der 

har relevans for problemformuleringen. Med hensyn til den anden faktor, regler for 

vidensproduktion, indeholder dette speciale både en deduktiv og induktiv tilgang. Der er udvalgt 

forskellige begreber og koncepter såsom ‟turisme‟, ‟(destinations)branding‟, ‟brandkonsistens‟, 

‟opfattelse‟ og ‟oplevelse‟, der alle er med til at vælge opgavens fokus. Definitionerne af 

begreber og koncepter er brugt deduktivt ud fra en udvalgt teoretisk diskurs, som yder 

indflydelse på undersøgelsen fokus og opbygning. Diskursen legitimerer hermed, hvad der tæller 

som viden, og hvad der ikke gør, samt hvad der har relevans, og hvad der ikke har. Omvendt er 
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induktion benyttet i interviews, spørgeskemaundersøgelser og dokumentanalyser, hvor enkelte 

tilfælde gør opmærksom på større mønstre og sammenhænge, som efterfølgende kan relateres til 

teorien. Med hensyn til forskernes mål, tredje faktor, bør det bemærkes, at VDK har været med 

til at yde indflydelse på undersøgelsen, idet NTO‟en har været med til at bestemme, hvilke 

medarbejdere fra virksomheden, der måtte interviewes, og hvilke dokumenter der blev udleveret. 

Dermed sætter NTO‟en nogle rammer for, hvilken viden der kan opnås og hvilke anbefalinger, 

der kommes frem til, i dette speciale. Forskernes position er ligeledes en faktor, der øver 

indflydelse på konstruktionen af sandhed. I dette tilfælde er forskerne bosat på Østsjælland nær 

København, og derfor faldt valget for undersøgelsen på udenlandske turister fra Sverige og 

Norge, da disse var geografisk lettere tilgængelige og økonomisk billigere at komme i kontakt 

med, frem for eksempelvis turister fra nogle af VDKs asiatiske markeder. I dette speciale bliver 

der ikke gået i dybden med sidstnævnte faktor, ideologi. Grunden hertil er, at denne faktor er 

ganske kompleks at analysere, og derfor begrænser dette speciale sig til at notere, at der er en 

bagvedliggende ‟common sense‟-tankegang, som yder indflydelse på det undersøgte. 

Specialet benytter en interpretivistisk-inspireret tilgang til empiriindsamling, hvor kvalitative 

interviews giver mulighed for at forstå turismeverdenen ud fra de personer, som opererer i den. 

Undersøgte sociale fænomener forstås ifølge Kvale bedst ud fra aktørernes egne perspektiver, og 

den måde de beskriver og opfatter verden på, bliver den afgørende virkelighed (1997:61). 

Igennem disse interviews søges en klarlægning af, hvordan VDK samarbejder med øvrige 

turismeaktører om brandingen af Danmark som turistdestination, samt hvilke opfattelser der er af 

Danmark-brandet. Ligeledes laves der kvalitative interviews med svenske og norske turister både 

før, under og efter deres rejse for at forsøge at fortolke den sociokulturelle proces, som turisterne 

gennemgår i forbindelse med en rejse til Danmark. Danmark som turistdestination interagerer 

løbende med sine (potentielle) turister for herved at skabe ferierejsen. Dog benytter specialet 

også en positivistisk-inspireret tilgang gennem kvantitative spørgeskemaer og statistik, som giver 

en anden indsigt i dansk turisme og Danmark-brandet, men som samtidigt tæller som sandhed. 

Denne tilgang er benyttet for at få et udvidet indblik i særligt danskernes, svenskernes og 

nordmændenes opfattelse af Danmark. Kombinationen af de videnskabsteoretiske tilgange er 

valgt, da dette speciale ikke ønskes begrænset til én måde at anskue fænomenet turisme på. 

Idet specialet søger at optimere VDKs brandkonsistens, vil disse findings uundgåeligt have et 

kritisk, omend konstruktivt, sigte mod at finde gaps. Der er også positive bemærkninger at knytte 
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til NTO‟ens arbejde, og disse bliver fremhævet i punktform i analysen og medtages i de 

efterfølgende konkrete forslag, som kan hjælpe til at sikre brandkonsistens. 

4.1.1. Undersøgelsesfaser 

Dette speciale bygges på et teoretisk grundlag omkring turisme og branding, hvilket bredt sætter 

rammerne for den valgte problemformulering. Udgangspunktet er at forstå VDKs arbejde som et 

virke, der afspejler og konkretiserer specialets teoretiske problemformulering. 

Casestudiet følger disse faser: 

a. Indsamling af empirisk baggrundslitteratur om VDK. 

b. Valg af turisme- og brandingteori samt metodedesign. 

c. Valg af problemformulering omhandlende VDK og brandkonsistens samt turisternes 

opfattelse og oplevelse af Danmark som turistdestination - herunder NTO‟ens relationer 

til omverdenen. 

d. Dybdegående undersøgelse af problemformuleringen, herunder indsamling af empiri 

gennem kvalitative interviews med VDK-medarbejdere, turismeaktører og turister samt 

kvantitative spørgeskemaundersøgelser med danskere, svenskere og nordmænd og 

statistik over svenske og norske turister i Danmark.  

e. Analyse og teoretisk refleksion over casens vigtigste findings.  

f. Forslag til handling og løsning af casens problemstillinger.   

 

4.2. Metodens validitet 

Validitet handler ifølge Lungholt & Metelmann om, 1) hvordan data indsamles og bearbejdes 

(udvælgelse af respondenter, udformning af spørgeskemaer og interviewguides), og 2) hvilke 

teorier og begreber der bruges i forhold til de valgte problemstillinger (2010:105). I dette 

speciale er metodetriangulering blevet benyttet. Metodetriangulering er, ifølge Andersen, når 

forskellige metoder og dataindsamlingsteknikker, der supplerer hinanden godt, anvendes for at 

undersøge et socialt fænomen (2008:164-165). Østbye et al. Påpeger i denne sammenhæng, at 

metodetriangulering styrker undersøgelsens validitet, idet der kompenseres for en metodes 

svagheder ved brug af flere metoder – eksempelvis gennem en kombination af kvalitative og 

kvantitative metoder (1997:101-102). Det betyder, at de kvalitative og kvantitative metoder, med 

hver sine styrker og begrænsninger, fungerer i et konstruktivt samspil. Kvalitative metoder er 

eksplorative (Kvale 1997:104), og det gør dem velegnede til at klarlægge de tanker, følelser og 
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overvejelser, folk gør sig, altså hvorfor de gør, som de gør (Lungholt & Metelmann 2010: 44). 

Omvendt er disse metoder svære at generalisere ud fra, hvorfor kvantitative metoder også bliver 

inddraget i specialet. De kvantitative metoder involverer et større antal respondenter for at kunne 

generalisere ud fra princippet om repræsentativitet. Disse metoder er deskriptive og interesserer 

sig for, hvor mange der gør, som de gør (Lungholt & Metelmann 2010: 36-37). 

 

4.3. Metodens reliabilitet 

Reliabilitet dækker over pålidelighed i gennemførelsen af produktion og bearbejdning af det 

empiriske data, og reliabilitet fungerer ifølge Halkier som en del af forudsætningen for 

validiteten (2008:109). Det er praktisk talt umuligt at gentage en undersøgelse og få de præcist 

samme resultater, dels da forskeren influerer både analysens og konklusionens udformning, og 

dels da de medvirkende respondenter måske i mellemtiden har fået nyt input, der har influeret på 

deres opfattelse og/eller oplevelse. Derfor tilstræbes en så gennemsigtig proces som muligt, hvor 

vejen gennem analysen og frem til konklusioner og anbefalinger hele tiden kan følges. I det 

følgende gennemgås hver af de benyttede metoders styrker og svaghed samt anvendelsesform i 

dette speciale. 

4.4. Anvendte metoder 
Specialets indsamlede data udgøres af en kombination af primær- og sekundærdata. Lungholt & 

Metelmann forklarer, at en kombination af disse data kan sikre større overensstemmelse mellem 

resultaterne (2010:110). Hovedvægten lægges på egen-genereret data (primærdata) for at 

undersøgelsen ikke skal influeres for meget af VDK, så der bliver tilført ny viden inden for feltet 

destinationsbranding. Konklusionerne bliver hovedsageligt til på baggrund af egen forskning, 

men sekundærdata er brugt supplerende for at tilføre øvrige aspekter til undersøgelsen. 

Undersøgelsens design består af følgende fire overordnede metoder: Interviews, 

spørgeskemaundersøgelser, dokumentanalyse og statistik. 
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Data Primær Sekundær 

Kvalitativ Interviews med VDK-

medarbejdere: To på 

hovedkontoret i Danmark, tre 

på markedskontoret i Sverige 

og to på markedskontoret i 

Norge. 

 

Interviews med seks direktører 

for regioner/destinationer samt 

ansatte fra tre 

erhvervspartnere. 

 

Interviews med seks svenske 

og seks norske turister omkring 

deres opfattelse af og oplevelse 

på ferie i Danmark. 

Analyse af VDKs svenske og 

norske markedskontors 

kommunikation, herunder 

turistbrochurer, præsentationer 

og interne dokumenter. 

Kvantitativ Spørgeskemaundersøgelser om 

svenskere og nordmænds 

opfattelse af Danmark som 

turistdestination samt hvad de 

synes er vigtigt på en ferie. 

 

Spørgeskemaundersøgelse om 

danskernes enighed i forhold 

til VDKs kommunikerede 

brand 

Tal fra VDK:  

- Markedsprofiler af det 

svenske og norske marked. 

- Undersøgelse af udenlandske 

turisters opfattelse af 

Danmark. 

- Forecast for dansk turisme 

2011-2015 

- Overnatningstal for 2011 

- Turismen i tal 

Figur 10: Oversigt over specialets data 

 

4.4.1. ’Feel Free’ og undersøgelsesdesignet 

Interviewene med VDKs medarbejdere tager afsæt i information fundet på hjemmesiden 
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www.visitdenmark.com eller gennem tilsendte dokumenter fra NTO‟en. Gennem disse 

interviews ønskes en bredere forståelse af brandingstrategien samt indsatsen på det svenske og 

norske marked. Den viden opnået herfra har dannet baggrund for undersøgelserne med turisterne 

og danskerne. Således tager udformningen af spørgsmålene i både interviews og 

spørgeskemaundersøgelser hovedsageligt afsæt i indholdet ‟Feel Free‟ (se kapitel 2.5.). Dette er 

gjort for at sammenholde den opfattelse turisterne og danskerne har af Danmark med det brand 

kommunikeret af VDK. Interviewene med de øvrige turismeaktører er ligeledes inspireret af 

‟Feel Free‟ for at se, hvor relevant de finder brandingstrategien og et samarbejde med NTO‟en.  

 

4.4.2. Interviews 

Der er foretaget kvalitative interviews med i alt syv udvalgte VDK-medarbejdere fra de tre 

kontorer (se figur 11 og 12), ni danske turismeaktører (se figur 13) samt seks turister fra Sverige 

(se figur 14) og seks fra Norge (se figur 15). De interviewede fra VDK samt turismeaktørerne er 

udvalgt på baggrund af, at deres daglige arbejde med branding af Danmark blev vurderet til at 

have særlig relevans for specialet. Hvordan turisterne er blevet udvalgt, gennemgås i kapitel 

4.4.2.4. Alle interviewene er blevet optaget på diktafon (se vedlagt cd-rom). 

  

4.4.2.1. VDKs hovedkontor 

Der blev afholdt to enkeltinterviews på hovedkontoret. Kvalitative enkeltinterviews er ifølge 

Lungholt & Metelmann gode til at få en øget viden af og forståelse for centrale fænomener i 

respondenternes verden (2010: 44). Fordelen ved enkeltinterviews er, at der kan opstå en 

mulighed for at komme i dybden og spørge til respondentens holdninger og meninger, mens at 

ulempen er, at det kan være svært at opnå den nødvendige tillid i den korte tid interviewet står på 

(Lungholt & Metelmann 2010: 47). Denne ulempe er forsøgt forebygget ved at tage kontakt til 

interviewpersonerne i god tid før selve interviewet, og samtidigt hermed blev de informeret om, 

hvad der ville blive spurgt ind til. Interviewene var nemlig temaorienterede (Kvale 1997: 42) og 

således centrerede omkring medarbejdernes forståelse af Danmark-brandet, branding og 

samarbejdet hovedkontoret og markedskontorerne imellem. Dog fik interviewpersonerne ikke 

lejlighed til at se selve interviewguiden (se bilag 12), da de ikke skulle have mulighed for at 

forberede alt for indstuderede svar. 

 

http://www.visitdenmark.com/
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INTERVIEWPERSON STILLING INTERVIEW DATO 

Tina Baungaard-Jensen Chef for international 

presse og 

kommunikationsværktøjer 

Møde i København 01.12.2010 

Claudia Rota Andersen Chef for analyse og 

videnformidling 

Møde i København 01.12.2010 

Figur 11: Oversigt over interviewpersoner på VDKs hovedkontor 

 

4.4.2.2. VDKs markedskontorer 

På det svenske og norske markedskontor blev der afholdt gruppeinterviews med henholdsvis tre 

svenske og to norske medarbejdere. Gruppeinterviews blev prioriteret af dels tidsmæssige 

årsager for ikke at lægge beslag på for meget af medarbejdernes tid, men også for at forebygge 

forståelsesproblemer, idet alle de deltagende gennemførte interviewene på deres respektive 

modersmål. Da det blev vurderet, at folk udtrykker sig bedst på deres modersmål, og derfor blev 

dette vægtet højest. Hvis interviewene skulle have foregået på engelsk, ville interviewpersonerne 

måske have holdt sig tilbage af frygt for at lave fejl, og viden kunne have gået tabt. Det blev 

desuden vurderet, at interviewerne og interviewpersonerne alle forstod dansk samt henholdsvis 

svensk og norsk. Gennem gruppeinterviews bemærker Halkier dog, at nogle respondenter får 

mere at sige end andre, da der eksisterer en høj grad social kontrol (2008: 13). Omvendt får 

respondenterne også mulighed for at sparre med hinanden, og herigennem opponere imod eller 

bygge videre på hinandens kommentarer, og dette blev vægtet højest i specialet. Interviewene 

var centrerede omkring de samme temaer som dem på hovedkontoret, og på samme måde var 

interviewpersonerne bekendt med temaerne på forhånd. De fik dog heller ikke mulighed for at se 

de udarbejdede interviewguides (se bilag 13 og 14). 
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INTERVIEWPERSON STILLING INTERVIEW DATO 

Andréas Näsman Markedschef Møde i 

Stockholm, 

Sverige 

18.01.2011 

 Gitte Friberg Konsumentinformations-

ansvarlig 

Gustaf Gundmark Marketingkoordinator 

Vidar Mørch Markedsdirektør, 

International branding 

chef 

Møde i Oslo, 

Norge 

01.02.2011 

 

 

Jørgen Bjerke Projektleder, 

marketingsansvarlig 

Figur 12: Oversigt over interviewpersoner på VDKs svenske og norske markedskontor 

 

4.4.2.3. Turismeaktører 

Der blev lavet interviews med ni medarbejdere fra centrale, danske turismeaktører; otte af 

interviewene er foregået over telefon, mens interviewet med Ole Andersen fra Wonderful 

Copenhagen fandt sted på hans eget kontor. Telefoninterviews adskiller sig fra personlige 

interviews på den måde, at intervieweren ikke kan benytte sig af visuelle hjælpemidler til at 

forklare spørgsmål og heller ikke bruge svarpersons ansigtsudtryk til at aflæse om denne 

eventuelt har misforstået et spørgsmål (Andersen 2009: 173). Det har imidlertid været 

nødvendigt at gennemføre otte af interviewene på denne måde på grund af for store fysiske 

afstande til mange af interviewpersonerne. Interviewene var centrerede omkring temaerne: 

samarbejdet med VDK, opfattelsen af Danmark-brandet og aktiviteter på det svenske og norske 

marked. Interviewpersonerne var gennem forudgående mailkorrespondance blevet bekendt med 

temaerne, men de fik heller ikke mulighed for at se de udarbejdede interviewguides (se bilag 15).  
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INTERVIEWPERSON STILLING INTERVIEW DATO 

Anni Hornum Direktør i VisitVestjylland Telefon 10.01.2011 

Lars Enevold Direktør i VisitNordjylland Telefon 11.01.2011 

Kim Caspersen Direktør i Destination 

Bornholm 

Telefon 13.01.2011 

Lone Østergaard Bureauleder i VisitOdense Telefon 13.01.2011 

Pauli Jørgensen Direktør i Toppen af 

Danmark 

Telefon 13.01.2011 

Ellen Dahl Kommunikationskonsulent i 

Tivoli 

Telefon 13.01.2011 

Sus Nygaard Manager Conventions & 

Events, SAS 

Telefon 13.01.2011 

Ole Andersen Salgs- og marketingdirektør i 

Wonderful Copenhagen 

Møde i København 27.01.2011 

Carsten Kruse Administrerende direktør i 

Stena Line, Danmark 

Telefon 10.02.2011 

Figur 13: Oversigt over interviews med erhvervspartnere, regioner og destinationer 

 

Det bør nævnes, at der også er taget kontakt til yderligere turismeaktører (bl.a. LEGO, Lalandia, 

Novasol og DFDS) og de resterende regionsdestinationer, der ikke repræsenteret i analysen. 

Disse har imidlertid ikke ønsket at medvirke i et interview. 

 

4.4.2.4. Svenske og norske turister 

Der er foretaget interviews med seks svenske og seks norske turister, der i perioden december 

2010 til februar 2011 har foretaget en rejse til en destination i Danmark (se bilag 16). Der er 

fundet frem til interviewpersonerne på flere forskellige måder. Bl.a. er det sociale medie 

Facebook blevet brugt for at finde ud af, om nogen i forskernes netværk kendte svenskere eller 

nordmænd, der stod foran at skulle på ferie i Danmark. Desuden er transportknudepunkter for 

fly, toge, busser og færger, der har forbindelse til Danmark fra Sverige og/eller Norge, benyttet 

for fysisk at komme i kontakt med interviewpersonerne. Interviewene er foregået enten via 

personlige møder eller telefonsamtaler, hvilket indebærer at omstændighederne har været 

forskellige. Eksempelvis har alle interviewpersoner ikke haft lige god tid til gennemførelsen af 



40 
 

interviewene, og derfor varierer interviewene, især dem foretaget via personlige møder, i længde. 

I de korte møde-interviews kan interviewpersonerne desuden have været stressede over ikke at 

have god tid, fordi de eksempelvis skulle nå et tog eller et fly. Dette kan have påvirket deres 

svar, der måske ikke er blevet er så udtømmende. Det blev imidlertid vurderet, at denne ulempe 

ikke var større end fordelen ved, gennem denne tilgang, at få mulighed for at komme i kontakt 

med en masse turister, der skulle til Danmark. For en svensk turist, Jonas Spolander, var det 

muligt at gennemføre to af tre interviews via Skype, der er et videosamtale- og chatprogram. 

Videosamtaler har den fordel, at de dels er billigere end telefonsamtaler, og desuden er det 

muligt for de to talende at se hinanden via en computerskærm, hvilket kan lette forståelsen 

imellem dem. Det blev vurderet, at seks interviewpersoner fra hvert land ville udgøre en fin 

balance mellem mængden af information, der skulle bearbejdes, samt de ressourcer der var til 

rådighed til bearbejdningen. Der er forsøgt at finde interviewpersoner, så fordelingen mellem 

mænd og kvinder skulle være lige, hvilket lykkes med de svenske turister, men i Norges tilfælde 

blev det til fire kvindelige turister og to mandlige. Det er desuden forsøgt at få fat på personer, 

der skulle forskellige steder hen i Danmark, og som samtidigt havde varierende alder og kom fra 

geografisk forskellige områder. Det var håbet, at alsidig demografi ville give alsidige svar. Da 

den ideelle interviewperson imidlertid ikke eksisterer (Kvale 1997: 150) blev det i sidste ende 

vurderet vigtigere, at interviewe dem der havde lyst at deltage i stedet for at bruge ressourcer på 

at finde øvrige interviewpersoner. Knap halvdelen af alle turisterne skulle, udover at være 

turister i mere ‟traditionel‟ forstand, besøge familie og venner på deres rejse til Danmark. I det 

hele taget var dette tilfældet for mange af de rejsende, der blev talt med i diverse 

transportknudepunkter. Dette kan hænge sammen med, at interviewene er foretaget om vinteren, 

og at de fleste turister besøger Danmark om sommeren (VisitDenmark 2011f: 1) – herunder 

særligt børnefamilierne. I denne sammenhæng påpeger Gartner, at eftersom mange aktiviteter er 

sæsonbestemte kan turisters image blive udsat for midlertidige påvirkninger (1986: 638), og 

således er der muligt, at disse interviewpersonernes svar ville have været anderledes, hvis 

interviewene havde fundet sted om sommeren. Dette betragtes dog ikke nødvendigvis som en 

ulempe, idet at de interviewede turister har været i Danmark flere gange forud for denne rejse. 

De må derfor have et godt kendskab til Danmark som turistdestination og det danske folk. Begge 

specialets forskere har deltaget i nogle interviews, mens at der kun har været én interviewer i 

andre interviews. Dette har betydet, at nogle interviewpersoner er blevet udsat for forskellig 
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interviewteknik, men da der er blevet udarbejdet en fælles interviewguide (se bilag 17), anses 

dette ikke som en ulempe for undersøgelsen. Ligesom interviewene på VDKs markedskontorer 

har interviewpersonerne gennemført interviewene på henholdsvis svensk eller norsk, mens 

intervieweren/-erne har talt dansk. Nogle interviewpersoner har været lettere at forstå end andre, 

og omvendt har nogle turister haft lettere ved at forstå dansk end andre. Alle interviewene er dog 

gennemført i et roligt tempo og med tydelige udtalelse af ordene, så forståelsen er blevet sikret. 

Der er valgt en balance i mellem spørgsmål, der fordrer åbne svar, og konkrete spørgsmål med 

relation til indholdet i VDKs brandingstrategi. Interviewguiden er imidlertid ikke fulgt slavisk, 

idet Kvale påpeger, at det er interviewerens rolle at forfølge interviewpersonernes svar på de 

stillede spørgsmål (1997:19). Interviewpersonernes talestrøm er ikke blevet afbrudt, men hvis 

samtalen, efter interviewerens mening, har bevæget lidt sig væk fra temaer med relevans for 

specialet, er fokus forsøgt ændret ved at stille et nyt spørgsmål. Derfor er interviewene i bund og 

grund ikke en samtale mellem ligestillede parter. Intervieweren definerer og kontrollerer nemlig 

situationen gennem sin introduktion af interviewemnet og sine spørgsmål (Kvale 1997: 19). 

Såfremt interviewpersonerne har noget kritisk at sige om en ferie i Danmark, antages det, at 

turisterne muligvis fremlægger kritikken lidt tilbageholdende, da de måske tænker, at de 

fornærmer de danske interviewere. Omvendt er der en risiko for interviewerne påvirker 

turisternes syn på Danmark og danskere gennem de stillede spørgsmål. Den personlige 

interaktion i interviewet påvirker nemlig ifølge Kvale den interviewede, og den viden, 

interviewet producerer (1997: 115). Påvirkningen er forsøgt minimeret ved at forklare 

interviewpersonerne, at det mest interessante for specialet er interviewpersonernes ærlige og 

uforbeholdende mening. 

 

4.4.2.4.1. Interviews før, under og efter rejsen 

Det er prioriteret at lave interviews med turisterne både før, under og efter deres rejse Danmark. I 

interviewene før turisternes rejse spørges der primært til tre faktorer: 1) Opfattelse af Danmark 

og danskerne; 2) Opfattelse af Danmark i forhold til turistens eget land og; 3) Opfattelse af 

Danmark i forhold til det tredje skandinaviske land. Herved skabes der grundlag for at undersøge 

turisternes opfattelse af og oplevelse i Danmark, og det vil siden vise sig om opfattelsen har 

ændret sig i mødet med Danmark. I interviewene under turisternes rejse er der lagt vægt på 

følgende tre faktorer: 1) Hvad turisten har oplevet; 2) Hvordan turisten har haft det under rejsen 
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og; 3) hvad turisten eventuelt har savnet eller manglet under opholdet. Tilgangen med at lave 

interviews under turisternes rejse har imidlertid vist sig svær at gennemføre konsekvent. Nogle 

turister har ikke haft tid eller mulighed for at blive interviewet på deres ferie, og nogle har det 

ikke været muligt at komme i kontakt med. Derfor er der kun gennemført tre interviews med 

turister i Danmark. De turister, der ikke er foretaget interviews med under deres rejse, er 

markeret med ”XXX” i nedenstående oversigter over de interviewede turister.  

INTERVIEWPERSON ALDER HJEMBY REJSEDESTINATION INTERVIEW DATO 

Jonas Spolander 40 Haparanda København, Roskilde FØR: Skype 29.11.2010 

UNDER: Telefon 28.12.2010 

EFTER: Skype 04.01.2011 

Paul Mikael Johansson 48 Helsingborg Køge FØR: Møde på 

færgen Helsingør-

Helsingborg 

22.12.2010 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 13.01.2011 

Robin Kåveby 58 Nykvarn København FØR: Møde, tog i 

Sverige 

20.01.2011 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 27.01.2011 

Susanne Öfverberg 54 Stockholm København FØR: Møde, tog i 

Sverige 

20.01.2011 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 27.01.2011 

Kirsten Funder Sjöblom 67 Tumba København, Køge, 

Gladsaxe 

FØR: Møde, 

Stockholm 

20.01.2011 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 30.01.2011 

Marlene Kamsvik 58 Nykvarn København FØR: Møde, tog i 

Sverige 

20.01.2011 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 07.02.2011 

Figur 14: Oversigt over svenske interviewpersoner 
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Der er blevet kompenseret for de manglende interviews ved at stille de spørgsmål, der skulle 

have været stillet under rejsen, i interviewene efter rejsen. Derudover er der i interviewene efter 

rejsen fokuseret på følgende tre faktorer: 1) (Eventuel ny) opfattelse af Danmark og danskerne; 

2) (Eventuel ny) opfattelse af Danmark i forhold til turistens eget land; og 3) Hvilke 

aspekter/steder/ karakteristika ved Danmark den rejsende ville anbefale til andre. På baggrund af 

spørgsmål inden for disse faktorer vurderes det, om turisterne har haft en oplevelse i Danmark, 

der matchede deres opfattelse af destinationen. 

 

INTERVIEWPERSON ALDER HJEMBY REJSEDESTINATION INTERVIEW DATO 

Anne Mortvedt 36 Os Aalborg FØR: Telefon 29.11.2010 

UNDER: Telefon 05.12.2010 

EFTER: Telefon 14.12.2010 

Hege Helgesen 37 Bergen Aalborg FØR: Telefon 02.12.2010 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 18.12.2010 

Kristina Helseth Fors 47 Oslo København FØR: Møde, tog i 

Sverige 

20.01.2011 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 27.01.2011 

Ingrid Kjær Sandvold 72 Oslo Århus, Kolding, Horsens FØR: Møde, Oslo 03.02.2011 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 11.02.2011 

Christian Christiansen 62 Fetsund Ålsgårde, Hellebæk, 

Espergærde 

FØR: Telefon 06.01.2011 

UNDER: Telefon 09.01.2011 

EFTER: Telefon 12.01.2011 

Jan Erik Christensen 79 Oslo Odense, Kerteminde, 

Faaborg 

FØR: Møde, Oslo 03.02.2011 

UNDER: XXX XXX 

EFTER: Telefon 09.02.2011 

Figur 15: Oversigt over norske interviewpersoner 
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4.4.2.5. Transskribering af interviews 

Alle specialets interviews er transskriberede og vedlagt i bilag (se bilag 18-21). Dog er det kun 

de passager, der anses for at have relevans for specialet, der er blevet transskriberet. Herved kan 

de citater, der medtages i analysen, stadig ses i sammenhæng med interviewspørgsmålene og 

ikke som isolerede størrelser, som de forekommer i analysen. Det skal dog påpeges, at 

udskrifterne ikke fanger interviewets ikke-sproglige komponenter. Kvale påpeger i denne 

sammenhæng, at transskriberingens intersubjektive reliabilitet kan udvikle sig til et helt 

forskningsprojekt i sig selv, hvis de emotionelle aspekter af samtalen, for eksempel ‟anspændt 

stemme‟, ‟suk‟, ‟nervøs latter‟ osv., også inddrages (1997: 165). Dette er dog blevet 

nedprioriteret til fordel forståelsen. Det erkendes derfor også, at udskrifterne kan blive influeret i 

transskriberingsprocessen i og med, at de ikke-sproglige komponenter udelades. Alle 

transskriberinger er desuden oversat til dansk grundet forskernes manglende evner ud i skriftlig 

svensk og norsk. Dette bevirker at nogle svenske og norske ord muligvis ikke har fået en helt 

ordret og fortjent oversættelse. Da analysen ikke står og falder med et enkelt ord, anses dette 

imidlertid ikke som et større problem. 

 

4.4.3. Spørgeskemaundersøgelser 

For at undersøge om VDKs branding hænger sammen med svenske og norske turisternes 

opfattelse og oplevelse suppleres de kvalitative turistinterviews med spørgeskemaundersøgelser. 

Desuden undersøges danskernes enighed i forhold til VDKs kommunikerede brand i en tredje 

kvantitativ undersøgelse. I alle tre undersøgelser er spørgsmålene centreret omkring brandets 

attributter (se kapitel 2.5.). Attributterne er udvalgt af forskerne på baggrund syv fra VDK-

præsentationer om brandingstrategien, ‟Feel Free‟. Derudover spørges der til mindre centrale 

attributter såsom familievenlighed, storbyferie, kultur- og naturoplevelser i Danmark for at 

undersøge danskernes, svenskernes og nordmændenes holdning til VDKs identificerede EPS‟er. 

Generel repræsentativitet er blevet foretrukket, da det blev vurderet mest relevant, både for dette 

speciale samt for VDKs arbejde med branding, at supplere den viden fra de kvalitative 

interviews med holdningen fra et større antal respondenter. Til alle tre undersøgelser er det 

online dataindsamlings- og analyseværktøj Defgo benyttet. De fleste af de svenske og norske 

respondenter har udfyldt en printet version af undersøgelsen, og efterfølgende er deres svar 

blevet tastet ind i programmet Defgo. Ligesom ved de kvalitative interviews er respondenterne til 

den kvantitative undersøgelse fundet gennem transportknudepunkter med adgang til Danmark 
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såsom lufthavne, tog- og busstationer samt færgeterminaler. Nogle besvarelser har dog fundet 

sted i Danmark på et turistkontor i København, og ydermere har nogle respondenter svaret 

online, da VDKs svenske og norske markedskontorer har været behjælpelige med lægge et link 

til undersøgelsen på deres Facebook-fanside. De danske respondenter har udelukkende besvaret 

Defgo-undersøgelsen online gennem et link på Facebook eller i mailinglister ud fra forskernes 

netværk, hvor der imidlertid stadig har været en demografisk spredning. 

 

4.4.3.1. Rækkefølgen af spørgsmål 

Alle tre undersøgelser blev indledt med spørgsmål af demografisk karakter for at danne et 

overblik over repræsentativiteten blandt respondenterne. Spørgsmålene var lukkede og 

omhandlede respondenternes køn, alder, bosted og uddannelse. 

I den svenske og norske undersøgelse blev der desuden spurgt om, hvor mange gange 

respondenterne havde været i Danmark før. Hvis respondenterne ikke tidligere havde været på 

ferie i Danmark, blev de bedt om at besvare undersøgelsen ud fra deres opfattelse af 

destinationen. I denne forbindelse mener Boolsen, at baggrundsvariabler kan identificere 

sammenhænge mellem særlige besvarelsesmønstre (2008: 48). Derefter blev de svenske og 

norske respondenterne stillet to åbne spørgsmål om deres opfattelse af ferie i Danmark, og hvad 

der gør ferie i Danmark speciel i forhold til ferie i deres eget land. Disse spørgsmål blev stillet 

tidligt i undersøgelsen, så respondenternes svar ikke skulle blive præget af de efterfølgende 

spørgsmåls karakter. Efterfølgende blev respondenterne bedt om at tage stilling til 14 udsagn om 

Danmark og danskerne, inspireret af indholdet i VDKs brandingstrategi. På en topolet skalatest 

rangerende fra ‟helt uenig‟ til ‟helt enig‟ (Vilstrup 2001: 93) skulle respondenterne sætte kryds 

ud for den af de fem valgmuligheder, de mente passede bedst på udsagnet. Denne tilgang er 

valgt, da denne del af undersøgelsen interesserer sig for, om svenskere og nordmænds opfattelse 

og oplevelse (blandt de adspurgte turister i Danmark) er konsistent med indholdet af VDKs 

brand. Det midterste trin på skalaen er ‟hverken enig eller uenig‟, der forholder sig neutralt til 

udsagnene. ‟Ved ikke‟-muligheden er med vilje ikke medtaget for herved at forsøge at tvinge 

respondenterne til at tage stilling. Dette giver dog den risiko, at de respondenter der måske ville 

have svaret ‟ved ikke‟, i stedet bare benytter svarmuligheden ‟hverken/eller‟. Vilstrup bemærker 

dog, at forskeren normalt ikke bliver klogere ved at søge at presse de reelt neutrale til at vælge 

side (2001: 93). I denne sammenhæng er udsagnene formuleret, så de kan virke ledende. 
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Eksempelvis kan det virke nemt at svare ‟enig‟ til ‟Danmark er frit‟ i modsætning til ‟uenig‟ i et 

udsagn som ‟Danmark er IKKE frit‟.  Læsbarheden er dog vægtet højest, hvilket forhåbentlig 

bevirker, at villigheden til at svare bliver større blandt respondenterne. I sidste del af 

undersøgelsen blev respondenterne bedt om at tage stilling til, hvad der er vigtigt for dem på en 

ferie i forhold til 16 faktorer. Dette blev gjort via en énpolet-skala til angivelse af oplevet 

virkelighed (Vilstrup 2001: 94) i forhold til indholdet i ‟Feel Free‟. Igen var der fem 

valgmuligheder rangerende fra ‟ikke vigtigt‟, ‟mindre vigtigt‟, ‟hverken uvigtig eller vigtig‟, 

‟vigtig‟ og ‟meget vigtig‟. Denne tilgang blev valgt, da denne del af undersøgelsen interesserer 

sig for svenskere og nordmænds behov på en ferie, og herved ville det blive muligt at komme 

med pragmatiske input til VDKs arbejde med brandingen i Sverige og Norge. 

Undersøgelsen af danskernes enighed i for til brandet, startede ligeledes ud med demografiske 

spørgsmål til kategorisering af respondenterne. Derefter blev der stillet tre åbne spørgsmål om, 

hvornår de sidste var på ferie i Danmark, hvad det foretrukne feriested i Danmark er, samt hvad 

deres opfattelse af ferie i Danmark er. Rækkefølgen blev prioriteret således for ikke at præge 

deres stillingtagen til de efterfølgende 19 udsagn. Denne undersøgelse var udelukkende 

interesseret i opbakningen til brandingstrategien, og derfor var skalaen, ligesom ved de to øvrige 

kvantitative undersøgelser, inddelt i fem svarmuligheder rangerende fra ‟helt uenig‟ til ‟helt enig. 

‟Hverken uenig eller enig‟ var den neutrale mellemvej. I denne undersøgelse blev læsbarheden 

ligeledes vægtet højest i formuleringen af udsagnene. Sidste del af den danske kvantitative 

undersøgelse bestod af seks åbne og et lukket spørgsmål vedrørende forskellen mellem ferie i 

Danmark, Sverige og Norge samt kendskabet til VDK og NTO‟ens arbejde. Disse spørgsmål 

ville give en indikation af, hvordan danskerne opfatter Sverige og Norge, hvilken kunne danne 

basis for en sammenligning, der kunne hjælpe VDK i positioneringen af Danmark i forhold til de 

to nabolande. 

I alle tre undersøgelser er de åbne svar efterfølgende blevet grupperet i kategorier med samme 

eller lignende svar efter vurdering fra specialets forskere. Besvarelser i den svenske og norske 

undersøgelse er efterfølgende blevet oversat til dansk, da det er vurderet, at danske svar har størst 

relevans for specialet. 

 

4.4.3.2. Svensk spørgeskemaundersøgelse 

Undersøgelsen blev oversat til svensk, så respondenterne kunne læse spørgsmålene og svare på 
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dem på deres modersmål. 246 svenske respondenter gennemførte undersøgelsen. 139 af 

respondenterne er kvinder (57 %) og 107 mænd (43 %). Byerne med flest respondenter er 

Stockholm (46 respondenter, 19 %), Helsingborg (41 respondenter, 17 %) og Malmö (19 

respondenter, 8 %). 136 kommer fra øvrige svenske byer (55 %), mens 4 er bosat uden for 

Sverige (1 %). Den ældste respondent, der har gennemført undersøgelsen, fylder 89 år i 2011, 

mens den yngste fylder 17 år. Aldersmæssigt fordeler respondenterne sig over alle disse inddelte 

svarmuligheder: 0-25 år (43 respondenter, 17 %), 26-30 år (21 respondenter, 9 %), 31-40 år (52 

respondenter, 21 %), 41-55 år (49 respondenter, 20 %) og 56+ år (81 respondenter, 33 %). 

Endeligt har 19 respondenter folkeskolen som højeste uddannelsestrin (8 %), 85 har 

gymnasium/HF som højeste uddannelsestrin (35 %) og 142 har gennemført eller er i gang med 

en videregående uddannelse (58 %). Kun tre af respondenterne har aldrig været i Danmark (1 

%). 15 respondenter har været i Danmark en enkelt gang (6 %), mens 228 respondenter har været 

der to eller flere gange (93 %) (se bilag 22). 

 

4.4.3.3. Norsk spørgeskemaundersøgelse 

Undersøgelsen, der indholdsmæssigt var identisk med den svenske undersøgelse, blev oversat til 

norsk, så respondenterne kunne læse og besvare spørgsmålene på deres modersmål. 259 personer 

besvarede undersøgelsen, men grundet fejl i programmet er 39 af besvarelserne ufuldstændige. 

Derfor er kun de 220 komplette besvarelser medtaget i undersøgelsen, men tre respondenter har 

dog ikke konsistent besvaret sidste halvdel af undersøgelsen. 135 af respondenterne er kvinder 

(61 %) og 85 mænd (39 %). Respondenterne kommer hovedsageligt fra Oslo (106 respondenter, 

48 %) og kommer ellers fra større eller mindre byer i Norge, med Trondheim (en respondent, 

under 1 %) som den nordligste by. Aldersmæssigt fordeler respondenterne sig over alle de 

inddelte svarmuligheder:  

0-25 år (58 respondenter, 26 %), 26-30 år (16 respondenter, 8 %), 31-40 år (26 respondenter, 12 

%), 41-55 år (65 respondenter, 29 %), 55+ år (55 respondenter, 25 %). 16 respondenter har 

folkeskolen som højeste uddannelsestrin (8 %), 92 har gymnasium/HF som højeste 

uddannelsestrin (41 %) og 112 har eller er i gang med en videregående uddannelse (51 %). 192 

(87 %) af respondenterne har været på ferie i Danmark to eller flere gange. 18 respondenter (8 

%) har været i Danmark én gang, mens 10 (5 %) aldrig har været i Danmark (se bilag 23). 
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4.4.3.4. Dansk spørgeskemaundersøgelse 

286 personer besvarede undersøgelsen, men grundet fejl i programmet er 130 af besvarelserne 

ufuldstændige. Derfor er kun de 156 komplette besvarelser medtaget i undersøgelsen. 95 af 

respondenterne er kvinder (61 %) og 61 mænd (39 %). Respondenterne kommer hovedsageligt 

fra hovedstaden (127 respondenter, 81 %) eller det øvrige Sjælland (15 respondenter, 10 %). Syv 

kommer fra Midtjylland (4 %), tre fra Nordjylland (2 %), tre fra Lolland-Falster, Bornholm eller 

øvrige øer (2 %) og én fra Fyn (1 %). Aldersmæssigt fordeler respondenterne sig over alle de 

inddelte svarmuligheder: 0-25 år (27 respondenter, 17 %), 26-30 år (62 respondenter, 39 %), 31-

40 år (18 respondenter, 12 %), 41-55 år (29 respondenter, 19 %), 56+ år (20 respondenter, 13 %). 

Endeligt har ti af respondenterne folkeskolen som højeste uddannelsestrin (6 %), 14 har 

gymnasium/HF som højeste uddannelsestrin (9 %) og 132 har gennemført eller er i gang med en 

videregående uddannelse (85 %). Grundet problemer med den automatiske udarbejdelse af en 

rapport i Defgo er rapporten anderledes end den for de svenske og norske respondenter (se bilag 

24). 

 

4.4.4. Undersøgelse af markedskontorernes kommunikation 

Den overordnede analyse er suppleret med en undersøgelse af de to markedskontorers 

kommunikation. Der er udvalgt to turistmagasiner fra hvert land. På det svenske markedskontor 

er de to magasiner ‟Danmark 2011‟ og ‟Danmark Vinter 2010‟ valgt. De svenske magasiner var i 

perioden for empiriindsamling de nyeste udgivelser, som geografisk dækker over hele Danmark, 

og som samtidigt ikke er dedikeret til en bestemt målgruppe eller et bestemt EPS. Det norske 

markedskontor arbejder ikke med officielle Danmark magasiner på samme måde. I stedet laves 

der ‟turisthåndbøger‟, og derfor er ‟Å reise i Danmark uten barn - en håndbok‟ (kaldet ‟Uten 

barn‟ i analysen) og ‟Å reise med voksne i Danmark‟ (kaldet ‟Georg‟ i analysen) udvalgt. Den 

første håndbog er dedikeret voksne mennesker uden børn, mens den anden er målrettet norske 

børnefamilier. Desuden er markedskontorernes Facebook-fanside udvalgt til undersøgelsen, som 

herved dækker over både online og offline medier. I begge landes tilfælde er alle opslåede 

beskeder på Facebook (også benævnt ‟artikler‟ i analysen) i perioden 2. november 2010 – 16. 

februar 2011 analyseret. Startdatoen er valgt, fordi det svenske markedskontor aktiverede sin 

Facebook-side den dag. Slutdatoen er valgt som en balancegang mellem, at der ville blive 

genereret nok artikler til analysen, samtidigt med at analysearbejdet ikke ville kræve for mange 
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ressourcer grundet et for omfangende antal artikler. Det erkendes dog, at det norske 

markedskontor har genereret flere artikler grundet et højere antal ‟fans‟, samt det faktum at det 

norske markedskontor har deciderede Facebook-kampagner, mens det svenske markedskontor 

endnu ikke har brugt penge på Facebook. 

I alt er der blevet analyseret 93 artikler fra de tre svenske medier: 24 artikler fra ‟Danmark 2011‟, 

22 artikler fra ‟Danmark Vinter 2010‟ og 47 artikler fra Facebook (se bilag 25). Omvendt har det 

norske markedskontors tre medier bidraget med 191 artikler: 36 artikler fra ‟Uten barn‟, 59 

artikler fra ‟Georg‟ og 96 artikler fra Facebook (se bilag 26). I den lodrette kolonne til venstre i 

bilagene ses artiklernes navne inddelt efter den rækkefølge de optræder i medierne, eller deres 

dato for udgivelse i tilfældet med Facebook. Artiklerne inddeles efter 10 kategorier: natur, by
4
, 

kyst, Green Danmark, kultur, cykel, design, arkitektur, mode og gastronomi. ‟Green Danmark‟ 

dækker over miljøvenlighed og bæredygtighed, mens ‟kultur‟ dækker over alt, der falder uden 

for de øvrige kategorier. Denne prioritering af ‟kultur‟ betyder, at kategorien får mange artikler 

under sig – særligt på grund af de mange Facebook-artikler om eksempelvis dansk sport eller 

film. Derfor havde det givet et andet billede af markedskontorernes kommunikation, hvis det var 

valgt et andet medie end Facebook, men dette er alligevel medtaget for at skabe et så identisk 

grundlag som muligt for sammenligning markedskontorerne imellem. Kategorierne er identiske 

med de brandattributter VDK selv arbejder med. 

Hver af artiklerne har referencer til kategorierne. Disse referencer er markeret med krydser, hvor 

forskellige farver repræsenterer et EPS: gul repræsenterer SLL, grøn repræsenterer MSO, rød 

repræsenterer DGL, blå repræsenterer Temaferie, mens lilla repræsenterer et udefineret EPS 

(hvis der eksempelvis henvises til en håndboldkamp, sættes der et lilla kryds under kategorien 

kultur). VDK arbejder normalt også med ‟Rundrejse‟ under ferieturisme, men dette EPS er ikke 

medtaget på grund af vanskelighed med hensyn til inddelingen i kategorier. En artikel kan 

indeholde referencer til flere forskellige kategorier, og hver kategori kan være henvendt til flere 

forskellige EPS‟er. Derfor er der mange flere referencer end egentlige artikler. Referencerne er 

sat efter en subjektiv vurdering i henhold til de enkelte EPS-beskrivelser (se kapitel 2.4.). 

Eksempelvis har artiklen ‟København‟ (fra ‟Uten barn‟) i alt 17 referencer fordelt på otte 

                                                           
4
 Kun de fire største byer: København, Århus, Odense og Aalborg. Dog er der grænseområder, hvor artiklerne 

eksempelvis kun handler om Aalborg Zoo eller Tivoli. Disse har dog fået referencer til kategorien ‟by‟ alligevel, da 

det er attraktioner i én af de fire byer. 
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forskellige kategorier og tre forskellige EPS‟er (se figur 16).  

  

Artikel/Kategori Natur By Kultur Cykel Design Arkitektur Mode Gastronomi 

København XX XX   XX  XXX   XX      XX XX       XX 

Figur 16: Eksempel I på kategorisering af artikler fra markedskontorernes kommunikation 

 

Ud af artiklens indhold kan otte referencer have relevans for DGL, men ligeledes er der otte 

referencer med relevans for MSO, idet artiklen handler om hvad ‟storbyen‟ kan byde på. Endelig 

er der én reference til cykling, som samtidigt udgør en temaferie i sig selv, og derfor får denne 

kategori tre krydser (XXX). På samme måde kan en artikel, i hvert fald dem fra det svenske 

markedskontor, have referencer til flere forskellige geografiske områder af Danmark. Hvis der 

henvises til ‟hele landet‟, er det fordi, at referencestedet er uspecificeret (jf. ovenstående 

eksempel med håndboldkampen). Eksempelvis handler den svenske artikel ‟Danska klassisker‟ 

(‟Danmark 2011‟) om museer og kunst i både København (derfor også MSO-referencerne), 

Midtjylland og Sønderjylland (se figur 17).  

 

Artikel/Kategori By Kultur Cykel Design Arkitektur Mode Gastronomi 

Danska klassiker XX XX 

 

XX 

   Figur 17: Eksempel II på kategorisering af artikler fra markedskontorernes kommunikation 

 

Når det samlede antal referencer lægges sammen, angives markedskontorernes prioritering (af 

både kategorier, EPS‟er og geografisk sted) i hele procentsatser. Der rundes op eller ned til 

nærmeste hele procentsats, da overskuelighed i beregningerne vægtes højere end præcise satser 

med decimaler. 

 

4.4.5. Tal fra VDK  

Der er inddraget seks rapporter udarbejdet af NTO‟en selv til at supplere analysen.  

VDK lavede i april 2010 en undersøgelse om opfattelsen af Danmark i syv lande – heriblandt 

Sverige og Norge. Undersøgelsen konkluderer, hvor folk fra de syv lande vil rejse hen i 2010 og 

2011, hvem der har størst præferencer for Danmark som feriedestination, hvor godt et kendskab 

der er til Danmark, hvilke associationer der forbindes med Danmark, hvilke motiver de rejsende 
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har for at komme til Danmark, samt hvor længe de rejsende opholder sig i Danmark. 

Konklusionerne fra denne undersøgelse er medtaget for at supplere specialets egne undersøgelser 

og for at benytte en anden optik, der kan bidrage med ny viden til at besvare 

problemformuleringen. Til samme formål er en undersøgelse af markedsprofilerne fra Sverige og 

Norge (2009) inddraget som baggrundsviden omkring de to markeder. Rapporterne ‟Forecast for 

dansk turisme 2011-2015‟ (2010), ‟Turismen i tal‟ (2011) samt ‟Overnatningstal for februar 

2011‟ supplerer desuden analysen i form af tal omkring den procentuelle udvikling i 

overnatninger i Danmark samt anden generel baggrundsinformation om dansk og international 

turisme. 

 

4.5. Metodeafgrænsning 

Følgende metoder kunne have givet andre vinkler på analysen, men de er blevet fravalgt grundet 

manglende tid og ressourcer. 

 

• Feltobservation 

I forbindelse med møderne på VDKs hovedkontor og to markedskontorer kunne det have været 

en mulighed at lave feltobservation. Observationer er en metode, der kan opfange mange 

værdifulde og umiddelbare informationer, men samtidigt er den også tidskrævende (Harboe 

2006:53). Feltobservation kunne have givet en dybere indsigt i VDKs arbejde med branding, 

samt hvordan medarbejderne forstår brandet. En stor fordel ved observationer er nemlig, at de 

giver forskeren viden om den ‟sammenhæng‟, der binder de udforskede personer sammen i et 

større institutionelt kompleks (DeVault 1999 i Järvinen & Mik-Meyer 2005: 118). 

 

• Dokumentanalyse 

Dokumenter udarbejdet af VDK-medarbejdere er medtaget for at supplere analysen, men de er i 

sig selv ikke analyseret i dybden på tekstniveau. Dokumenter er ellers velegnede til at udvikle en 

mere nuanceret forståelse af eksempelvis en organisation og forskellige aktørers handlinger 

(Mik-Meyer i Järvinen & Mik-Meyer 2005:195). VDKs medarbejdere læser dokumenterne på en 

anden måde end udenforstående, og derfor kunne det have været en mulighed at spørge mere 

konkret ind til deres forståelse af dokumenterne. Dokumenterne generer nemlig forskellige 

betydninger afhængigt af de institutionelle forhold/den specifikke sociale kontekst, det 
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pågældende dokumentmateriale efterfølgende indgår i (Mik-Meyer i Järvinen & Mik-Meyer 

2005:198). Indholdet i dokumenterne er dog brugt som basis i interviews og 

spørgeskemaundersøgelser, men analysen kunne have set anderledes ud, såfremt en undersøgelse 

af indholdet i dokumenter var medtaget i analysen. 

 

4.6. Analysemetode 

Specialets analyse er opbygget efter en tilpasning af Fitzsimmons & Fitzsimmons gapmodel 

(2004: 135). Modellen er relevant, fordi den belyser inkonsistens mellem en kundes forventede 

og oplevede service. I specialet overføres dette til, hvordan VDK kan skabe brandkonsistens 

mellem svenske og norske turisters opfattelse og oplevelse af Danmark som turistdestination.  I 

et komplekst turismesystem er der mange interesser i spil. Hermed stilles der store krav til 

kommunikationen og organiseringen, hvis turistens opfattelse skal matche oplevelsen, og hvis 

‟gaps‟ skal undgås. Lyck definerer gaps således: 

 

”Utilsigtede afstande mellem, hvad kunden forventer og møder i praksis, eller 

utilsigtede afstande mellem kundens og producentens opfattelse af produkt og 

service” 

(Lyck 2008: 119). 

  

Fitzsimmons & Fitzsimmons (2004: 133-135) har udarbejdet en model, som identificerer fem 

mulige gaps i en serviceproces (se figur 18). 
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Figur 18: Fitzsimmons & Fitzsimmons’ Gapmodel 

 

 I dette speciale overføres modellen til at dække over VDKs serviceproces med at skabe 

konsistens mellem svenske og norske turisters opfattelse af og oplevelse i Danmark. Derfor 

erstattes ‟the customer‟ (kunden), som betegnet i den oprindelige model, i det følgende med 

‟turisten‟. 

Gap 1 udgør forskellen mellem turistens forventninger til en service og serviceudbyderens 

forståelse af det forventede. I dette speciale har dette gap at gøre med markedsundersøgelser i 

forhold til turister.  

Gap 2 er forskellen mellem serviceorganisationens opfattelse af turistens behov og forventninger 

og udvikling af servicedesign og -standarder. I dette speciale har gapet at gøre med designet af 

Danmark-brandet. 

Gap 3 opstår eksempelvis, hvis personalet ikke lever op til virksomhedens service design. I 

specialet indebærer dette gap uoverensstemmelser mellem VDKs brand og de øvrige 

turismeaktører og lokalbefolkningens faktiske levering af brandet. 

Gap 4 er forskellen i de forventninger, kommunikationen danner hos forbrugeren samt 

manglende information til medarbejdere, omkring hvad der er lovet i den eksterne 

kommunikation. I dette speciale fokuserer gapet på VDKs udfordringer med at kommunikere 

brandet. 

Gap 5 er forskellen mellem kundens forventninger og oplevelse. I dette speciale resumerer gap 5 

de fire foregående gaps, og gap‟et bruges til at undersøge brand(in)konsistens mellem svenske og 

norske turisters opfattelse af og oplevelse i Danmark. Desuden kommes der med anbefalinger til, 
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hvordan de identificerede gaps lukkes. Lyck bemærker dog, at sidstnævnte gap både kan føre til 

en bedre og dårligere oplevelse end forventet (2008: 117–121). Fitzsimmons & Fitzsimmons 

pointerer desuden, at hver interaktion som forbrugeren (turisten) har på destinationen tæller som 

et „moment of truth‟(2004: 132). Dette betyder, at alle individer på destinationen kan få 

afgørende indflydelse på, om turisten bliver tilfredsstillet eller skuffet, og om der opstår 

brand(in)konsistens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Kapitel 5: Analyse og diskussion 
 

Strukturen i dette afsnit følger Gap-modellen, og således er der fem hovedafsnit med 

underinddelte temaer, som diskuterer de pågældende gaps og samtidigt indeholder diskussioner 

af relevant teori med henblik på at besvare specialets problemformulering. Gap 5 skiller sig ud 

ved at være en opsummerende diskussion af de øvrige fire gaps og ved at fremlægge nogle 

konkrete anbefalinger til at skabe brandkonsistens. Under hvert gap fremhæves desuden positive 

aspekter i punktform ved NTO‟ens arbejde. 

 

5.1. GAP 1: VDKs udfordringer i forhold til at forstå turisterne gennem 
markedsundersøgelser 
 

5.1.1. Finding 1: VDK har udfordringer i forhold til at lave markedsundersøgelser, der 

gavner brandingen 

Der er flere ting, der peger på, at VDK har udfordringer med at lave markedsundersøgelser. 

Eksempelvis dikterer Loven om VisitDenmark fra 2010, at NTO‟en skal have medfinansieret 

aktiviteter, herunder markedsførings- og brandingaktiviteter samt analyser (VisitDenmark 2010c: 

§2, stk. 2). Dette er et eksempel på, at VDK først og fremmest må tage højde for lovgivningen, 

når identiteten skal kommunikeres. Således udvides specialet model med denne dimension. 

 

 

Figur 19: Forholdet mellem identitet, positionering og image tilføres dimensionen ’lovgivning’ 

 

Loven medfører blandt andet, at VDKs analyseafdeling må udarbejde standardiserede rapporter 

til blandt andet kommuner, Danmarks Statistik og Center for Regional og Turismeforskning, 

samt detaljerede rapporter til private virksomheder: 
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”(…) altså vi er jo også ramt af sådan et medfinansieringskrav. Det er vi alle sammen 

under. Vi skal helst prøve at skabe nogle penge, og den måde vi har løst det på, er ved 

at (…) lave sådan nogle lokale rapporter sådan meget standardiseret, og det tager vi så 

penge for (…) Der kommer da nogle gange nogen (…) Novasol eller sådan noget, og 

siger: ‟Kan jeg få lavet en [rapport over] kørsel på bilturister i Jylland?‟ (…) Det tager 

vi penge for, og så får vi sådan en 7.000-8.000 kroner for at sidde og lave nogle 

tabeller og måske en mindre rapport” 

(Rota Andersen). 

 

Analyseafdelingen bruger dermed tid og ressourcer på opgaver, hvis indhold i mindre grad er til 

gavn for NTO‟ens arbejde med at forstå turisterne og i højere grad favoriserer partnerne. Dermed 

bliver det en balancegang mellem at få nogle indtægter og samtidigt lave de rapporter, som 

analyseafdelingen finder mest relevante. Derudover er der afsat ressourcer til én årlig 

brandanalyse, og der laves ikke specifikke undersøgelser om online-aktiviteter (Rota Andersen). 

Manglende undersøgelser på online-markedet kan også betyde, at online-medierne ikke bliver 

brugt optimalt. I denne sammenhæng erkendes det på det norske markedskontor, at den norske 

hjemmeside ikke fungerer ideelt (Bjerke), og på det svenske markedskontor bemærkes det, at det 

endnu ikke vides, hvordan deres Facebook-side kan bruges (Gundmark). 

Interviewet med VisitVestjyllands direktør, der i øvrigt selv har arbejdet syv år på VDKs 

hovedkontor, støtter op om betragtningen om, at VDK er udfordret i arbejdet med at lave 

markedsundersøgelser: 

 

”(…) det kunne VisitDenmarks hovedkontor godt lære noget af (…) Nogle ordentlige 

effektmålinger, hvor man også kan dokumentere om tingene giver noget, eller ikke 

giver noget (…) Hvis man går ind fra VisitDenmarks side og laver en kampagne på et 

eller andet udviklingsområde, så også at kunne måle, hvad har det decideret indbragt af 

gæster. Det kommer nok. Jeg ved godt at det er svært med de effektmålinger, men det 

er altså nødvendigt” 

(Hornum). 

 

VDK er imidlertid ikke alene om disse udfordringer. Således bemærker Masberg, at flere 

turistorganisationer hverken laver regelmæssige markedsundersøgelser eller afsætter nødvendige 
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ressourcer hertil (1999 i Pike 2004: 185). Dette kan hænge sammen med, at NTO‟er i mange 

tilfælde har små budgetter grundet et ofte stort eksternt politisk pres (Morgan et al. 2010: 62). De 

små budgetter kan blive et problem i forhold til brandingen og kommunikationen med turisterne. 

Kommunikation uden sikker viden om, hvad målgrupperne i forvejen ved og synes om emnet er 

nemlig principielt kommunikation ud i den blå luft (Kjær Hansen 2004: 319). Mere information 

om målgruppen giver nemlig et bedre grundlag for afsenderen til at fastlægge, hvad der skal 

siges, hvordan det skal siges, og hvor det skal siges. Ifølge Pike bør NTO‟er, inden den konkrete 

marketing effektueres, både kende til de potentielle turisters beslutningsprocesser, samt hvilke 

risici, behov og motivationer der er på spil (Pike 2004: 94-110). Denne betragtning tager 

imidlertid ikke højde for, hvordan NTO‟er (med begrænsede ressourcer) i praksis bør agere i 

forhold til markedsundersøgelser, ej heller hvilket fokus NTO‟er bør have i disse. Analyserne og 

det som NTO‟en ønsker at vide om de potentielle turister, bør nemlig hænge sammen med 

brandingens mål: eksempelvis forøge turistens ‟awareness‟, appellere til image eller påvirke 

loyalitetsdimensionen. VDK må således først sikre sig, at de potentielle svenske og norske 

turister ved, hvad Danmark er. Specialets spørgeskemaundersøgelser viser imidlertid også, at 

stort set alle respondenterne har været i Danmark før, hvorfor der ingen umiddelbar grund er for 

VDK til at fokuserer på dette - hverken i markedsundersøgelserne eller brandingen. På øvrige 

markeder forholder det sig anderledes med kendskabet til Danmark, hvorfor der bør være forskel 

på analyserne fra marked til marked. 

 

5.1.2. Finding 2: Norske og svenske turister har forskellige adfærdsmønstre i Danmark  

Specialets spørgeskemaundersøgelser viser, at prisniveauet i Danmark opfattes forskelligt. 

Svenskerne mener således, at der er dyrt i Danmark (19 respondenter) mens nordmændene 

mener, at der er billigt i Danmark (12 respondenter). 
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Figur 20: Nordmændenes opfattelse af Danmark (frie svar) 

 

 

Figur 21: Svenskernes opfattelse af Danmark (frie svar) 
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Denne iagttagelse bakkes op af VDKs egen undersøgelse. Som det ses i nedenstående figur 22 

indgår ‟billig‟ blandt de primære associationer for nordmændene, mens dyrt er den næst hyppigst 

forekomne association for svenskerne i forhold til ferie i Danmark. 

 

Top 3 1. association 2. association 3. association 

Norge Hyggeligt Afslappende Billigt 

Sverige Rart Dyrt Nært 

Figur 22: Top-3 associationer til Danmark blandt svenskere og nordmænd (VisitDenmark 

2010a: 21) 

 

Isoleret set er det ikke entydigt, om disse to forståelser af prisniveauet også påvirker turisternes 

adfærdsmønstre i Danmark. Dog indikerer specialets 12 interviews med turister, at der er forskel 

i adfærden på ferien. Således drak flere af norske turister alkohol og gik til fest (Helgesen, 

Mortvedt, Christiansen, Christensen), besøgte mere end to forskellige byer (Christensen, 

Christiansen, Kjær Sandvold) samt gjorde nye bekendtskaber (Christiansen, Mortvedt). Omvendt 

fortæller ingen af de svenske turister om at have gjort nye bekendtskaber. Samtidigt har kun en 

besøgt mere end to forskellige byer (Funder Sjöblom) og kun en svenske turist (Johansson) gik 

til fest. På det svenske markedskontor begrundes de forskellige adfærdsmønstre i Danmark 

blandt andet med Tax-Free-regler (Näsman), som gør det muligt for ikke-EU borgere 

(eksempelvis nordmænd) at få momsrefusion på de varer, der udføres fra Danmark 

(VisitDenmark 2011g). Hermed tyder det på, at nordmændene har bedre udgangspunkt for at 

bruge flere penge på ferien i Danmark i og med, at Sverige er medlem af EU. Udover at svenske 

og norske turister udviser forskellig adfærd i forhold til hinanden i Danmark, udviser de også 

forskellig adfærd i forhold til derhjemme. Specialets interviews indikerer, at både svenske og 

norske turister lader det, Jafari betegner som residual kultur (1987: 153), træde i baggrunden til 

fordel for den lokale kultur. Eksempelvis oplever turisterne, at det er nemmere at drikke alkohol i 

Danmark (Christiansen og Kjær Sandvold). En svensk turist forklarer det således: 

 

”Der er en frihed, som jeg oplever stærkt i København. Det er, at jeg kan sætte mig ned 

på en restaurant og drikke et glas øl eller et glas vin. Det gør jeg aldrig i Stockholm 

(…) Her bliver man kigget ud, hvis man sætter sig ned alene som kvinde og drikker 
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noget alkohol” 

(Funder Sjöblom). 

 

Dette tyder på, at turisterne lader sig opsluge af det, Jafari kalder, ‟touristhood‟ (1987: 153), hvor 

turister både fysisk og mentalt nærmer sig den lokale kultur. Dette indebærer for VDK, at 

turisterne kan blive sværere at adressere, idet de nu er blandt lokalbefolkningen og ikke foretager 

sig typisk turistaktiviteter. At turisternes adfærdsmønstre desuden er forskellige fra hinanden, når 

de befinder sig i Danmark, sætter krav til produkternes alsidighed. Her spiller VDK en mindre 

rolle, da organisationen ikke har noget decideret produktudviklingsansvar, hvilket uddybes under 

finding 11. I den sammenhæng bør denne finding også ses i forhold til NTO‟ers roller generelt. 

NTO‟ernes markedsføringsopgaver kan vise sig at spille en stadig mindre rolle, mens 

produktudvikling og oplevelsesdimensionen kan tillægges en stadig større betydning. Samtidigt 

synes det klart, at branding ikke alene kan tiltrække turister. Eksempelvis påpeger Østergaard, at 

destinationens tilgængelighed og forskel i prisniveauet har betydning for at kunne tiltrække 

turister (2010). 

 

5.1.3. Finding 3: Børnefamilierne er markedskontorernes vigtigste målgruppe og SLL det 

største EPS  

En undersøgelse fra VDK viser, at SLL og MSO er de EPS‟er, der frem mod år 2017 vil bidrage 

med flest penge til dansk turisme (3,1 mia. hver) (VisitDenmark 2010d: 12). Det norske 

markedskontor har i tråd med dette defineret SLL som det største EPS og herunder 

børnefamilierne som den vigtigste målgruppe (Mørch). Specialets undersøgelse, af hvilke EPS‟er 

markedskontorets kommunikation hovedsageligt henvender sig til, viser da også, at SLL er det 

kommunikativt højest prioriterede EPS. I alt er der således 246 referencer ud af 579 (42 %) til 

SLL. Hermed tyder det også på, at det norske markedskontor ‟rammer‟ den definerede største 

målgruppe i sin kommunikation. 
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Figur 23: Oversigt over referencer fordelt på erhvervspartnerskaber - Norge 

 

Det svenske markedskontor har på samme måde identificeret SLL som det største EPS 

(Näsman). Specialets undersøgelse, af hvilke EPS‟er markedskontorets kommunikation 

hovedsageligt henvender sig til, viser dog, at SLL ikke er det kommunikativt højest prioriterede 

erhvervspartnerskab. I artiklerne er der nemlig 120 referencer ud af 262 til DGL (46 %), mens 

SLL til sammenligning har 16 referencer (6 %).  

 

 

Figur 24: Oversigt over referencer fordelt på erhvervspartnerskaber - Sverige 
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Idet artiklerne henvender sig mest til målgrupperne under MSO og DGL, og ikke til 

børnefamilierne under SLL, kan det derfor tyde på, at den svenske kommunikation ikke rammer 

helt efter hensigten. I forhold til at skabe brandkonsistens er præcisering af målgrupper vigtigt. 

Forskellige målgrupper stiller nemlig forskellige krav til kommunikationsproduktets medie, 

indhold og udformning (Sepstrup 2006: 207). Hvis målgruppen under SLL ikke adresseres på 

den rigtige måde, kan dette betyde, at den ikke vil interessere sig for indholdet og budskaberne. 

Imidlertid kan det være en udfordring, at arbejde med målgrupper i det hele taget, eftersom 

mennesker ifølge Sepstrup i stigende grad tænker og opfører sig mere individualistisk (2006: 

204). I VDK bemærkes det ligeledes, at arbejdet med målgrupper ikke foregår efter hvert 

marked, men i højere grad efter sociale og demografiske forhold under hvert EPS (Rota 

Andersen). Interviews på hovedkontoret viser imidlertid, at det er de danske erhvervspartnere, 

der er med til at sætte rammen for arbejdet med de motivbaserede målgrupper (EPS‟er): 

 

”Og de her målgrupper (…) de blev etableret også for at sætte det her partnerdialogen 

lidt mere i system under sådan en overskrift, der hedder Erhvervspartnerskaber, hvor 

man havde en ide om, at erhvervet samledes om nogle målgrupper og er med til at 

udstikke rammerne og strategien for arbejdet” 

(Rota Andersen). 

 

Helt konkret kan det få den betydning for brandingen, at selvom det svenske markedskontor 

eksempelvis ønsker SLL som det største EPS, kan erhvervspartnere være med til at bestemme 

det kommunikative fokus på markedet, såfremt andre EPS‟er (eksempelvis DGL og MSO) har 

større interesse for deres forretning. VDKs samarbejde med partnere uddybes i finding 7, 8 og 

11. 

5.1.4. Finding 4: VDK tager i brandingen ikke konsekvent hensyn til, hvad der er vigtigt for 

svenskere og nordmænd, når de er på ferie 

Da VDK vil tiltrække turister, spiller en forståelse af hvad disse finder vigtigt en rolle for den 

videre branding. I brandingen kan NTO‟en nemlig forklare, at destinationen tilbyder noget, som 

turisterne finder vigtigt og interessant. Markedsundersøgelser kan i denne sammenhæng bruges 

til at afdække, hvilke forventninger og behov forbrugere har til en given service (Lyck 2008: 

120); i specialets tilfælde hvilke forventninger og behov svenskere og nordmænd har i forhold til 

ferie. I denne sammenhæng har VDK givet udtryk for, at et vigtigt element i brandingen er ‟det 
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grønne Danmark‟, hvorunder naturoplevelser og renlighed indgår (Baungaard-Jensen). Specialets 

spørgeskemaundersøgelser viser imidlertid, at naturoplevelser ikke er det vigtigste på ferien: 16 

% af de svenske respondenter og 11 % af nordmændene mener, at naturoplevelser er meget 

vigtige på ferien. Desuden virker renlighed til at være af væsentlig større betydning for de norske 

end svenske respondenter. Således mener 39 % af de norske respondenter, mod 20 % af de 

svenske, at renlighed er meget vigtigt. Ydermere bemærkes det på de to markedskontorer, at 

turisterne sammenligner med deres eget land, og det bliver dermed et problem, at skulle brande 

Danmark som et grønt land, idet både Sverige og Norge er grønnere end Danmark (Bjerke og 

Näsman). Et andet problem opstår i forbindelse med gastronomi. Hovedkontoret vil nemlig gerne 

brande Danmark som en destination med ‟et højt gastronomisk niveau‟ (Baungaard-Jensen). Dog 

finder blot 20 % af svenskerne og 19 % af nordmændene et højt gastronomisk niveau meget 

vigtigt (se figur 25). 
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 Ikke vigtigt Mindre 

vigtigt 

Hverken/eller Vigtigt Meget 

vigtigt 

Du kan føle dig fri (SV) 0 (0%) 2 (1%) 42 (17%) 123 (50%) 79 (32%) 

Du kan føle dig fri (NO) 1 (1%) 3 (1%) 35 (15%) 102 (47%) 79 (36%) 

Du kan føle dig tryg (SV) 0 (0%) 5 (2%) 27 (11%) 116 (47%) 97 (40%) 

Du kan føle dig tryg (NO) 1 (1%) 2 (1%) 25 (11%) 93 (42%) 99 (45%) 

Du kan føle dig afslappet (SV) 0 (0%) 0 (0%) 27 (11%) 117 (48%) 102 (41%) 

Du kan føle dig afslappet (NO) 0 (0%) 0 (0%) 7 (2 %) 105 (48%) 108 (50%) 

Du føler dig velkommen (SV) 1 (1%) 2 (1%) 9 (3%) 117 (48%) 117 (48%) 

Du føler dig velkommen (NO) 0 (0%) 0 (0%) 10 (3%) 84 (39%) 126 (58%) 

Der skal være smukt (SV) 0 (0%) 7 (3%) 39 (16%) 139 (56%) 61 (25%) 

Der skal være smukt (NO) 1 (1%) 5 (3%) 45 (20%) 113 (51%) 56 (25%) 

Der skal være rent (SV) 4 (2%) 6 (2%) 53 (22%) 133 (54%) 50 (20%) 

Der skal være rent (NO) 0 (0%) 2 (1%) 34 (14%) 99 (45%) 85 (39%) 

Der skal være højt 

gastronomisk niveau (SV) 

0 (0%) 9 (3%) 61 (25%) 127 (52%) 49 (20%) 

Der skal være højt 

gastronomisk niveau (NO) 

4 (2%) 10 (5%) 87 (39%) 77 (35%) 42 (19%) 

Der skal være attraktiv 

storbyferie (SV) 

3 (1%) 17 (7%) 60 (25%) 121 (49%) 45 (18%) 

Der skal være attraktiv 

storbyferie (NO) 

3 (1%) 3 (1%) 72 (31%) 96 (46%) 46 (21%) 

Der er billigt (SV) 3 (1%) 17 (7%) 87 (36%) 102 (41%) 37 (15%) 

Der er billigt (NO) 1 (1%) 12 (6%) 84 (37%) 80 (36%) 43 (20%) 

Der er kulturelle oplevelser 

(SV) 

1 (1%) 15 (6%) 64 (26%) 112 (45%) 54 (22%) 

Der er kulturelle oplevelser 

(NO) 

3 (1%) 11 (5%) 67 (27%) 108 (45%) 31 (22%) 

Der er naturoplevelser (SV) 1 (1%) 15 (6%) 72 (29%) 117 (48%) 41 (16%) 

Der er naturoplevelser (NO) 3 (1%) 23 (11%) 83(37%) 86 (40%) 25 (11%) 

Der er gode badestrande (SV) 7 (3%) 28 (11%) 70 (29%) 100 (41%) 41 (16%) 

Der er gode badestrande (NO) 7 (3%) 19 (9%) 41 (18%) 90 (41%) 63 (29%) 

Det er familievenligt (SV) 12 (5%) 30 (12%) 82 (34%) 79 (32%) 43 (17%) 

Det er familievenligt (NO) 8 (4%) 16 (7%) 42 (18%) 85 (39%) 69 (32%) 

Der er ægte oplevelser (SV) 2 (1%) 9 (4%) 48 (20%) 123 (50%) 60 (25%) 

Der er ægte oplevelser (NO) 1 (1%) 4 (2%) 44 (19%) 118 (54%) 53 (24%) 

Det er nemt at komme dertil 

(SV) 

2 (1%) 15 (6%) 52 (21%) 110 (45%) 67 (27%) 

Det er nemt at komme dertil 

(NO) 

0 (0%) 6 (3%) 27 (11%) 126 (58%) 61 (28%) 

Forhåndskendskabet skal være 

godt (SV) 

2 (1%) 9 (4%) 61 (24%) 127 (52%) 47 (29%) 

Forhåndskendskabet skal være 

godt (NO) 

5 (2%) 15 (7%) 81 (37%) 90 (41%) 29 (13%) 

Figur 25: Svenskere og nordmænds holdninger til hvad der er vigtigt på en ferie 
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I denne sammenhæng afslører specialets interviews med svenske turister, at dansk mad, som 

typisk ikke anses for høj-gastronomi, såsom pølser (Kamsvik), flæskesteg (Funder Sjöblom) og 

smørrebrød (Kåveby, Johansson, Öfverberg, Funder Sjöblom), imidlertid synes at være populært. 

Interviews med norske turister tyder også på, at det høje gastronomiske niveau, som VDK gerne 

vil fortælle om, ikke er det vigtigste. De norske turister fremhæver således også smørrebrød 

(Helseth Fors), frikadeller og is med guf (Helgesen) samt pølser (Christiansen) og øl 

(Christiansen, Helseth Fors). Desuden påpeges det, at Norge har restauranter med mindst lige så 

højt gastronomisk niveau (Kjær Sandvold). En nylig undersøgelse, som VisitNordsjælland står 

bag, støtter i denne sammenhæng op om den betragtning, at skandinaviske turister foretrækker 

højtbelagt smørrebrød og wienerbrød frem for ‟det nye nordiske køkken‟(VisitDenmark 2011h). 

Hermed tyder det på, at NTO‟ens hovedkontoret benytter en top-down tilgang, i og med at der 

fokuseres på elementer, der ikke er vigtige for turisterne på det svenske og norske marked. 

Nøglen til succes i markedsføringen er ifølge Grewal & Levy skabelse af værdi hos forbrugeren, 

hvorfor organisationer også forsøger, at skabe produkter og services som forbrugere opfatter som 

værdifulde nok til at købe (2008 i Lyck 2008: 162). I denne forbindelse fremgår det eksplicit på 

NTO‟ens hjemmeside, at der i brandingen tages udgangspunkt i de fordele som turister oplever i 

Danmark (VisitDenmark 2011i). Med denne tilgang synes NTO‟en at lade det, som turisterne 

synes er vigtigt, være styrende for brandidentiteten og brandelementerne. Hermed lægges der op 

til en lokalt tilpasset branding, eftersom forskellige markeder ifølge Pike udviser forskellige 

behov (2004: 130). Denne idé om tilpasning til forbrugernes behov, nuancerer den traditionelle 

forståelse af destinationsbranding, hvor arbejdet med at brande en destination skal bygge på et 

valg af optimale brandelementer ud fra brandidentiteten – uafhængigt af hvad turister måtte 

mene er vigtigt. Dette betyder, at NTO‟en har en udfordring i at finde en balance mellem at 

fokusere på, hvad der er vigtigt for de potentielle turister, men også at føre en konsistent og 

langsigtet branding med sammenhæng til brandidentiteten. Således synes den teoretiske 

diskussion hos Cai (2002) ikke at være er fuldendt, idet det ikke, i Cais artikel, tydeliggøres, 

hvordan NTO‟er kan være konsistente i brandingen samtidig med at være nyskabende og følge 

med turisters svingende behov og præferencer. Det bør derfor påpeges, at VDKs 

markedsundersøgelser ikke blot skal fokusere på hvad turisterne finder vigtigt, men at der 

ligeledes må fokuseres på de interne processer i NTO‟en og destinationens identitet. 

Anvendeligheden af en sådan ‟animation‟-strategi (Bilton 2007: 91) diskuteres i gap 2.  
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Ovenstående fire findings viser, at der er udfordringer i forbindelse med at udføre 

markedsundersøgelser og dermed forstå turisterne. Hvis VDKs fokus i markedsundersøgelserne 

lægges forkert, påvirker det udformning af brandets design. Dog er der også positive 

bemærkninger knyttet til VDKs arbejde med markedsundersøgelser:  

 

 Flere centrale brandattributter (bestanddele) i ‟Feel Free‟ (at føle sig velkommen, 

afslappet og tryg) er også noget, der er meget vigtigt for de svenske og norske turister. De 

svenske og norske respondenters enighed i forhold til, hvad Danmark er ifølge VDK 

(‟Feel Free‟) uddybes under finding 15. 

 

5.2. Gap 2: VDKs udfordringer ved at designe det perfekte brand 
 

5.2.1. Finding 5: Det norske markedskontor har mere indflydelse end det svenske på 

brandingstrategien 

‟Feel Free‟-brandingstrategien er blevet til på baggrund af erfaringer særligt fra det norske 

marked (Rota Andersen). Således har Mørch, der både er norsk markedschef og international 

brandingchef, fået en fremtrædende rolle i forbindelse med implementeringen af strategien. 

Ifølge det norske markedskontor er der imidlertid udfordringer i forbindelse med at overtale 

andre til at adoptere strategien: 

 

”(…) Nogen sidder og forsvarer sit job [på andre markeder], ikke sandt? Og skal 

gennemføre det og har deres roller. Men vi forsøger så vidt muligt at påvirke dem, da 

vi tror, det [brandingstrategien] er den bedste løsning” 

(Bjerke). 

 

På det svenske markedskontor bemærkes det desuden, at Mørchs dobbeltrolle i NTO‟en kan yde 

indflydelse på brandingen til fordel for Norge: 

 

”Drømmescenariet i en matrix-organisation er jo, at man ikke gør forskel. Men jeg tror, 

det gør en forskel. Det gør jeg. Sidder du på et marked, så bliver du en del af det, mere 
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end at du bliver en del af helheden” 

(Näsman). 

 

Hermed ser det ud til, at der konkurreres på magt og indflydelse markedskontorerne imellem. På 

det norske markedskontor bemærkes det ligeledes, at magtstrukturen i NTO‟en gør det svært at 

samarbejde om strategien (Bjerke). Noget der kan hæmme et samarbejde, er det norske slogan 

‟Det er dejlig å være norsk - i Danmark‟, som ‟Feel Free‟ er bygget på. Dette kan nemlig være til 

gene for svenskerne og lægger yderligere op til en rivalisering markederne imellem:  

 

”For fem år siden da vi gik i gang med det her [‟Se livet från den danska sidan‟], 

kiggede vi meget på ‟Det er dejlig å være norsk - i Danmark‟. Men samtidigt kunne vi 

ikke kopiere den direkte, for det den i virkeligheden siger, hvilket er lidt komisk, er, at 

det er dejligt at være norsk og ikke svensk i Danmark” 

(Näsman). 

 

For at ‟Feel Free‟ skal blive en succes, må topledelsen på hovedkontoret og markedskontorerne 

imidlertid være overbevisende og overbevist om, at det er den rigtige vej at gå. Med Pikes ord 

skabes passioner for brands nemlig ved at gå forrest og være et eksempel (2004: 87). Omvendt 

kan der være en risiko for, at det norske markedskontor er mere opmærksomt på ‟Feel Free‟-

strategiens styrker og mindre opmærksom på verden udenfor. På markedskontoret indrømmes 

det nemlig, at det er svært at se ud over eget marked (Bjerke). Denne måde at leve ‟Feel Free‟ på, 

med en implementering på alle markeder, kan dog vise sig at være en ulempe. En kommunikativ 

løsning passer nemlig ikke til alle markeder, hvorfor lokal tilpasning af brandet synes at være 

fordelagtigt (jf. finding 4). Dog påpeger Schultz & Hatch, at lokaltilpasning medfører en risiko 

for fragmentering af brandet (2003: 20), hvilket gør, at et konsistent brand kan blive svært at 

projektere. I forhold til designet af brandstrategien bliver Mørch set som den visionære leder, der 

skal samle brandet og gennemføre en ensretning gennem en top-down tilgang. I arbejdet med at 

positionere sig ved hjælp af ‟Feel Free‟ synes der således mindre mulighed for intern 

forskelighed i NTO‟en. Al kreativitet synes koncentreret omkring det norske markedskontor, 

hvor strategien er blevet grundlagt. Med denne ‟orientation‟-tilgang kommer brandingen i stedet 
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til at handle om implementering og kontrol, elementer som ifølge Bilton, udelukker plads til 

individuelle ideer og kreativitet (2007: 92-93). Sidstnævnte betragtning uddybes i finding 6. 

5.2.2. Finding 6: Hovedkontoret og det norske markedskontor forsvarer brandingstrategien, 

mens det svenske markedskontor godt kan kritisere den 

Mens det norske markedskontor har meget indflydelse på brandingstrategien, tyder det på, at det 

svenske markedskontor stiller sig kritisk over for de trufne beslutninger: 

 

”Der skete jo meget med ‟Vores Rejse‟, da vi tog fat i den. Og 

erhvervspartnerskaberne skulle bygges. Og siden kom Karen-sagen5, og vores direktør 

måtte gå af, eller hun gik af. Der skete meget. Et år har jo været utroligt turbulent uden 

direktør. Det her er min personlig opfattelse, og jeg ser frem imod den nye direktør, og 

at vi fortsætter og måske får et klarere mål for, hvor vi skal hen” 

(Näsman). 

 

Omvendt legitimerer hovedkontoret strategien og dens eksekvering. Her forsvares 

centraliseringen med pointen om at undgå dobbeltarbejde (Rota Andersen). Derudover 

legitimeres implementeringen af ‟Feel Free‟ på baggrund af det norske markedskontors 

erfaringer og succes: 

 

”Altså, Norge har stor indflydelse (…) De har jo opnået det her ‟Det er dejlig å være 

norsk - i Danmark‟. Men det er jo noget, de har fundet på deroppe. Og de har jo kørt 

det i mange år, en 15-20 år (…) Nu er der 97 % kendskab i Norge til det. Altså, det er 

ret flot. Så det er en succeshistorie (…) Den norske forståelse af det danske (…) Det 

har da påvirket det [brandingstrategien]” 

(Rota Andersen). 

 

Dog tyder det på, at det norske markedskontor ønsker sig endnu mere indflydelse i forhold til 

hovedkontoret, da kontoret er længere fremme end de øvrige markedskontorer: 

 

                                                           
5
 VDK lagde i 2009 en video på Youtube med moderen Karen, der ledte efter faderen til sin nyfødte søn. Den falske 

video skabte stor negativ mediedækning, og efterfølgende gik den daværende direktør i VDK, Dorte Kiilerich, af. 
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”Vi må arbejde mere i politik og forsvare, hvorfor vi gør, som vi gør (…) Vi ved, at de 

andre kontorer… Det er blevet for tungt. Det er nu svært at følge den vej, man har 

valgt. Man føler, at man bliver kørt over. Så vi har valgt at fighte og hellere tage 

dialogen for at påvirke [hovedkontoret], når vi kan. Det kræver en form for energi at 

snuse rundt, være til stede og finde på nye ting, når man oven i købet skal forsvare det” 

(Bjerke). 

 

Hermed tyder det på, at interesserne på henholdsvis det svenske og norske marked ikke tilgodeses 

ligeligt. Det norske markedskontors proaktivitet resulterer således i, at hovedkontoret mener, at det 

kan vise sig mere effektivt at tilgodese et betydeligt marked end at tilgodese hvert eneste marked. 

Herved sparer NTO‟en nemlig ressourcer på at skræddersy kommunikation, distribution og ledelse 

til hvert enkelt marked (Woodside 1982 i Pike 2004: 131). Dog argumenterer NTO‟en ikke rationelt 

for, hvorfor ‟Feel Free‟ skal kunne lykkes på øvrige markeder end det norske. Som påvist i finding 

2, 3 og 4 har forskellige markeder og målgrupper forskellige behov, og en fælles strategi samt en 

ensretning af brandingen gældende for flere markeder kan dermed blive problematisk. Ifølge 

Konecnik & Gartner er løsningen på dette, at udarbejde forskellige strategier til de forskellige 

markeder, omend alle strategier bør være tilrettelagt i overensstemmelse med destinationens 

brandidentitet (2007: 417). Hermed opstår dog dilemmaet om at definere, hvem der skal bestemme, 

hvad destinationens brandidentitet er. Det kan således blive en løsning, hvis alle markedskontorer 

deltager aktivt i udviklingen af et brand. Derved bliver brandet ikke blot meningsfuldt for ét, men 

for alle markeder. Specialets model får i så fald tilføjet endnu en dimension (se figur 26). 

 

 

Figur 26: Forholdet mellem identitet, positionering og image tilføres dimensionen 

’markedskontorer’ 

 

En sådan tilgang lægger sig op ad Biltons „animation‟-strategi, hvor fælles formål og retning for 
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organisationen skabes indefra (2007: 91). Med denne strategi skabes der større mulighed for, at 

brandet opnår opbakning internt i NTO‟en, og herved bliver forsvar og kritik af brandingstrategien 

ikke nødvendigt i samme grad. 

 

5.2.3. Finding 7: VDK struktur giver stor indflydelse til stærke erhvervspartnere 

VDK fik samtidig med den nye lov fra 2010 en ny bestyrelse og hermed blev en række 

ændringer sat i værk. NTO‟en vil blandt andet involvere sig i langsigtede partnerskaber med 

både private og offentlige partnere, der vil få indflydelse på den internationale markedsføring 

(VisitDenmark 2010d: 4). Repræsentanter fra erhvervslivet indgår desuden i VDKs bestyrelse 

(blandt andet Tivoli, Novasol, Redizor Hotel Group og Københavns Lufthavne) og i Advisory 

Boards, hvor forskellige partnere samles om forskellige EPS‟er. 

I finding 3 blev det fremhævet, at de stærke partnere kan yde indflydelse på, hvilken EPS der 

fokuseres på. Hos SAS er der eksempelvis stort fokus på mødeturisme (Nygård). De seneste par 

år har VDK dedikeret flere ressourcer til mødeturisme (Rota Andersen), og dette kan være en 

indikator på partneres indflydelse. Samtidig kan de stærke samarbejdspartnere i VDK, såsom 

Københavns Lufthavne der er repræsenteret i bestyrelsen, være med til, at ændre på den 

overordnede strategi. Dette vækker imidlertid skepsis hos nogle danske destinationer: 

 

”Der er en diskussion nu, hvor vi er lidt skeptiske, lidt på vagt, fordi VisitDenmark 

satser på, at vi skal have nogle nye kunder og nogle nye markeder.  Vi tror ikke på, at 

hvis der kommer kinesere, Brasilien og de nye BRIK-lande6, og hvad det nu ellers er vi 

skal satse på, de vil aldrig komme op til os. For de vil komme med fly, og så vil man 

ikke leje en bil og køre videre.  Det er jo fint for København (…) Og man kan jo sige, 

at sådan som bestyrelsen er sammensat i VisitDenmark, så er det jo meget med luftfart 

og så noget” 

(Jørgensen). 

 

Det kan desuden tænkes, et fokus på nye markeder kan trække ressourcer væk fra Sverige og 

Norge, når nu de ressourcestærke partnere øver stor indflydelse. Dette kan medføre en ulempe i 

form af svagere branding på disse centrale markeder, hvormed der bliver mindre mulighed for at 

                                                           
6
 Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 
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påvirke turisternes image i den ønskede retning. Omvendt kan partnernes indflydelse have den 

fordel, at NTO‟en modtager flere ressourcer og flere kanaler til at nå de potentielle turister. Hvis 

partneres eget brand imidlertid får negativ opmærksomhed i medierne, kan det være skadeligt for 

brandet. Det handler således ifølge Jørgensen & Munar, om at udvælge partnerne omhyggeligt 

(2009: 187). Mørch tilføjer, at VDK imidlertid også har mulighed for at påvirke partnerne, 

eksempelvis ved at få dem til at satse en bæredygtig profil, hvilket dog ikke er en let opgave:  

 

”Det er jo den her ansvarlighed, vi prøver at bringe videre. At de [partnerne] fokuserer 

på en profil, som er bæredygtig på en måde. At de ikke udelukkende malker det, som 

kunne have givet business her og nu (…) Og det er jo sådan en halvpolitisk 

lobbyaktivitet vi har. Sikre at man ikke bare bringer turister fra og til (…) Vi skal have 

mere end bare ‟£9,90 til Århus‟ som budskab. Det løfter ingenting. Det kan vi jo se” 

(Mørch). 

 

Hvis flere partnere på denne måde adopterer ‟Feel Free‟ og indarbejder det i praksis, så det også 

bliver gældende, når turisten kommer til destinationen, er der større chance for brandkonsistens. 

Herved får NTO‟en samtidigt mulighed for at udnytte stærke erhvervspartnernes penge, 

kommunikationskanaler og ikke mindst information om turisterne (eksempelvis gennem 

transport, hoteller, attraktioner), hvilket kan styrke brandingen. NTO‟en bliver dermed ikke ene 

om, at definere hvad Danmark er, men VDK giver således mulighed for andre til at bestemme 

destinationens brandidentitet. Dette kan bruges i positionering og i sidste ende påvirke turisternes 

image. Hermed udvides specialets model med endnu en dimension (se figur 27). 

 

 

Figur 27: Forholdet mellem identitet, positionering og image tilføres dimensionen 

’erhvervspartnere’ 
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Hvis alle erhvervspartnerne er med inde over destinationsbrandingprocessen, og der opnås 

enighed, kan det give turisten et mere retvisende billede af, hvad Danmark er. Som det ser ud nu, 

er det imidlertid kun få erhvervspartnere, der er ressourcestærke nok til at få indflydelse. Blalock 

påpeger i denne sammenhæng, at når ressourcerne mobiliseres omdannes de til magt (1989 i 

Marzano & Scott 2009: 251). Ud fra denne betragtning synes de erhvervspartnere, VDK 

samarbejder med, derfor magtfulde, idet de blandt andet besidder materielle ressourcer i form af 

penge og infrastruktur (rederier og lufthavne), strukturelle ressourcer (repræsentation i Advisory 

Boards og bestyrelse) og information (eksempelvis via personlige besøg fra VDKs direktion 

(Rota Andersen)). Med udvalgte få stemmer gives der ikke nødvendigvis et retvisende billede af, 

hvad Danmark er. Diskussionen om partnernes indflydelse fortsættes i finding 8. 

 

5.2.4. Finding 8: VDK har svært ved at kontrollere den overordnede branding af Danmark 

som turistdestination 

Samtidigt med at de forskellige partnere kan tilføre VDK flere ressourcer og kanaler tyder det på, 

at NTO‟en har svært ved at få egne budskaber igennem. På hovedkontoret erkendes det nemlig, 

at partnernes indflydelse betyder, at det er svært at lave ren branding af Danmark (Rota 

Andersen). På VDKs hjemmeside fremgår det da også, at det er et erklæret mål i 

markedsføringskampagnerne at øge partnernes salg (Visit Denmark 2011d).   

På det svenske markedskontor kommer partnernes indflydelse til udtryk ved et ønske om større 

råderet over markedsføringspengene. Ifølge Näsman betyder dette forhold, at den ‟bløde verden‟, 

som svenskerne bedst kan lide ved Danmark, træder i baggrunden. Det bliver nemlig svært at 

tilføje de emotionelle aspekter, der skal til for at skabe det efterspurgte, eftersom brandingen af 

Danmark med erhvervspartnere i højere grad resulterer i produktmarkedsføring: 

 

”Men der er det her med kompromiset, når man tænker på, hvor mange af vores 

produktmarkedsføringspenge, som går via Stena Line og den del. Så bliver det jo 

meget produktmarkedsføring trods alt. Og så bliver det ikke så meget om den bløde 

verden, når vi snakker om overordnet branding” 

(Näsman). 
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Hertil tilføjer Stena Line, at rederiet går med i kampagner under VDKs slogan (Kruse). Rederiet 

skal imidlertid også have danskere til at rejse til Sverige og Norge, og derfor er 

erhvervspartneren, foruden overordnet Danmark-branding, interesseret i salg. Det er således 

yderst svært for VDK at få Stena Line til at ændre på sin kommunikation, idet rederiet har mange 

millioner til markedsføring, og er derfor ikke på samme måde som NTO‟en afhængig af et 

samarbejde. Det bemærkes på det svenske markedskontor, at der er andre arbejdsbetingelser i 

Norge (Näsman). Her synes velviljen til at følge NTO‟ens anvisninger større hos partnerne, og 

især rederierne med forbindelse til Danmark tilfører mange penge. Denne velvilje giver som 

udgangspunkt større mulighed for at lave mere ren branding og mindre produktmarkedsføringen. 

Det norske markedskontor prøver således, at formidle den følelse nordmænd får i Danmark, men 

ifølge Mørch bliver det ligeledes svært at undgå at nævne produkter, og der foregår derfor en 

løbende kamp om kampagnernes indhold. Mange vil nemlig gerne have logo, telefonnummer og 

egne billeder med. Med partnernes indflydelse opstår der imidlertid et dilemma i forhold til at 

kommunikere produkter, der ikke nødvendigvis har relevans for turisterne. Eksempelvis er der 

blandt svenske børnefamilier en interesse på 38 % for attraktionen Tivoli (VisitDenmark 2011j). 

Det kan dermed betyde, at Tivoli ikke bør have stor fokus i den samlede branding. Dog kan 

Tivolis indflydelse, som erhvervspartner og med repræsentation i VDKs bestyrelse, betyde, at 

attraktionen alligevel får stor fokus. Dermed er Tivoli med til at bestemme præmisserne for 

branding, og ifølge Tivolis pressechef kan partneren tilmed selv bestemme, hvornår et 

samarbejde om kampagner har relevans (Dahl). I praksis betyder partnerinvolveringen i 

kampagnerne, at VDK fokuserer på produkterne, såsom Tivoli, men at disse sættes ind i en 

emotionel kontekst: 

 

”(…) der er stadigvæk nogle ikoner, men de skal gerne sættes ind, eksempelvis Tivoli, 

i en kontekst, hvor du også får den emotionelle del med, så det ikke bare er et billede af 

Tivoli, men at du også i det billede får nogle mennesker med eller noget, som ligesom 

får den følelse frem at her er der hyggeligt, her er der rart, her er der trygt, her kan du 

være sammen med dine kære, eller her opnår du en plads, en frihed til at være den du 

er” 

(Baungaard-Jensen). 
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Herved ændrer denne finding specialets forståelse af destinationsbranding. Der sker nemlig en 

sammensmeltning af, hvad Morgan et al. definerer som traditionel branding med 

følelsesmæssige appeller (2004: 61) til nu også at omfatte produktmarkedsføring med fysiske og 

håndgribelige fordele. Denne tætte sammenhæng mellem branding og produkterne gør, at 

NTO‟ens marketingsmedarbejdere ikke kun har til opgave at brande Danmark, men samtidigt 

være relationskaber og brobygger. Værktøjer som god pædagogik (Bjerke) og gode personlige 

relationer (Näsman) kan i denne sammenhæng benyttes til at påvirke, hvor det synes nødvendigt. 

Hermed kommer destinationsbranding ikke blot til at handle om at skabe relationer til turisten, 

men også om at skabe relationer til flere parter, der skal stå som fælles afsender af 

kommunikationen. Denne finding støtter således også op om Jørgensen & Munars betragtning af, 

at interpersonel kommunikation, samt det at kunne overbevise mange forskellige stakeholders, er 

vigtige aspekter inden for destinationbranding (2009: 189). 

  

Ovenstående fire findings viser, at der er udfordringer i forbindelse med at designe det perfekte 

brand. Dette påvirker videre brandets eksekveringen gennem samarbejdet mellem VDK og 

danske turismeaktører. Dog er det også positive bemærkninger omkring VDKs arbejde med 

designet af brandet: 

 

 Det svenske og norske markedskontor ønsker mere decentral styring (Bjerke og Näsman), 

hvilket kan sikre bedre lokal tilpasning på markederne 

 VDK forsøger aktivt at påvirke partnerne i retning af en konsistent branding for Danmark 

 

5.3. Gap 3: Udfordringer for samarbejdet mellem VDK og danske 
turismeaktører samt lokalbefolkningen  
 

5.3.1. Finding 9: VDK brander ikke hele Danmark 

Ifølge hovedkontoret bliver alle geografiske områder i Danmark brandet i Sverige og Norge 

(Baungaard-Jensen). Imidlertid viser det sig, at billedet på markedskontorerne er anderledes. Det 

svenske markedskontor brander kun de regioner, som vil medfinansiere kampagner. Det drejer 

sig om Bornholm, Nordjylland, København og ØstDanmark.  Samtidig er der regioner og 

destinationer, som gerne vil samarbejde, men som ofte ikke er kapitalstærke nok, hvorfor de ikke 
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er med i brandingen (Näsman). På samme måde som med erhvervspartnerne (jf. finding 7), er det 

således også kun de ressourcestærke regioner og destinationer, NTO‟en laver kampagner med. 

På det norske markedskontor er det også de medfinansierende regioner, som primært bliver 

brandet. For Norges vedkommende drejer det sig om Nordjylland, København samt Djursland 

(Mørch). En kvantitativ undersøgelse af markedskontorernes kommunikation bekræfter 

prioriteringen: I Sverige er det udover hele landet (37 %) mest København (26 %) der refereres 

til. Herefter refereres der til Midtjylland (13 %), Nordjylland (5 %) og øvrige Sjælland (5 %) (se 

figur 28). 

 

Figur 28: Oversigt over referencer til nævnte steder i kommunikationen – Sverige 

 

I Norge refererer den analyserede kommunikation, udover hele landet (53 %), hovedsageligt til 

Nordjylland (14 %), Midtjylland (10 %) og København (10 %) (se figur 29). 
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Figur 29: Oversigt over referencer til nævnte steder i kommunikationen – Norge 

 

På trods af at nogle regioner prioriteres højere end andre og at nogle regioner slet ikke indgår i et 

samarbejde, kommunikeres ‟Feel Free‟ alligevel som gældende for hele landet. Specialets 

interviews peger dog på, at der er forskel på danskernes væremåde i forskellige dele af landet. 

Eksempelvis synes en norske turist, at der stor forskel mellem jyder og københavnere:  

 

”Jyder de er lidt mere sindige (…) Når jeg kommer til København, så føler jeg, at jeg 

kommer til udlandet. Det er en storby. Når jeg kommer til Jylland, så føler jeg ikke, at 

jeg kommer til et andet land (…) Københavnere er meget friskere (…) Jyder ser altid 

på: ‟Hvad koster det?‟” 

(Kjær Sandvold). 

 

Disse lokale forskelle kan give NTO‟en problemer i forhold til brandkonsistens mellem 

turisternes opfattelse og oplevelse: Markedskontorernes kommunikation kan nemlig være med til 

at præge turisternes opfattelse af Danmark i retning af ‟Feel Free‟, mens turisternes oplevelse af 

‟Feel Free‟ kan være anderledes i en region, hvor lokale aktører ikke arbejder aktivt med at 

implementerer strategien (eksempelvis i Vestjylland, Sønderjylland og Fyn). Konsekvenserne for 

og grundene bag det manglende samarbejde uddybes i finding 10. 
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5.3.2. Finding 10: Ikke alle de danske destinationer og regioner kender VDKs 

brandingstrategi og finder ikke et samarbejde om branding relevant 

Interviews med flere direktører og ledere fra regioner og destinationer viser, at det ikke er alle, 

der kender brandingstrategien. Således mener Destination Bornholm og Toppen af Danmark 

ikke, at kende til ‟Feel Free‟ (Caspersen og Jørgensen), mens VisitVestjylland overhovedet ikke 

vil tage stilling til strategien (Hornum). VisitOdense og VisitNordjylland har lidt kendskab 

(Østergaard og Enevold), mens Wonderful Copenhagen kender den godt og mener, at den passer 

til egen strategi (Andersen). Ingen af regionerne eller destinationerne har været med i 

udarbejdelsen af ‟Feel Free‟. Imidlertid indikerer Wonderful Copenhagens gode kendskab til 

strategien, at denne destination er øverst i hierarkiet, når det kommer til VDKs deling af 

information. Modsat de samarbejdende erhvervspartnere (jf. finding 7) er regionerne og 

destinationerne ikke så ressourcestærke, hvorfor deres magt og indflydelse på strategien synes 

mindre. Imidlertid kan det ifølge Pike være en fordel at udbrede rationalet bag 

brandingstrategien, idet der herved bliver større mulighed for synergi mellem NTO‟ens 

overordnede og den lokale region eller destinations branding (2004: 140). Samtidigt kan 

inddragelse af partnerne hjælpe til at skabe legitimitet omkring NTO‟en. Legitimitet kan nemlig 

ifølge Aschfort & Gibbs retfærdiggøre en organisations rolle i samfundet, generere flere 

ressourcer og skabe opbakning (1990: 177). Omvendt kan en inddragelse af regioner og 

destinationer betyde, at NTO‟en må afgive magt og medbestemmelse. Jo mere regionerne og 

destinationerne bliver involveret, desto flere ændringsforslag og konkrete kritikpunkter kan 

NTO‟en modtage. Interviews viser imidlertid, at det ikke er alle regioner og destinationer, der 

ønsker at samarbejde med NTO‟en. Eksempelvis har VisitOdense ikke samarbejdet med VDK på 

det svenske og norske marked de seneste år grundet anden prioritering (Østergaard). I 

VisitVestjylland ses samme eksempel, for her er det primære fokus at sælge ydelser til 

erhvervspartnerne: 

 

”(…) markedsandelene har ikke flyttet sig i de ti år, vi anvendte ressourcer og midler 

markedsføringsmæssigt i Norge og Sverige. Så det har vi droppet fuldkommen (…) 

Det her er en kommerciel lille virksomhed, som kun findes, hvis der er nogle 

erhvervspartnere, der gider købe de ydelser, vi tilbyder, og hvis vi ikke kan tilbyde de 

rigtige ydelser, så lukker vi i morgen. Det er benhård forretningspolitik (…) Hvad jeg 
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ikke får af mails [fra VDK] om, at nu skal jeg gå ind i det ene og det andet og det 

femte, og alting koster penge. Men der er livet blevet meget enkelt: ‟Nej tak, lyder 

meget spændende, men i den her periode har vi en fokuseret strategi‟” 

(Hornum). 

 

Hermed bekræfter Hornum Oois pointe om, at der er regioner i Danmark, herunder Vestjylland, 

der ikke er sikre på, hvordan det overordnede brand i Danmark kan passe med den lokale strategi 

(2004: 13-14). På det svenske markedskontor forklares det manglende samarbejde med enkelte 

regioner og destinationer den fysiske afstand til Sverige (Friberg). På det norske markedskontor 

forklares det manglende samarbejde med, at effekten af en brandingkampagne først kommer 

efter 3-4 år, hvilket ikke er tilfredsstillende for alle (Mørch).  

VDKs nye strategi, hvor der satses på nye markeder, kan vise sig at være en ulempe i forhold til 

et kontinuerligt samarbejde med regionerne. Eksempelvis er partneren, Toppen af Danmark, der 

tidligere fået flere præmier for god branding af danske værdier (Turist Nyt 2007), skeptiske over 

for de nye tendenser og tager således samarbejdet op til evaluering (jf. finding 7). 

Flere teoretikere (Munar et al 2009; Pike 2004; Ooi 2004; Cai 2002) påpeger imidlertid 

vigtigheden af, at destinationens turismeaktører og lokalbefolkning deltager i brandingen. I 

forhold til Danmark-brandingen spiller de danske regioner og destinationer således en essentiel 

rolle. Blandt andet fremhæver Cai idéen om, at et samarbejde mellem flere regioner 

kommunikativt får større gennemslagskraft end isoleret set (2002: 734). Jo flere regioner, der 

opererer på det svenske og norske marked med VDK budskaber, desto større er chancen således 

for at få budskabet igennem. Al kommunikation fra destinationen bør på den måde ifølge Pike 

reflektere brandets værdier (2004: 88). Dog indikerer specialets interviews, at der ikke altid er 

sammenhæng mellem regions- og destinationspartnernes brand og VDKs brand: Mens 

Wonderful Copenhagen tager udgangspunkt i de værdier, der ligger inden for både Danmark og 

Øresundsregionen (Andersen), benytter Destination Bornholm VDKs budskaber kombineret med 

egne (Caspersen). For det første kan det vise sig problematisk, at regioner og destinationer ikke 

finder et samarbejde omkring brandingen relevant. For det andet er et manglende samarbejde 

ligeledes problematisk, eftersom at det er regionerne og destinationerne, der skal operationalisere 

brandet og gøre det gældende over for turister. For det tredje har regionerne og destinationerne 

tæt kontakt til turisterne via lokale netværk, og derfor har de information om turisternes 
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oplevelser. Disse tre iagttagelser er incitamenter for NTO‟en til at inddrage regionerne og 

destinationerne i brandingen. Dermed betyder denne finding, at specialets model udvides med 

endnu en dimension illustreret ved pil fra image (turister) via regioner/destinationer til identitet 

(se figur 30). 

 

 

Figur 30: Forholdet mellem identitet, positionering og image tilføres dimensionen 

’regioner/destinationer’  

 

En måde at få involveret alle regioner og destinationer i brandingen er, at gå væk fra den top-

down-tilgang der benyttes i øjeblikket. Hvis aktørerne derimod deltager aktivt i udviklingen af 

brandet, er der større sandsynlighed for, at de også finder det relevant og benytter det. 

 

5.3.3. Finding 11: VDK har ikke noget produktudviklingsansvar 

Tidligere var VDK medansvarlig for destinationsudviklingen i Danmark. NTO‟en skulle hjælpe 

regioner og destinationer med at udvikle, forbedre og tilpasse produkterne til turisterne, men med 

den nye Lov om VisitDenmark fokuseres der i stedet udelukkende på international 

markedsføring (VisitDenmark 2010d: 6). På det norske markedskontor vækker den manglende 

produktudvikling imidlertid bekymring, idet dansk turisme i en længere årrække har gentaget 

gamle succeser: 

 

”(…) dansk turisme blev udviklet 20 år før det meste af den øvrige europæiske turisme. 

Hele feriehus- og feriecenter-sektoren og camping der har vi haft et stort forspring i 

forhold til mange. Nu kommer de andre, som er nyere, bedre og billigere, fordi man i 

Danmark har forsøgt at gentage de gamle succeser, på grund af at de så ud til at 
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fungere” 

(Mørch). 

 

Det norske markedskontor er således opmærksomt på, hvor vigtigt det er ikke at tro, at fortsat 

succes er ubetinget. Desværre er der ifølge Handy en tendens til, at energien til at ændre tingene 

først opstår når katastrofen allerede er indtruffet (2007: 73). Dansk turisme befinder sig ifølge 

Horesta (2011) i 2011 stadig i en krise, hvilket kan hænge sammen med den manglende 

udvikling på produktsiden. Handy påpeger, at hemmeligheden bag konstant vækst består i at 

påbegynde en ny udvikling, inden den første succes ebber ud. På denne måde er der tid såvel 

som ressourcer og energi til at styre udviklingen (2007: 70-74). Hvis dansk turisme havde 

påbegyndt en ny udvikling, mens der stadig var succes, kunne situationen muligvis have set 

anderledes ud i dag. Set i dette lys bør enhver udvikling derfor ske gennem mange små skridt 

frem for ét stort. VDK står imidlertid direkte til ansvar for Økonomi- og Erhvervsministeren og 

kan således ikke eksplicit kritisere politiske beslutninger, såsom produktudviklingen i dansk 

turisme. Desuden har NTO‟en heller ikke noget mandat til at påvirke den politiske dialog, som 

herved lægges i hænderne på brancheorganisationerne (Baungaard Jensen). NTO‟en kan altså 

ikke påtvinge nogen noget, og de danske turismeaktører kan dybest set gøre, som de har lyst til - 

både med hensyn til den overordnede Danmark-branding samt produktudbuddet. Det NTO‟en 

imidlertid kan gøre er ifølge hovedkontoret, at forsøge at ‟sælge‟ sine idéer til aktørerne 

(Baungaard Jensen). Dermed støtter denne finding op om finding 8, hvor det blev vist, at 

NTO‟ens succes i brandingen også beror på de ansattes evner som relationskabere. Disse evner 

bliver vigtige for at få aktørerne til at følge anbefalingerne og herved bedre reflektere brandet i 

produkterne. Dette giver således turisten større mulighed for at få en oplevelse der passer med 

brandet. Manglende produktudviklingsansvar, gør samtidigt, at afstanden mellem VDK og den 

enkelte produktejer synes lang. Dansk turisme er nemlig hierarkisk inddelt i fire lag (Ooi 2004: 

119), og dette hierarki gør, at NTO‟ens tiltag måske aldrig når ud til lokale produktejere. Når der 

samtidig ikke er nogen garanti for, at regioner og destinationer adopterer tiltagene (jf. finding 10) 

kan NTO‟en blive overladt til, det Pike betegner, inward-outward tankegang, hvor der satses på 

markeder og målgrupper, der kunne være interesserede i de eksisterende produkter (2004: 125). 

Dette kan yderligere bidrage til at fokus lægges på at øge enkelte partneres salg, og den 

emotionelle branding vil i så fald træde endnu længere i baggrunden (jf. finding 8). Turisterne 
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finder dog ikke alle produkter interessante, men som påvist i finding 8 forsøger NTO‟en at gøre 

produkterne interessante ved at sætte dem ind i en emotionel kontekst. Fokus lægges således 

stadigvæk på ‟tourist‟-kulturen (Jafari 1987: 157), hvor de største produkter, som henvender sig 

til masserne, er dem, der kommer i centrum. Dette medfører en risiko for, at turisterne ikke kan 

genkende det emotionelle Danmark-brand, når produkterne opleves, hvilket bekræftes af en 

svensk turist. 

 

”Det der er rigtige ‟turistfælder‟ (…) Det er tilrettelagt. Det minder jo ikke ret meget 

om Danmark. Det er hyggeligt på en anden måde at gå i Tivoli og gå i Zoologisk Have, 

men det er jo vældigt tilrettelagt for at passe til alle nationaliteter. Nej, jeg kan ikke 

sige, at det minder ret meget om Danmark” 

(Johansson). 

 

Denne finding støtter op om Low & Fullertons tanke om, at hele processen og udvikling af et 

brand ikke kan kontrolleres af en individuel organisation (1994 i Marzano & Scott 2009: 247). 

Turisterne har nemlig, som påpeget af Ooi, andre kilder af information end NTO‟ens branding til 

at fortolke, hvordan destinationen er (2004: 113). Herved ser det også ud til, at NTO‟ens 

manglende indflydelse på produkterne kan blive problematisk i forhold til arbejdet med 

brandkonsistens. 

 

5.3.4. Finding 12: Danskerne er ikke enige i brandets attributter 

VDK har ikke kun udfordringer med at få danske turismeaktører (jf. finding 10 og 11) til at 

bakke op om brandingstrategien. De adspurgte danskere i specialets spørgeskemaundersøgelse 

stiller sig nemlig uenige i flere af brandattributterne. Eksempelvis bliver VDK ikke bakket 

entydigt op på to af de indsatsområder, som Danmark ifølge hovedkontoret skal brandes på i den 

nærmeste fremtid. Således er 11 % af respondenterne helt enige i, at der både er miljøvenligt og 

et gastronomisk højt niveau i Danmark. Det bør dog påpeges, at de danske respondenter svarer 

ud fra en lokal kultur (Jafari 1987: 157) og en national identitet, hvilket giver et andet 

udgangspunkt end turisterne. Det, at danskerne ikke er enige i brandattributterne, behøver dog 

ikke få den store betydning for den oplevelse de svenske og norske turister får i Danmark, idet 

den der oplever, ifølge Jantzen og Rasmussen, altid tager udgangspunkt i sig selv (2007: 13). Der 
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er derfor mulighed for, at turisterne kan sammenligne med hjemlandet og stadigvæk synes, at der 

i Danmark er miljøvenligt og et højt gastronomisk niveau. 

 Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig 
Du kan føle dig fri 5 (3%) 4 (3%) 31 (20%) 64 (41%) 52 (33%) 

Der er 'plads til 

alle' 

6 (4%) 15 (10%) 44 (28%) 65 (41%) 26 (17%) 

Der er trygt 1 (1%) 0 (0%) 8 (5%) 64 (41%) 83 (53%) 

Der er 

familievenligt 

1 (1%) 0 (0%) 20 (13%) 63 (40%) 72 (46%) 

Der er rent 2 (1%) 10 (7%) 28 (18%) 80 (51%) 36 (23%) 

Der er billigt 33 (21%) 74 (47%) 40 (26%) 8 (5%) 1 (1%) 

Der er gastrono-

misk højt niveau 

1 (1%) 17 (11%) 72 (46%) 49 (31%) 17 (11%) 

Der er hyggeligt 0 (0%) 2 (1%) 17 (11%) 90 (58%) 47 (30%) 

Der er attraktiv 

storbyferie 

8 (5%) 32 (21%) 49 (31%) 50 (32%) 17 (11%) 

Der er kulturelle 

oplevelser 

1 (1%) 10 (6%) 26 (17%) 89 (57%) 30 (19%) 

Der er spændende 

naturoplevelser 

1 (1%) 9 (6%) 23 (15%) 87 (55%) 36 (23%) 

Der er gode 

badestrande 

2 (1%) 5 (3%) 23 (15%) 72 (46%) 54 (35%) 

Der er 

miljøvenligt 

1 (1%) 10 (6%) 51 (33%) 77 (49%) 17 (11%) 

Der er autentiske 

og ægte oplevelser 

0 (0%) 8 (5%) 38 (24%) 85 (55%) 25 (16%) 

Danskerne er 

imødekommende 

4 (3%) 42 (26%) 53 (34%) 53 (34%) 4 (3%) 

Danskerne er 

frisindede 

1 (1%) 25 (16%) 55 (35%) 63 (40%) 12 (8%) 

Danskerne er 

spontane 

5 (3%) 47 (30%) 70 (45%) 27 (17%) 7 (5%) 

Danskerne er 

venlige 

0 (0%) 7 (5%) 42 (27%) 94 (60%) 13 (8%) 

Danskerne er 

kreative 

0 (0%) 17 (11%) 77 (49%) 53 (34%) 9 (6%) 

Figur 31: Danskernes enighed i forhold til VDKs kommunikerede brand 

 

Som vist i finding 4, synes dette dog ikke at være tilfældet, men disse indsatsområder er dog blot 

sekundære i forhold til ‟Feel Free‟. Der er dog også identificeret uenighed hos de danske 

respondenter i forhold til brandattributter med direkte referencer til ‟Feel Free‟ og som sådan 

destinationens brandidentitet. Således er blot 17 % af respondenterne helt enige i, at der er plads 

til alle, blot 8 % er helt enige i, at danskerne er frisindede, mens blot 3 % er helt enige i, at 

danskerne er imødekommende (se figur 31). Uenigheden omkring disse brandattributter kan 

udgøre en større risiko for brandingstrategiens succes, der ifølge Cai et al. nemlig ikke kun er 

afhængig af brandets unikhed, men ligeledes af brandets indhold og destinationens evne til at 

udleve hvad sloganet lover (2009: 2). I Danmarks tilfælde kan det således diskuteres om ‟Feel 
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Free‟ er det rigtige valg, når uenigheden er så stor til centrale dele af brandidentiteten. 

Lokalbefolkningen på destinationen har ifølge Ooi ret til at sætte spørgsmålstegn ved 

brandidentiteten, fordi identiteten i sidste ende tilhører dem (2004: 112). De lokale er nemlig den 

direkte kontaktflade mellem brandet og turisterne, og det er således op til lokalbefolkningen om 

turisterne får en god oplevelse i Danmark. Det bemærkes ydermere, både blandt destinationer 

(Jørgensen), turister (Helseth Fors) og teoretikere (Richards i Strand & Kjems 2011: 9), at 

turisterne faktisk ønsker at møde de lokale på ferien, hvilket giver lokalbefolkningen et endnu 

større ansvar for at leve brandet. Det kan derfor synes værdiskabende at involvere 

lokalbefolkningen i udviklingen af brandet. Herved bliver specialets model tilført endnu en 

dimension (se figur 32). 

 

 

Figur 32: Forholdet mellem identitet, positionering og image tilføres dimensionen 

’lokalbefolkning’ 

 

Turisterne besøger de lokale og brandkonsistensen testes (pil fra image til lokalbefolkning). 

Lokalbefolkningen udgør selve destinationens identitet, som VDK skal formidle essensen af 

gennem (re)positioneringen (pil fra region til destinationens identitet). Da det i praksis imidlertid 

er umuligt at inddrage alle Danmarks 5,5 mio. indbyggere (jan. 2011), er NTO‟en i givet fald 

nødsaget til at udvælge dialogpartnere, som er tæt knyttede til lokalbefolkningen. Disse kan 

hjælpe NTO‟en med at opfange mønstre og tendenser om hvordan Danmark og danskerne er, og 

hvis VDK samtidigt gør disse input gældende, bliver brandet mere troværdigt. Denne betragtning 

uddybes i gap 5. 
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5.3.5. Finding 13: Barrierer i Danmark kan forårsage inkonsistens til VDKs 

brandingbudskaber 

Ud fra specialets interviews er der identificeret forskellige barrierer, som kan influere negativt på 

svenskere og nordmænds opfattelse af og oplevelse i Danmark. På det svenske markedskontor 

påpeges det, at sproget og kreditkortafgifter (Näsman) samt indstilling af bilens p-skive (Friberg) 

udgør barrierer. Desuden nævnes racisme og danskernes generelle syn på svenskerne som 

yderligere aspekter, der kan influere negativt på brandkonsistensen: 

 

”Et problem er jo, at vi svenskere synes om danskere, men danskerne synes ikke lige så 

godt om svenskere, hvis man generaliserer. Vi vil gerne, men vi får ikke det samme 

tilbage. Hvis man var naiv og bare kunne ønske: ‟Hvordan skulle Danmark blive et 

endnu bedre sted at komme til?‟ Så synes jeg igen det her: ‟Syns bedre om svenskerne, 

tag svenskerne mere til jer‟. Mange gange laver man jo sjov: ‟Hvordan hjælper man 

bedst en svensker? Man følger ham til båden‟. Altså, det er helt ok, men der findes 

også et alvor i det. Man laver sjov, men man mener det også (…) Vil man have gæster, 

så må man kunne lide dem (…) Hvis man [turisterne] ikke kan lide dem [værterne], så 

kan man ikke lide stedet” 

(Näsman). 

 

På det norske markedskontor fortælles der ligeledes, omend i mindre grad end Sverige, om 

aspekter, som kan influere negativt på brandkonsistensen: 

 

”Så når Morten Olsen [dansk fodboldlandstræner, 2010] går ud og siger ‟fjeldaber‟ om 

nordmænd, så passer det det danske image dårligt” 

(Mørch). 

 

Selvom turisterne generelt har en positiv opfattelse af Danmark, genkendes barriererne ligeledes 

i interviewene med turisterne. De svenske turister nævner, ligesom det svenske markedskontor, 

sproget som en barriere (Kåveby). Desuden bemærker de, lige som markedskontoret, at der er en 

manglende følelse af accept blandt visse danskere: 
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”Det er naturligvis mere eller mindre afhængigt af, hvilken attitude man selv har til 

Danmark: som person og hvor kendt man er i Danmark og med Danmark osv. (…) I 

min generation [48 år] findes der stadigvæk en lille mistænksomhed mellem Sverige 

og Danmark” 

(Johansson). 

 

Desuden bemærkes det, at man ikke skal lave forretninger med danskerne, idet de ikke holder, 

hvad de lover (Kåveby), og at det danske offentlige transportsystem også ofte volder problemer 

(Spolander). Interviews med norske turister peger på samme måde på, at gebyrer på udenlandske 

kreditkort er et negativt aspekt ved Danmark (Helgesen). Derudover nævnes langsomme taxaer 

(Helgesen), sproget (Helgesen) dårlige hotelsenge (Helseth Fors) som negative aspekter. 

Desuden påpeges det, at turisterne tidligere kunne føle sig mere velkomne i Danmark end i dag: 

 

”Min opfattelse det er, når jeg rejste til Danmark, så sagde folk: ‟Kom og besøg os. I er 

altid hjertelig velkomne‟, og så mente man det. I dag så føler jeg ikke, at man mener 

det helt. Jeg føler, at det er noget, man siger, og så mener man det egentlig ikke, som 

man gjorde før. Lad os nu sige, at du [intervieweren] bor i sommerhus eksempelvis. Og 

så siger du til folk: ‟Bare kom og besøg‟ (…) Og så gør de det, og så hører jeg [fra 

dig]: ‟Tænk, så kom de igen. Åh nej‟” 

(Sandvold). 

 

Ud fra ovenstående kan det ses, at den svenske og norske turists opfattelse af ferien i Danmark 

ikke kun bygger på brandingbudskaber fra VDK. Eksempelvis har den oplevelse turisten har fået 

på ferien en betydning, hvilket styrker finding 12 i, at lokalbefolkning, som direkte kontaktflade 

og dermed leverandører af brandet, får en stor betydning. Dermed bekræfter denne finding også 

teoretikerne Gunn (1988 i Pike 2004: 98) og Cais (2002: 726) vurderinger af, at 

turistorganisationer ikke har fuld kontrol over en destinations image. Udfordringen for VDK 

bliver dermed både at skabe interesse for Danmark i Sverige og Norge, men i lige så høj grad 

også, at skabe opbakning til brandet nationalt. Set i dette lys er Konecnik & Gartners (2007) 

teoretiske diskussion ikke altomfattende, eftersom disse forfattere i højere grad har et eksternt 

fokus på brandingen, og mindre på den interne branding og de udfordringerne der eksisterer for 
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NTO‟en på selve destinationen. For VDKs vedkommende bliver det således vigtigt at have fokus 

både internt og eksternt i brandingen. 

 

Ovenstående fem findings viser, at der er udfordringer for VDK i forbindelse med eksekvering af 

brandet. Dette kan videre påvirke kommunikationen omkring brandet. Der er dog positive 

bemærkninger omkring VDKs arbejde med eksekveringen: 

 

 Det svenske og norske markedskontor har en god personlig relation til mange danske 

partnere 

 Det norske markedskontor forsøger proaktivt at gøre sig attraktiv over for partnere, 

hvormed kontrollen over brandingen bliver større 

 VDK synes opmærksomme på, at mødet mellem turist og lokalbefolkning er vigtigt. 

Eksempelvis har NTO‟en lanceret kurser i ‟Det gode værtskab‟ (VisitDenmark 2011k), 

hvor de danske værter ifølge Baungaard-Jensen skal være et levende bevis på, at 

Danmark er et åbent land. ‟Det gode værtskab‟ diskuteres under gap 5. 

 
5.4. Gap 4: Udfordringer for VDK med at kommunikere brandet 
 

5.4.1. Finding 14: VDKs branding tager ikke konsekvent højde for Danmarks førte 

udlændingepolitik 

De danske politikere og deres udtalelser gennem medierne kan nå frem til potentielle turister og 

yde indflydelse på opfattelsen. Medier fungerer nemlig ifølge Qvortrup som en agendasættende 

institution, der redigerer, hvilke emner, der får relevans inden for offentlighedens søgelys (2000: 

241). Eksempelvis skriver Ooi, at Dansk Folkepartis indflydelse på udlændingepolitikken har 

vækket international forargelse mod Danmark (2004: 118). Det tages der imidlertid ikke specielt 

hensyn til i brandingen på det svenske markedskontor (Näsman), men det bemærkes dog, at der 

er en stigende grad af fremmedfjendtlighed i Danmark: 

 

”Alle [svenskere] har noget at sige [om Danmark], og det er altid positivt. Næsten det 

eneste negative som kommer frem, det er jo det her med racisme. Og der er blevet 

mere af det, men det er stadig ikke så meget, som I måske tror, eller man skulle tro. 

Men det er klart, det er et problem som kan blive større, hvis man ikke gør det rigtige 
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(…) Man [svenskerne] ved ikke helt, hvad det er, men man ved bare, at danskerne er 

fremmedfjendtlige” 

(Näsman). 

 

Selvom det det norske markedskontor bemærker, at turisterne har en evne til at skelne mellem 

ferieland og politik, tages der alligevel højde for udlændingepolitikken i brandingen:  

 

”[Tidligere fokuserede vi meget på, at der eksempelvis] var et dansk par, der lejede sit 

feriehus ud i en film, og så siger de: ‟I fjor havde vi udlændinge her. I år skal vi have 

nordmænd‟, hvilket for ti år siden var helt uproblematisk, fordi der ikke lå noget bag 

det, eller nogen historik i forhold til Danmark, altså højrefløjens politiske fremgang og 

kendskabet hertil. Den film kunne vi ikke sende nu. Men vi forsøger at blande os 

udenom og følger egentlig bare med i politik. Publikum har en evne til at skelne 

mellem ferieland og politik” 

(Bjerke). 

 

Det bemærkes videre, at der på længere sigt kan opstå en udfordring, hvis der er stor forskel 

mellem dansk udlændingepolitik og VDKs ‟Feel Free‟: 

 

”Blandt andet udlændingepolitik kan være en udfordring for imaget. Alle elementer 

som på nogen måde skaber en slags konflikt i nordmændenes hoveder til det Danmark, 

som de ønsker at se, er en udfordring. På kort sigt så flytter det ikke noget dramatisk, 

men der begynder så småt at tegne sig en udfordring i den sammenhæng” 

(Mørch). 

 

Denne finding viser altså, at det kan vise sig problematisk at brande Danmark ud fra budskabet 

‟Feel Free‟. Således må NTO‟en tage højde for Danmarks førte politik i brandingen. Således 

udvides specialets model med endnu en dimension (se figur 33). 



88 
 

 

 

Figur 33: Forholdet mellem identitet, positionering og image tilføres dimensionen ’politik’ 

 

Findingen støtter ligeledes op om Morgan et al.s pointe om, at der er en sammenhæng mellem 

politik og destinationsbranding (2010: 63). En negativ mediedækning kan nemlig forårsage varig 

skade på destinationens image. Hvordan svenskere og nordmænd rent faktisk opfatter Danmark 

og danskerne uddybes i finding 16. 

 

5.4.2. Finding 15: Nordmænd er mere enige i brandets attributter end svenskere 

Som bemærket i finding 2 har de norske og svenske turister et forskelligt adfærdsmønster når de 

er i Danmark. Derudover viser specialets spørgeskemaundersøgelse, at opfattelsen af Danmark er 

forskellig blandt svenskere og nordmænd. Eksempelvis er 63 % af nordmændene helt enige i, at 

de føler sig velkomne i Danmark, mens 41 % af de adspurgte svenskere er helt enige i dette 

udsagn. Ligeledes er 44 % af de norske respondenter helt enige i, at der er ‟plads til alle‟ i 

Danmark mod de 22 % af svenskerne, som er helt enige heri; 30 % af de adspurgte svenskere er 

endda helt uenige eller uenige i dette udsagn. Nordmændene er også mere positive med hensyn 

til, hvordan danskerne opfattes: 52 % af de adspurgte nordmænd er helt enige i, at danskerne er 

imødekommende mod de 24 % af svenskerne, der svarer helt enig til dette. 48 % af 

nordmændene er helt enige i, at danskerne er frisindede og 53 % i at danskerne er venlige. Blandt 

de svenske respondenter er henholdsvis 21 % og 30 % helt enige i de to udsagn (se figur 34). 
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 Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig 

Du kan føle dig velkommen (SV) 1 (1%) 6 (2%) 32 (13%) 105 (43%) 102 (41%) 

Du kan føle dig velkommen (NO) 2 (1%) 1 (0%) 5 (3%) 73 (33%) 139 (63%) 

Der er 'plads til alle' (SV) 19 (8%) 54 (22%) 57 (23%) 63 (26%) 53 (22%) 

Der er 'plads til alle' (NO) 4 (2%) 4 (2%) 31 (14%) 84 (38%) 97 (44%) 

Du kan føle dig afslappet (SV) 2 (1%) 5 (2%) 35 (14%) 107 (43%) 97 (39%) 

Du kan føle dig afslappet (NO) 1 (0%) 0 (0%) 15 (7%) 79 (36%) 125 (57%) 

Du kan føle dig tryg (SV) 0 (0%) 8 (3%) 58 (24%) 118 (48%) 62 (25%) 

Du kan føle dig tryg (NO) 1 (1%) 3 (1%) 23 (11%) 92 (42%) 99 (45%) 

Det giver livsglæde (SV) 2 (1%) 6 (2%) 80 (33%) 99 (40%) 59 (24%) 

Det giver livsglæde (NO) 1 (1%) 1 (1%) 42 (18%) 92 (42%) 84 (38%) 

Der findes ægte oplevelser (SV) 2 (1%) 9 (4%) 64 (26%) 112 (46%) 58 (24%) 

Der findes ægte oplevelser (NO) 1 (1%) 2 (1%) 49 (22%) 103 (47%) 65 (29%) 

Det er familievenligt (SV) 1 (1%) 3 (1%) 51 (20%) 117 (48%) 74 (30%) 

Det er familievenligt (NO) 1 (1%) 0 (0%) 15 (7%) 82 (37%) 122 (55%) 

Der er attraktiv storbyferie (SV) 0 (0%) 11 (4%) 30 (12%) 115 (47%) 90 (37%) 

Der er attraktiv storbyferie (NO) 1 (1%) 4 (2%) 36 (17%) 84 (38%) 91 (42%) 

Der er kulturelle oplevelser (SV) 2 (1%) 9 (4%) 47 (19%) 104 (42%) 84 (34%) 

Der er kulturelle oplevelser (NO) 1 (1%) 1 (1%) 56 (25%) 91 (42%) 70 (31%) 

Der er naturoplevelser (SV) 0 (0%) 26 (11%) 79 (32%) 100 (41%) 40 (16%) 

Der er naturoplevelser (NO) 2 (1%) 20 (9%) 94 (43%) 65 (30%) 38 (17%) 

Danskerne er imødekommende 

(SV) 

5 (2%) 10 (4%) 62 (25%) 111 (45%) 58 (24%) 

Danskerne er imødekommende 

(NO) 

0 (0%) 1 (1%) 11 (5%) 91 (42%) 115 (52%) 

Danskerne er frisindede (SV) 6 (2%) 26 (11%) 76 (31%) 86 (35%) 52 (21%) 

Danskerne er frisindede (NO) 2 (1%) 1 (1%) 24 (11%) 87 (39%) 105 (48%) 

Danskerne er venlige (SV) 2 (1%) 9 (4%) 45 (18%) 117 (48%) 73 (30%) 

Danskerne er venlige (NO) 0 (0%) 1 (1%) 10 (4%) 91 (42%) 118 (53%) 

Danskerne er kreative (SV) 1 (1%) 6 (2%) 84 (34%) 112 (46%) 43 (17%) 

Danskerne er kreative (NO) 0 (0%) 3 (1%) 84 (38%) 72 (33%) 60 (27%) 

Figur 34: Svenskere og nordmænds enighed i forhold til VDKs kommunikerede brand 

 

Eftersom VDKs brandingstrategi favoriserer det norske marked (finding 5 og 6), er det ikke 

overraskende, at opbakning til brandets attributter blandt nordmændene synes større. Ifølge både 

den svenske markedschef (Näsman) og norske markedschef (Mørch) føler nordmænd sig da også 

mere velkomne i Danmark end svenskerne. 

Specialets interviews med turister synes i denne sammenhæng at bekræfte, at svenskerne ikke er 
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helt så enige i ‟Feel Free‟ som en passende beskrivelse på Danmark: 

 

”Nej, jeg synes ikke det [‟Feel Free‟] er et godt slogan. Det [Danmark] er ikke at føle 

sig fri. Det er meget indskrænket i forhold til andre steder. Meget alderssorteret, meget 

økonomisk sorteret (...) Lidt groft men meget racesorteret og etnisk sorteret. Folk er 

meget grupperede efter hvem de er, og man omgås med folk fra samme halvdel, fra 

samme etnicitet i samme økonomiske lag” 

(Spolander). 

 

Desuden bemærkes det på det svenske markedskontor, at der er en risiko for, at ‟Feel Free‟ får 

sværere vilkår for succes på det svenske marked i takt med mere frihandel i Europa (Näsman). 

Der har nemlig tidligere været mange restriktioner, eksempelvis på alkohol, i Sverige, hvorfor en 

ferie i Danmark kunne hænge sammen med at ‟føle sig fri‟. I dag ligner Danmark og Sverige dog 

mere og mere hinanden på området omkring restriktioner, og frihedsfølelsen kan således synes 

mindsket: 

 

”Hvis man ser på det historisk (…) Sverige var et ganske konservativt land. Alting var 

forbudt, alting dyrt. Ingenting var tilladt i virkeligheden. Men man skulle bare rejse til 

Danmark, så åbnede Europa sig, så var du på kontinentet på en helt anden måde (…) 

Så har prisniveauet forandret Sverige. Mange af de forbud, som fandtes, er borte, fordi 

vi er tvungne til at tilpasse os EU” 

(Näsman). 

 

Når Danmarks image er mere positivt hos nordmænd end svenskere, når brandidentiteten 

favoriserer det norske frem for det svenske marked, og når der umiddelbart er flere barrierer for 

de svenske turisters brandkonsistens (jf. finding 13), kan det samlet betyde en trussel for 

brandingens succes i Sverige. Styrken af en associering med brandet hos turisten afhænger 

nemlig ifølge Cai af, hvor tæt knyttet den er til brandidentiteten (2002: 724). Når en 

kommunikativ løsning forsøges implementeret på flere markeder, vil nogle turister automatisk 

føle sig mere knyttede til brandidentiteten end andre. Denne finding viser desuden, at det svenske 

markedskontor må arbejde mere med brandimage. Nordmænd har mere positivt image af 

Danmark, og således kan det norske markedskontor fokusere på andre dimensioner i brandingen, 
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eksempelvis brandloyalitet, hvorigennem der fokuseres på at få turisterne til gentage deres ferier 

i Danmark. I forhold til destinationsbranding generelt kan det påpeges, at NTO‟ers styrke på 

forskellige markeder således bør bestemme, hvor fokus for brandingen skal lægges. 

 

5.4.3. Finding 16: VDK benytter brandingbudskaber og en position som ikke er unikke for 

Danmark 

Overordnet bygger ‟Feel Free‟ på frihed, afslapning og ingen bekymringer. Disse budskaber 

synes dog ikke unikke i sig selv, idet specialets interviews med turister viser, at al ferie er 

ensbetydende med afslapning (Helseth Fors og Christiansen). Flere og flere destinationer ligner 

da også hinanden, når slogans udformes (Pike 2004: 81). Slogans bør dog ifølge Morgan et al. 

være unikke, da de skal kommunikere destinationens position i forhold til andre (2004: 60). 

På VDKs hovedkontor ser det ud til, at NTO‟en gør meget ud af at brande Danmark på trends:  

 

”(…) der skal være en trend i forvejen, for hvis der ikke er noget i forvejen, så er det 

ikke interessant. Der skal være et eller andet, som rør sig. [Brandinginitiativer i 2011] 

vil være rigtigt meget på grønt og på sustainability, som er interessant. Og så er det i 

høj grad på gastronomi med det nordiske køkken og det nordiske manifest. Det er 

virkelig der, man skal bygge historierne. Det er det. Det er helt klart hovedtemaerne” 

(Baungaard Jensen). 

 

På denne måde ønsker VDKs hovedkontor, at Danmark skal være kendt for eksempelvis 

gastronomi, som det også blev påpeget i finding 4. Specialets undersøgelse af det norske 

markedskontors kommunikationsmateriale viser da også, at gastronomi indgår som en vigtig del 

af brandingen. Således er gastronomi den næstmest kommunikerede kategori (124 referencer) i 
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de tre analyserede medier (se figur 35).

 

Figur 35: Oversigt over referencer til kategorier fordelt på medier – Norge 

 

I forhold til det svenske markedskontor er mønstret det samme, idet gastronomi er den tredje 

mest kommunikerede kategori med 48 referencer fordelt næsten ligeligt på de tre medier (se 

figur 36). 

 

 

Figur 36: Oversigt over referencer til kategorier fordelt på medier – Sverige 
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Hermed tyder det på, at markedskontorerne rent faktisk kommunikerer det, som hovedkontoret 

ønsker, på trods af at eksempelvis et højt gastronomisk niveau ikke er vigtigt for turisterne (jf. 

finding 4). På det norske markedskontor gøres der imidlertid opmærksom på faren ved at have 

fokus på trends. Her ønskes en længerevarende positionering, som arbejder med Danmarks 

styrker i forhold til øvrige konkurrenter: 

 

”(…) hvilken position er ledig? Gastronomi er allerede optaget af Frankrig. Historiske 

monumenter, glem det. Det har Rom. Shopping? Det tror jeg ikke. London slår os. 

Strand? Barcelona, forget it. Og det samme med temaer (…) Du kan ikke som dansker 

komme og fortælle os nordmænd om at vandre (…) Hvis vi udgav en brochurer om at 

vandre, ville nordmænd bare grine (…) Golf? Jeg tror, det er vanskelligt med Skotland 

og Spanien. Der er heller ikke noget der. Sejlads? Stockholms skærgård! Alt er 

optaget. Og skal du have en position som er ledig, er det (…) at opfattelsen af 

Danmark det er, at alt er inden for rækkevidde både fysisk men også mentalt” 

(Bjerke). 

 

Bjerke tilføjer i denne sammenhæng, at der bør fokuseres mindre på det kulørte, moderne 

Danmark og mere på det ægte Danmark. Hvis fokus lægges på det moderne, er større 

konkurrence fra andre destinationer. Eksempelvis, kan Dubai lave ti nye top-restauranter og 

herved udkonkurrere Danmark. På det svenske markedskontor bemærkes det, at der i Danmark 

er noget interessant for alle, hvilket ifølge Näsman både er godt og dårligt, når der skal 

kommunikeres. Dette kan tyde på, at det også i Sverige er svært at finde en position, som er unik 

for Danmark, men Näsman påpeger, at det ikke kun skal være det moderne, der fokuseres på. 

At NTO‟en bygger sin position ud fra moderne trends kan synes kortsigtet og brugen af 

budskaber, der ikke er unikke for Danmark, kan synes risikabelt. Branding skal nemlig ifølge 

Ooi kommunikere unikhed eftersom flere destinationer bliver mere globaliserede og mere 

ensartede i udbud og infrastruktur (2004: 112). Turisterne kan herved overse og nedprioritere 

Danmark i forhold til andre destinationer med mere unikke budskaber. Det, at der i det hele taget 

forsøges at skabe en unik position med ‟Feel Free‟ og at VDK generelt har et eksternt fokus, 

hvor branding bygges op omkring de fordele gæsten oplever (VisitDenmark 20011i), er 

yderligere indikatorer på, at NTO‟en gør brug af en ‟orientation‟-strategi (jf. finding 5), hvor der 

kigges mod omverdenen. Det bør dog diskuteres, om det overhovedet er det vigtigste for 
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NTO‟en at skabe en unik position. I forhold til brandingen kan det nemlig være en fare at forsøge 

at være unik, hvis der ikke er konsistens. Danskerne (jf. finding 12) synes i denne sammenhæng 

ikke, at indholdet i „Feel Free‟ er konsekvent gældende for Danmarks identitet. En alternativ 

mulighed til at finde en unik fastlåst position kunne være at benytte en ‟animation‟-tilgang, som 

ikke er top-down styret. Denne betragtning uddybes i gap 5. 

 

5.4.4. Finding 17: VDKs kommunikerede budskaber kan skabe en urealistisk opfattelse hos 

henholdsvis svenskere og nordmænd 

Både i Sverige og Norge er der risiko for, at turisternes opfattelse af Danmark, som NTO‟ens 

kommunikation er med til at skabe, ikke passer med oplevelsen i Danmark. Det norske 

markedskontors hjemmeside er eksempelvis bevidst ikke tilpasset ‟Feel Free‟ eller dets pendant 

‟Det er dejlig å være norsk – i Danmark‟: 

 

”Vi kan skrive, hvad vi vil derinde [på hjemmesiden]. Men det har været en 

udfordring, som jeg har prøvet at tage op. Vi må også se det fra den side, så den bliver 

lidt mere ‟dejlig‟, altså ‟dejlig å være norsk – i Danmark‟, men det er den ikke (…) Vi 

tog et ganske bevidst valg: Glem den og lad den være turistinformation. Det kan hvem 

som helst jo levere” 

(Bjerke). 

 

Den norske turist Mortvedt bemærker da også manglerne ved hjemmesiden, som hun var inde på 

før sin rejse. Det, at hjemmesiden ikke lever op til (potentielle) turisters ønsker, betyder, at der er 

risiko for, at der søges information om Danmark andetsteds. Herved kan turisterne modtage 

budskaber, som VDK hverken kender eller står inde for. Herved kan de nordmænd, der søger 

information online, risikere at få en unødig forandring af deres image af Danmark, fordi VDKs 

hjemmeside ikke fungerer optimalt. Desuden kan hjemmesidens mangler udstråle, at det norske 

markedskontor ikke selv går op i strategiens budskaber, hvilket kan påvirke troværdigheden; dels 

til NTO‟ens arbejde med branding og dels til selve brandet. I Sverige er udfordringen en anden. 

Som vist i finding 15 er svenskerne ikke lige så enige i brandingbudskaberne som nordmændene, 

og interviews afslører da også, at nogle svenske turister er decideret uenige i de kommunikerede 

budskaber, som i hvert fald ikke gælder hele året rundt: 
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”Jeg har fået bekræftet, at man ikke skal besøge Danmark mellem oktober og april (…) 

Sommeren er selvfølgelig meget bedre. Der kan man lave ting. Danmark lukker lidt om 

vinteren (…) Der er lukket, mentalt lukket. Vi kørte med fire, fem, seks forskellige 

toge, og de var alle forsinkede eller aflyst” 

(Spolander). 

 

Samtidig er det svenske markedskontor klar over, at der kommunikeres budskaber, som 

svenskerne finder sjove (Gundmark), men som ikke er realistiske. Markedskontoret ved 

eksempelvis, at selvom langt fra alle danskerne tager en bajer om morgenen og en Gammel 

Dansk til frokost, så er det ifølge Näsman svenskernes billede af danskerne. Det signalerer 

nemlig afslappethed til livet, hvilket er et centralt element i brandingen. Markedskontoret finder 

da heller ingen anledning til at forsøge at ændre denne opfattelse (Näsman), selvom det ikke 

vides, hvor mange svenskere der rent faktisk tror på disse alkoholvaner hos danskerne: 

 

”Billedet af danskerne er på den måde (…) Så ved man dog ikke, hvor mange der 

virkelig tror på, at det er sådan i virkeligheden. Men så kommer man [som turist] ned, 

og så ser den der ældre dame sidde med en øl og cigar. Så lige pludseligt bliver det 

faktisk rigtigt. Så noget, man ikke rigtig tror på, kan faktisk godt passe alligevel” 

(Friberg). 

 

Det tyder dermed på, at markedskontoret holder fast i et billede af Danmark, som det var 

tidligere med hensyn til fest og alkohol, altså da der ikke var mange restriktioner i Danmark i 

forhold til i Sverige. Det ‟gamle‟ billede forsvares med, at alle svenskere godt ved, hvad 

Danmark er (Gundmark). Desuden påpeger Näsman, at det er bedre at give svenskerne, det de vil 

have. På det norske markedskontor er fest og alkohol også vigtige elementer i brandingen, og 

mange af kontorets reklamefilm har referencer hertil
7
. Mørch påpeger dog, at nordmænd godt 

ved, hvad Danmark i virkeligheden er. Begge markedskontorers forhold til ‟virkeligheden‟ synes 

i denne sammenhæng at være passivt. Ifølge Tribe (2006) skabes, det der bliver betragtet som 

                                                           
7
  20 ud af 51 reklamefilm indgår der direkte eller indirekte referencer til alkohol og/eller fest: 

http://www.youtube.com/user/dejligedanmark 

http://www.youtube.com/user/dejligedanmark
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virkelighed, nemlig ud fra kommunikation. Herved synes markedskontorerne ikke bevidste 

omkring, hvor stor mulighed de har for at skabe turisternes ‟virkelighed‟. 

Imidlertid viser en undersøgelse udført af VDKs analyseafdeling, at svenskerne og nordmændene 

ikke har et så godt kendskab til, hvad Danmark er. Ifølge undersøgelsen svarer 58 % af de 

adspurgte svenskere og 60 % af de adspurgte nordmænd, at de kender Danmark noget/godt eller 

meget godt (VisitDenmark 2010a: 2). Blandt de unge svarer henholdsvis 57 % af de adspurgte 

nordmænd og 48 % af de adspurgte svenskere, at de kender Danmark noget/godt eller meget 

godt (VisitDenmark 2010a: 19). Dette betyder, at imagearbejdet ikke må forsømmes af NTO‟en, 

og det kan således vise sig nødvendigt at forklare, hvad Danmark ‟i virkeligheden‟ er. I Danmark 

er regionerne da også klar over, at billedet af danskerne i Norge og Sverige er urealistisk. Det 

handler dog om at finde en balance mellem ikke at signalere uhøjtidelig stemning, samtidigt med 

at der ikke gøres reklame med alkohol og spiritus: 

 

”(…) der er jo ikke den store chance for, at de [turisterne] kommer igen, hvis de får en 

anden oplevelse end den de tror derhjemmefra (…) Det [Gammel Dansk] tror de jo, vi 

drikker hver dag, som vi drikker mælk jo. Men det er jo også det, der gør, at de 

kommer, så på én eller anden måde… det der image af danskere, som sådan lidt usunde 

og sådan nogle som tager livet lidt let og uhøjtideligt og sådan noget, den følelse tror 

jeg er vigtig at bevare, fordi det er den, der gør, at nordmænd og svenskere vil gøre alt 

for at komme til Danmark (…) Vi forsøger at give et indtryk af, at det er et dejligt land, 

hvor der er meget for børn, børnefamilier osv. Vi står ikke på kajen og siger ‟Nu 

kommer I her, så skal vi drikke øl‟” 

(Jørgensen). 

 

Det synes således, at svenskere og i særdeleshed nordmænds opfattelse af Danmark bliver 

styrende for markedskontorernes branding. Med Aakers ord er markedskontorerne gået i 

‟imagefælden‟. Herved er der fare for, at identiteten bliver offer for individets konstant ændrende 

holdninger (1996 i Pike: 74). Samtidigt kan det vise sig at give problemer, når turisterne kommer 

til destinationen og forventer, at danskerne skal udleve et brand, som ikke matcher turisternes 

opfattelse. Herved kan turisterne få en oplevelse, der fører til brandinkonsistens. 
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Modsat de fleste NTO‟er, der benytter inward-outward tankegang (Pike 2004: 125), advokerer 

markedskontorerne her for en outward-inward tankegang, hvor destinationen tilpasser sig 

turisternes ønsker (eksempelvis gennem den megen fokus på alkohol). Det kan dog vise sig 

yderligere problematisk, idet NTO‟en ikke har noget produktudviklingsansvar (jf. finding 11), 

hvormed det er op til turismeaktører og lokalbefolkningen i Danmark at skabe den stemning som 

turisterne forventer. 

  

Ovenstående tre findings viser, at der er udfordringer for VDK med at kommunikere brandet. 

Dette påvirker videre, hvordan svenskere og nordmænd opfatter og oplever Danmark som 

turistdestination. Dog er der positive bemærkninger om VDKs arbejde med kommunikation: 

 

 Det norske markedskontor har fundet frem til, at der er en ledig position for Danmark i at 

brande sig på, at alt er inden for rækkevidde - både fysisk men også mentalt (Bjerke), 

hvilket kan betragtes som et alternativ til ‟Feel Free‟ 

 Der er stor tilslutning til brandets attributter blandt nordmænd 

 Det norske markedskontor er personlig i kommunikationen i de primære medier 

(eksempelvis håndbøgerne). De personlige historier kan de potentielle turister nemmere 

identificere sig med (Bjerke) 
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5.5. Gap- og findingskema 
 
GAP 1: VDKs udfordringer i forhold til at forstå turisterne gennem markedsundersøgelser 

Finding 1 VDK har udfordringer i forhold til at lave markedsundersøgelser, der gavner 

brandingen 

Finding 2 Norske og svenske turister har forskellige adfærdsmønstre i Danmark  

Finding 3 Børnefamilierne er markedskontorernes vigtigste målgruppe og SLL det største 

EPS 

Finding 4 VDK tager i brandingen ikke konsekvent hensyn til, hvad der er vigtigt for 

svenskere og nordmænd, når de er på ferie 

Gap 2: VDKs udfordringer ved at designe det perfekte brand 

Finding 5 

 

Det norske markedskontor har mere indflydelse end det svenske på 

brandingstrategien 

Finding 6 

 

Hovedkontoret og det norske markedskontor forsvarer brandingstrategien, mens 

det svenske markedskontor godt kan kritisere den 

Finding 7 VDKs struktur giver stor indflydelse til stærke erhvervspartnere 

Finding 8 VDK har svært ved at kontrollere den overordnede branding af Danmark som 

turistdestination 

Gap 3: Uoverensstemmelser i samarbejdet mellem VDK og danske turismeaktører samt 

lokalbefolkningen 

Finding 9 VDK brandet ikke hele Danmark 

Finding 10 Ikke alle de danske destinationer og regioner kender VDKs brandingstrategi og 

finder ikke et samarbejde om branding relevant 

Finding 11 VDK har ikke noget produktudviklingsansvar 

Finding 12 Danskerne er ikke enige i brandets attributter 

Finding 13 Barrierer i Danmark kan forårsage inkonsistens til VDKs brandingbudskaber. 

Gap 4: Udfordringer for VDK med at kommunikere brandet 

Finding 14 VDKs branding tager ikke konsekvent højde for Danmarks førte 

udlændingepolitik.  

Finding 15 Nordmænd er mere enige i brandets attributter end svenskere 

Finding 16 VDK benytter brandingbudskaber og en position som ikke er unikke for Danmark 

Finding 17 VDKs kommunikerede budskaber kan skabe en urealistisk opfattelse hos 

henholdsvis svenskere og nordmænd 

Figur 37: Gap- og findingskema 
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5.6. Gap 5: Udfordringer for VDK ved at skabe brandkonsistens mellem 
svenske og norske turisters opfattelse af og oplevelse i Danmark 
Med specialets findings er der identificeret gaps inden for NTO‟ens arbejde med 

markedsundersøgelser, design af brandet, eksekvering af brandet og kommunikation omkring 

brandet. Disse gaps bevirker, at gap 5, der udgøres af summen fra gap 1–4, opstår. Med disse 

findings og identificerede gaps vil specialet i det følgende afsnit komme anbefalinger, der kan 

hjælpe til at lukke de fire første gaps, og derved skabe brandkonsistens mellem svenske og 

norske turisters opfattelse af og oplevelse i turistdestinationen Danmark. Anbefalingerne under 

hvert gap indledes med et kort resumé af de identificerede findings. 

5.6.1. Anbefalinger 

Specialets findings viser, at VDK står over for adskillelige udfordringer med at skabe 

brandkonsistens. Da der er mange forskellige interesser på spil i dansk turisme, har NTO‟en 

udfordringer med at samle alle omkring det markedsførte Danmark-brand og brandingstrategien 

‟Feel Free‟. En afgørende faktor er de politiske rammevilkår, som NTO‟en arbejder ud fra, og 

som dikterer, at VDK ikke har noget produktudviklingsansvar. Restriktioner og love sætter 

dermed begrænsninger for, hvilke anbefalinger specialet kan tilbyde.  

 

Dette speciale vil nedenfor begrunde, hvorfor det anbefaler, at VDK fokuserer på det ægte og 

autentiske Danmark, som kan være den røde tråd i arbejdet med at skabe brandkonsistens. 

 

Markedsundersøgelser 

Som påvist under gap 1 har VDK udfordringer i forbindelse med at lave markedsundersøgelser, 

idet de hertil dedikerede ressourcer er knappe. Dette kan blandt andet betyde, at der ikke er 

konsekvent overensstemmelse mellem de højest prioriterede og de mest kommunikerede EPS‟er, 

samt at der ikke bliver taget konsekvent hensyn til, hvad svenskere og nordmænd finder vigtigt 

på en ferie. 

 

Som påpeget under finding 4 ligger nøglen til succes i brandingen i skabelsen af værdi hos 

individerne, hvorfor VDK nødvendigvis må lægge noget af fokus i markedsundersøgelserne 

herefter. I denne sammenhæng synes ‟ægte og autentiske oplevelser‟ at indebære værdi for 

svenskere og nordmænd. I specialets spørgeskemaundersøgelser svarer henholdsvis 75 % af de 
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svenske respondenter og 78 % af de norske, at det er vigtigt/meget vigtigt med ægte oplevelser 

på ferie (se figur 25). Under finding 12 blev det desuden vist, at det er vigtigt for turisterne at 

komme i kontakt med de lokale i Danmark (Helseth Fors), og at destinationerne er 

opmærksomme herpå (Jørgensen). Samtidigt tyder det på, at Danmark har mulighed for at skabe 

værdi for turisterne ved at fokusere på det ægte og autentiske. Henholdsvis 70 % og 76 % af de 

adspurgte svenskere og nordmænd er nemlig enige/helt enige i, at ferie i Danmark byder på 

autentiske oplevelser (se figur 34). Derfor kan det synes fordelagtigt for NTO‟en at dedikere 

ressourcer til at finde ud af, hvad ægte og autentiske oplevelser indebærer for svenskere og 

nordmænd. Specialets finding 4 tyder imidlertid på, at eksempelvis traditionel dansk gastronomi, 

såsom smørrebrød, pølser og øl kunne være et bud på det autentiske Danmark, og som også 

turisterne i de kvalitative interviews synes at holde af (Kamsvik, Kåveby, Johansson, Öfverberg, 

Funder Sjöblom, Christiansen, Helgesen, Helseth Fors, Sandvold). Der kan ligeledes udarbejdes 

analyser om, hvad de danske turismeaktører og lokalbefolkningen opfatter som det ægte 

Danmark. Desuden kan der benyttes fokusgrupper til at afdække det ægte, men idégenereringen, 

til at finde ud af hvad Danmark er, kan også finde sted i hverdagen og ikke kun gennem 

planlagte møder. Herigennem kan VDK opnå en forståelse af en brandidentitet, som er autentisk, 

og som destinationen kan stå inde for og efterleve. 

 

Design 

Under gap 2 blev det påvist, at VDK har svært ved at kontrollere den overordnede 

brandingstrategi, især da stærke samarbejdspartnere får indflydelse på grund af NTO‟ens struktur 

og rammebetingelser. Ydermere blev det vist, at strategien, som den tager form, favoriserer det 

norske marked, og at det svenske markedskontor stiller sig mere kritisk.  

 

En måde VDK kan komme uden om problematikken med designet af brandet kan være mindre 

top-down styring, i forhold til hvad tilfældet er nu. Samtidig med at designet skal være relevant 

for potentielle turister, har dette speciale vist, at brandidentiteten både bør tage højde for dansk 

lovgivning og politik samt medtage, hvordan erhvervspartnere, regioner, destinationer, 

lokalbefolkningen og markedskontorer (ikke kun det norske) opfatter destinationen. Således 

bliver Pikes model for forholdet mellem identitet, positionering og image udvidet, så den gøres 
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relevant for VDK, der nu kan operationalisere den i det praktiske arbejde med branding (se figur 

38). 

 

 

Figur 38: Specialets komplette model for forholdet mellem identitet, positionering og image 

 

Herved får flere aktører lettere ved at identificere sig med brandet, der nu ikke er påtvunget, idet 

udarbejdelsen bliver en proces. Ligeledes bliver det ikke kun de ressourcestærke, der har 

indflydelse, men brandidentiteten vil vokse indefra og fra flere forskellige kilder. Hvad Danmark 

er og skal være, bliver dermed ikke et spørgsmål om én fastlåst, strategisk retning, som er sårbar 

over for forandringer i omverdenen, såsom potentiel ‟skadelig‟ udlændingepolitik (jf. finding 

14). Hvis identiteten omvendt bygges med en ‟animation‟-tilgang, findes der frem til en 

troværdig og autentisk identitet, selve essensen af Danmark. Styrken i denne essens er, at den er 

upåvirkelig over for forandringer i omverdenen. Dog kan identiteten udvikle sig organisk, og 

NTO‟en kan fokusere på og iscenesætte forskellige elementer af brandet i forhold til 

omverdenens krav. Eksempelvis kan der komme en ny regering, en ny lov om VDK eller et 

olieudslip på hele Danmarks kyststrækning. ‟Feel Free‟ kan blive påvirket af dette, men det ægte 

Danmark, der indeholder forskellige aspekter, eksisterer uanset hvad. Med en sådan tilgang 

påpeger Handy, at det er vigtigt, at den øverste ledelse internt i organisationen både giver deres 

tilladelse og opmuntring til nytænkning (2007: 87). Skal dette lykkes, kræver det, ifølge Bilton, 

at ledelsen ikke dikterer forandringen, men rettere skaber et miljø, hvor forandringer løbende kan 

finde sted (2007: 134). For VDKs vedkommende vil det således indebærer, at hovedkontoret 

(sammen med det norske markedskontor) holder op med at diktere forandringen (jf. finding 5 og 
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6). Hvis denne tilgang lykkes, både eksternt og internt, står brandet stærkere, men det kræver 

imidlertid at NTO‟en er villig til at afgive magt og indflydelse. Et styrket fælles brand vil dog 

betyde, at hvad Bilton benævner ‟stop-go approaches‟ (2007: 118), såsom direktørfyringer og 

skiftende brandingstrategier, ikke behøver at være de umiddelbare løsninger for NTO‟en. 

 

Eksekvering 

I gap 3 blev det påvist, at VDK har udfordringer med at få brandet eksekveret og blive gældende. 

Dette skyldes blandt andet, at NTO‟en ikke synes at formå at gøre brandet attraktivt for alle 

turismeaktører. Desuden er der udfordringer med hensyn til manglende produktudviklingsansvar, 

manglende opbakning til brandet blandt danskerne, samt forskellige barrierer for konsistens til 

brandingbudskaberne. 

 

Disse findings kan skyldes et design, der ikke bliver efterlevet i de forskellige dele af Danmark. 

Imidlertid kan et design, der er mere procesorienteret, skabe et bedre udgangspunkt for at 

samarbejde med regioner, destinationer og lokalbefolkning, som herved vil have nemmere ved at 

stå inde for og eksekvere et brand, de selv har været med til at udforme. Eftersom turisterne 

gerne vil opleve det lokale (jf. finding 2 og 12), kræver det blot, at eksekveringen er autentisk. 

Turisterne vil nemlig ikke have det som Richards kalder ‟McCulturalization‟, hvor destinationer 

reduceres til kulturelle masseprodukter (2011 Strand & Kjems 2011: 9). VDK synes 

opmærksomme på, at mødet mellem turist og lokalbefolkning er vigtigt, og har derfor initieret 

tiltag som værtskabskurser. Idet det dog er NTO‟en, der dikterer hvad den gode vært er, og 

hvordan gæsten får en ‟autentisk oplevelse‟ (jf. positive bemærkninger under gap 3), synes 

værtskabskurserne dog at være top-down-styrede. Det autentiske synes hermed ikke at vokse 

naturligt frem, hvis danskerne skal have kurser i at være ‟ægte‟ danske værter. En mere 

dialogpræget tilgang hvor der er mulighed for idéudveksling omkring, hvad det autentiske 

danske indebærer, kunne vække interesse blandt flere turismeaktører. Når aktørerne føler, at de 

bliver hørt, må det formodes, at det også bliver mere relevant for dem, og det autentiske 

Danmark (det der opnås enighed om) vil i så fald blive eksekveret. Denne organiske tilgang kan 

umiddelbart synes uorganiseret, men Bilton påpeger, at der ud fra mange forskellige inputs, 

gradvist vil opstå et mønster i idégenereringen, fordi idéerne vokser inden for bestemte grænser i 
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en implicit kultur (2007: 94-95). Herved lægges der også op til en velvilje, som alle parter i 

dansk turisme umiddelbart kan nyde gode af, og som er til fordel for brandkonsistensen. 

 

Kommunikation 

Det er bemærket under gap 4, at VDK har en række udfordringer i forhold til arbejdet med 

kommunikation. Brandingen kan skabe urealistiske opfattelser hos potentielle turister, og der 

tages ydermere ikke konsekvent højde for Danmarks førte udlændingepolitik, hvilket potentielt 

kan skabe brandinkonsistens. Samtidig er nordmænd mere enige i brandattributterne end 

svenskerne, og NTO‟en forsøger at skabe en position, der ikke er unik for Danmark. 

 

Set i lyset af at Danmark ikke har nogen store internationale attraktioner (Bjerke, Baungaard-

Jensen), bliver kommunikationen og arbejdet med brandingen endnu vigtigere faktorer for at 

tiltrække turister. Som tidligere påpeget handler det dog ikke nødvendigvis om at være unik for 

enhver pris (jf. finding 16), men mere om, at der er konsistens mellem det kommunikerede, og 

det som opleves. I denne sammenhæng kan kommunikationsdelen, ligesom i de foregående gaps, 

også have det autentiske og ægte som den røde tråd. Både det svenske og norske markedskontor 

synes opmærksom på faren ved at fokusere på det moderne og udelade det ægte Danmark (jf. 

finding 16). Selve kommunikationsformen kan i denne sammenhæng bygges op omkring 

personlige historier, som det allerede ses i Norge (jf. positive bemærkninger under gap 4). Med 

Strand & Kjems‟ ord handler det nemlig om, at gøre turistprodukterne relevante og sætte 

modtageren i centrum. Forfatterne nævner Vikingeskibsmuseet i Roskilde som et eksempel, hvor 

der har været succes med at koble fortællingen om de danske vikinger til koloniseringen af 

Storbritannien (2011: 8). Dette har gjort museet særligt relevant for britiske turister. På samme 

måde kunne VDK trække på Danmarks historiske relation til Sverige og Norge i deres branding, 

så den gøres relevant for disse markeder. 
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Kapitel 6: Konklusion og perspektivering 
 

6.1. Konklusion 

Specialet påviser med udgangspunkt i casen VDK en række udfordringer i forhold til NTO‟ens 

mulighed for at skabe brandkonsistens mellem henholdsvis svenske og norske turisters opfattelse 

af og oplevelse i Danmark som turistdestination, hvilket er dette speciales problemformulering. 

Specialets findings peger på, at brandkonsistens bedst opnås gennem en ny tilgang i brandingen.  

I forhold til specialets første underspørgsmål vedrørende svenskere og nordmænds opfattelse af 

det overordnede Danmark-brand markedsført af VDKs markedskontorer i henholdsvis 

Stockholm og Oslo, viser findings, at nordmænd er mere enige i brandets attributter end 

svenskerne. De adspurgte nordmænd i specialets spørgeskemaundersøgelser er mere enige i at 

kunne føle sig velkomne, afslappede og trygge på en ferie i Danmark. Svenskerne er derimod 

mere skeptiske over for brandets attributter såsom, at der skulle være plads til alle og at 

danskerne er frisindede. Dette kan skyldes, at det norske markedskontor, i kraft af sin succes med 

at brande Danmark, har en stor indflydelse i NTO‟en og derfor også på designet af det fælles 

Danmark-brand. Med inspiration fra nordmændenes opfattelse af Danmark forsøger NTO‟en at 

implementere et top-down brand, der skal gælde på alle markeder herunder Sverige. Hermed er 

der umiddelbart risiko for brandinkonsistens hos svenskerne end nordmænd. 

Til besvarelse af specialets andet underspørgsmål om, hvordan opfatter danskere det overordnede 

Danmark-brand markedsført af VDK, er konklusionen at danskerne ikke er enige i brandets 

centrale attributter. Eksempelvis viser specialets spørgeskemaundersøgelse, at blot 3 % af de 

adspurgte danskere er helt enige i, at danskerne er imødekommende, 8 % er helt enige i, at 

danskerne er venlige, mens 17 % er helt enige i, at der er ‟plads til alle‟. Hermed tyder det på, at 

designet af brandet ikke er bygget op omkring, hvad danskerne synes Danmark er. Det kan 

samtidig være en yderligere indikator på, at designet af brandet rettere er lavet efter 

nordmændenes opfattelse af Danmark. 

Med hensyn til specialets tredje underspørgsmål vedrørende hvordan VDK sikrer opbakning til 

Danmark-brandet og brandingstrategien blandt erhvervspartnere, regioner, destinationer og 

lokalbefolkningen viser specialets findings, at NTO‟en ligeledes har udfordringer på dette 

område. Først og fremmest er VDK underlagt politiske rammevilkår, der dikterer, at NTO‟en 

skal have medfinansiering på minimum 50 % i alle igangsatte aktiviteter, hvilket giver 
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erhvervspartnere stor indflydelse. Imidlertid viser specialets findings, at det kun er 

ressourcestærke partnere, der er magtfulde nok til at få indflydelse på brandingen. Grundet 

partnernes ressourcer træder den overordnede emotionelle branding af Danmark, som VDK 

advokerer for, i baggrunden og erstattes i stedet af markedsføring af partnernes produkter, der nu 

forsøges sat ind i en emotionel kontekst. Hermed får VDKs medarbejdere ikke kun til opgave at 

brande Danmark, men de bliver således afhængige af egne evner til at skabe gode personlige 

relationer, hvorigennem det bliver muligt at overtale partnerne til at brande Danmark på en 

emotionel måde og samtidig få dem til at tilpasse produkterne, så de er gavnlige for brandet. Det 

er dog ikke nok at skabe tillid til de danske erhvervspartnere. Regioner og destinationer har også 

stor indflydelse på, om turisten oplever det kommunikerede brand. Specialets findings viser 

imidlertid at ikke alle de danske destinationer og regioner finder et samarbejde med VDK 

relevant. Dette indebærer, at ikke alle turismeaktører er med i brandingen af Danmark og derfor 

ikke implementerer brandet i praksis. Da lokalbefolkningen, regioner og destinationer er i 

kontakt med turisterne og derfor direkte leverandører af brandet, udgør den manglende 

konsekvente opbakning en stor fare for brandinkonsistens. 

 

Med ovenstående i tankerne kan specialets problemformulering besvares: Specialet fraråder 

denne top-down tilgang til brandingen. En sådan fælles strategi og ensretning af brandingen 

gældende for flere markeder er problematisk, idet svenskere og nordmænd har forskellige images 

af Danmark og kommer fra forskellige baggrunde, som er afgørende for deres forståelse. Derfor 

bliver det først og fremmest essentielt, at udarbejde forskellige strategier til de forskellige 

markeder, så der sker en lokaltilpasning af brandet, der nu bliver mere relevant for turisterne på 

de enkelte markeder. For imidlertid at undgå total fragmentering af brandet, skal der dog 

samtidigt være en konsistent kerne i forhold til, hvad Danmark er. For at trænge igennem den 

store mængde af kommunikative støj i nutidens samfund, er det nemlig essentielt, at 

kommunikere en konsistent essens. Hermed opstår dog dilemmaet med at definere, hvem der 

skal bestemme, hvad denne essens, altså destinationens brandidentitet, er. Dette speciale 

advokerer for en model, der inddrager flere aktører i skabelsen af brandidentiteten for at sikre 

brandkonsistensen. Ud fra de inputs, der genereres gennem denne organiske proces med at finde 

identiteten, kan der gradvist identificeres mønstre og tendenser, som vil udgøre essensen af 

turistdestinationen og det ægte, autentiske Danmark. I modsætning til en top-down tilgang til 
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designet af brandet, vil det ægte (det der er enighed om), formodes at være relevant for flere 

aktører, der således vil tage brandet til sig og gøre det gældende i praksis. Herefter kan VDK 

med fordel kommunikerer dette ægte Danmark for at skabe en opfattelse, der nødvendigvis er 

konsistent med det, turisterne vil opleve på destinationen. 

Dette speciales findings bekræfter hermed teoretikerne Jørgensen & Munar (2009), Pike (2004), 

Ooi (2004) og Cais (2002) tanker om, at involvering af lokalbefolkning og lokale turismeaktører 

er vigtige elementer i forhold til destinationsbranding generelt. Samtidig støtter casen op om 

teoretikerne Konecnik & Gartner (2007) og Pikes (2004) tanker om, at lokaltilpasning til 

forskellige markeder er nødvendigt i brandingen. 

6.2. Perspektivering 
Specialets findings viser, at der er behov for at involvere flere aktører for herved at skabe et mere 

organisk brand. Mere forskning omkring den brandingproces, som specialet advokerer for, og de 

magtforhold der vil ligge i forbindelse hermed, vil være nødvendigt for at forstå de praktiske 

konsekvenser af tiltaget. Ud fra processen vil der opstå en autentisk essens af Danmark, og 

hvordan denne efterfølgende vil blive gjort relevant på VDKs markeder, vil være interessant og 

oplagt emne for fremtidig forskning. Ydermere vil det være interessant at undersøge online 

mediers indvirkning på brandkonsistens, da VDK ser ud til at ville investere mere i denne 

kommunikationsform i fremtiden. Slutteligt kunne et relevant forskningsprojekt have fokus på 

brandkonsistens i forhold til markeder, hvor kendskabet til Danmark ikke er så godt, og hvor 

imaget ikke nødvendigvis er så positivt, som i Sverige og Norge. 
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