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Branding Denmark as a tourist destination 

- A discussion of the Danish Government and VisitDenmark’s “Action plan for the 

global marketing of Denmark” 

 

Analyses show that Denmark is relatively unknown outside the borders of its nearest neighbours, 

and tourism in Denmark is experiencing a decline compared to global tourism. Tourism is an 

important sector in the Danish economy constituting almost three per cent of GDP in 2005, and 

is part of the ever expanding experience economy. VisitDenmark is the national tourist 

organisation with the overall responsibility for activities to improve the image of Denmark as a 

tourist destination. 

 

The aim of this master thesis is to examine how Denmark can be branded successfully as a 

tourist destination. VisitDenmark has framed a plan for “Intensified global marketing of coastal 

and urban tourism in Denmark 2007 – 2010” which is part of a bigger action plan formed by the 

Danish Government, the Social Democratic Party, the Danish People’s Party and Social–Liberal 

Party in April 2007 called “Action plan for the global marketing of Denmark”. The goal of the 

action plan is to create a clear and positive picture of Denmark abroad in order to hold a strong 

position in the global competition for creative and competent workers, tourists, students, 

investment and global market share. In order to reach this goal, a number of marketing initiatives 

have been outlined by the Danish Government as well as VisitDenmark. The focus of this master 

thesis is concentrated on Denmark as a tourist destination, and it discusses how the Government 

and VisitDenmark’s initiatives have been formed.  

 

Based on a theoretical framework, the two plans for marketing Denmark have been analysed and 

discussed, and eight points of criticism have been identified. The theoretical framework includes 

theories on branding and marketing comparing corporate, product and nation branding, theories 

of experience economy including the founding work from Pine and Gilmore and a new 
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perspective from Danish authors Jantzen and Rasmussen, and theories of tourism in Denmark 

and best practices from abroad. 

 

When discussing the plans for marketing Denmark the criticism is summoned in two main 

points. Firstly, the plan for the overall marketing of Denmark has an outward focus on how 

Denmark should be promoted abroad, whereas experiences from corporate branding and best 

practices from other countries show that inward focus is needed in order to obtain shared 

fundamental values which are necessary for successful nation branding. Secondly, Denmark is 

neither one product nor one brand, and cannot be branded as one unit. Therefore differentiation 

of a ‘Brand Denmark’ needs to be defined, thus, the flexibility of product branding can be 

applied to Denmark as a tourist destination 

 

On the basis of the theoretical discussion of branding, experience economy and tourism the 

thesis presents a number of recommendations on how to improve the action plan for the 

marketing of Denmark. First of all the plan should include an inward focus where the role of the 

Danish population is taken into account. Denmark as a tourist destination needs to be relevant to 

both foreign tourists and the population. Furthermore marketing Denmark is not adequate in 

order to create a clear picture of Denmark worldwide, thus, branding should be considered. 

 

This thesis on branding Denmark as a tourist destination concludes that the plans for the 

marketing of Denmark formed by the Government and VisitDenmark are not sufficient in order 

to brand Denmark as a tourist destination globally. This thesis therefore recommends the plans to 

include an inward focus and a more brand related strategy. When creating a nation branding 

strategy for Denmark, nation and branding are keywords. 
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1. Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 

Danmark skal være synlig på verdenskortet. Sådan lyder titlen på VisitDenmarks magasin om 

turismen i oplevelsesøkonomien. Intet mindre. 

 

Samme magasin afslører, at udenlandske turister spørger, om der lever isbjørne i Danmark, og 

om den engelske dronning også regerer i Danmark. Undersøgelser gennemført af 

konsulentvirksomheden ReD Associates for den danske regering viser, at omverdenen har et 

dårligt kendskab til Danmark. Kendskabsgraden falder i takt med antal kilometer, vi fjerner os 

fra den danske grænse, og der er lang vej til, at Danmark er synlig på verdenskortet. Med det 

udgangspunkt står regeringen, VisitDenmark og det øvrige Danmark overfor en stor opgave med 

at gøre Danmark verdenskendt. En opgave der er så stor, at der kan stilles spørgsmål ved, om 

den kan løses. 

 

Udfordringen er imidlertid taget op, og regeringen har lavet en handlingsplan for, hvordan 

opgaven løses. Regeringen har sammen med forligspartierne lagt en plan for, hvordan Danmark 

skal markedsføres. Men er det muligt at lægge en plan for, hvordan man gør et helt land 

verdenskendt? Kan man betragte et land som et produkt eller måske en virksomhed, der skal 

markedsføres til en potentiel målgruppe? Er hele verden målgruppen? Der er mange interessenter 

både bag planen, i udførelsen af planen og som modtager af planen, og dette sammenspil af 

interesser skal koordineres, inden vi kan gå i gang med at løse opgaven om, hvordan Danmark 

bliver synlig på verdenskortet. Det er en stor målsætning, der er sat, en stor interessegruppe og 

en stor opgave at løse. Et gammelt ordsprog siger, at alle veje fører til Rom, men hvordan får vi 

vejen til at føre til Danmark i stedet? 

 

I dette speciale vil jeg diskutere, hvordan det er muligt at løse opgaven med at gøre Danmark 

verdenskendt, men også om det er relevant at løse opgaven. I det følgende afsnit vil jeg 

fremlægge specialets problemstilling og problemformulering og en uddybelse heraf. 

 

1.2 Problemstilling og problemformulering 

Danmark er ikke et lige så populært turistmål, som det var for 10 og 15 år siden. Som det ses i 

nedenstående diagram over udenlandske overnatninger i Danmark, har antallet af udenlandske 
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turister der overnatter i Danmark generelt været faldende siden starten af 90’erne. Der ses dog en 

svag stigning fra 2005 og frem, men generelt har Danmark mistet internationale markedsandele i 

forhold til andre rejsemål i Europa og Norden (VisitDenmark 2008c: 4). 

 

Udenlandske overnatninger i Danmark 1992 - 2007
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Figur 1 Statistik over udenlandske overnatninger i Danmark 1992 – 2007 (VisitDenmark.com). 

 

Sammen med faldende overnatninger er Danmarks popularitet og konkurrenceevne 

sammenlignet med udlandet også i negativ udvikling. Fra at være nr. 14 i 2006 på det 

internationale rejsemagasin Condé Nast Travellers liste over verdens 20 mest populære byer at 

rejse til, er København nu helt uden for listen. Danmarks hovedstad var nr. 19 i 2005, og var 

således på vej op ad ranglisten, men har af den internationale læserskare ikke fået nok stemmer 

til at være blandt top 20 i 2007 (Pedersen 2008). Placeringen baseres på læserspørgsmål om, 

hvor tilfreds turisten er med fx faciliteter og services i det pågældende land1. Derudover viser 

World Economic Forums ”Travel & Tourism Competitiveness Index 2008”at Danmarks 

konkurrenceevne i 2008 er rykket ned på en 13. plads fra en 11. plads året før. Rapporten 

vurderer 130 landes konkurrenceevne på områder som blandt andet politiske rammebetingelser, 

erhvervsklima, infrastruktur, priser, kulturelle og naturbestemte ressourcer og holdning til 

turister. Schweiz, Østrig og Tyskland indtager henholdsvis første, anden og tredje pladsen, og 

                                                 
1  Se mere på www.cntraveller.com/ReadersAwards/numbers.html 
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også Storbritannien, USA, Spanien og Sverige ligger over Danmark (VisitDenmark 2008b og 

World Economic Forum 2008: 10). 

 

Turisme har stor betydning for Danmarks økonomi, og genererede i 2005 ifølge VisitDenmarks 

analyser en omsætning på 61,9 mia. kr., som udgjorde knap 3 % af BNP. Samtidigt beskæftigede 

turismen flere end både landbrugs- og fiskerierhvervet med næsten 100.000 fuldtidsstillinger i 

2005 (VisitDenmark 2008a: 2). 

 

Globalt set er turismen et erhverv i vækst (ØEM 2007: 40), og der er derfor stor fokus på 

potentialet i dansk turisme. Selvom en faldende kurve i antal udenlandske overnatninger er vendt 

til svag vækst, er antallet af turister der besøger Danmark ikke tilfredsstillende. Regeringen og 

VisitDenmark er enige om, at der skal flere udenlandske turister til Danmark, men problemet 

består blandt andet i, at Danmark ikke er særlig i kendt i udlandet. For at få flere turister til 

Danmark skal landet synliggøres på verdenskortet, og der må derfor lægges en plan. 

 

I foråret 2007 indgik Venstre og Det Konservative Folkeparti en aftale med Dansk Folkeparti, 

Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om en plan for, hvordan Danmark skal 

markedsføres frem til 2010 i den såkaldte ”Handlingsplan for offensiv global markedsføring af 

Danmark”2. Der er blevet bevilliget 412 mio. kr. frem til år 2010 til markedsføring af Danmark, 

og målet er at give et klart og positivt billede af Danmark, så nationen står stærkt i konkurrencen 

om kreative og kompetente medarbejdere, turister, studerende, investeringer og globale 

markedsandele (ØEM 2007: 4). Således inkluderer projektet interessenter fra erhvervslivet såvel 

som inden for uddannelsesområdet og ikke mindst turismeerhvervet. 

 

Planen skal ses som en samlet indsats for at skabe et klart og positivt billede af Danmark, men 

forskellige aktører er på banen under de forskellige initiativer. Til initiativet ”Danmark som 

turistmål” er der afsat 60 mio. kr., og VisitDenmark har til ansvar at udvikle og gennemføre 

handlingsplanen inden for dette felt (VisitDenmark 2007b). Det er interessant at se på, hvordan 

handlingsplanen er udformet både fra regeringens og VisitDenmarks side, og jeg vil i dette 

speciale lave en kritisk diskussion af handlingsplanen som strategi for at markedsføre og brande 

Danmark som turistmål. 
                                                 
2 Fremover refereret til som regeringens handlingsplan. 
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Den overordnede problemstilling i dansk turisme er manglende vækst, og dette blandt andet på 

grund af manglende kendskab til Danmark i udlandet. Danmark er ikke ene om at have dette 

problem, og problemet er ikke tidsbegrænset, idet et land ofte vil ønske mere og mere vækst. 

Grunden til at jeg ønsker at tage problemet op til diskussion, er fordi der netop nu fra regeringen 

og mange interessenters side bliver lagt et stort arbejde og et stort budget til side til en løsning af 

problemet. Markedsføring og branding af Danmark, og af et land i det hele taget, er et uhyre stort 

og vigtigt projekt for samfundet. Det er derfor ikke overraskende, at mange eksperter blander sig 

i projektet, og at forskellige holdninger kommer i spil. Det gør problemstillingen mere 

interessant, da diskussionen allerede bølger, men langt fra er slut. Til diskussion af 

problemstillingen vil jeg tage udgangspunkt i teorier i relation til emnet af markedsføring og 

branding af Danmark, som indebærer blandt andet oplevelsesøkonomi, marketing og 

turismeteori. Hvordan Danmark kan brandes er et bredt spørgsmål, og for at indkredse problemet 

vil jeg tage udgangspunkt i den diskussion og handlingsplan der allerede foreligger. Jeg vil 

arbejde ud fra følgende problemformulering: 

 

Med udgangspunkt i initiativet for Danmark som turistmål i regeringens handlingsplan for 

offensiv global markedsføring af Danmark og VisitDenmarks initiativer i forbindelse hermed, vil 

jeg på en teoretisk baggrund diskutere, hvordan Danmark succesfuldt kan brandes som 

turistmål. 

 

1.3 Uddybelse af problemformulering 

Ovenstående problemformulering er stillet for at komme nærmere et svar på, hvordan Danmark 

kan brandes som turistmål. Problemformuleringen sætter fokus på, om regeringens udarbejdelse 

af ”Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark” og VisitDenmarks initiativer 

herunder skaber de rigtige forudsætninger for en succesfuld branding af Danmark. Med 

udgangspunkt i problemformuleringen forventer jeg at komme frem til en konklusion på, 

hvorvidt handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark er anvendelig set fra et 

erhvervsmæssigt men også samfundsmæssigt perspektiv, og fremstille mulige anbefalinger til 

forbedringer af planen. Jeg vil konkludere på, om det er muligt at brande Danmark og hvordan. 
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1.4 Afgrænsning 

Regeringens handlingsplan for markedsføring af Danmark dækker fem indsatsområder, men 

dette speciale diskuterer primært den del, der omhandler Danmark som turistmål. I mindre grad 

diskuteres også den overordnede plan, blandt andet i forbindelse med formålet med planen. 

 

Analyse og diskussion af planerne og initiativerne for markedsføring af Danmark behandles ud 

fra en kommunikativ marketingtilgang, og derfor er økonomiske teorier udeladt. Både 

økonomiske og politiske betragtninger kan være relevante i forhold til diskussion af 

handlingsplanen, men går udover dette speciales fokus. 

 

Dette speciale handler om, hvordan regeringens og VisitDenmarks planer og initiativer er 

udformet, ikke hvordan de er udført. Planerne er stadig under implementering, og dette speciale 

begrænser sig derfor til at diskutere udformningen af handlingsplanerne. 

 

2. Teori og Metode 

2.1 Teori og empiri 

Der er primært to teoriområder, der inddrages i diskussionen af Danmark som turistmål: 

branding og oplevelsesøkonomi. Sekundært inddrager jeg turismeteori som vinkel og supplement 

til mere generel branding og oplevelsesøkonomi, og således gøres diskussionen mere 

genrespecifik. Nedenfor vil jeg kort redegøre for teorivalg og yderligere diskussion af branding 

og oplevelsesøkonomi følger i specialets del 3. Teori om turisme vil løbende blive inddraget i 

diskussionen. 

 

2.1.1 Branding 

Branding- og marketingteori anvendes som udgangspunkt til diskussion af hvilke virkemidler, 

der er brugt i regeringens og VisitDenmarks planer for at gøre Danmark konkurrencedygtig i 

kampen om udenlandske turister, og til hvordan planerne kan forbedres. Jeg opdeler branding i 

tre retninger, henholdsvis corporate branding, produktbranding og nation branding, og disse 

tilgange vil jeg diskutere og holde op mod hinanden i del 3. De tre tilgange er valgt, dels fordi de 

hver især indeholder elementer, der kan relateres til spørgsmålet om, hvordan Danmark kan 

brandes succesfuldt, dels fordi jeg mener, at forskelligheden og sammenspillet af de tre tilgange 
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bidrager til at gøre diskussionen af branding af Danmark mere interessant. Det er ikke hensigten 

at give en fyldestgørende redegørelse for brandingtilgangene, men udpege de elementer der er 

relevant for diskussionen af planerne. Der er ikke nogen endelig definition på ’nation branding’, 

og begrebet forbindes ofte med andre udtryk som landebranding3, destination branding4 og place 

branding5. Nation branding inkorporerer både landet, befolkningen og turismen, og anvendes 

derfor i dette speciale som dækkende for denne form for branding. Derudover vil jeg inddrage 

teori med eksempler fra branding af blandt andet Spanien og New Zealand, for på den måde at 

sætte den danske plan i et globalt perspektiv og om muligt finde ’best practices’, som kan bruges 

i forbindelse med anbefalinger til planen. 

 

For at få en nuanceret og opdateret tilgang til nation branding inddrager jeg følgende teoretikere 

og eksperter: Simon Anholt (2007), Keith Dinnie (2008), Leslie de Chernatony (2008), Henrik 

Merkelsen (2006), Anette Therkelsen (2007) og Fiona Gilmore (2002). Simon Anholt er den 

førende ekspert inden for området, og har blandt andet introduceret det såkaldte Nation Brand 

Index, der undersøger landes image hos omverdenen6. Disse forfattere diskuteres med den 

tidligere mere produktorienterede tilgang til branding, hvor jeg inddrager teorier fra Philip Kotler 

(1993, 1997) samt Nigel Morgan, Annette Pritchard og Roger Pride (2002). Derudover inddrages 

teori og empiri om corporate branding i form af Henrik Merkelsens praktiske tilgang og Majken 

Schultz, Fabian F. Csaba ogYun Mi Antorinis (2005) teori om ”The second wave of corporate 

branding”. 

 

2.1.2 Oplevelsesøkonomi 

Teorier om oplevelsesøkonomi inddrages, da det er det felt, hvor Danmark som turistmål 

udvikles i. B. Joseph Pine og James H. Gilmore introducerede begrebet oplevelsesøkonomi – the 

experience economy - i 1999, men er siden hen blevet kritiseret af nyere forfattere som fx 

Christian Jantzen og Tove Arendt Rasmussen (2007: 29), blandt andet for ikke at have defineret 

begrebet. Oplevelsesøkonomi handler ikke kun om økonomi, men går dybere, som Bærenholdt 

og Sundbo (2007: 13) beskriver: ”oplevelser er centrale for dannelse af identitet og mening i 

                                                 
3 Landebranding eller country branding refererer ifølge Fan (2006: 6) til landet som produkt, mens Anholt mener at 
det er synonym for nation branding. 
4 Destination branding refererer til turismemarketing (Fan 2006: 7 og Anholt) 
5 Place branding er ifølge Anholt en overordnet reference til nation branding. 
6 Læs mere på www.earthspeak.com 
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livet, og derfor også for hvordan fællesskaber og samfund formes”. Betydningen af oplevelser 

påvirker altså også politik, kultur og samfundet (Bærenholdt og Sundbo 2007: 14). Udover at 

turistbranchen ses som en del af oplevelsesøkonomien (fx Jensen 2006), mener jeg, at relationen 

til politik, kultur og samfund er relevant, når en plan for hvordan Danmark skal markedsføres 

analyseres. Teorier om oplevelsesøkonomi har gennemgået en udvikling, som jeg vil komme 

nærmere ind på i del 3.2. Jantzen og Rasmussen kritiserer Pine og Gilmores amerikanske tilgang 

til oplevelsesøkonomien, og da dette speciale har Danmark som omdrejningspunkt, baseres 

teorien derfor primært på danske forfattere: Christian Jantzen, Michael Vetner, Tove Arendt 

Rasmussen, Jørgen Stigel og Jeanne Sørensen (2007), Jørgen Ole Bærenholdt, Jon Sundbo, Lena 

Mossberg (2007) og Rolf Jensen (2006). Disse er valgt, fordi de repræsenterer den nyeste teori 

inden for oplevelsesøkonomi i en dansk sammenhæng. Derudover inddrages B. Joseph Pine og 

James H. Gilmore (1999), blandt andet med deres syn på forbrugerens rolle. 

 

2.1.3 Turismeteori 

 Forskning og viden om turisme er kun behandlet i begrænset omfang, og er forholdsvis nyt i 

Danmark (Sørensen 2007: 16). Grundbog i Turisme (2007) er den første videnskabeligt baserede 

introduktion til turisme på dansk, og en række eksperter i turisme bidrager med tekster opdelt i 

tre emner: fænomenet, erhvervet og destinationen. Særligt i delene om erhvervet og 

destinationen findes pointer, der er relevante for en diskussion af branding af Danmark, og flere 

eksperter kommer også direkte ind på VisitDenmarks brandingstrategi. Grundbog i Turisme 

behandler specifikt dansk turisme, og fungerer i dette speciale som relevant vinkel i en 

diskussion om, hvordan Danmark kan brandes som turistmål og som supplement til både dansk 

og international litteratur om nation branding og teori om oplevelsesøkonomi. Gennem specialet 

inddrager jeg følgende forfattere fra grundbogen: Anders Sørensen, Ann Hartl, Peter Kvistgaard 

og Anette Therkelsen. Disse eksperter er valgt, fordi de bidrager med relevant viden til 

diskussion af behovet for turistoplevelser, turismemarkting, handlingsplanens formål og 

branding. Derudover inddrager jeg pointer fra flere af bogens andre forfattere fra anden teori og 

empiri (Can-Seng Ooi, Janne Liburd og Szilvia Gyimóthy), hvor især erfaringer fra Oois 

casestudie af Danmarks brandingstrategi fra år 2000 er interessevækkende. For at sætte turisme i 

et globalt perspektiv inddrager jeg følgende eksperter i forbindelse med andre landes eksempler 

på nation branding: Ying Fan (2006), Nigel J. Morgan, Annette Pritchard og Rachel Piggott 

(2003), Steven Pike (2005) samt Robert Govers, Frank M. Go og Kuldeep Kumar (2007). 
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2.1.4 Empiri 

Branding af Danmark er et omfattende og vidt diskuteret emne, og mange forfattere, kritikere og 

eksperter kommenterer sagen, både generelt og specifikt om regeringens handlingsplan fra 2007. 

Således findes der omfangsrig relateret empiri, og jeg har valgt at drage nytte af dette frem for 

selv at opsøge eksperter og andre i forsøget på at finde yderligere bidrag. Ved at inddrage 

allerede eksisterende udtalelser fra eksperter m.fl. forventer jeg at få udtalelser fra de mest 

relevante kilder, kontra jeg selektivt havde valgt eksperter ud fra hvem, der havde været 

tilgængelige. Samtidigt drager jeg på denne måde nytte af andres erfaringer, som jeg bygger 

videre på gennem inddragelse af andre kilder og min bearbejdning heraf. Et eksempel er Can-

Seng Oois casestudie, som tegner et billede af situationen i år 2000 men med stadig relevante 

observationer. 

 

Jeg vil foretage en dokumentarisk videnindsamling ved at indsamle en stor mængde information 

om branding af Danmark og lande generelt, for derefter at kunne danne et overblik og udvælge 

væsentlige artikler, udsagn, analyser, rapporter m.m. Disse udledes til data, som bruges til at 

komme nærmere en mulig løsning på, hvordan og om Danmark kan brandes som turistmål. 

 

2.2 Metode 

Specialets metode bygger på en eksplorativ undersøgelse af regeringens ”Handlingsplan for 

offensiv global markedsføring af Danmark” og VisitDenmarks initiativer herunder beskrevet i 

”Danmark som turistmål – Styrket offensiv global markedsføring af kystferie- og storbyturismen 

i Danmark 2007 – 2010”. Ved at tage udgangspunkt i de to publikationer vil jeg på en teoretisk 

baggrund lave en kritisk diskussion af branding af Danmark som turistmål. Med eksplorativ 

menes undersøgende og udforskende (Harboe 2001: 89). Hensigten med en eksplorativ 

undersøgelse kan være at identificere problemer og frembringe interessante spørgsmål til 

nærmere undersøgelse (Andersen 2003: 23), og dette gør sig gældende i udpegelsen og 

diskussionen af kritikpunkter i regeringens og VisitDenmarks handlingsplaner. Den eksplorative 

metodetilgang har jeg valgt, fordi den er åben overfor nye og overraskende informationer 

(Harboe 2001: 89) og herved fleksibel i forhold til inddragelse af teori og empiri. I forhold til et 

mere traditionelt casestudie har jeg valgt at fokusere på den teori og empiri, der ligger uden for 

selve studiet af undersøgelsesobjektet, således at undersøgelsen sættes i perspektiv. Det gør jeg 

dels fordi handlingsplanen er i en aktuel udvikling, som jeg mener, er interessant at følge ved 
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blandt andet at inddrage forskellige eksperters meninger om den aktuelle plan. Dels fordi der er 

flere indgange til at diskutere en plan for branding af Danmark som turistmål i form af teori om 

branding og marketing, oplevelsesøkonomi og turisme. Formålet med at sætte fokus uden for 

undersøgelsesobjektet er at finde forbedringer til de kritikpunkter, der udpeges i diskussionen 

inden for undersøgelsesobjektet, og dette netop på baggrund af den inddragede teori og empiri.  

 

Kritikpunkter og forbedringer af planerne vil jeg diskutere via en normativ tilgang med sigte på 

at fremkomme med handlingsanvisninger i form af en række anbefalinger til en forbedret 

handlingsplan for branding af Danmark. Ved at anvende en normativ tilgang vil jeg tilføje min 

egen vinkel på baggrund af den allerede eksisterende empiri og teori. Min arbejdsproces vil være 

induktiv, hvor jeg først vil analysere og diskutere empiri og teori, og derefter bringe 

handlingsplanerne ind i diskussionen, for således at komme nærmere et svar på hvordan 

Danmark kan brandes som turistmål. Denne metode mener jeg, er den mest relevante, fordi der i 

form af handlingsplanen som undersøgelsesobjekt allerede foreligger et udgangspunkt, og 

hermed en tese for hvordan Danmark kan brandes.  

 

Kvistgaard (2007: 141-143) sondrer i sin gennemgang af turismepolitik i teori og praksis mellem 

studier af og analyser for som tilgange til arbejdet med turismepolitikker. Mens studier af 

turismepolitik har et statisk fokus på, hvad der foregår inden for et konkret område, har analyser 

for turismepolitik en pragmatisk tilgang, hvor der søges at problemdiagnosticeres og 

problemløses. Metodetilgangen i dette speciale har samme formål som analyse for en 

turismepolitik, men adskiller sig fra Kvistgaards tilgang ved ikke først at afdække udviklingen, 

men starter direkte med at problemdiagnosticere med fokus på løsninger. Denne tilgang har jeg 

valgt, fordi omfanget af specialet ikke tillader en dybdegående analyse af turismen i Danmark, 

og fordi at der med baggrund i regeringens handlingsplan og VisitDenmarks plan og initiativer i 

forbindelse hermed allerede er et udgangspunkt, hvor analyse og diskussion af problemer og 

kritik kan forefinde. 

 

2.2.1 Kritik af metodetilgang 

Et problem ved den valgte metodetilgang kan være, at det er svært at skelne mellem gode og 

mindre gode ekspertudsagn og mellem gode og mindre gode eksperter. Derfor mener jeg, det er 

relevant at inddrage empiri fra flere eksperter og holde den op mod relevante teorier, og derefter 
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konkludere et muligt samlet svar på problemformuleringen. I sammenhæng med dette er det 

vigtigt at forsøge at gennemskue de forskellige hensigter, der ligger bag disse ekspertudsagn, idet 

forskellige eksperter har deres egen interesse i at indgå i diskussionen om, hvordan regeringens 

budget skal anvendes. 

 

Et andet muligt problem ved metodevalget er, at specialets emne er så aktuelt, at der konstant er 

nye input, der kommer på banen, nye artikler i aviserne og nye eksperter der udtaler sig. Dette 

mener jeg dog er med til at gøre emnet og problemstillingen mere interessant, men det gør at 

indsamlingen af empiri vil fortsætte gennem hele arbejdsprocessen. 

 

2.3 Opgavens struktur 

Specialets struktur er bygget op omkring tre hoveddele. Første del behandler den mere teoretiske 

del omkring brandingteori og oplevelsesøkonomi. Denne del danner grundlag for analyse og 

diskussion af den næste hoveddel om regeringens og VisitDenmarks planer om markedsføring af 

Danmark og kritikpunkter heraf. I denne del diskuteres planerne, som lægger op til en mere 

dybdegående diskussion i specialets tredje hoveddel. Diskussionerne konkretiseres til sidst i 

opgaven med en række anbefalinger og afsluttes med en konklusion af hele specialet. Alle dele 

lægger op til en besvarelse af problemformuleringen gennem en handlingsanvisende tilgang, som 

også understreges af overskrifter, der sumerer det enkelte afsnits pointe. 

 

3. Branding af Danmark i oplevelsesøkonomien 

For at kunne diskutere problemstillingen om hvordan Danmark kan brandes som turistmål, vil 

jeg i del 3.1 diskutere brandingstrategier i relation til branding af Danmark. Jeg vil starte med at 

se på corporate branding sammenlignet med nation branding, fordi det især er her nyere litteratur 

om nation branding har hentet inspiration, og når jeg senere i del 5 diskuterer handlingsplanerne 

for markedsføring af Danmark, er det blandt andet i en sammenligning med corporate branding, 

at kritikpunkter kan forbedres. Derefter sammenlignes nation branding med produktbranding, 

som ses i den tidlige litteratur om nation branding, men også i nyere litteratur som en 

modtendens til brugen af corporate branding. Til sidst vil jeg se på eksempler på nation branding 

fra andre lande, for på den måde at finde ’best practices’ som eventuelt kan overføres til danske 

forhold. 
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I del 3.2 inddrages oplevelsesøkonomi som diskussionsemne. Efter en kort indledning til emnet 

diskuteres forbrugerens rolle og forventninger og derefter oplevelser og behov. Diskussion af 

oplevelsesøkonomi tilføjer en dimension til branding, som bruges i diskussionen af kritikpunkter 

af regeringens og VisitDenmarks planer og i forbindelse med branding af Danmark. 

 

3.1 Spørgsmålet er, om Danmark kan brandes 

Inden man stiller spørgsmålet om Danmark kan brandes, er det nødvendigt at svare på 

spørgsmålet: kan man brande en nation? Idéen om at brande lande og nationer opstod i 90’erne 

(Pike 2005: 258), og siden da har mange eksperter fra forskellige faglige retninger blandet sig. 

Historien om udviklingen af begrebet branding er efterhånden gammel og kendt, og Naomi 

Kleins skelsættende No Logo fra år 2000 er nu et stykke tilbage i historien. Allerede i 1955 

beskrev den britiske reklamemand David Ogilvy ordet ’brand’ som værende forbrugerens totale 

oplevelse af et produkt inklusiv navn, indpakning, pris, historie, rygte og den måde det blev 

markedsført på (Søndersted-Olsen 2003: 176). De Chernatony (2005: 241) mener ikke, at det er 

nok at finde frem til et brands unikke værdier, men brandet skal også kommunikeres både 

eksternt men især internt, således at afsenderne af brandet støtter op om brandværdierne. Der 

findes brandingteorier inden for flere emner, hvoraf nation branding er en af de nyere. Branding 

af lande er i stigende grad vigtig i den globaliserede verden, for at landet kan skille sig ud fra 

konkurrenter, når der ikke længere kan konkurreres på service og andre faciliteter (Morgan et al. 

2003: 286).  

 

3.1.1 Nation branding sammenlignet med corporate branding 

Der er blevet sat flere lighedstegn mellem corporate branding og nation branding (fx Merkelsen, 

de Chernatony, Dinnie, Schultz et al. og Csaba). Ifølge Merkelsen (2006: 2) er essensen af 

corporate branding først og fremmest, at virksomhedens budskaber skal reguleres til samlede 

ensartede ytringer og handlinger. Virksomheden skal fremstå som en samlet enhed og tale med 

én stemme. Schultz et al. (2005: 15) mener at dette hører til ”den første bølge” af corporate 

branding, og argumenterer for ”den anden bølge”, hvor det ikke længere er essentielt, at al 

kommunikation er ensartet, men i stedet er der fokus på loyalitet til organisationens vision og 

værdier. Når vi ser på en brandingstrategi for Danmark, må organisationen her forstås at være 

regeringen, da det er denne, der udtrykker sine visioner og værdier i handlingsplanen. Merkelsen 

(2006: 4) mener, at corporate branding ikke kan anvendes, når vi taler om at brande et land, 
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hovedsageligt fordi lande er for komplekse, og et samlet udtryk kan ikke styres. Heri er Schultz 

et al. (2005: 15) ikke enige, idet de mener, at corporate branding i princippet kan overføres til 

både lande og regioner, men uden et krav om ét samlet udtryk i kommunikationen udadtil. Csaba 

(2005: 148) pointerer, at steder skal implementere branding på en sådan måde, at det 

repræsenterer forskellighed og variation i stedet for indordning og ensartethed. Schultz et al. og 

Csabas tilgang til corporate branding giver altså plads til en afvigelse fra enslydende 

kommunikation, men dog stadig med fokus på loyal kommunikation. 

 

Corporate branding kan med fordel anvendes i en plan for at brande Danmark, hvis Danmark 

ledes af en organisation med et samlet sæt visioner og værdier, som således styrer hvordan 

udlændinge opfatter landet. I denne forbindelse opstår dog følgende to problemer ved 

sammenligning af corporate branding med nation branding: 

 

1) Danmark styres ikke af én organisation 

Det nærmeste vi ville komme, hvem der skulle definere, hvad Danmarks visioner og værdier er, 

er regeringen. Regeringens handlingsplan har til formål at give et klart og tydeligt billede af 

Danmark (ØEM 2007: 4), og regeringen må derfor ses som den afsender, der skal fortælle 

udlandet hvad Danmark står for. Men en regering som afsender skaber ifølge Anholt (2007: 88) 

problemer, idet nation branding her vil kunne opfattes som salg i modtagerens øjne. Anholt 

(ibid.) mener derimod, at information og kommunikation fra turistorganisationers side opfattes 

som mere legitimt. Det er svært at forestille sig, at udlændinge kun vil komme til at høre om 

Danmark fra den danske regering, og det er derfor vanskeligt at sikre, at Danmark kun har én 

afsender, og at al kommunikation er loyal i forhold til regeringens visioner og værdier. Csaba 

(2005: 146) refererer til Bennett og Savani (2003), som mener, at et af problemerne ved branding 

af steder er, når en regering bestemmer et lands brand identitet. Det falder sammen med Anholts 

teori, og det er derfor en fordel, hvis VisitDenmark står bag budskabet om markedsføring af 

Danmark som turistmål, og ikke regeringen som i nuværende tilfælde. Det er dog ikke uden 

problemer, hvis VisitDenmark står som afsender, og det løser heller ikke problemet med den 

vanskelige styring af kommunikationen. Dette vil jeg diskutere yderligere i afsnit 5.1.1 og 5.2.2. 
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2) Hvordan skal Danmark opfattes? 

Ifølge Anholt (2007: 38) er det en turists opfattelse af landet, der afgør om han rejser dertil eller 

ej. Anholt (2007: 80) tilføjer, at noget af det vigtigste når et land skal brandes, er at danne et 

attraktivt billede i turisternes opfattelse af landet, men at man ikke må gå imod den opfattelse der 

allerede eksisterer. Samtidigt mener han, at det tager lang tid at ændre opfattelsen hos turisten, 

og at det nærmest er umuligt at ændre de klicher og stereotype opfattelser, som et land ofte er 

forbundet med (Anholt 2007: 1). Derfor er det vigtigt at undersøge udlændinges opfattelse af 

Danmark, og arbejde med denne opfattelse på en brugbar måde. Derudover er det vigtig at 

adskille målgruppens opfattelse af et land fra landets egen opfattelse, og på den måde være i 

stand til at se modtagerens synsvinkel. Ifølge Anholt (2007: 27) halter et lands image bagud med 

flere år eller årtier, fordi udlændinges opfattelser af landet er stærkt forankrede. Et lands 

selvopfattelse er altså langt fra det billede, der eksisterer i udlændinges bevidsthed. Anholt 

(2007: 30) giver sit bud på, hvordan dette problem kan løses med en strategi for competitive 

identity: 

Find ud af hvordan 
udlændinge opfatter 
landet i dag 

Opstil en vision for 
ønsket om hvordan 
udlændinge skal 
opfatte landet

Find ud af hvordan 
landet kommer fra den 
nuværende opfattelse 
til den fremtidige 

 

Figur 3.1.1 Anholts Competitive Identity (Anholt 2007: 30). 

 

Dette er en forholdsvis simpel skabelon, men det interessante er, at undersøge hvordan 

ændringen i opfattelsen kan realiseres. Igennem specialets femte del vil jeg inddrage 

kritikpunkter af handlingsplanen i en diskussion af, hvorvidt det er muligt og relevant at skabe et 

samlet billede af Danmark, og derefter i del 6 komme frem til hvordan figur 3.1.1 kan udfyldes 

og realiseres. Mens figur 3.1.1 er vendt mod omverdenen, fungerer en corporate branding 

strategi også indadtil. Corporate branding kommunikeres både udadtil til kunder, men også 

indadtil til medarbejderne (Hatch og Schultz 2003: 1043). Dette er en væsentlig faktor, som ikke 

inddrages i ovenstående figur, og dette diskuteres nærmere i afsnit 5.1.3 med inddragelse af 

Kotlers (1997) teori om indadvendte og udadvendte strategier. 
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3.1.2 Nation branding sammenlignet med produktbranding 

Den tidlige litteratur om nation branding fra starten af 90’erne var uden indflydelse fra teorierne 

om corporate branding. I stedet blev der rettet paralleller mod produktbranding, som det ses hos 

blandt andet Morgan, Pritchard og Pride (2002: 23-24), hvor de mener, at nationer kan sættes ind 

i en celebrity matrix og en, dog tilpasset, brand livscyklus eller PLC (product life cycle), som vi 

kender det fra blandt andet Kotler (2003). I celebrity matixen bliver nationer placeret i forhold til 

kendisfaktor og emotionel tiltrækningskraft. En høj score relateres til, hvor gerne turister vil 

associere sig med stedets værdier, hvor meget status der er forbundet med feriedestinationen, og 

hvor tiltrukket turisterne er af stedet. Der er fx mere kendisværdi i at besøge Bahamas end Polen. 

Morgan, Pritchard og Pride (2002: 25) opstiller derefter en såkaldt ”destination brand fashion 

curve” med en livscyklus der starter med ”fashionable” over i ”famous” hvor den topper, og 

derefter går nedad i ”familiar” og slutter i ”fatigued”. Dette er efter min opfattelse en forsimplet 

opstilling, som ikke tager højde for nationers kompleksitet og målgruppens diversitet. 

Livscyklusen er baseret på teorier om produktbranding, hvor produktet har en opstartsfase, hvor 

det bliver introduceret på markedet, men et land kan ikke siges at have en opstartsfase i lignende 

forstand. Man kan måske argumentere for, at nogle destinationer frem for andre er mere 

fashionable at besøge, men det kan skifte hurtigt, og det behøver ikke at følge samme rytme hver 

gang. Tillige har forskellige målgrupper forskellige holdninger til, hvad der er kendt og godt, og 

hvad der er gammelt og forældet. At betragte et helt land som værende et sted i cyklusen mener 

jeg også er umulig. Berlin kunne fx siges at være i stadiet for ”fashionable”, mens resten af 

Tyskland næppe går under samme kategori. 

 

En forskel fra den tidlige produktorienterede tilgang til nation branding og den nyere tilgang er 

blandt andet kompleksiteten af brandet. Mens Morgan, Pritchard og Pride (2002: 30) mener, at et 

lands brand skal være komplekst og rigt, mener Gilmore (2002: 58) og Anholt (2007: 76) det 

modsatte. Ifølge Morgan, Pritchard og Pride (2002: 30) bør en nations brand ikke kunne 

beskrives på under en A4-side, idet det således ikke vil være rigt nok til at give genlyd hos 

forbrugeren. Anholt (2007: 76) opstiller en række punkter for effektiv nation branding (Anholt 

kalder det ’competitive identity’), hvoraf to punkter handler om, at strategien skal være fokuseret 

og simpel. Morgan, Pritchard og Pride (2002: 21) og Anholt (2007: 76) er dog enige på et punkt; 

nemlig at brandet skal være relevant. Morgan, Pritchard og Pride (2002: 39) kommer med 

eksempler på lande, der har formået at berige deres brand ved at gøre det mere komplekst. Her 
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nævnes det at Australien har tilføjet ”sofistikeret” og ”kosmopolitisk” til nationens allerede 

eksisterende brand som ”ung, sjov og naturorienteret.” Selvom disse brandværdier er 

vidtfavnende og endda modsatrettede, klarer Australien sig godt på sit brand ifølge Anholts 

Nation Brand Index7, men om det skyldes en indsats på baggrund af ovenstående 

brandingværdier vides ikke. 

 

En anden forskel mellem nation branding og produktbranding er, at kommunikationen er lettere 

at styre fra en produktbaseret afsender. Therkelsen (2007: 222) pointerer, at producerende 

virksomheder i højere grad er i stand til at kontrollere den kommunikation og de budskaber, der 

formidles om virksomheden og dens produkter, end kommunikationen omkring et land. Det 

skyldes dels, at der ofte allerede er en etableret forståelse af landet hos modtageren, dels at 

budskaber om lande kommer fra mange forskellige afsendere. Therkelsen (2007: 222-223) 

mener dog, at produktbranding har sider hvorfra nation branding kan lade sig inspirere, fx med 

hensyn til skønhed, kvalitet, underholdning, nytænkning og kreativitet, hvor der bør fokuseres 

mere på disse værdier. 

 

Det interessante ved at se på branding af Danmark sammen med produktbranding er, at det 

tilføjer en anden dimension, end hvad nation og corporate branding kan tilbyde. Produktbranding 

tilføjer ifølge Merkelsen (2006: 3) fleksibilitet og frihed, og dette afspejles også hos Dinnie 

(2008: 198-200), der opstiller en model for nation branding, som tillader flere produktniveauer 

med fleksibilitet i forhold til det overordnede brand. Figur 3.1.2 illustrerer Dinnies model, hvor 

Wally Olins’8 begreber ” umbrella brand”, ”endorsed brands” og ”standalone brands” anvendes 

til at illustrere hvorledes en nation brandstrategi kan opdeles i tre niveauer. Umbrella brand 

fungerer som overordnet brand for de to andre niveauer, hvor endorsed brands er individuelle 

brands men med en klar reference til umbrella brandet. Standalone brands på tredje niveau er, 

som navnet angiver, brands, der kan stå alene uden reference til det overordnede brand. 

 

 

 

 

                                                 
7 Australien har siden optagelsen i Anholts Nation Brand Index ligget i top ti (www.earthspeak.com). 
8 Defineret i Olins, Wally (1989). Corporate identity: making business strategy visible through design. 
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Figur 3.1.2 The nation-brand architecture model (Dinnie 2008: 200). 

 

Den mangel jeg mener følger med corporate branding og nation branding, er netop fleksibiliteten 

til at kunne satse på flere brands og herved flere brandværdier og målgrupper. Med brandværdier 

menes de værdier et land gerne vil tilegne sig og brande sig på. Fordi disse værdier er 

vidtspændende som blandt andet naturressourcer, højteknologiske opfindelser, 

eksperimenterende kulturoplevelser og velfærdsstaten som rollemodel, er det essentielt at kunne 

bruge forskellige værdier til forskellige formål og tilpasset forskellige målgrupper. Samtidigt er 

det vigtigt, at brandværdierne og kommunikationen af disse fungerer samlet, og er loyal overfor 

sammenhængen. Derfor mener jeg i høj grad, det er relevant at inddrage aspekter både fra 

produktbranding og corporate branding, når teorier om nation branding diskuteres i forhold til 

branding af Danmark som turistmål. 

 

3.1.3 Eksempler på best practice af nation branding 

Der er adskillige eksempler på steder, der har implementeret succesfulde nation 

brandingstrategier. Govers et al. (2007: 18) udpeger ’best practice’ nationer som fx Singapore, 

Spanien og Wales, og Morgan et al. (2003: 285-296) analyserer New Zealand som eksempel på 

succesfuld nation branding, og refererer også til Irland som eksempel. 
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Spanien er et eksempel på best practice af et land, der har formået at skabe et nyt succesfyldt 

image baseret på en omfattende erhvervs- og turismepolitik tæt knyttet til politiske reformer som 

blev sat i værks i 1970’erne, hvor Spanien led under et dårligt image. Spanien gik væk fra at 

associere sig med charterturister og at være en billig sol og strand-destination, og positionerede 

sig i stedet som en kultur-destination med fokus på kultur, arkitektur og kunst samt byfornyelser 

i fx Bilbao og Barcelona (Hansen 2002: 8). Fan (2005: 11) sætter dog spørgsmål ved, om 

Spaniens succes skyldes branding, og argumenterer, at landets succesfulde imageforandring i 

stedet skal tillægges de politiske, økonomiske og sociale ændringer, der har fundet sted gennem 

de seneste ca. 20 år. Økonomiske omvæltninger resulterede også ifølge Morgan et al. (2003: 

296) i Irlands relancerede image, dog også i sammenhæng med store investeringer i 

produktudvikling og marketingsaktiviteter. Dette stemmer overens med konklusionerne i 

Morgan et al.s (ibid.) casestudie af New Zealands succesfulde nation branding strategi i 1999, 

hvor forfatterne konkluderer, at nation branding ikke kun handler om marketing, men også er en 

politisk aktion. Heri er Fan (2006: 11) enig, og pointerer, at marketing kun er en del af en større 

strategi for, hvordan et land forbedrer sit image. Samtidigt understreger både Fan og Morgan et 

al. vigtigheden i at inddrage befolkningen i en nation branding strategi. Det pointeres hos 

Morgan et al. (2003: 289-290), at det i en nation brandingstrategi i et lille land som New Zealand 

er essentielt at have befolkningens accept og villighed til at ’live the brand’, fordi turistindustrien 

består af mindre, til tider familieejede, enheder, og fordi befolkningens stemme har stor 

mediebevågenhed. Erfaringer fra best practice lande viser altså, at succesfuld nation branding 

skyldes mere end blot marketing, og derfor ikke nødvendigvis kan realiseres gennem en strategi 

hertil. 

 

3.1.4 Opsamling 

Nation branding er et af de nyere kapitler i brandinggenren, og der er forskellige vinkler på hvad 

denne brandingtilgang indebærer. Ved at se på litteraturen om nation branding giver det et 

billede af, at flere forfattere er enige om, at lande kan markedsføres, men med forskellige 

fokuspunkter og vinkler herpå. Simon Anholt, som er en af de førende forfattere inden for emnet, 

skaber sin egen vinkel og kalder den ’competitive identity’. De Chernatony (2008: 19) tror også 

på succesfuld branding af lande, og mener, der er et stort potentiale, især for lande med et image 

der halter bagud. Dinnie (2008: 15) tilføjer sin vinkel på nation branding ved at understrege, at 

det er vigtigt at erkende grænserne for, hvor passende det er at betragte lande som brands, og at 
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der følger et etisk ansvar med overfor nationen. Her ændres fokus fra den mere 

marketingsrettede tilgang til en mere samfundsrelateret og social tilgang. Gilmore (2002: 65) 

tænker også befolkningen med ind i sin strategi for nation branding, og konkluderer, at 

betingelsen for succes beror på, at det brand et land skaber, i lige så høj grad skal inspirere 

befolkningen, som arbejder for brandet, som de besøgende der kommer til landet. Nation 

branding er altså ikke kun en markedsførings og økonomisk diskussion, men i høj grad også en 

politisk og samfundsmæssig debat. På trods af de forskellige syn på nation branding er der 

enighed om, at begrebet eksisterer, og svaret på spørgsmålet om en nation kan brandes må derfor 

ifølge litteraturen være et ’ja’. Hertil kommer problemstillingen om Danmark succesfuldt kan 

brandes og i forlængelse heraf; hvordan? 

 

Corporate brandingstrategien viser vigtigheden af at have én organisation bag et brand, men 

handlingsplanen er svær at sætte en legitim afsender bag. Selv med én afsender, vil det være 

svært at styre modtagernes opfattelser af Danmark, som ikke nødvendigvis er lig landets interne 

opfattelse. Derfor er det ikke længere enslydende budskaber, der er det vigtigste, men budskaber 

der er loyale overfor landets værdier. Samtidigt tilføjer corporate branding også en indadvendt 

vinkel, som med fordel kan overføres til nation branding, hvor målgruppen udvides til også at 

inkludere medarbejdere og i Danmarks tilfælde; befolkningen. 

 

Ved at bruge tankegangen fra produktbranding kan Danmark betragtes som indehaver af en 

række produkter, som derefter kan markedsføres individuelt med fleksibilitet til følge. 

Fleksibiliteten gør det muligt at brande Danmarks værdier til forskellige målgrupper. Men 

produktbranding er et for simpelt svar på spørgsmålet, om Danmark succesfuldt kan brandes og 

hvordan. Produktbranding er, som begrebet udtrykker, fokuseret på produkter, men hvad er 

Danmarks produkter? Med afsæt i problemstillingen om hvordan Danmark kan brandes som 

turistmål, er det relevant at se på produktbegrebet i forhold til oplevelser. Forbrug af oplevelser 

adskiller sig på flere måder fra forbrug af ’almindelige’ produkter, og dette diskuteres i teorier 

om oplevelsesøkonomi. Turisme er en integreret del af oplevelsesøkonomien (fx Jensen 2006: 

73), og i del 3.2 vil jeg derfor diskutere forskellige tilgange til oplevelsesøkonomien og dens 

anvendelse i forbindelse med branding af Danmark som turistmål. 
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3.2 Danmark som turistmål er en oplevelse 

I det følgende vil jeg diskutere forskellige syn på oplevelsesøkonomi, som har ændret sig fra en 

marktingsfokuseret tilgang til en psykisk forståelse, hvor neurofysiologien spiller en afgørende 

rolle. I nyere litteratur om oplevelsesøkonomi (fx Jantzen, Vetner, Rasmussen, Bærenholdt, 

Sundbo og Mossberg) pointeres det ofte, at der mangler en egentlig definition på begrebet 

’oplevelse’, og der er enighed om, at det danske begreb ikke kan leve op til det engelske 

experience (fx Bærenholdt og Sundbo 2007: 12). Denne diskussion vil jeg dog ikke komme 

nærmere ind på, men i dette speciale forstå en oplevelse som noget man oplever via sine sanser 

(hørelse, syn, smag, føle- og lugtesans), som Mossberg (2007: 328) påpeger, er det, der påvirker 

kundens oplevelser. Gennem del 3.2 vil jeg se på, hvordan forbrug af oplevelser adskiller sig fra 

forbrug af mere håndgribelige produkter, hvor teorier om oplevelsesøkonomien overtager 

mikroøkonomien. 

 

3.2.1 Forbrugeren af oplevelser er medproducent 

En oplevelse er ifølge Jantzen og Rasmussen (2007: 12-14) brugerdreven og afhængig af 

forbrugerens aktive bidrag, blandt andet fordi oplevelser tager udgangspunkt i forbrugeren selv, 

og de forventninger der bliver opstillet. De to forfattere pointerer, at forventninger er en essentiel 

del af en oplevelse, og det er forbrugeren selv, der styrer disse forventninger. Dette kan 

sammenholdes med Lunds (2005: 35) pointe om, at det ikke er selve produktet, der er en 

oplevelse, men at produktet kun er en ramme for, at forbrugeren selv skaber en oplevelse. 

Rasmussen (2007: 56) tilføjer, at det er vanskeligt for organisationer at operere strategisk med 

oplevelser, fordi forbrugeren selv fylder rammen ud i forhold til individuelle forventninger og 

humør. I Mossbergs (2007: 328) teori om historier og storytellings betydning for 

oplevelsesøkonomien lægges der også stor vægt på, at kunden er medproducent. Der er dog 

forskellige meninger om, hvorvidt forbrugeren er aktør i forbruget af oplevelser, og forskellene 

kan betragtes i sammenhæng med udviklingen af oplevelsesøkonomi som begreb. Pine og 

Gilmore (1999) startede med at betragte forbrugeren som en slags statist i et teaterstykke, hvor 

Ørnbo m.fl. (2004) inddrager forbrugeren som medspiller, der dog er svær at kontakte, og Lund 

m.fl. (2005) drejer vinklen over på at betragte forbrugeren som forfatter, hvor fortællinger af 

oplevelsen er det centrale (Jantzen og Rasmussen 2007: 33-36). Efter fremførelse af 

kritikpunkter af disse tre tilgange til oplevelsesøkonomien argumenterer Jantzen og Rasmussen 
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(2007: 41) for, at det er forbrugerens vanebaserede forventninger og oplevelsens emotionelle 

effekt, der er styrende for købsbeslutningen, og for hvordan oplevelsen bliver vurderet. 

 

De fleste nyere forfattere er enige om, at forbrugeren er medproducent af oplevelser, og 

fokuseringen på forbrugerens centrale rolle udløser en diskussion om oplevelsesøkonomi er 

udbuds- eller efterspørgselsstyret (Bærenholdt og Sundbo 2007: 21). Jantzen og Vetner (2007c: 

31) mener, at både frembringelse af og efterspørgsel efter oplevelsestilbud er styrende for 

oplevelsesøkonomien, og argumenterer således for et ’både og’ i stedet for et ’enten eller’. 

Enigheden om forbrugerens medproducerende rolle i oplevelser peger på, at oplevelser er styret 

af efterspørgslen, men på den anden side pointerer Pine og Gilmore (1999: 178) og Jantzen 

(2007: 140), at forbrugeren ofte ikke ved, hvad han søger efter. Her er det nødvendigt, at udbudet 

er fristende og overraskende nok, til at forbrugeren finder produktet attraktivt nok til at ville 

agere som medproducent og forsøge at opnå en positiv oplevelse. Pine og Gilmore (1999: 172) 

tilføjer, at forbrugeren også ønsker at ændre sig selv, og at skridtet efter oplevelser er en slags 

transformation, hvor forbrugeren bliver selve produktet. Der er ikke længere kun tale om, at 

forbrugeren vil opleve noget, han vil også transformeres og føle en forbedret ændring i sin 

tilværelse. Dette stemmer overnes med Rasmussens teori om, at forbrugeren selv vælger, 

hvordan oplevelsesrammen skal udfyldes, og oplevelser er derfor i høj grad individuelle. 

Udbydere af oplevelser skal derfor tænke forbrugerens rolle ind i oplevelsesdesignet og 

efterkomme efterspørgslen, men også i mindst lige så høj grad udbyde oplevelser som kan skabe 

efterspørgsel og give forbrugeren mulighed for individuel transformation.  

 

3.2.2 Forbrugerens forventninger spiller en rolle 

Oplevelsesøkonomien handler om forbrug i bred forstand, og kan både være overvejelser 

omkring en ferierejse men også køb af mere håndterlige varer og serviceydelser. Jantzen og 

Rasmussen (2007: 13) fokuserer på et centralt anlæg ved forbrug, nemlig de glæder og 

frustrationer, forventninger og skuffelser som forbrugerne får, mens de erhverver oplevelser. 

Oplevelsesøkonomien handler både om disse mere dagligdags og beskedne oplevelser, men også 

om at skabe ekstraordinære oplevelser for forbrugeren. En ferierejse til Danmark er en oplevelse, 

som starter lang tid før, den egentlig finder sted, og fortsætter efter turisten er rejst hjem. De 

tanker og forventninger turisten har om Danmark, og de gode eller mindre gode erfaringer 

turisten gør sig ved planlægningen af ferien, er en vigtig del af oplevelsen, som så siden hen 
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bliver vurderet som god eller dårlig i kraft af, hvor godt selve besøget lever op til 

forventningerne. Hvis afsenderen ønsker, at modtageren får en god oplevelse, er det altså ifølge 

Jantzen og Rasmussen overvejelser omkring modtagerens forventninger, der i høj grad skal 

fokuseres på. Dette er en vigtig overvejelse enhver organisation må tage med i betragtningerne, 

når den vil markedsføre en oplevelse, men som Anholt understreger i sin teori om nation 

branding, så er turisters mening og forventninger om et land dybt forankret og svære at ændre. 

Jantzen og Rasmussen (2007: 43) er enige, og tilføjer, at forbrugeren ikke uden videre kan 

dirigeres af en ekstern manipulator. 

 

Teorier om nation branding og oplevelsesøkonomi falder sammen på det punkt, hvor der 

argumenteres for, at forbrugeren har forudindtagede meninger og bestemte forventninger til 

oplevelsen af fx en ferierejse til Danmark, og at disse er svære at påvirke. Det der til gengæld 

kan forsøges at påvirkes, er forbrugerens oplevelse, når han er i gang med at opleve – når turisten 

udlever sin ferie i Danmark. Her mener Jantzen og Rasmussen dog, at det i høj grad er 

forbrugeren selv, der afgør, om det bliver en god eller dårlig oplevelse, og at det er ikke selve 

oplevelsen, der er vigtigst for vurderingen. Det sker i stedet i forventningsfasen. Her fokuserer 

nation branding (Anholt 2007) mere på oplevelsen, når den bliver udlevet, som en faktor for 

hvordan oplevelsen vurderes. Både udlevelsen af oplevelsen og forventningen hertil spiller en 

rolle for, at turisten får en positiv oplevelse af Danmark, og derfor er det vigtigt, at begge faser 

tænkes ind i en strategi for, hvordan Danmark kan tiltrække og fastholde turister. 

 

3.2.3 Er en oplevelse mere end et behov? 

En væsentlig forskel som adskiller oplevelsesøkonomiens tankegang fra brandingteorien, er det 

som Jantzen (2007) kalder for ”når manglen mangler”. Ifølge Jantzen (2007: 137-139) er det i 

det moderne samfund ikke længere mangel, der forårsager forbrug, og oplevelsesøkonomien 

udfordrer her mikroøkonomien med det argument, at forbrug skyldes mere end 

behovstilfredsstillelse. Når forbrugeren ikke længere føler et behov eller en mangel, så ændrer 

behovstilfredsstillelsen sig til en oplevelse, fx når man spiser, selv om man ikke er sulten. Når 

manglen mangler opstår oplevelsesøkonomiens forretningsgrundlag (Jantzen 2007: 141) om 

blandt andet at undersøge, hvordan forbrugeradfærd kan være styret af andet end 

behovstilfredsstillelse. Jantzens (2007: 147-150) argumentation bunder i neurofysiologiens 

grundantagelse, nemlig at organismen ikke kun motiveres i mangelsituationer, og er således ikke 

 24 



Speciale                                                                      Branding af Danmark som turistmål 
 
 

kun reaktiv men også proaktiv, hvor forbrugeren også styres af et nydelsesbehov med et ønske 

om velbehag. Nydelse er processen, og velbehag er resultatet og stilstanden efter nydelse, men 

de to aspekter er dog uafhængige af hinanden. Ønsket om nydelse og velbehag er altså ifølge 

Jantzen m.fl. svaret på, hvorfor forbrugeren orienterer sig efter og køber andre tjenester, end 

hvad der søges at dække et behov. Det er en vigtig pointe, at oplevelser ikke kun søges reaktivt, 

og dette uddybes med Jantzen og Rasmussens (2007: 88) argument om, at oplevelsesorientering 

ikke næres at et fysiologisk, psykologisk eller socialt underskud, men tværtimod forudsætter et 

overskud. Hvor teori om produktbranding fokuserer på, hvordan forbrugerens behov kan 

dækkes, koncentrerer oplevelsesøkonomien sig om, hvordan der kan skabes nydelse og 

velbehag. 

 

Her mener jeg dog, at der kan argumenteres for, at nydelse og velbehag kan være et behov i sig 

selv, idet behov i den vestlige verden har ændret sig markant gennem industri- og 

informationssamfundet. Vi har måske netop et behov for nydelse og oplevelser. Når 

charterturisterne flokkes til syden om vinteren, mener de at have et behov for sol og varme, og 

det mener jeg, kan kategoriseres som behov, i lige så høj grad som det er en nydelse. 

Spørgsmålet er, om der findes behov for oplevelser? 

 

3.2.4 Er oplevelser selvrealisering? 

Rolf Jensen (2006: 12) beskriver i sin bog ’Dream Society’, hvordan vi forlader 

informationssamfundet, og går over i en ny samfundstype, han kalder Dream society, hvor 

forbrug sker af emotionelle og ikke som tidligere af materialistiske grunde. For at få succes på 

fremtidens marked mener Jensen (2006: 56), at det er nødvendigt at kunne fortælle en historie 

om sine produkter, og at forbrug i højere grad vil baseres på oplevelser og eventyr. Jensen (2006: 

64) pointerer dog også, at behovet for eventyr ikke er forankret i fysiske behov, og tilslutter sig 

således blandt andet Jantzens teorier om, at emotioner er styrende i forbrugerens søgen på 

oplevelser. Heri er Rasmussen (2007: 55) enig, og argumenterer for, at ”der ikke er nogen 

psykologisk teori, som kan forsvare, at oplevelser er et selvstændigt grundbehov eller en 

universel motivationsfaktor”. I marketingsteorier om forbrug har Maslows behovspyramide 

været styrende, hvor behov gradvist har ændret sig gennem tiden fra fysiologiske behov til behov 

for selvrealisering, og Søndersted-Olsen (2005: 85) argumenterer for, at 
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”Bevægelsen væk fra rationel behovstilfredsstillelse til drømme- og 

oplevelsesstyring har vendt Maslow på hovedet, således at de selvrealiserende 

behov nu er de mest betydningsfulde for os”. 

 

Jensen (2006: 198) argumenter stemmer overens med dette, hvor han argumenterer for, at vi er 

ude af mangelsamfundet, og at fysiske, rationelle og fornuftsstyrede behov i stigende grad er 

uaktuelle, idet disse behov for længst er dækket. Det interessante er nu forbrugernes emotionelle 

behov.  

 

Maslows behov for selvrealisering forbindes med oplevelser hos Jantzen (2007: 143), og det er 

interessant at se på i forhold til, hvordan Danmark kan tiltrække turister; om det er behov, der 

skal dækkes, eller emotioner der skal pirres. Jeanne Sørensen drager også paralleller mellem 

behov for oplevelser og behovet for selvrealisering (2007: 183 og 194-196), men mener, at Lund, 

Pine og Gilmore overser en vigtig faktor, når de sammenligner selvrealisering med oplevelser; 

nemlig emotioners centrale rolle som motivationsfaktor for oplevelser. Emotioner kan skilles fra 

følelser, idet emotion er psykofysik respons, mens følelse derimod er en kognitiv bearbejdning af 

denne respons. Følelser er altså erkendelsesmæssige og indebærer bevidsthed, mens emotioner 

ikke gør (Jantzen og Vetner 2007b: 247). Emotioner foregår før, under og efter erhvervelsen af 

en oplevelse, og er derfor en central del af oplevelsen (Sørensen 2007: 186). Sørensen (2007: 

197) forklarer sammenhængen mellem emotioner og motivationsfaktoren for oplevelser med 

begrundelse i konstante neurofysiologiske processer i organismen, som netop er knyttet til 

nydelse og emotioner. Hvis motivationsfaktoren for oplevelser er emotioner, skal udbyderen 

arbejde efter en pirring af disse. Her mener jeg, det vil være en fordel at fokusere på udbudssiden 

af oplevelser, idet efterspørgslen måske ikke findes, fordi forbrugerne ikke på forhånd ved, hvad 

de ønsker, når de fx besøger et land. 

 

Mykletun og Gyimóthy (2007: 260) henviser også til Maslow, og diskuterer behovet for 

selvrealisering i forbindelse med oplevelsesturisme, eller ’adventure tourism’, som de kalder det. 

De mener, at den risikosøgende adfærd i oplevelsesturisme kan være en tilfredsstillelse af 

selvrealisering, hvor forbrugeren ønsker at udfordre sig selv og gerne under usikre forhold. 

Oplevelsesturisme er især udbredt i den vestlige verden, hvor de fysiologiske behov er blevet 

dækket, og denne form for turisme kan være et eksempel på, at emotioners rolle i forbrug kædes 
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sammen med behovet for selvrealisering. Ifølge Jantzen og Vetner (2007a: 207) er de 

almindelige økonomiske teorier fokuseret på velbehag, mens oplevelsesøkonomiens fokus er på 

nydelse. Hvor det førhen var tilfredsheden med et produkt, som var målet med forbrug, er det nu 

selve følelsen og glæden ved produktet, der sættes spot på. For at uddybe deres teori yderligere, 

opstiller Jantzen og Vetner (2007a: 210-212) en figur, hvor oplevelsens struktur deles op i fire 

niveauer: neurofysiologisk, evaluerende, vanedannende og refleksiv.  

Det refleksive niveau 

Det vanebaserede niveau 

Det evaluerende niveau 

Det neurofysiologiske niveau 

 

Figur 3.2.4 Komplet model over oplevelsens struktur (Jantzen og Vetner 2007a: 207). 

 

De tre nederste niveauer genererer hinanden, mens det refleksive niveau står uden for. Figuren 

kan bruges til at se på, hvordan forbrugeren oplever, og dette ofte uden at bevidstheden er i brug. 

Argumentet er, at oplevelser ikke beror på behov med behovstilfredsstillelse som motivation, 

men netop at følelser og sanser – emotioner og nydelse – er motivationsfaktorer, når forbrugere 

søger oplevelser. Hvad der dog ikke bliver svaret på hos Jantzen m.fl. er, hvad forskellen er 

mellem behovspyramidens øverste behov for selvrealisering og en oplevelse, udover at 

oplevelser er mere end behov (emotioner, nydelse etc.). Behovet for selvrealisering dækker over 

aktiviteter som nysgerrighed, intellektuel og fysisk udfoldelse mv. (Søndersted-Olsen 2003: 25), 

som umiddelbart synes at kunne forbindes med, hvad Jantzen m.fl. kategoriserer som en 

oplevelse. 
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Christian Andersen (2007) tilføjer endnu en vinkel på købsadfærden i forbindelse med 

oplevelser, og tilslutter sig Jantzen, Sørensen m.fl. med inddragelsen af emotioners rolle i 

oplevelsesøkonomien. Andersen (2007: 219) pointerer, at ny emotionspsykologisk og 

neurovidenskabelig forskning har vist, at emotioner spiller en afgørende rolle for 

beslutningsdannelse, og tilføjer, at forbrugerens købsadfærd hovedsagligt opfattes som 

vanebaseret, idet det må antages, at forbrugeren allerede kender produktet og/eller lignende 

produkter. Samtidigt er forbrugerens emotioner forbundet med en oplevelse allerede indlejret i 

dennes hukommelse, og derfor vil købsbeslutninger uden emotioner fremstå umotiverede 

(Andersen 2007: 231 og 220). Mens andre teorier (fx AIDA-modellen) fokuserer på skabelse af 

interesse for nye produkter, mener Andersen, at produkter primært allerede er kendte hos 

forbrugeren, og dette giver mening i forhold til markedsføring af lande, idet eksistensen af lande 

formentlig allerede er kendt hos turisten. Andersens teori stemmer også overens med Anholts, 

Jantzens og Rasmussens teorier om, at turister har forudindtagede meninger om et land. 

 

Om en ferierejse til Danmark er et behov for selvrealisering eller en oplevelse, der søges som en 

nydelse, er et spørgsmål om definitionen af, hvad et behov og en oplevelse er. Diskussionen om 

en oplevelse (fx en ferierejse til Danmark) er et behov eller ej, kan bruges i markedsføringen af 

Danmark som turistmål i den forbindelse, at det skal overvejes, om turistoplevelsesudbyderen 

skal forsøge at dække et behov eller skabe en oplevelse – igen et spørgsmål om det er udbud 

eller efterspørgsel, der skal fokuseres på. 

 

3.2.5 Den gode oplevelse er unik og individuel 

Oplevelser defineres af Jørgen Stigel (2007: 116 og 131) som noget, der skal kunne omsættes til 

en ikke-triviel beretning, og indebærer et moment af overraskelse eller usædvanlighed. Desuden 

tilføjer han, at for at kunne producere oplevelser skal forskelle i forbrugernes opfattelse af, hvad 

der er nærværende, aktuelt og væsentligt respekteres. Dette stemmer overens med Jantzen og 

Vetners (2007c: 48) teori, der påpeger, at et godt oplevelsestilbud skal være nyt og hermed 

interessant samtidigt med at være kendt for at være relevant. Denne kombination af nyt og kendt 

skaber ifølge de to forfattere (ibid.) berigelse til forbrugeren i form af refleksion og 

erfaringsudvikling. Der er ikke nogen endelig definition på, hvad oplevelser er, men som Jantzen 

og Rasmussen argumenterer, er det også er noget hverdagsagtigt, så længe der kan fortælles om 

det. Derudover pointerer Stigel, at det er forskelligt, hvad forbrugere opfatter som en god 
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oplevelse, og herved bliver den gode oplevelse unik for den enkelte forbruger. Jantzen og 

Rasmussen (2007: 11) henviser til, at oplevelsesøkonomi blandt andet går ud på at udvikle 

produkter med en selvstændig oplevelsesværdi, som også er skræddersyede og involverende. 

Dette stemmer overens med Pine og Gilmores teori om, at forbrugeren via transformation selv 

bliver en del af oplevelsen, og en god oplevelse er hermed unik for den enkelte forbruger En 

oplevelse er altså i høj grad individuel, og det er måske derfor, at teorierne kommer til kort, når 

de forsøger at finde en endelig definition på oplevelsesbegrebet. At definere en god oplevelse er i 

høj grad individuelt, og skabelse heraf en svær opgave. Ikke desto mindre er det en opgave, jeg 

mener, bør overvejes nøje i forbindelse med markedsføring af Danmark som turistmål. 

 

3.2.6 Opsamling 

Oplevelsesøkonomien har fået regeringens og erhvervslivets interesse, og byder på nye og 

lovende muligheder for nationaløkonomien (Jantzen og Rasmussen 2007: 11), og Jantzens og 

Rasmussens bog ”Oplevelsesøkonomi – Vinkler på forbrug” beskriver netop, hvad 

oplevelsesøkonomien tilføjer allerede eksisterende teorier om mikroøkonomi og 

forbrugeradfærd: nye vinkler. Oplevelsesøkonomien er også en viderebygning på branding i det 

henseende, at teorien udvider brandingens økonomiske og kulturelle forestillinger om produkters 

værdi. Hvor branding handler om forbrugets nytteværdi og symbolsk merværdi, handler 

oplevelsesøkonomi også om oplevelsesværdier såsom nydelse og emotioner (Jantzen og Vetner 

2007b: 257). Det er begreber, der er med til at gøre det svært at definere, hvad en god oplevelse 

er, og den gode oplevelse er derfor også individuel og unik i forhold til forbrugerens indlevelse i 

oplevelsen. 

 

Oplevelsesøkonomien har med inddragelsen af neurofysiologiske og emotionspsykologiske 

teorier tilføjet nye vinkler på forbrug, som kan bidrage til diskussion af brandingteorierne. Især 

forbrugerens individuelle og aktive rolle i forbrug af oplevelser, forbrugerens forudindtagede 

forventninger og emotioners rolle som motivationsfaktor er aspekter af oplevelsesøkonomien, 

som jeg vil bruge i sammenhæng med diskussionen om, hvordan Danmark kan brandes. 
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4. Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 

Igennem del 4 vil jeg analysere og diskutere regeringens plan og VisitDenmarks initiativer i 

forbindelse hermed. Jeg vil kort resumere de dele af planerne, som jeg har fundet relevant i 

forhold til problemstillingen om, hvordan Danmark succesfuldt kan brandes som turistmål. Efter 

beskrivelse af hver plan udpeges kritikpunkter, som jeg vil diskutere nærmere i del 5. Til sidst vil 

jeg i en opsamling give en oversigt over kritikpunkterne (jf. tabel 4.5). 

 

4.1 Regeringens handlingsplan 

I det følgende afsnit vil jeg beskrive udvalgte dele af regeringens handlingsplan. Information er 

hentet fra ”Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark”, april 2007 (ØEM 

2007). 

 

Som baggrund for arbejdet med udviklingen af handlingsplanen blev der i 2006 i et samarbejde 

mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og konsulentvirksomheden ReD Associates samt 

analysevirksomheden GMR udført en række analyser om Danmarks globale omdømme. 

Analyserne dækker over dybdeinterviews, telefoninterviews og fokusgrupper med 150 

opinionsdannere i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Polen, Rusland, Indien, Kina, Sydkorea, 

Brasilien og USA, der har en forbindelse til Danmark, en medieanalyse af omtale af Danmark i 

engelsk- og spansksprogede aviser, en analyse af Danmarks synlighed på internettet, en samling 

af internationale benchmark der viser Danmarks ressourcer, en analyse af 

markedsføringsindsatsen i 10 udvalgte lande samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 25.000 

personer i 35 lande i Anholt Nation Brand Index (ØEM 2007: 12 og branding.dk). I regeringens 

handlingsplan summeres analyserne, og tre konklusioner opstilles (ØEM 2007: 23): 

 Danmark er relativ ukendt internationalt 

 Billedet af Danmark er uklart 

 Det kendskab der eksisterer til Danmark, er overvejende positivt 

 

De tre konklusioner danner grundlag for regeringens udvikling af handlingsplanen, som sammen 

med en tværgående indsats samles i fem indsatsområder (ØEM 2007: 23): 
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1) Danmark som kreativ nation 

2) Danmark som turistmål 

3) Danmark som uddannelsesland 

4) Danmark som investeringsland 

5) Modernisering af eksportfremme 

 

Derudover har analyserne identificeret 16 pointer, der forbindes med Danmark, som 

efterfølgende er reduceret til fire temaer (se figur 4.1), som udgør grundlaget i en 

kommunikationsplatform, der skal fungere som afsæt for markedsføringen af Danmark (ØEM 

2007: 16 og 25). 

 

 

Figur 4.1 Den danske kommunikationsplatform (ØEM 2007: 26). 
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Målet med handlingsplanen er først og fremmest at 

”... skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så vi også fremover 

står stærkt i den globale konkurrence om kreative og kompetente medarbejdere, 

turister, studerende, investeringer og globale markedsandele” (ØEM 2007: 4). 

 

Regeringen definerer en målsætning om, at kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 

2015 skal være blandt top ti i OECD-landende og de nye vækstlande (Kina, Indien, Rusland og 

Brasilien) (ØEM 2007: 4). For at nå frem til målet er der under hvert indsatsområde afsat 

ressourcer og fastlagt initiativer til udførelse af handlingsplanen. I alt er der afsat 412 mio. kr. Til 

initiativet ”Danmark som turistmål” er der afsat 60 mio. kr. fordelt på 33 mio. kr. til ”Styrket 

indsats for kystturismen” og 27 mio. kr. til ”Styrket indsats for markedsføring af storbyturismen” 

(ØEM 2007: 7). Det overordnede mål for Danmark som turistmål er ”at øge Danmarks synlighed 

som turistmål” (ØEM 2007: 42). 

 

Udover de konkrete initiativer og målsætninger opsætter regeringen en række virkemidler med 

henblik på at styrke indsatsen i markedsføringsplanen. Det drejer sig blandt andet om en satsning 

på at skabe og promovere flere markante begivenheder, forbedre koordineringen af 

markedsføringsindsatsen, skabe mere synergi mellem private og offentlige aktører og 

kommunikere mere sammenhængende via den fælles kommunikationsplatform (ØEM 2007: 23). 

Samtidigt dedikerer regeringen et helt afsnit i handlingsplanen til behovet for en styrket 

tværgående indsats, som blandt andet indeholder Markedsføringsfonden Danmark og 

DanmarksInitiativet (ØEM 2007). 

 

4.2 Kritikpunkter i regeringens handlingsplan 

For at komme nærmere et svar på om handlingsplanen er et effektiv værktøj til branding af 

Danmark, vil jeg i det følgende afsnit se kritisk på udvalgte punkter i planen. Dette både i 

handlingsplanens overordnede strategi og i delen om Danmark som turistmål. 

 

4.2.1 Formålet med målet er ikke relevant 

Målet at Danmark skal være blandt top ti blandt OECD-landene og de nye vækstlande, er et 

meget ambitiøst mål for en geografisk og befolkningsmæssig lille nation som Danmark. 

Merkelsen (VisitDenmark 2007b) sætter spørgsmål ved, hvad Danmark får ud af at nå målet: hos 
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hvem Danmark bliver bedre kendt og til hvilket formål? Det bør undersøges, hvem der er 

interessenter i forhold til en sådan top ti. Hvis Danmark når målet, er gevinsten umiddelbart, at 

kendskabet til Danmarks kompetencer og styrker er blandt top ti, hvilket må betyde bedre 

kendskab til Danmark. Det fremgår ikke af handlingsplanen hvem interessenterne er, og derfor 

heller ikke om der er sammenhæng mellem målet og målgruppen. Selvom dette ikke fremgår, må 

det kunne formodes, at der er sammenhæng og derved relevans her imellem. Men hvilken 

relevans spiller det, hvis Danmark når målet, og ligger blandt top ti? Vil det tiltrække flere 

investorer, studerende og turister og fremme dansk eksport? At være blandt top ti bør ikke være 

et mål i sig selv, men målet bør være at synliggøre Danmarks kompetencer og styrker til en 

relevant målgruppe. Endvidere kan det diskuteres, om det er relevant at offensivt synliggøre 

Danmarks kompetencer og styrker, hvor argumentet imod kunne være at bruge 

markedsføringsbudgettet på i stedet at udvikle og forbedre disse. På denne måde ville 

synligheden måske opstå naturligt, idet de lande med de bedste kompetencer og største styrker 

må kunne forventes – eller i hvert fald ønskes – at ligge netop i top ti. 

 

4.2.2 Planen mangler et fælles værdigrundlag 

Regeringens målsætning om ”at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet” kan til 

en vis grad relateres til teori om corporate branding. Som diskuteret i afsnit 3.1.1 er et vigtigt 

element i corporate branding, at virksomhedens budskaber koordineres, så der ikke tales med 

flere stemmer. I handlingsplanen er det Undervisningsministeriet, der tager sig af initiativet for 

Danmark som uddannelsesland, Udenrigsministeriet koncentrerer sig om Danmark som 

investeringsland, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Visitdenmark arbejder på turismedelen og 

så fremdeles. Her er der altså tale om flere stemmer, der vil høres, og Merkelsen (2006: 4) 

pointerer i sin kritik af handlingsplanen, at de mange interesser i regeringens millioner gør, at der 

ikke er et fælles værdigrundlag. Merkelsen (2006: 4) mener også, at det manglende fælles 

værdigrundlag ikke kun er gældende blandt interessegrupperne i handlingsplanens fem 

initiativer, men også politisk og hos befolkningen. Ifølge Kotler (1997: 115) er befolkningens 

fremtræden og værdier medvirkende til et lands økonomiske succes. Selvom dette ses i et 

økonomisk perspektiv, kan der drages paralleller til den overordnede succes, som også er 

afhængig af befolkningens holdninger. Dette vil jeg diskutere nærmere i del 5.1.3. 
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4.2.3 Danmark skal selv skabe behov 

I indsatsen for markedsføring af storbyturismen beskrives det i handlingsplanen, at 

VisitDenmark sammen med erhvervslivet og turismeudviklingsselskaberne skal udvikle 

rejsepakker, ”som lever op til de udenlandske storbyturisters behov” (ØEM 2007: 63). I stedet 

for at leve op til turisters behov mener jeg, at der er potentiale for at skabe behov og herved 

optimere det danske turistprodukt. Jantzen, Pine og Gilmore pointerer, at forbrugeren ofte ikke 

ved, hvad han søger, og gode oplevelser defineres derfor i forhold til den enkelte forbruger. 

Derfor kan der argumenteres for, at det er mere hensigtsmæssigt selv at skabe behov ved at 

fokusere på udbudssiden, og på den måde udvikle produkter, der kan markedsføres til relevante 

målgrupper. Nyere teoretikere i oplevelsesøkonomien (fx Jantzen, Vetner, Andersen) 

argumenterer for, at oplevelser ikke er behov, men en fysisk reaktion i kroppen (jf. afsnit 3.2.3 

og 3.2.4), og denne tilgang er interessant at se på i forhold til regeringens indsats for at leve op til 

turisters behov. I afsnit 5.1.4 diskuterer jeg, hvordan oplevelser kan inddrages som 

indsatsområde i handlingsplanen. 

 

4.2.4 Kendskab alene skaber ikke et bedre Danmarksbrand 

Regeringen mener, at et styrket kendskab til Danmark sandsynligvis vil forbedre brandet næsten 

tilsvarende (ØEM 2007: 14). Denne forestilling bygger på analyser, der viser, at når udlændinge 

først har fået kendskab til Danmark, så er deres opfattelse af landet positivt. Ifølge Anholt (2007: 

48) er der statistiske beviser for, at der er sammenhæng mellem turistens oplevelse af et land og 

et positivt syn på landets befolkning. Regeringen har altså ret i, at et øget kendskab til Danmark 

vil øge antallet af udlændinge, der har et positivt syn på Danmark, men det forbedrer ikke 

nødvendigvis Danmarksbrandet. Flere udlændinges positive syn på Danmark skyldes øget 

kendskab, men det har ikke nogen umiddelbar relation til, om brandet er blevet dårligere eller 

bedre. Det kan diskuteres, om Anholts Nation Brand Index i dette tilfælde blot viser, hvor kendt 

Danmarksbrandet er, men ikke værdien heraf. Derfor mener jeg ikke, at man kan sætte sig som 

mål kun at udbrede kendskabet, og vente på at en positiv opfattelse følger med. Selvom denne 

strategi formentligt kan fortsætte nogle år, hvor positivt kendskab til Danmark øges, da 

kendskabet endnu er begrænset, er det ikke en fremadrettet strategi. Derudover mener jeg ikke, at 

regeringens argument holder, da den positive holdning til det besøgte land ifølge Anholt er 

naturlig konsekvens. Målet om at styrke kendskabet til Danmark bør baseres på værdier for 

brandet frem for statistiske selvfølgeligheder, og der bør sigtes efter en mere langsigtet effekt. 
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Der er flere eksperter, der blander sig i debatten om, hvorvidt et brand for Danmark kan styrkes 

ved hjælp af handlingsplanen. Adjunkt og branding-forsker ved CBS, Søren Buhl Hornskov, og 

rektor ved Syddansk Universitet, Jens Oddershede, er enige om, at handlingsplanen mangler 

fokus (Dørge 2007). Der er for stor spredning i projekterne, og Hornskov pointerer, at der er 

risiko for, at indsatsen kommer til at stritte i alle retninger, og at kendskabet til Danmark næppe 

vil blive styrket (ibid). Dette stemmer overens med Gilmore (2002: 58-60), som mener, at et 

landebrand bør have et simpelt budskab for at være i stand til at skille sig ud fra mængden, og 

derfor kan man ikke forvente at inkludere alle positive aspekter ved et land. Et simpelt budskab 

for et land vil måske have en bedre gennemtrængningskraft, men igen er det vigtigt at se på, 

hvad formålet med indsatsen er. I afsnit 5.1.3 og 5.2.4 diskuterer jeg, hvad der kan skabe et bedre 

Danmarksbrand. 

 

4.2.5 Konsistensen i planen mangler 

Det beskrives i planen, at tusindvis af danskere hver dag videreformidler et forskelligt billede af 

Danmark, og at dette kan betragtes som mindre godt i forhold til, at der ikke skabes et entydigt 

billede af Danmark, men også positivt i den forstand at billedet bliver mere dynamisk. Planen 

skal forholde sig til begge dele, og således koordinere budskaber der ikke er strammere, end at 

der er plads til mangfoldighed (ØEM 2007: 24). Målet med den fælles kommunikationsplatform 

er blandt andet at skabe klarhed og konsistens i budskaber (ØEM 2007: 29), men hvordan kan 

det lade sig gøre, når tusindvis af danskere hver dag formidler forskellige billeder af Danmark? 

Et argument i handlingsplanen som understreger kommunikationsplatformens brugbarhed er, at 

kombinationen i denne er unik for Danmark. Selvom fx Sverige er meget lig nogle af brikkerne i 

platformen, er det kun Danmark, der kan fortælle hele historien (ØEM 2007: 29). Her mener jeg, 

at regeringen argumenterer i mod sig selv, idet de netop siger, at hele historien i platformen er 

unik for Danmark, men det er samtidigt i orden kun at bruge dele af platformen. Ifølge de 

Chernatony (2008: 19) er det i turisterhvervet især vigtigt for et land at brande sig og finde en 

niche for på den måde at differentiere sig fra andre lande. I betragtning af de Chernatonys teori 

er det altså vigtigt, at Danmark bliver markedsført som et unikt turistmål i udlandet for ikke at 

blive forvekslet med de andre skandinaviske lande. I planen gives der et eksempel på 

turismeområdet, hvor Danmark kan ”markedsføres som et fredfyldt, trygt og velfungerende land, 

hvor der er nem adgang til gode råvarer og ”simple living” af høj kvalitet” (ØEM 2007: 29). Det 

er ikke tydeligt, hvordan denne historie, fortalt med afsæt i platformen, er unik for Danmark i 
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forhold til fx Sverige. Der er både manglende konsistens i de budskaber og billeder, der med 

afsæt i kommunikationsplatformen skabes af Danmark, og i den argumentation regeringen 

bruger i handlingsplanen til at fremvise relevansen af den fælles kommunikationsplatform. 

 

4.3 VisitDenmarks plan og initiativer 

I dette afsnit beskrives VisitDenmarks plan i form af de initiativer der i forbindelse regeringens 

handlingsplan fremføres i udgivelsen ”Danmark som turistmål – Styrket offensiv global 

markedsføring af kystferie- og storbyturismen i Danmark 2007 – 2010”, december 2007 

(VisitDenmark 2007c). Store dele af udgivelsen er sammenfaldende med teksten i regeringens 

handlingsplan, og i det følgende vil jeg fremhæve det, jeg mener, er vigtigt i forhold til 

VisitDenmarks initiativer i forbindelse med handlingsplanen. 

 

VisitDenmarks mål er at vende tilbagegangen i dansk kystferieturisme, og at Danmark skal have 

sin andel af den globale vækst i storbyturismen. VisitDenmark har til ansvar at skabe en fælles 

platform for markedsføringen af Danmark som turistmål og herunder skabe synergi og slagkraft. 

Et af virkemidlerne til dette er den fælles kommunikationsplatform, hvorfra der skal udsendes 

sammenhængende, positive og klare budskaber om Danmark ud i verden (VisitDenmark 2007c: 

12). Kommunikationsplatformen er en del af regeringens handlingsplan for offensiv global 

markedsføring af Danmark, og VisitDenmark forener denne med den allerede eksisterende 

brandingplatform for dansk turisme, hvoraf blandt andet VisitDenmarks logo ”Danmarks-

hjertet” er en vigtig del. Derudover består denne brandingplatform af tre værdisæt, som 

VisitDenmark udviklede i 2001, og efterfølgende løbende har testet. Ifølge VisitDenmark lægges 

der ikke op til at bruge ét samlet slogan eller budskab for hele Danmark, men i stedet tages der 

udgangspunkt i regeringens fire hovedtemaer (se figur 4.1). Disse fire temaer kan tilpasses 

særlige målgrupper og mere konkrete budskaber (VisitDenmark 2007c: 12). Synergien mellem 

handlingsplanens kommunikationsplatform og VisitDenmarks eksisterende brandingplatform ses 

nedenfor i figur 4.3. 
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Tryg og bekymringsfri           Funktionelle fordele for turisten        Livskvalitet 
Nærvær            Nydelse 
Godt værtskab           Simple Living 
 
 

            Turisme værdier  
Hygge/uhøjtidelig  

  
 

Figur 4.3 Et sammenhængende Danmarksbillede (VisitDenmark 2007c: 15). 

 

I VisitDenmarks initiativer under handlingsplanen fokuseres der på to områder: 1) Kystferie og 

2) Storbyturisme. Ifølge VisitDenmark (VisitDenmark 2007c: 19) viser deres egne analyser, at 

øget vækst i kystferieturisme kan opnås ved stigning i kendskab, og målene er: 

 En stigning med ca. 3 – 10 procent i kendskab overfor prioriterede målgrupper og 

markeder 

 En presseomtale på prioriterede markeder til en værdi af 200 mio. kroner 

 Nye strategiske samarbejder med aktører uden for turismeerhvervet, heraf minimum to 

nye partnere om året. 

 

Disse mål vil VisitDenmark opnå ved at udvikle nye og gennemføre massive markedsførings-

aktiviteter, samt styrke samarbejdet med store danske virksomheder og organisationer 

(VisitDenmark 2007c: 19). Der er tre konkrete indsatsområder: 1) Øget synlighed af dansk 

kystferie, 2) Nye målgrupper gennem innovativ markedsføring og 3) Samarbejde og samordning 

(VisitDenmark 2007c: 22-26). 
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I indsatsen på området for storbyturisme har VisitDenmark sat nogenlunde de samme mål som 

på kystferieområdet, dog med to ændringer på henholdsvis 10 procent i stedet for 3 – 10 procent 

i stigning i kendskab og presseomtale til en værdi på i stedet 280 mio. kroner. Ligeledes er de tre 

indsatsområder svarende til dem for kystferieturismen. Udfordringen for dansk storbyturisme er 

ifølge VisitDenmark det manglende kendskab til de danske byer. Til dette tilføjer VisitDenmark, 

at der er en positiv sammenhæng mellem et stigende salg af rejser og kendskabet til Danmark 

(VisitDenmark 2007c: 29). 

 

4.4 Kritikpunkter i VisitDenmarks plan 

4.4.1 Markedsføringen skal suppleres med udvikling og dialog 

I afsnittet om kystferieturisme hvor de tre indsatsområder bliver beskrevet, er der primært fokus 

på markedsføring. To af indsatsområderne er udelukkende baseret på markedsføring, og et 

eksempel ses i VisitDenmarks egen formulering af, hvordan de mener, at kendskabet til 

Danmark skal styrkes: 

”For at klare sig i den knivskarpe konkurrence om turisterne er der behov for, at 

dansk kystferieturismes position på de prioriterede markeder adskiller sig fra 

konkurrenterne, ved at vi udvikler og afprøver nye markedsføringsværktøjer og 

metoder” (VisitDenmark (2007c: 24). 

 

For at kunne adskille sig fra konkurrenterne er det i mindst lige så høj grad vigtigt at udvikle og 

afprøve nye produkter og ikke kun fokusere på markedsføringen af nuværende produkter. Ifølge 

Anholts teori om competitive identity handler det netop om at skabe en identitet frem for kun at 

markedsføre sig, og et land skal gøre sig fortjent til sit omdømme frem for at konstruere det 

(Anholt 2007: 39). VisitDenmark forklarer senere, at nye markedsføringsværktøjer fx skal sætte 

dem i dialog med tyske, svenske og norske cykelturister, som herved inddrages i udviklingen af 

det danske kystferieprodukt. Her er der tale om en mulighed for at forbedre eksisterende 

produkter og få idéer til nye, hvilket jeg mener, er en væsentlig faktor for at øge kendskabet til 

Danmark i udlandet på en brugbar måde. VisitDenmark bør fokusere mere på den slags dialog og 

allervigtigst føre dialogen ud i livet, både for at forbedre produktet men også for at skabe 

grobund for mere dialog idet turisten kan se, at hans meninger betyder noget. Teorier om 

oplevelsesøkonomi (fx Jantzen og Rasmussen) pointerer vigtigheden af modtageren som 

medproducent, når der forbruges oplevelser, og det er derfor essentielt at inddrage turisten som 
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aktiv deltager. Det er væsentligt at se på forskellen mellem forbrug af traditionelle produkter og 

turistoplevelser, og dette diskuteres nærmere i afsnit 5.1.1 om turismemarketing. 

 

4.4.2 Danmark er mere end ét brand 

VisitDenmark har praktisk talt formuleret de samme målsætninger og indsatsområder for 

kystferie- og storbyturisme under det fælles formål fra regeringens handlingsplan at øge 

kendskabet til Danmark. Her mener jeg, at der trods fælles hovedformål, kan skabes mere 

nuancering og tilpasning til det produkt, der markedsføres. Kystferie og storbyferie er to 

umiddelbart meget forskellige produkter, og den strategi, baseret på den fælles 

kommunikationsplatform, der anvendes, fokuserer for meget på corporate branding-idéen om at 

have én samlet stemme. Ifølge Merkelsen (VisitDenmark 2007b) bør Danmark brandes som flere 

brands, og dette kan realiseres ved at opdele kystferie og storbyferie som to forskellige 

produkter, som brandes individuelt. I denne forbindelse skal målsætningerne tilpasses det enkelte 

produkt, og argumenterne bag målsætningerne bør ligeledes optimeres. I VisitDenmarks plan 

argumenteres det, ”at der er en positiv sammenhæng mellem salget af rejser og et stigende 

kendskab [til] Danmark” (VisitDenmark 2007c: 29). Det lyder umiddelbart som en selvfølge, at 

turister får bedre kendskab til Danmark, når de køber rejser hertil, og det bør ikke figurere som et 

argument i en handlingsplan. Det samme er tilfældet på kystferieområdet, hvor VisitDenmark 

skriver, at deres analyser viser, at øget kendskab til kystferie medfører vækst. Der er der dog her 

en mulighed for, at turister har fået kendskab til kystferie i Danmark uden at have været eller 

planlægger en sådan ferieform, men jeg vil mene, at argumentet er uden reel værdi. Sammenlagt 

bør VisitDenmark optimere virkemidlerne til at skabe kendskab til Danmark som turistmål med 

øget fokus på det individuelle produkt, og dette blandt andet ved tydeligere at identificere 

sammenhængen mellem indsatsen og øget kendskab. 

 

4.4.3 En fælles kommunikationsplatform skal nuanceres 

Et af regeringens virkemidler i indsatsen for at markedsføre Danmark er den fælles 

kommunikationsplatform (ØEM 2007: 4). Denne platform forener VisitDenmark med sin 

eksisterende brandingplatform, som det ses i figur 4.3. Resultatet af sammensmeltningen af de to 

platforme er de såkaldte funktionelle fordele for turisten, som ses i den yderste ramme i figuren. 

Mit kritikpunkt er her, at jeg umiddelbart ikke ser en klar sammenhæng mellem alle regeringens 

begreber fra kommunikationsplatformen og VisitDenmarks begreber. Et eksempel på manglende 
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sammenhæng er mellem ”afbalanceret” og ”nærvær og godt værtskab”, hvor VisitDenmark 

skriver: 

”Hygge underbygger det afbalancerede Danmark ved at tilbyde ”nærvær og godt 

værtskab” til turisten.” (VisitDenmark 2007c: 13). 

 

I handlingsplanen forklares der blandt andet i temaet om ”Danmark som et ansvarligt og 

afbalanceret land”, at Danmark er balancernes land, hvor der balanceres mellem fortid og 

fremtid, og at der er harmoni mellem familieliv og karriere, effektivitet og afslappethed. 

Desuden foreslås der, at Danmark på baggrund af denne del af kommunikationsplatformen kan 

markedsføres på den danske samfundsmodel (ØEM 2007: 27). Det er svært, at se den reference 

VisitDenmark knytter mellem nærvær, godt værtskab, hygge og afbalanceret med baggrund i den 

måde, regeringen beskriver dette tema. Andre dele af figur 4.3 passer bedre sammen, fx 

eksperimenterende, fri og frisind. Generelt vil jeg argumentere for, at sammenhængen i 

platformen er for vag til reelt at give et brugbart udgangspunkt til markedsføring af Danmark 

som turistmål. Udover at give for mange irrelevante sammenhænge, skaber sammensmeltningen 

forvirring, fordi der er for mange begreber til, at der kan gives et konkret billede af Danmark. 

Idéen om en fælles kommunikationsplatform er et vigtigt initiativ i en brandingstrategi for 

Danmark, men den bør nuanceres i forhold til de enkelte indsatsområder. 

 

4.5 Opsamling 

For at give et overblik over kritikpunkter diskuteret i afsnit af 4.2 og 4.4 har jeg i nedenstående 

to tabeller opstillet overskrifterne til kritikpunkterne samt kort uddybning heraf. Kritikpunkterne 

fra regeringens handlingsplan og VisitDenmarks initiativer herunder kan overordnet opdeles i to 

problematikker. Det første drejer sig om manglende fokusering indadtil, hvor de to planer 

fokuserer for meget på kun at synliggøre Danmark udadtil i målet om at skabe et tydeligt billede 

af Danmark i udlandet. Det er et mål i sig selv at synliggøre landet, men jeg mener, at en plan for 

at skabe et brand for Danmark bør baseres på mere end det. Derudover kan det diskuteres, om 

handlingsplanen og initiativerne er optimale for en synliggørelse i sig selv. Det mener jeg ikke, 

da der både mangler et fælles værdigrundlag bag planen, og kommunikationsplatformen mangler 

konsistens. Det andet kritikpunkt er, at Danmark, og måske lande i det hele taget, er for 

kompleks til at have ét brand, og derfor bør der tænkes mere på, hvilke værdier Danmark skal 

markedsføre og brande. Disse værdier mener jeg, skal findes på et lavere niveau end i en samlet 
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handlingsplan. Det er de to problemområder, jeg vil diskutere i del 5, som jeg har valgt at dele op 

i to dele under argumenterne ”Fokuser på indadvendte investeringer frem for udadvendt 

marketing” og ”Danmark er for kompleks til kun at have ét brand”. 

 

Følgende punkter er vurderet relevante til kritik og diskussion af regeringens handlingsplan

 

Formålet med målet er ikke relevant 

 

Et mål om at være blandt top ti blandt OECD-landene 

og de nye vækstlande bør ikke være et mål i sig selv. 

Planen mangler et fælles 

værdigrundlag 

 

Der er mange interessenter bag handlingsplanen og ikke 

nødvendigvis et fælles værdigrundlag. 

Danmark skal selv skabe behov 

 

Danmark skal ikke kun leve op til turisters behov, men 

også udbyde oplevelser. 

Kendskab alene skaber ikke et bedre 

Danmarksbrand 

 

Øget positiv syn på Danmark er en naturlig følge af øget 

kendskab, og har ikke nødvendigvis noget med et 

forbedret brand at gøre. 

Konsistensen i planen mangler 

 

Der mangler konsistens i de budskaber regeringen giver 

med hensyn til kommunikationsplatformen. 

 

Følgende punkter er vurderet relevante til kritik og diskussion af VisitDenmarks initiativer 

 

Markedsføringen skal suppleres med 

udvikling og dialog 

VisitDenmark satser for meget på markedsføring, men 

skal også kunne leve op til denne ved at inddrage 

turisten som medproducent. 

Danmark er mere end ét brand 

 

Kystferie og storbyferie er to forskellige produkter, og 

bør markedsføres og brandes således. 

En fælles kommunikationsplatform 

skal nuanceres 

Den sammensatte kommunikationsplatform mangler 

sammenhæng, og giver ikke et konkret billede af 

Danmark. 

 
Tabel 4.5 Oversigt over kritikpunkter i regeringens handlingsplan og VisitDenmarks initiativer. 
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5. Diskussion 

Efter at have set på kritikpunkter i regeringens og VisitDenmarks planer i del 4, vil jeg i den 

følgende del af specialet diskutere disse kritikpunkter på baggrund af den teoretiske diskussion i 

specialets del 3, og ved at inddrage nye vinkler blandt andet fra en mere turismepræget 

betragtningsmåde fra forskellige eksperter på området. Ved at anvende teorier om branding og 

oplevelsesøkonomi mener jeg, at en del af forudsætningerne for en diskussion af 

handlingsplanen er skabt, men det er også vigtigt at inddrage teori om turisme for bedre at kunne 

forstå omdrejningspunktet for diskussionen. Derfor vil jeg i afsnit 5.1.1 se på turismemarketing, 

og hvordan dette adskiller sig fra traditionel marketing og efterfølgende løbende inddrage 

turismeperspektivet i sammenhold med de tidligere diskuterede teorier om oplevelsesøkonomi 

og branding. 

 

5.1 Fokuser på indadvendte investeringer frem for udadvendt marketing 

Som pointeret i opsamlingen i del 4, opdeler jeg min kritik af handlingsplanen og VisitDenmarks 

initiativer herunder i to overordnede problemområder. Del 5.1 med underpunkter behandler den 

første problematik, hvor jeg mener, at der i højere grad bør fokuseres på indadvendt investering 

kontra udadvendt kommunikation i forbindelse med markedsføring og branding af Danmark. 

 

5.1.1 Turismemarketing er andet end bare marketing 

De traditionelle marketingsparametre adskiller sig fra de faktorer, der spiller ind, når 

turismemarketing tages i brug. Seniorforsker ved Center for Regional- og Turismeforskning, 

Ann Hartl (2007), har belyst emnet, og diskuterer forskellen på de to marketingsformer. 

Forskellen ligger i, at virksomheder i turisterhvervet ikke har kontrol over deres marketingmix i 

samme grad som vareproducerende virksomheder. Dette stemmer overens med Therkelsens 

(2007: 222) pointe om, at kommunikationen er lettere at styre for producerende virksomheder 

end for en markedsfører af et land. Dette skyldes blandt andet forhold, som at det er svært at 

have kontrol over parametre som fx hoteller, attraktioner og infrastruktur. Hartl (2007: 111-119) 

samler disse forhold under begreberne uhåndgribelighed, udelelighed, variabilitet og flygtighed. 

Hartl (2007: 119-120) konkluderer, at der er et behov for ændret tilgang til marketingteorien på 

turismeområdet, hvor der i højere grad skal fokuseres på netværksteorier, samarbejde mellem 

konkurrenter (kaldet co-option) og på kundes oplevelser under hele rejsen. 
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Som Hartl angiver, er det ikke muligt at kontrollere marketingparametrene for turismeprodukter, 

og VisitDenmark skal derfor være varsom med at forvente at kunne styre markedsføringen af et 

så stort turistprodukt som kystferieturisme (jf. afsnit 4.4.1). Ifølge Hartl (2007: 119) skal der i 

stedet for fokusering på marketingværktøjer, fokuseres på samarbejde mellem organisationer, og 

på at disse får en forståelse af den indbyrdes afhængighed. Dette stemmer overens med pointer 

fra Morgan et al.s (2003) casestudie om New Zealand, der viser vigtigheden i inddragelse af 

private såvel som offentlige interessenter og herunder også befolkningen. Sammenlægges Hartl 

og Morgan et al.s argumenter, betyder det, at interessenterne i en nation brandingstrategi for 

Danmark skal samles, og et samarbejde omkring en fælles vision udarbejdes. Janne Liburd, 

lektor og leder på Center for Turisme, Innovation og Kultur på SDU, mener dog, at der mangler 

en samlet vision for Danmark, og at turisternes synspunkter også bør inddrages. Hun pointerer, at 

VisitDenmarks fokus er udadrettet, og at selve produktet bliver overset (Formsgaard 2008). For 

at Danmark succesfuldt kan brandes som turistmål er det essentielt, at der udarbejdes en samlet 

vision for hvordan Danmark skal brandes, hvor alle interessenter inddrages. Interessenter 

inkluderer her både private og offentlige organisationer såvel som befolkningen og potentielle 

turister. 

 

5.1.2 Handlingsplanens formål bør være mere end bare markting 

Som diskuteret i afsnit 4.2.1 kan der sættes spørgsmål ved planens formål og målgruppe, hvor 

Merkelsen (VisitDenmark 2007b) mener, at målsætningen for regeringens handlingsplan bør 

optimeres. Merkelsen (ibid.) mener også, at regeringens budget for planen på 412 mio. kroner er 

beskedent, og derfor skal bruges med omhu. I sin diskussion af turismepolitik i teori og praksis 

pointerer Kvistgaard (2007: 123), at for at realisere målene i en turismepolitik, er 

sammenhængen i designet afgørende. Et design består af tre faktorer: 1) de opstillede mål, 2) 

midler i forhold til målene og 3) de løsninger og instrumenter der anvendes. Selvom 

turismedelen af regeringens samlede handlingsplan ikke decideret er en turismepolitik, synes den 

at indeholde turismepolitisk karakter i form af, at den er ”designet til at løse problemer i relation 

til turisme(udvikling)” og ”et styringsredskab for ønsket eller uønsket turismeudvikling i et 

givent geografisk område”, som er måden, hvorpå Kvistgaard (ibid.) beskriver en turismepolitik. 

Ifølge Kvistgaards teori er det altså vigtigt, at planens budget stemmer overens med de opstillede 

mål, hvilket ifølge Merkelsen (VisitDenmark 2007b) ikke er tilfældet. Christian Tangkjær, 

udviklings- og kommunikationschef hos Business Education College, er af samme mening, og 
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pointerer, at der skal prioriteres mere i planen i forhold til budgettet (Danmarks Radio 2007). 

Den tredje faktor i Kvistgaards design der er medvirkende til en turismepolitiks succes, er de 

løsninger og instrumenter der anvendes, og her er Merkelsens (VisitDenmark 2007b) bud, at 

fokus bør holdes på sikre og velafprøvede markedsføringsværkstøjer, og dette fordi budgettet er 

beskedent. Dette er dog ikke VisitDenmarks plan, der netop udtrykker, at nye og innovative 

markedsføringsværktøjer skal tages i brug for at skabe stigende omsætning og værditilvækst i 

kystferieturisme (VisitDenmark 2007c: 19). Sammenholdt med Hartls pointer om at 

turismemarketingparametre er svære at kontrollere, er udvikling af nye markedsføringsværktøjer 

med begrænsede midler en stor satsning. Målsætningen for VisitDenmarks plan bør derfor 

optimeres i forhold til de tilgængelige ressourcer. 

 

I forhold til Kvistgaards design af en turismepolitik er sammenhængen i designet afgørende for, 

om de opstillede mål kan realiseres. 

”Det kan ikke nytte noget, at man brændende ønsker sig flere turister i et område, 

og man så ikke har politisk villighed til at ville bevilge tilstrækkeligt mange midler 

til, at man faktisk kan udvikle tiltrækkende oplevelser og derefter markedsføre disse 

oplevelser” (Kvistgaard 2007: 123). 

 

Kvistgaards kommentar er ikke alene en diskussion om nødvendigheden af tilstrækkelige midler 

fra politisk side, men han tydeliggører også essensen af en turismepolitik, hvor udvikling af 

tiltrækkende oplevelser og derefter efterfølgende markedsføring er vigtig. Regeringens 

handlingsplan afspejler dette i oversigten over ”Danmarks om turistmål – udfordringer, 

initiativer og indsats”, hvor der under indsats for kystturismen står, at ”der skal udvikles nye 

oplevelsesprodukter, som synliggøres gennem innovativ markedsføring” (ØEM 2007: 42). Her 

er målet altså også at udvikle nye produkter. Dette forankres dog ikke i VisitDenmarks initiativer 

på kystferieturismeområdet, hvor to ud af tre indsatsområder udelukkende er baseret på 

markedsføring, og den tredje handler om samarbejde og samordning (jf. afsnit 4.3 og 4.4.1). 

Dette stemmer ikke overens med Anholt (2008: 31), som mener at et lands kendskab ikke er 

skabt gennem kommunikation, og kan derfor heller ikke ændres gennem kommunikation. Denne 

teori stemmer overens med Liburds argument om, at der i handlingsplanen ikke sættes nok fokus 

på Danmarks turistprodukt, netop fordi planen kun er udadrettet (Formsgaard 2008). I 

sammenhæng hermed argumenterer Morgan et al. (2003) og Fan (2006) i forbindelse med best 
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practice af nation branding, at marketing kun er en del af en nation brandingstrategi, og at det 

politiske aspekt også spiller ind. Hvis målet med handlingsplanen, og herunder især 

VisitDenmarks initiativer om at skabe kendskab til Danmark gennem markedsføring, 

sammenlignes med disse teorier, opstår spørgsmålet om markedsføring er tilstrækkeligt, eller om 

det skal mere til? Ifølge Anholt (2008: 23 og 31) er investeringer vigtigere end kommunikation, 

og han tilføjer, at marketing er at ødsle penge væk, penge som i stedet kunne bruges på 

investeringer i politik, virksomheder, produkter, services, bygninger, kunst m.m. I forhold til de 

midler der foreligger, vil jeg argumentere, at VisitDenmark bør ændre planens målsætning til at 

fokusere mindre på udvikling og afprøvning nye markedsføringsværktøjer og mere på 

indadvendte investeringer i både generelle erhvervsanliggender og i turisterhvervet til fordel for 

befolkningen såvel som udenlandske turister. 

 

5.1.3 Danmarks brand bør bygges på at fælles værdigrundlag  

I afsnit 4.2.2 diskuterede jeg et manglende fælles værdigrundlag i regeringens handlingsplan, og 

dette har konsekvenser for planens succes. Merkelsen (2006: 4) argumenterer for, at så længe der 

ikke eksisterer et fælles værdigrundlag, kan Danmark ikke brandes, og det gælder også et samlet 

værdigrundlag hos befolkningen. Forfatter og lektor ved CBS, Ooi (2004: 107) tilslutter sig 

idéen med, at lokalbefolkningens indstilling har betydning for markedsføringen af et land og 

herunder især holdningen overfor turisme i landet. I Oois (2004) casestudie af Danmarks 

brandingstrategi i år 2000 fremgår det, at der er forskellige holdninger til, hvorvidt en fælles 

branding af Danmark er en god idé. En af pointerne er, at det er vigtigt, at befolkningen støtter 

op om brandet, hvilket i dette casestudie ikke udelukkende var tilfældet. I deres casestudie af 

New Zealands nation branding påpeger Morgan et al. (2003) også vigtigheden af befolkningens 

accept blandt andet med henvisning til landets størrelse. 

 

For at se på hvad der kan skabe et fælles værdigrundlag, kan Kotlers markedsføringsteorier 

inddrages. Kotler (1997: 115, 237-240) diskuterer begreberne ”inward-oriented” og ”outward-

oriented” som strategier til at markedsføre nationer, og disse begreber kan være brugbare til at 

diskutere handlingsplanens fokus. En inward-oriented strategi fokuserer på indadvendte 

virkemidler til, hvordan et lands brand kan forbedres, hvor outward-oriented modsat har fokus på 

omverdenen uden for landet. Kotler (1997: 240) tilføjer den tredje strategi ”mixed” som en 

blanding af disse, og selvom hans definitioner bygger på økonomiske strategier, mener jeg også, 
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at begreberne kan anvendes til at diskutere nation branding overordnet set. Ooi (2004: 108) 

argumenterer for, at et fælles værdigrundlag er nødvendigt for at få befolkningens støtte, og det 

er derfor ikke nok at udsende positive budskaber om brandet, men det også er nødvendigt at 

kunne levere produktet og mobilisere lokal støtte til brandet. I overensstemmelse med Ooi og 

Kotler kan der argumenteres for, at planen med fordel kan tilføjes indadvendte strategier og 

således blive til en mixed strategi. Et klart og positivt billede af Danmark bør ikke udelukkende 

skabes ved offensivt at markedsføre Danmark i udlandet, men i stedet bygge på en nation 

brandingstrategi med et holdbart grundlag, som har afsæt i landets befolkning og de 

grundlæggende værdier, som denne står for. Grundlæggende værdier skal i denne forbindelse 

forstås i forhold til værdier, som er nationalt forankret i den danske kultur. Ifølge professor 

Edgar H. Schein (2001: 45-46) er essensen af national kultur de værdier, som bliver taget for 

givet for, hvordan ting er og skal være, også kaldet ”tacit assumptions”. Teorier (fx Anholt) om 

nation branding pointerer netop, at markedsføringen af et land skal afspejle, det turisten møder, 

når han besøger landet, og opbakning fra lokalbefolkningen er forudsættende for, at denne 

afspejling bliver autentisk. Det er derfor nødvendigt, at befolkningen kan relatere til det 

Danmarksbrand, der bliver skabt, da befolkningen er med til at kommunikere brandet. 

Regeringen skal derfor sørge for at definere et Danmarksbrand på baggrund af et fælles 

værdigrundlag skabt mellem alle interessenter i branding af Danmark, og heriblandt 

befolkningen. Tilføjelse af indadvendte strategier i en nation brandingstrategi for Danmark giver 

mulighed for, at befolkningen integreres i de brandværdier, som Danmark skal brandes og 

markedsføres på. 

 

5.1.4 Oplevelser bør inddrages som indsatsområde 

I en optimering af målsætninger for regeringens og VisitDenmarks planer og initiativer for 

offensiv global markedsføring af Danmark er det interessant at inddrage oplevelsesøkonomi som 

supplement til traditionel marketingteori om behov og branding. I både oplevelsesøkonomien (fx 

Jantzen og Bærentholdt) og teori om turisme (fx Sørensen og Kvistgaard) diskuteres det, om 

(turisme)oplevelser er efterspørgsels- eller udbudsstyrende, og i begge tilfælde kan der 

argumenteres for et ’både og’. Ud fra flere forfatteres (fx Sørensen, Simonsen og Kvistgaard) 

synspunkter i forhold til dansk turisme ses det som problematisk, at turismen primært er 

efterspørgselsstyret. Hvis denne anskuelse holdes op mod oplevelsesøkonomiens pointer om, at 

oplevelser ikke kun opsøges reaktivt (jf. afsnit 3.2.3) og at emotioner er motivationsfaktoren for 
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oplevelser (jf. afsnit 3.2.4), er det relevant at se på muligheder for at forbedre handlingsplanen i 

retning af at være mere udbudsstyrende. Derudover er det som diskuteret i afsnit 3.2.1 vigtigt at 

fokusere på forbrugerens individuelle behov og behov for at transformere sig og blive en del af 

oplevelsen. Fordelen ved at turisten bliver en del af oplevelsen er, at han måske indlever sig 

mere, og derefter er bedre og mere villig til at videreformidle sin oplevelse. Turisten kan herved 

blive en slags mini-ambassadør for oplevelser i Danmark, og føle en stærkere tilknytning til 

Danmark. Hartl (2007: 111-112) pointerer ligeledes, at produktion og konsumption er 

uadskillelige (udelelighed), da turisten selv skal være til stede under leverancen af turistydelsen, 

og derfor er det essentielt at forstå kundens rolle som aktiv deltager. Lund (2005) og Rasmussen 

(2007) påpeger, at produkter kun er en ramme for oplevelser, som turisten selv udfylder (jf. 

afsnit 3.2.1), og det er derfor i høj grad vigtigt at se på turistens rolle i forbindelse med branding 

af Danmark som turistmål. Rammen omkredser kun oplevelsen, og kan ikke direkte styre, 

hvordan turisten agerer inden for rammen. Samtidigt er rammen uadskillelig fra oplevelsen, idet 

turisten skal være aktiv deltager, for at oplevelsen finder sted. Et eksempel kunne være Tivoli 

som ramme for en turistoplevelse, hvor turisten selv bestemmer, hvad han vil se og prøve i 

Tivoli, men oplevelsen ville ikke være der, hvis Tivoli ikke udgjorde rammen. 

 

Når turister rejser til Danmark, kan det siges, at Danmark er rammen for oplevelser, der bliver 

styret af, hvad turisten møder. Både i form af at turisten søger at dække et nydelsesbehov, og at 

han opsøger oplevelser uden forinden at have et behov. Den omvendte situation ville, meget 

basalt sagt, være at turisten tager til Danmark, og bestiller et hotelværelse fordi han er træt, 

finder en restaurant at spise på fordi han er sulten, og besøger H. C. Andersens hus, fordi det har 

han læst i en guidebog, at han bør se. Dette kunne synes at være den forudindtagede indstilling 

regeringen har, når de under indsatsområdet for storbyturisme skriver, at der skal udvikles 

rejsepakker, der lever op til storbyturisternes behov (jf. afsnit 4.2.3). Her anvendes en 

efterspørgselsstyret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i turistens eksisterende behov, men 

Jantzen m.fl. mener ikke, at oplevelser er behov, og de kan derfor ikke dækkes på samme måde 

som regulære behov. Både regeringen og VisitDenmark formulerer i deres planer under 

indsatsen for storbyturisme, at det er ”De store byers unikke oplevelser” (ØEM 2007: 63) og 

”byernes oplevelsesprodukter” (VisitDenmark 2007c: 29), der skal markedsføres. Således er der 

fra de to afsenderes side fokus på oplevelser, og derfor mener jeg, at to ting bør overvejes i 

forbindelse med indsatsen for storbyturisme: 
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1) Hvad er forskellen på oplevelser og behov? 

2) Skal indsatsen være efterspørgsels- eller udbudsstyret? 

 

Som diskuteret i afsnit 3.2.4 er det i forbindelse med branding af Danmark væsentligt at se på, 

hvad der motiverer oplevelsen, idet det er afgørende for, om der skal søges at dække et behov 

eller skabes en oplevelse. Ifølge Jantzen og Vetners model over oplevelsens struktur (jf. figur 

3.2.4) er emotioner og nydelse motivationsfaktorer, og forbrugere er ofte ikke bevidste om dette. 

Det er derfor svært at leve op til turisters behov, når det ikke er bevidst, hvad de søger. Ligeledes 

søger turister proaktivt oplevelser, hvilket i nogle tilfælde kunne betyde, at turister ikke lader sig 

nøje med det eksisterende udbud. Det er derfor ikke nok, at handlingsplanen er styret af 

efterspørgsel og behovstilfredsstillelse, men der skal også udbydes oplevelser. Danmark som 

turistmål bør være en ramme, hvor turisten selv styrer, hvad han vil opleve, og derfor skal 

rammen være optimal for dette. Det betyder, at der skal være et udbud af oplevelser, som kan 

tilrettelægges af turisten selv i forhold til dennes måske ubevidste søgen på nydelse. 

 

5.2 Danmark er for kompleks til kun at have ét brand 

I del 5.1 argumenterede jeg for, at regeringens handlingsplan for Danmark som turistmål og 

VisitDenmarks initiativer i forbindelse hermed i højere grad bør have et indadvendt fokus i 

stedet for primært at fokusere på markedsføring udadtil. Dette indadvendte fokus vil jeg udvide 

til diskussionen om, hvordan Danmark kan brandes, hvor jeg vil inddrage diskussioner fra del 

3.1 i forhold til kritikpunkter udpeget under del 4.2 og 4.4. 

 

5.2.1 Danmark skal ikke kun markedsføres men også brandes 

For at kunne skabe et klart og tydeligt billede af Danmark som turistmål er det som diskuteret i 

afsnit 5.1.3 vitalt med et fælles værdigrundlag, som samtidigt med at afspejle den danske 

befolknings værdier også skaber unikke værdier, der differentierer Danmark fra andre turistmål. 

Her mener jeg, det er vigtigt at inddrage brandingteorier, som giver en ekstra vinkel i forbindelse 

med markedsføring af Danmark. Der er en vis enighed blandt eksperter på området om, at lande 

kan brandes, og hvis vi ser på fænomenet i et dansk sammenhæng, mener artikelforfatter og 

gæsteforelæser Rune Dalgaard (2008: 1), at det ikke længere er et spørgsmål om, at et sted skal 

brande sig, men et spørgsmål om hvordan stedet brander sig godt. Dalgaard ser på branding i 

forhold til danske kommuner, men kommer også med generelle idéer om, hvordan en 
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brandingstrategi for et sted bør udarbejdes. Her fokuseres der på branding og ikke 

markedsføring. Der er forskel på at markedsføre og brande et land, og en diskussion af 

handlingsplanen bør tage højde for dette. Markedsføring handler om at skabe kendskab, hvor 

branding er en specialisering, og handler om at skabe værdi til et produkt, firma, land etc. og 

derved gøre brandet unikt i forhold til konkurrenter (Bjerring 2008). Administrerende direktør 

for Huset Markedsføring, Christian Bjerring, pointerer: 

”… hele hemmeligheden ligger i beslutningen omkring, hvad det pågældende 

brand skal stå for i forbrugerens eller målgruppens bevidsthed. Det handler med 

andre ord ikke om at være kendt, men at være kendt for noget helt specielt…” 

(Bjerring 2008). 

 

Det er tydeligt kommunikeret i planen, at der er tale om markedsføring af Danmark. Både i titlen 

og gennem planen bliver begrebet ’markedsføring’ konsekvent brugt, og begrebet ’brand’ bliver 

kun brugt fire gange i alt under ”Analyse af kendskabet til Danmark” s. 14 og 19 og under 

”Initiativer for Danmark som uddannelsesland” (ØEM 2007). Ud fra dette er målet med planen 

umiddelbart at gøre Danmark mere synlig. Dog mener jeg, at regeringens mål med at ”skabe et 

klart og positivt billede af Danmark i udlandet”, kan opfattes som et ønske om at skabe et brand. 

Dette understøttes i flere af Bendt Bendtsens udtalelser, blandt andet i en pressemeddelelse i maj 

2007, hvor han taler om ’Danmarks brand’ og på hjemmesiden brandingdanmark.dk, der som et 

tiltag i handlingsplanen blev oprettet et år efter lancering af planen. 

”Behovet for at brande eller markedsføre Danmark er uomtvisteligt. Vi skal styrke 

kendskabet til alt, hvad vi har at byde på for både investorer, kompetente 

medarbejdere, studerende og turister”. Bendt Bendtsen (brandingdanmark.dk 

2008). 

 

Ifølge Dalgaard (2008: 2) er det netop vigtigt at brande sig og skille sig ud. Han argumenterer, at 

for at få en særlig plads i folks bevidsthed, skal et sted differentiere sig på særlig vis. Et mål om 

at skabe et positivt og klart billede af Danmark bør følge dette, og hertil hører en strategi for 

branding. Hvis markedsføring kan kategoriseres som mere overordnet synlighed, bør der derfor 

fokuseres mere på differentiering og branding af Danmark. Dalgaard (2008: 2) pointerer, at god 

branding handler om mere end opmærksomhed, det skal også være noget særligt og være 

relevant for det pågældende sted. Ifølge de Chernatony (2008: 19) er det især i turisterhvervet 
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vigtigt at brande sig, fordi mange destinationer ofte har identiske påstande om smuk natur, venlig 

lokalbefolkning etc. Det er essentielt at finde en niche, hvor landet kan differentiere sig fra andre 

lande. Dette skal endvidere ses på langsigtet basis for ikke at forekomme flygtigt (ibid.). 

 

Der er væsentlig forskel på, om Danmark skal brandes eller markedsføres, og det er vigtigt, at 

regeringens mål med handlingsplanen er tydelig. Der skal således ikke være tvivl, om der er tale 

om en plan for markedsføring af Danmark eller en brandingstrategi. VisitDenmark skriver i 

deres plan at ”VisitDenmark er den nationale turismeorganisation, der har til opgave at varetage 

den overordnede branding og markedsføring af Danmark som turistmål samt koordinere og 

udvikle dansk turisme” (VisitDenmark 2007c: 7). VisitDenmark refererer altså både til 

markedsføring og branding, hvilket er vigtigt, men det er derfor også vigtigt at kunne adskille 

disse. En opdeling bør tænkes ind i forbindelse med en optimering af handlingsplanen og 

initiativerne herunder, således at initiativer og tiltag tilpasses målsætningerne. Hvis målet er at 

skabe et Danmarksbrand og et unikt billede af Danmark, er differentiering og branding 

afgørende. 

 

5.2.2 Den fælles kommunikationsplatform er for vag til skabe et Danmarksbrand 

I regeringens handlingsplan opsummeres det, at  

”Ved hjælp af en fælles kommunikationsplatform skal der kommunikeres et mere 

klart og stringent billede ud til resten af verden under behørig hensyntagen til de 

enkelte målgrupper” (ØEM 2007: 4). 

 

Som diskuteret i afsnit 4.2.5 forsvinder det unikke i kommunikationsplatformen, når der kun 

anvendes dele af den, i forhold til fx at differentiere Danmark fra Sverige. I afsnit 4.4.3. 

kritiserede jeg kommunikationsplatformen for at være for vag og usammenhængende, fordi når 

der skal skabes et billede, som inkorporerer alle Danmarks værdier i forhold til de fem 

indsatsområder (herunder Danmark som turistmål) anvendes der for vage og ukonkrete 

beskrivelser samtidigt med at overblikket mistes. Som platformen er udformet i regeringens 

handlingsplan, giver den ikke et klart og stringent billede af Danmark, og langt fra et unikt 

billede som kan differentiere Danmark fra andre lande. 
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For at kunne skabe et unikt billede af Danmark er det, som diskuteret i afsnit 5.2.1, i højere grad 

branding, der skal fokuseres på frem for markedsføring med sigte på synlighed. Erfaringer fra 

Oois casestudie viser, at der i Danmark i 2004 ikke var national støtte til en fælles 

brandingstrategi. Samtidigt viser et citat fra VisitDenmark, at der allerede i år 2000 var et ønske 

om en mere klar profil af Danmark i form af en fælles strategi (Ooi 2004: 121). At der i 

regeringens handlingsplan fra 2007 stadig er et ønske om at skabe et klart billede af Danmark 

(ØEM 2007: 4), tyder på, at brandingstrategien i år 2000 ikke resulterede i en klar profil. Oois 

(2004: 120) analyser viser, at den manglende tilslutning til brandingstrategien blandt andet 

skyldes, at nogle af de lokale turistkontorer ikke bakkede op omkring den, fordi de betragtede 

brandet som irrelevant, og så strategien som negativ national styring fra VisitDenmark. 

”Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark” er planlagt af regeringen, og 

VisitDenmark står for udførelsen af indsatsen på kyst- og storbyturismeområderne. Planen er 

altså igen forankret ovenfra på nationalt niveau, og spørgsmålet er, om det igen vil skabe uvilje 

på lokalplan. For at imødegå endnu en manglende tilslutning bør handlingsplanen og 

VisitDenmarks initiativer herunder tilgodese de lokale turistkontorers behov. Ifølge Ooi (2004: 

122) blev det brand VisitDenmark skabte i år 2000 for vagt og bredt, og kunne derfor tolkes på 

for mange måder. Samtidigt viser casestudiet, at der er behov for flere vinkler på et 

Danmarksbrand for at kunne opnå opbakning blandt turisterhvervets forskellige interessenter. 

Oois betragtninger fra brandingstrategien i år 2000 er på nogle punkter også kendetegnende for 

handlingsplanen anno 2007, men Ooi forklarer dog ikke, hvordan et Danmarksbrand med 

fleksibilitet kan realiseres. Merkelsens (2006: 5) argumenter stemmer overens med Oois på det 

punkt, hvor de begge mener, at Danmark er for kompleks til at have én samlet brandingstrategi. 

Csaba (2005: 148) har samme holdning med sit argument om, at nation branding bør tage højde 

for landets forskellighed og variation i stedet for at fokusere på indordning og ensartethed. 

 

Sammensmeltningen af regeringens kommunikationsplatform og VisitDenmarks eksisterende 

brandingplatform (jf. figur 4.3) er for usammenhængende og dermed for vag til at give et klart 

og tydeligt billede af Danmark. Derudover mangler der et grundlag for og en forklaring på, 

hvordan en kommunikationsplatform, der dækker fem vidt forskellige indsatsområder (Danmark 

som kreativ nation, Danmark som uddannelsesland, modernisering af eksportfremme osv.), uden 

videre tilpasning kan sammenlægges med en brandingplatform for Danmark som turistmål. Som 

diskuteret i 4.2.5 mangler der konsistens i regeringens kommunikationsplatform, som jeg derfor 
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ikke mener, kan bruges til at skabe et unikt billede af Danmark. Platformen bør optimeres i 

forhold til at fungere som byggesten i en succesfuld brandingstrategi for Danmark. 

Sammenhæng er afgørende for at kunne skabe et klart og tydeligt billede, og mit argument er, at 

når alle Danmarks brandværdier skal med, bliver kommunikationsplatformen for intetsigende i 

forhold til den enkelte værdi. 

 

5.2.3 Et Danmarksbrand skal skabes på flere niveauer 

Den fælles kommunikationsplatform som inkorporerer alle fem indsatsområder i regeringens 

handlingsplan, bør, som blandt andet Csaba (2005: 148) mener, hælde mindre til corporate 

brandingidéen med at have en samlet stemme udadtil, og kan i stedet nuanceres ved at tænkte 

mere i produkt branding, hvor hvert enkelt produkt tillægges unik værdi. Merkelsens teori om at 

brande Danmark som flere brands kan sammenlægges med Dinnies ”The nation-brand 

architecture model” (figur 3.1.2), og resultatet ses i figur 5.2.3. Ved at sætte handlingsplanens 

indsatsområder ind i denne model skabes der et Danmarksbrand på flere niveauer med mulighed 

for at brande kystferie og storbyferie som to individuelle brands. De fem indsatsområder 

indsættes på andet niveau, og under initiativet for ”Danmark som turistmål” indsættes ”Styrket 

indsats for kystturismen” og ”Styrket indsats for markedsføring af storbyturismen” på tredje 

niveau. 

 

Overordnet brand 

 

 

Brand 
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Figur 5.2.3 Model for Danmarksbrandet. 
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Denne opdeling af Danmarksbrandet i tre niveauer giver mulighed for individuelt at brande de 

fem indsatsområder, og på nederste tredje niveau koncentrere sig om de underliggende initiativer 

på produktniveau. På dette nederste niveau kan en brandingstrategi tilrettelægges mere konkret 

til den enkelte indsats, således at kommunikationsplatformen bliver nuanceret i forhold til 

henholdsvis kystferieturisme og storbyturisme. 

 

Samtidigt med at der skabes produktinddeling, er det vigtigt, at der er sammenhæng i den 

kommunikation, der udsendes. Derfor er det ikke nok kun at anvende produktbranding, men der 

skal, som Schultz et al. (2005: 15) pointerer, også kommunikeres loyalt overfor det overordnede 

budskab. Derfor har jeg i figur 5.2.3 udskiftet niveaubegreberne fra Dinnies model til 

henholdsvis ’overordnet brand’, ’brand emne’ og ’underordnet brand’. Forskellen fra Dinnies 

begreber ligger i, at de underordnede brands i modsætning til standalone brands stadig har klar 

reference til det overordnede brand, men pointen er, at der for hver brand skal laves en 

brandstrategi med tilhørende kommunikationsplatform, markedsføringsinitiativer, 

produktudvikling, segmentering etc. Regeringen og VisitDenmark skriver i deres planer, at 

kommunikationsplatformen kun er et afsæt for markedsføringen, og at den kan tilpasses 

målgrupper. Platformen er for vag til at skabe et unikt Danmarksbrand, når der frit kan ’plukkes’ 

i budskaberne (jf. afsnit 4.2.5), men selve budskaberne i platformen kan anvendes. Dette kunne 

ske ved at implementere de dele af platformen, som passer til de brandværdier, hver enkelt 

underordnede brand dækker over. For at imødekomme den kompleksitet der er i et overordnet 

Danmarksbrand og den kommunikative udfordring i målet om at skabe et stringent og unikt 

Danmarksbillede, kan der med fordel udvikles en model for et Danmarksbrand, der som i figur 

5.2.3 opdeler brandet i tre niveauer. I denne model skal den fælles kommunikationsplatform 

afstemmes og udvikles på produktniveau. 

 

5.2.4 Et Danmarksbrand skal indeholde værdier, der er værd at rejse efter 

Ved at operere på produktniveau (jf. figur 5.2.3) er det muligt at imødekomme handlingsplanens 

manglende fokus, og dette stemmer overens med Oois synspunkter om, hvordan en 

brandingstrategi for Danmark bør se ud. Den vigtigste pointe i Oois analyse fra 2004 er 

opmærksomheden omkring todelingen i destination brandingkampagner, det som Ooi (2004: 

108) kalder ”poetics and politics”. Udover at kommunikere positive billeder af landet via 

”poetics” skal en brandingkampagne levere produktet i ”politics”. En af Oois (2004: 118) pointer 
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som understreger dette, er at brandingautoriteter ikke alene kan kontrollere de billeder, der 

kommunikeres omkring landet, som fx også kommer fra medierne og historier fortalt af turister. 

Liburd (2008) er enig heri, og mener, at man skal være varsom med at kommunikere et billede af 

Danmark, der er for idyllisk. Ooi og Liburd er enige om, at der skal større fokus på 

turistproduktet end på markedsføringen deraf. Der pointeres både i regeringens og 

VisitDenmarks plan, at det billede turister har af Danmark, efter at have fået kendskab til landet, 

overvejende er positivt, men som jeg argumenterer i afsnit 4.2.4, bør dette ikke være grundlag 

for en markedsførings- eller brandingstrategi. Handlingsplanens formål med at ”stå stærkt i den 

globale konkurrence om turister og globale markedsandele” (ØEM 2007: 4) er en målsætning, 

hvor det er nødvendigt, at kombinere det Ooi kalder ”poetics og politics”. En satsning primært på 

markedsføring og skabelse af synlighed for Danmark fra 2007 – 2010 er ikke brugbar i den 

brandingstrategi, der er nødvendig for, at Danmark kan konkurrere mod andre turistmål om at 

være et unikt land med oplevelsesrammer, der er værd at besøge landet for. Handlingsplanen er 

for kortsigtet, og som diskuteret i afsnit 4.2.4 og 5.1.3 bør kendskabet til Danmark baseres på 

værdier for Danmarksbrandet, der bygger på et nationalt værdigrundlag. Hvis Danmarks brand 

skal forbedres, bør der inddrages fokus på hvilke værdier, der ligger i de forskellige 

indsatsområder, og på hvorledes disse kan udvikles og brandes, og ikke kun på en overordnet 

markedsføring, som der er lagt om til i den nuværende handlingsplan. Brandværdier der er 

udviklet inden for det enkelte indsatsområde, kan herefter udmøntes i en markedsføringsstrategi 

og en kommunikationsplatform, som kan være gældende for området. Dette fokus på 

produktniveau og skabelse af brandværdier bør kombineres med udvikling af oplevelsesrammen, 

så Danmark som turistmål bliver et konkurrencedygtigt oplevelsesprodukt, der er værd for 

udenlandske turister at rejse efter. 

 

5.3 Opsamling 

I afsnit 5.1.1 diskuterede jeg begrebet turismemarketing, som viser, at turistprodukter er sværere 

at markedsføre end mere håndgribelige produkter. Der kan derfor stilles spørgsmål ved, om 

regeringens og VisitDenmarks målsætning for markedsføring af Danmark bør ændres til en mere 

indadrettet strategi. Med indadrettet mener jeg både, at der skal, som blandt andet Liburd og 

Anholt argumenterer for, ses mere på produktet, men også, som fx Ooi mener, rettes fokus mod 

befolkningen og hvad Danmarks værdier skal bygges på. Et fælles værdigrundlag der tager 

udgangspunkt i nationalt forankrede værdier, er essentielt, både for at befolkningen vil støtte op 

 54 



Speciale                                                                      Branding af Danmark som turistmål 
 
 

om tiltag for at udvikle en branding strategi for Danmark, men også for at værdierne bliver 

autentiske, og afspejler Danmarks sande værdier. For at befolkningen vil støtte op om en 

brandingstrategi er det, som Gilmore pointerer, vigtigt, at brandet inspirerer befolkningen, som 

arbejder for brandet. Når det danske turistprodukt udvikles, skal det derfor ikke alene afspejle 

autentiske værdier, men også være produkter befolkningen har gavn af og glæde ved. Produkter 

skal i dette sammenhæng ses som oplevelser, og mere præcist oplevelsesrammer. Rammer 

forstås i forhold til, at det ikke kan styres, hvorledes en forbruger af oplevelser vil agere under 

den enkelte oplevelse, fordi det afhænger af forbrugeres selv. Derfor skal det danske 

turistprodukt udvikles som en ideel ramme for at udenlandske turister såvel som den danske 

befolkning kan erhverve sig unikke oplevelser. 

 

I del 5.2 gik jeg fra at diskutere behovet for indadvendt fokus til at se på, hvordan regeringens og 

VisitDenmarks planer kan optimeres ved i højere grad at integrere branding modsat kun at 

fokusere på markedsføring og synliggørelse. Som Merkelsen pointerer, er lande for komplekse 

til at kunne markedsføres som ét brand, og jeg mener, at løsningen hælder mere til produkt 

branding end corporate branding. Regeringen har fremsat fem indsatsområder, hvor Danmark 

skal markedsføres, hvilket kan ses som fem produkter, og disse har jeg sat ind i en figur 

inspireret af Dinnies ”The nation-brand architecture model” (jf. figur 5.2.3). Det optimale i 

denne model vil være at udvikle den mest hensigtsmæssige brandingstrategi for hvert produkt i 

stedet for at forsøge at tilpasse initiativerne til en fælles markedsføringsplan. Brandingstrategien 

skal tilrettelægges i forhold til de brandværdier, der tillægges det enkelte produkt. 

 

6. Anbefalinger 

Efter at have udvalgt og diskuteret otte kritikpunkter i regeringens og VisitDenmarks planer for 

markedsføring af Danmark vil jeg i denne del af specialet konkretisere de anbefalinger, jeg 

mener, er relevante for en forbedring af planerne. Disse anbefalinger tager udgangspunkt i den 

mere teoretiske diskussion, der har fundet sted i del 4 og 5, og er således udtryk for min 

bearbejdning og fortolkning af teorien og empirien. Jeg vil i del 6 fokusere på de to 

problemområder, jeg fandt frem til i del 4, og som var styrende for diskussionen i del 5. 

Anbefalingerne vil falde under disse, og følge i forlængelse af hinanden for at skabe 

sammenhæng mellem de to områder. 
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6.1 Tænk befolkningen ind i en både indadvendt og udadvendt handlingsplan 

Handlingsplanen skal fungere både udadtil og indadtil, og det er vigtigt at inddrage befolkningen 

i begge vinkler. Som diskuteret i afsnit 3.1.1, 5.2.1 og 5.2.3 er det essentielt, at landets 

befolkning støtter op om de brandværdier, landet bliver brandet på. Det er ikke nok, at 

regeringens og VisitDenmarks planer og initiativer kun er udadrettede i målet om at skabe et 

Danmarksbrand og gøre Danmark verdenskendt i udlandet. Min anbefaling er derfor, at der 

bliver inddraget indadvendte strategier med henblik på at tilgodese befolkningens behov for 

indlevelse i et Danmarksbrand. Ligeledes skal der, som diskuteret i afsnit 5.3, også i 

produktudviklingen tages højde for, hvad der inspirerer og motiverer befolkningen til dels at 

arbejde for brandet og dels til at medvirke til at afspejle de værdier, et Danmarksbrand skal 

bygge på. Her kunne der eventuelt hentes inspiration fra Spanien, hvor der i arbejdet med at 

forbedre landets brand, er kommet fokus på kultur, arkitektur, kunst og byfornyelser (jf. afsnit 

3.1.3). Befolkningens opbakning til et Danmarksbrand er vigtigt i forhold til, at turister skal 

opleve autentiske og sande værdier, når de besøger Danmark, som jeg mener, er faktorer, der er 

med til at skabe et positivt billede af Danmark i udlandet, og hermed opfylder den del af 

regeringens målsætning. 

 

6.2 Skab identitet for et Danmarksbrand gennem produktudvikling 

Når grundlaget er i orden og opbakningen fra befolkningen sikret, kan en plan for, hvordan det 

positive billede af Danmark forankres i turisternes bevidsthed udvikles. Ved at bruge figur 3.1.1 

kan det uddrages, at regeringen og VisitDenmark i deres planer har gennemført de to første 

bokse, men mangler at finde ud af, hvordan man flytter den gamle opfattelse til den fremtidige. 

Mit argument er, at det ikke alene kan gøres ved udvikling af nye markedsføringsværktøjer og 

synliggørelse, men derimod ved reel forandring, så modtagerens opfattelse kan bunde i realiteter, 

som turisterne oplever, når de besøger landet. Min anbefaling er her, at regeringen og 

VisitDenmark ser på det turistprodukt, de vil markedsføre og brande Danmark på, og 

undersøger, hvordan det kan forbedres både i forhold til turisterne og i forhold til den danske 

befolkning. Jeg vil argumentere for, at der med fordel kan allokeres ressourcer fra 

markedsføringsbudgettet til produktudvikling. Ved at satse mere på udvikling af det danske 

turistprodukt, tilsigtes en mere langsigtet strategi, og som Anholt pointerer (jf. afsnit 4.4.1), skal 

et land gøre sig fortjent til sit brand frem for at konstruere et, og derfor skal der fokuseres på at 

skabe en identitet for landet i stedet for at satse på markedsføring. 
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6.3 Præsenter attraktive oplevelsesrammer for turisten både før, under og efter ferien 

Når det danske turistprodukt skal udvikles og forbedres, skal der tages højde for, som diskuteret i 

afsnit 3.2.2, at både udlevelsen af oplevelsen og forventningerne hertil spiller ind med hensyn til, 

om turisten får en positiv oplevelse af Danmark. Derfor er det essentielt at implementere begge 

faser i en handlingsplan for, hvordan Danmark kan tiltrække og fastholde turister. Forventninger 

skal imødegås ved først og fremmest at afspejle virkeligheden, således at turisten ikke bliver 

skuffet ved fx at have modtaget misvisende information på forhånd. En nation brandingstrategi 

for Danmark skal vise virkelighedens Danmark. VisitDenmarks hjemmeside og andre 

oplysningssider om Danmark er i dette henseende vitale, og de skal være brugervenlige og 

informative og således tiltrække turister på baggrund af et autentisk turistprodukt. Selve 

udlevelsen af oplevelsen skal, som diskuteret i afsnit 5.1.4, baseres på ideelle oplevelsesrammer. 

Til en forbedring af handlingsplanen og initiativer herunder anbefaler jeg derfor, at der tænkes 

mere på at udbyde oplevelsesrammer, end kun på at dække efterspørgselsbehov. Her mener jeg 

igen, at dette gøres ved at produktudvikle, og at markedsføringen bør nedprioriteres i forhold til 

dette. Derudover er det vigtigt at udvide turistens udlevelse af oplevelsen til at inkludere en 

opfølgningsfase, som Pine and Gilmore (1999: 180) pointerer, er vigtig for at transformation kan 

finde sted. Det betyder, at for at turisten kan føle sig som en del af oplevelsen, skal der være 

mulighed for, at turisten kan fastholde sin transformation efter, at han er rejst hjem. Det kan fx 

ske via blogs på nettet, tilsendte nyhedsbreve med information relateret til turistens besøg som fx 

opskrifter, der minder turisten om gode kulinariske oplevelser, som han derefter selv kan lave 

derhjemme, muligheder for at uploade feriebilleder og videoer for at dele sine oplevelser og 

andre interaktive tiltag, der giver turisten mulighed for at fortsætte sin oplevelse uden for 

Danmark. 

 

6.4 Lav en langsigtet plan for branding af Danmark som turistmål 

Som jeg diskuterer i afsnit 5.2.1, er der forskel på at markedsføre og brande et land, og det er 

vigtigt for en succesfuld handlingsplan for branding af Danmark som turistmål, at formålet og 

målet med den er klar. Som målet lyder i den eksisterende handlingsplan, vil jeg argumentere 

for, at der er brug for at inkludere branding. Jeg mener ikke, at der kan skabes et klart og tydeligt 

billede af Danmark i udlandet, som differentierer Danmark fra andre lande i konkurrencen om at 

tiltrække turister, hvis ikke branding inddrages. En nation brandingstrategi for Danmark skal 

være langsigtet, dels for ikke at virke flygtig, som de Chernatony pointerer, dels med henblik på 
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produktudvikling og inddragelse af befolkningen, hvor en langsigtet brandingstrategi i højere 

grad vil gavne det samfund, befolkningen lever i, og turisterne besøger. En langsigtet 

brandingstrategi for Danmark som turistmål skal udvikle oplevelsesrammer til gavn for 

befolkningen samt udenlandske turister, og dette kan ikke gøres i en treårig overordnet 

handlingsplan for markedsføring af Danmark. Min anbefaling er derfor at udforme en langsigtet 

handlingsplan for branding af Danmark som turistmål, som tager udgangspunkt i definerede 

brandværdier for det danske turistprodukt. Dette hænger sammen med min anbefaling i 6.1.1 om, 

at handlingsplanen både skal fungere udadtil såvel som indadtil. 

 

6.5 Gør planen for branding af Danmark produktdifferentieret 

I en handlingsplan for branding af Danmark er der, som jeg diskuterer i afsnit 5.2.3, brug for 

flere vinkler på et Danmarksbrand, og det mener jeg kan udvikles ved at inddele handlingsplanen 

i flere niveauer. Således vil der på produktniveau være plads til at lave en nuanceret 

brandingstrategi, markedsføringsplan og kommunikationsplatform tilpasset de brandværdier, der 

er kendetegnende for det enkelte turistprodukt. Sammensmeltningen af VisitDenmarks 

eksisterende brandingplatform og regeringens kommunikationsplatform mangler sammenhæng 

(jf. afsnit 4.4.3), og er derfor ikke relevant i forhold til det enkelte brandemne som fx Danmark 

som turistmål og Danmark som investeringsland. Min anbefaling er, at en handlingsplan opdeles 

i flere niveauer, og at brandingtiltag tilpasses hertil. Denne anbefaling stemmer overens med 

Merkelsens pointe om, at Danmark er for kompleks til at have ét brand. Derfor anbefaler jeg, at 

indsatsen for at tiltrække turister i forbindelse med kystferieturisme og storbyturisme optimeres 

ved at satse på de to turistprodukter som to forskellige brands med tilhørende forskellige 

brandingtiltag. 

 

6.6 Skab et Danmarksbrand der bygger på relevante unikke oplevelsesrammer 

Danske brandværdier bør ikke alene afspejle et klart og tydeligt billede, men også et billede der 

er unikt for Danmark. Som anbefalet i afsnit 6.3 skal turisternes forventninger og tilfredshed med 

det danske turistprodukt bygge på optimerede oplevelsesrammer, og det er disse 

oplevelsesrammer, som skal være grundlag for de unikke brandværdier, Danmark skal brandes 

på. Ifølge regeringens handlingsplan (ØEM 2007: 27) skal Danmark forbindes med blandt andet 

design, men analyser fra VisitDenmark viser, at få udenlandske turister associerer design med 

Danmark. I tabel 6.6 ses tallene fra en undersøgelse, hvor VisitDenmark har testet, hvor stor en 
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andel af befolkningen i seks lande der forbinder forskellige værdisæt med Danmark. De 

adspurgte rangerer 11 lande i forhold til samme værdisæt, hvor karakteren 1 er bedst og 11 

dårligst. 

 

 Tyskland Holland Norge Sverige Storbritannien Italien 

Andel der forbinder 

værdisættet design/begavet 

med Danmark  

14 % 14 % 19 % 20 % 11 % 16 % 

Danmarks placering på 

design/begavet i forhold til 

andre lande (1 – 11) 

10 9 3 4 10 8 

 

Tabel 6.6 Danmarks-brandets styrke og udvikling i seks europæiske lande (VisitDenmark 

2007a). 

 

VisitDenmark beskriver selv udviklingen: 

”Der er ikke tegn på, at brand’et er blevet styrket på værdisættet design/begavet, 

som efter hensigten skulle tilføre Danmark et mere moderne islæt” (ibid.). 

 

Ifølge Anholt (2007: 80) er det ikke hensigtsmæssig at modsætte sig målgruppens opfattelse af et 

land, og det skyldes blandt andet, at menneskers forståelse og opfattelser er afgørende for 

handlinger. I sammenhæng hermed anbefaler jeg, at et Danmarksbrand bygges på unikke 

oplevelsesværdier, der er relevante i forhold til det produkt, der brandes, og som giver mening i 

forhold til turisters opfattelse af produktet. Det er vigtigt, at de unikke oplevelsesværdier 

samtidigt stemmer overnes med nationalt forankrede værdier, som befolkningen støtter op om. 

 

6.7. Opsamling 

For at Danmark succesfuldt kan brandes som turistmål, skal regeringens handlingsplan og 

VisitDenmarks initiativer herunder samlet set rette fokus mere indad, og se på hvad der kan 

skabe værdi for netop turistdelen. Der kan derfor stilles spørgsmål ved, om en overordnet plan 

for markedsføring af Danmark er relevant i forhold til at vende tilbagegangen i kystferieturisme 

og få større andel i den globale storbyturisme. Samtidigt kan det også diskuteres, hvorvidt 
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regeringens handlingsplan for markedsføring af Danmark fra 2007 - 2010 er relevant i det hele 

taget. Hvem skaber planen værdi for? Hvis ikke en plan for nation branding af Danmark giver 

mening for den danske befolkning, er det svært at forestille sig, at den vil kunne realiseres og 

give genlyd i udlandet. Handlingsplanen mister derfor sin relevans, hvis ikke alle interessenter 

støtter op om planen. Det er således vigtigt i højere grad at involvere alle interessenter, herunder 

befolkningen, både i processen med udformning af planen og i implementering af initiativerne. 

 

7. Konklusion 

Dansk turisme står overfor en udfordring med manglende vækst i kystferie- og storbyturisme, og 

VisitDenmark har taget kampen op som et led i regeringens handlingsplan for offensiv global 

markedsføring af Danmark. Handlingsplanen strækker sig fra år 2007 til 2010, og målet er at 

give et klart og tydeligt billede af Danmark i udlandet for at stå stærkere i konkurrencen om 

kreative og kompetente medarbejdere, turister, studerende, investeringer og globale 

markedsandele. Denne målsætning betyder, at der er mange interessenter både som afsender og 

modtager af planen, og her starter kritikken. Men inden selve planen analyseres, kan det helt 

overordnet diskuteres, om man kan markedsføre et land. Disciplinen kaldes nation branding, og 

er forholdsvis ny inden for brandinggenren. Der kan drages paralleller fra nation branding til 

produktbranding og corporate branding, og der er både fordele og ulemper at hente. Ulemper fra 

corporate branding ses, når der skal identificeres en legitim afsender bag en plan for at brande 

Danmark inden for fem så forskellige områder som Danmark som kreativ nation, Danmark som 

turistmål, Danmark som uddannelsesland, Danmark som investeringsland og modernisering af 

eksportfremme. Der er mange interessenter i spil i disse områder, og kommunikationen er derfor 

svær at styre. Sammenlignes nation branding i stedet med produktbranding kan de fem 

indsatsområder betragtes som produkter, der kan brandes individuelt. Dette giver en fleksibilitet i 

forhold til afsenderen og til de kommunikative tiltag, der skal formidle produktets værdi til 

modtagerne. I forbindelse med regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af 

Danmark er der udviklet en kommunikationsplatform, der med fire temaer skal være afsæt for, 

hvordan billedet af Danmark skal kommunikeres til udlandet. De fire temaer betragtes som 

værende unikke for Danmark, men alligevel tillades det at anvende de dele af platformen, som 

vurderes relevant i forhold til den enkelte markedsføringsaktivitet. Det skaber en konflikt, der 

gør, at kommunikationsplatformen ikke bidrager til at skabe et mere klart og tydeligt billede af 

Danmark. Ved produktbranding behøver de fem indsatsområder ikke indordne sig under den 
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samme kommunikationsplatform, og kan derfor brandes på de værdier, som kun relaterer til det 

enkelte område. De fem indsatsområder kan dog ikke uden problemer brandes som produkter, 

for hvordan kan Danmark som turistmål anses som et produkt? Danmark som turistmål er en del 

af den globale oplevelsesøkonomi, som blev et begreb i 1999 da Pine og Gilmore skrev om ”The 

experience economy”. Fænomenet har bredt sig til dansk litteratur, hvor fx forfatterne Jantzen og 

Rasmussen inddrager neurofysiologi, og diskuterer, om oplevelser er styret af udbud eller 

efterspørgsel. Turister ved ikke altid hvad de ønsker at opleve, når de ankommer til et turistmål, 

og derfor kan der argumenteres for, at Danmark bør fokusere mere på at udbyde oplevelser end 

at efterkomme efterspørgsel. Når der udbydes oplevelser, skal forbrugeres rolle tages i 

betragtning, som hos turister er udelelig fra oplevelsen. Turisten bliver via sin interaktion i 

udlevelsen af oplevelsen en del af oplevelsen, og derfor er det oplevelsesrammen, der skal 

udvikles og udbydes, så turisten får en unik og individuel oplevelse, han kan tage med sig hjem. 

 

Til forskel fra produktbranding har corporate branding en fordel, der kan inkorporeres i nation 

branding: et indadvendt fokus. Det er ikke nok, at regeringens og VisitDenmarks 

handlingsplaner er rettet mod omverdenen, der skal også tilføjes et indadrettet fokus. Corporate 

branding handler om at kommunikere brandet udadtil til kunder men også indadtil til 

medarbejderne. Sammenlignet med nation branding betyder det, at Danmark ikke kun skal 

markedsføre sig udadtil, men også inddrage befolkningen i processen. Nation branding er ikke 

kun et spørgsmål om marketingsaktiviteter, det er også en politisk og samfundsdebat, som 

vedrører hele nationen. Best practice fra andre lande viser, at nation branding er en proces, der 

finder sted over længere tid og ofte i forbindelse med politiske og samfundsmæssige ændringer, 

og er derfor ikke noget, der kan udføres på tre år via marketingstiltag. I Danmark ses det i et 

casestudie fra 2004, at dansk turisme ikke støttede op om en fælles brandingstrategi, og det 

skyldes blandt andet befolkningens manglende tilslutning. Regeringens nuværende 

handlingsplan er blevet kritiseret for at mangle et formål og et fælles værdigrundlag. 

Regeringens og VisitDenmarks formål er at synliggøre Danmark på verdenskortet, og de to 

parter fokuserer derfor i handlingsplanerne på at markedsføre Danmark gennem 

marketingsinitiativer med afsæt i den fælles kommunikationsplatform. En markedsføringsplan 

for Danmark er ikke det samme som en nation brandingstrategi, men hvis målet er at skabe et 

klart og positivt billede af Danmark i udlandet, kan der argumenteres for, at en brandingstrategi 

vil være mest resultatgivende. 
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Hvis der skal skabes en strategi for nation branding af Danmark og herunder et Danmarksbrand, 

skal det ikke ske gennem udadrettede marketingstiltag alene, og kommunikationsplatformen er 

for vag til at definere et unikt brand. Mine anbefalinger til hvordan Danmark succesfuldt kan 

brandes som turistmål inkluderer derfor følgende tiltag: 

 Tænk befolkningen ind i en både indadvendt og udadvendt handlingsplan 

 Skab identitet for et Danmarksbrand gennem produktudvikling 

 Præsenter attraktive oplevelsesrammer for turisten både før, under og efter ferien 

 Lav en langsigtet plan for branding af Danmark som turistmål 

 Gør planen for branding af Danmark produktdifferentieret 

 Skab et Danmarksbrand der bygger på relevante unikke oplevelsesrammer 

 

Regeringen og VisitDenmark skal sørge for, at befolkningen bakker op om planen for, hvordan 

Danmark skal brandes i udlandet, og derfor udvikle en langsigtet nation brandingstrategi der i 

højere grad har et indadrettet fokus. Det er vigtigt, at Danmark ikke kun bliver markedsført i 

udlandet, men også inddrager branding i målet om at skabe et unikt billede af Danmark. For at 

Danmark kan stå stærkt i den internationale konkurrence om turister, bør der derfor skabes et 

Danmarksbrand, der bygger på værdier og oplevelsesprodukter, som er udbudsorienterede med 

fokus på at skabe ideelle rammer for oplevelser, både befolkningen og udenlandske turister kan 

drage nytte af på lang sigt. En brandingstrategi for Danmark skal derfor tage afsæt i en nuanceret 

kommunikationsplatform med flere vinkler på et Danmarksbrand. 

 

8. Perspektivering 

I forlængelse af dette speciale vil jeg i det følgende foreslå to perspektiver til, hvordan en 

diskussion af regeringens handlingsplan og VisitDenmarks initiativer i forbindelse hermed kan 

fortsættes enten som videreudbygning på dette speciale eller som selvstændig 

undersøgelsesområde. 

 

8.1 Handlingsplanens implementering 

Hvor dette speciale analyserer udformningen af regeringens og VisitDenmarks planer, kunne en 

analyse af implementering af planerne være interessant. Initiativerne under de fem 

indsatsområder, herunder Danmark som turistmål, implementeres fra 2007 – 2010, og det vil 

herefter være interessant at analysere effekten af indsatsen, og eventuelt vurdere om de afsatte 
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ressourcer har givet det ønskede resultat. Dette kan både analyseres umiddelbart efter 

handlingsplanens initiativer er afsluttet samt på længere sigt. Regeringens mål om at Danmark 

skal være synlig på verdenskortet er svær at måle og herunder også effekten af indsatsen, og det 

kan derfor igen diskuteres, om målet med handlingsplanen er relevant. 

 

8.2 Målgruppetilpasning og kulturforskelle 

Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark er rettet mod udenlandske 

modtagere, og derfor kan det være interessant at inddrage et kulturelt aspekt. Handlingsplanen er 

lavet af danskere, og har det nogen betydning for de udenlandske modtagere? Planen er rettet 

mod erhvervsfolk, studerende, turister, forskere m.m. i det meste af verden, og her kan 

kulturforskelle undersøges inden for de forskellige lande samt sektorer. Bør den samme 

handlingsplan rettes mod kinesiske forskere, spanske studerende og russiske turister? Her er det 

interessant at diskutere, hvordan planen kan målgruppetilpasses under hensyn til kulturforskelle. 
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Resumé 
 

Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Social-

demokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået aftale om 

denne handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. 

 

Handlingsplanen skal skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlan-

det, så vi også fremover står stærkt i den globale konkurrence om kreative 

og kompetente medarbejdere, turister, studerende, investeringer og globale 

markedsandele. Målet er, at kendskabet til Danmarks styrker og kompeten-

cer i 2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. 

Danmark lå i efteråret 2006 nummer 14. 

 

Analyserne viser, at Danmark i det meste af verden ikke er særligt kendt, 

og at billedet af Danmark er uklart. Det er tilfældet til trods for, at en række 

internationale sammenligninger af landes styrker viser, at Danmark har 

meget at byde på – fx har vi et godt forretningsklima, et fleksibelt arbejds-

marked og stor økonomisk lighed, ligesom vi har en række erhvervsmæssi-

ge styrkepositioner. Danmarks store potentiale udnyttes dermed ikke fuldt 

ud, og der er derfor særligt brug for en indsats, der øger kendskabet til 

Danmarks styrker og værdier.  

 

Analyserne af udlandets opfattelse af Danmark – og erfaringerne fra andre 

lande – viser, at der er behov for at forny og forbedre markedsføringen af 

Danmark. Vi skal derfor styrke indsatsen med følgende virkemidler: 

• Der skal satses på at skabe og promovere flere og mere markante be-

givenheder af internationalt format. 

• Koordinationen af markedsføringsindsatsen skal styrkes. 

• Der skal skabes mere synergi mellem offentlige og private aktører – og 

både erhvervsliv, kulturliv og almindelige borgere skal i højere grad ind-

drages. 

• Ved hjælp af en fælles kommunikationsplatform skal der kommuni-

keres et mere klart og stringent billede ud til resten af verden under be-

hørig hensyntagen til de enkelte målgrupper. 

• Danmark har en række globale styrkepositioner, men de skal bruges 

mere aktivt i markedsføringen, end tilfældet er i dag. 

• Indsatsen skal være direkte, målrettet og tilpasset de relevante mål-

grupper i udlandet. 
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Konkret lægges der op til, at der skal sættes ind både med en række tvær-

gående initiativer samt med en målrettet indsats inden for fem særlige om-

råder. 

 

Den tværgående indsats skal særligt sikre en mere slagkraftig og koordi-

neret markedsføring. Indsatsen omfatter bl.a. et samlet DanmarksInitiativ, 

der skal bidrage til at øge kendskabet til Danmark og skabe mere sammen-

hæng i markedsføringens budskaber. 

 

Hovedelementet er etablering af Fonden til Markedsføring af Danmark. Fon-

den skal øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. 

Det skal særligt ske ved at understøtte og fremme større, perspektivrige 

begivenheder, fremstød, konferencer, kampagner mv., der skaber opmærk-

somhed om Danmark. Fonden får en selvstændig bestyrelse, og fonden 

sekretariatsbetjenes af en tværministeriel taskforce. Taskforcen skal også 

bidrage til at styrke koordinationen af ikke mindst de offentlige myndighe-

ders markedsføringsindsats. 

 

Der etableres endvidere et markedsføringspanel, der skal sikre, at indsatsen 

forankres solidt i det danske samfund, således at private virksomheder, 

fonde og organisationer mv. bidrager til en samlet markedsføring af Dan-

mark. 

 

Derudover gøres offentlighedsdiplomati til et selvstændigt indsatsområde 

forankret i Udenrigsministeriet. Det drejer sig om en indsats rettet direkte 

mod meningsdannere og beslutningstagere i andre lande. 

 

Endelig iværksættes en styrket indsats i forhold til den internationale pres-

se, der udvikles en digital Danmarksfilm, og Danmark sikres større synlig-

hed på internettet. 

 

Markedsføringen af Danmark som kreativ nation skal ligeledes styrkes. 

Dansk design og arkitektur skal markedsføres internationalt. 2009 gøres til 

sportsår i Danmark, og der skal udvikles et koncept, der muliggør, at dan-

ske kreative kompetencer markedsføres effektivt på vigtige markeder gen-

nem målrettede fremstød. Endelig iværksættes initiativer rettet mod til-

trækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.  

 

Som turistmål har Danmark en udfordring med fortsat at udvikle turisme-

produktet og tiltrække nye målgrupper. I de senere år har der således væ-

ret en tilbagegang i antallet af udenlandske overnatninger. Indsatsen for at 
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markedsføre og synliggøre kystturismen og storbyturismen skal derfor styr-

kes. Samtidig skal den nye markedsføringsfond bidrage til at styrke Dan-

marks position som konferencevært. Videre skal det sikres, at visumregler 

og administration ikke udgør en unødvendig stor hindring for de turister, der 

ønsker at besøge Danmark. 

 

Som uddannelsesland er Danmark forholdsvist ukendt. Samtidig kommer 

relativt få udenlandske studerende til landet, selvom de studerende, der 

kommer til Danmark, er meget tilfredse med deres ophold. Der skal derfor 

igangsættes en national indsats for at profilere hele Danmark som uddan-

nelsesland og understøtte uddannelsesinstitutionernes markedsføringsinitia-

tiver inden for alle videregående uddannelsessektorer. Indsatsen skal gen-

nemføres i et samarbejde mellem staten og uddannelsesinstitutionerne, 

hvor staten påtager sig ansvaret for at drive initiativet. Samtidig skal Dan-

mark blive bedre til at bruge det aktiv, udenlandske studerende udgør. De 

udenlandske studerende skal bl.a. have bedre muligheder for praktik og 

studiejob og for at søge job i Danmark efter endt uddannelse. Endelig skal 

det sikres, at flere velkvalificerede studerende fra udviklingslande får mulig-

hed for at studere i Danmark. 

 

Som investeringsland er det afgørende for et lille land som Danmark, at 

der løbende er en markant og fokuseret indsats rettet mod de relevante 

investorer i udlandet. Der iværksættes derfor et samlet initiativ, der skal 

styrke markedsføringen af Danmark som investeringsland. Samtidig opret-

tes en kvikskranke, der skal hjælpe de virksomheder, som allerede har valgt 

at investere i Danmark.  

 

På eksportfremmeområdet er der i lyset af globaliseringens udfordringer 

behov for en styrkelse og yderligere modernisering af den danske indsats. 

Det sker gennem et samlet initiativ, der konkret indebærer oprettelse af nye 

handelskontorer, flere etableringsinkubatorer, udsendelse af sektoreksper-

ter, markedsføring af innovative og værdibærende små og mellemstore 

virksomheder samt udvikling af nye innovative rådgivningsværktøjer. 

 

Der gennemføres en samlet evaluering af indsatsen i 2010, hvor der følges 

op på effekten af de enkelte initiativer samt på fremdriften i arbejdet. 

 

Den samlede indsats fremgår af tabel 1 på næste side.  
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Tabel 1: Initiativer – indsats i millioner kr. 

 
2007 2008 2009 2010 I alt 

Tværgående initiativer      

DanmarksInitiativet (Fonden til Markedsføring af Dan-
mark og styrket koordination) 

41,5 41,0 32,0 35,5 150,0 

Offentlighedsdiplomati 7,5 7,5 7,5 7,5  30,0 

Styrket international presseindsats 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

Styrket brug af internettet til markedsføring af Dan-
mark 

2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

Den Digitale Danmarksfilm*  -  -  -  -  - 

      

Særlige indsatsområder      

Danmark som kreativ nation      

International Design Week Denmark 9,0  4,0  6,0  3,0 22,0 

The Danish Year of Sports 2009  2,5  2,5  4,0  0,5  9,5 

EXPO 2008 og Creative Nation*  2,5  -  -  -  2,5 

Kampagner og anden indsats rettet mod tiltrækning af 
kvalificeret udenlandsk arbejdskraft* 

2,5 2,5 2,0 2,0 9,0 

Danmark som turistmål      

Styrket indsats for kystturismen  8,0  7,0  8,0  10,0 33,0 

Styrket indsats for markedsføring af storbyturismen 6,0 7,0  6,5  7,5 27,0 

Hurtigere visumadministration for turister og erhvervs-
rejsende* 

 -  -  -  -  - 

Danmark som uddannelsesland      

Samlet indsats for international markedsføring af 
Danmark som uddannelsesland 

3,0 7,0 7,0 7,0 24,0 

Nemmere og hurtigere adgang til Danmark for kvalifi-
cerede udenlandske studerende* 

- - - - - 

100 MBA-stipendier til ledere fra udviklingslandene* - - - - - 

Danmark som investeringsland og modernisering af eksportfremme 

Styrket investeringsfremmeindsats 6,0 9,0 11,0 11,0 37,0 

Kvikskranke for udenlandske virksomheder - 3,0 2,5 2,5 8,0 

Modernisering af eksportfremmeindsatsen 4,0 5,0 10,0 11,0 30,0 

      

Total 100,0 103,0 104,0 105,0 412,0    

Note *: Disse initiativer er enten udgiftsneutrale eller finansieres helt eller delvis på anden vis end gennem puljen 
til markedsføring af Danmark. 
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1. Indledning 

Danmark vil vinde på bedre 
kendskab 

Kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i udlandet er vig-
tigt for Danmarks evne til at løfte globaliseringens udfordringer. 
Derfor lanceres en offensiv og sammenhængende indsats for mar-
kedsføring af Danmark. Målet er, at kendskabet til Danmarks styr-
ker og kompetencer i 2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene 
og de nye vækstlande. 

 

Globaliseringen betyder, at vi knytter flere og flere forbindelser på tværs af 

landegrænserne. Handlen stiger. Kulturudvekslingen øges. Og nye mulighe-

der og konflikter opstår.  

 

Samlet er det en god udvikling for Danmark, for vi er et af de lande i ver-

den, der står bedst rustet til at møde globaliseringens udfordringer.  

 

Danmarks udgangspunkt er stærkt. Med Aftale om fremtidens velstand og 

velfærd og investeringer i fremtiden fra juni 2006 og Aftale om udmøntning 

af globaliseringspuljen fra november 2006 er grunden lagt til også at sikre 

Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Det sker gennem markante investe-

ringer i uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri.  

 

Samtidig giver Udenrigsministeriets analyse, Den grænseløse verden, en 

solid ramme for en styrket dansk tilstedeværelse i globaliseringens brænd-

punkter og håndtering af de særlige nye udfordringer, der opstår der.  

 

De konkrete gevinster kommer dog først fuldt i hus, når både vi selv og de 

relevante målgrupper i udlandet også er klar over, hvad danskerne kan, og 

når vi er opmærksomme på de styrker, man har i andre lande.  

 

Internationale målinger af kendskabet til de enkelte lande viser, at Danmark 

ligger i midterfeltet, og at omverdenen ikke har et særligt klart billede af 

Danmarks styrker og kompetencer. Turismen i Danmark oplever ikke sam-

me vækst som i andre lande. Når det gælder evnen til at tiltrække investe-

ringer, klarer vi os ikke helt så godt som de bedste lande – heller ikke når 
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man tager højde for vores størrelse. Og på trods af, at danske virksomheder 

oplever fremgang på eksportmarkederne, står vi ikke stærkt på de store 

vækstmarkeder i bl.a. Asien og Østeuropa.  

 

På denne baggrund fremlægges nærværende handlingsplan for en offensiv 

global markedsføring af Danmark med 18 konkrete initiativer.  

 

1.1. Indsatsens mål 

Hensigten er at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark på de 

områder, hvor det giver konkrete fordele i den internationale konkurrence 

om kvalificeret arbejdskraft, turister, studerende, investeringer og globale 

markedsandele. 

 

Konkret er målet, at kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 

2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande.  

  

Planen omfatter derfor både en tværgående indsats og en række initiativer 

inden for fem områder, hvor et bedre kendskab til Danmarks styrker og 

kompetencer i særlig grad vil være til gavn for Danmark. Mål og indsatsom-

råder er illustreret i figur 1.  

 

Figur 1: Mål og indsatsområder 

 

Særlige
indsatsområder

Modernisering af 
eksportfremme

Danmark som 
uddannelsesland

Danmark som
turistmål

Danmark som
kreativ nation

Tværgående
initiativer

Den tværgående
indsats skal sikre:

• Bedre organisering

• Stærkere 
koordinering

• Flere markante 
begivenheder mv.

Mål:
I 2015 skal kendskabet til Danmarks 
styrker og kompetencer være i top 

10 blandt OECD-landene og
de nye vækstlande

Danmark som 
investeringsland

 
 
 

Inden for de fem indsatsområder er målene følgende: 
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o At styrke kendskabet til Danmark som kreativ nation. Målet er både at 

bane vejen for større afsætning af kreative danske produkter og vise 

omverdenen, at Danmark er et godt sted at leve, bo og arbejde for dyg-

tige mennesker fra hele verden. 

 

o At styrke kendskabet til Danmark som turistmål. Formålet er her at 

bidrage til øget vækst i turismen, samt til at udvide Danmarks internati-

onale netværk. 

 

o At styrke kendskabet til Danmark som uddannelsesland. Formålet er at 

tiltrække flere kvalificerede udenlandske studerende. Samtidig skal 

Danmark blive bedre til at drage nytte af det potentiale, udenlandske 

studerende udgør. 

 

o At styrke kendskabet til Danmark som investeringsmål. Formålet er at 

tiltrække flere videntunge udenlandske investeringer til Danmark, der 

skaber arbejdspladser og vækst.  

 

o At modernisere eksportfremmeindsatsen, så den mere effektivt åbner 

døre og skaber nye muligheder for dansk erhvervsliv. Formålet er et øge 

danske virksomheders eksport. 
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2. Analyse af kendskabet til Danmark  

Danmark er ikke særlig 
kendt 

Analyserne viser, at Danmark i det meste af verden ikke er særlig 
kendt, og at billedet af Danmark er uklart. Men når der er et billede 
af Danmark, er grundholdningen positiv. Samtidig viser en række 
internationale undersøgelser, at Danmark har meget at byde på. 

 

Arbejdet med at markedsføre Danmark tager udgangspunkt i et omfattende 

analysearbejde, der omfatter både kvantitative og kvalitative undersøgelser 

af kendskabet til Danmark i udlandet og studier af mere end 10 andre lan-

des erfaringer med markedsføring. Det samlede analysegrundlag fremgår af 

figur 2. 

 

Udlandets syn på Danmark i dag er naturligvis en vigtig brik i fundamentet 

for den fremadrettede markedsføringsindsats. Samtidig er det vigtigt, at det 

billede, der skal sendes ud i verden, også er i tråd med, hvordan danskerne 

ser sig selv. Der er derfor blevet lagt stor vægt på at inddrage danske og 

udenlandske eksperter og interessenter. 

 

Med det udgangspunkt er der gennemført en række analyser, som tilsam-

men giver et detaljeret og nuanceret billede af udlandets syn på Danmark, 

vores væsentligste styrker og svagheder samt danskernes egne – og ofte 

meget forskellige bud på – hvad der er godt og positivt ved Danmark. Ana-

lysegrundlaget kan findes på www.oem.dk.1  

 

På baggrund af de gennemførte analyser tegner der sig et billede af, hvor-

dan det står til med kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer. Det 

er imidlertid ikke nok blot at se på kendskabet til Danmarks styrker og 

kompetencer i sig selv.2 

 

I undersøgelsen fokuseres der derfor i denne sammenhæng både på det 

samlede kendskab til Danmark og på kendskabets karakter.  
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Figur 2: Grundlaget for udarbejdelse af handlingsplanen 
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Kvalitativ interview-
undersøgelse 

150 personer har medvirket i 
grundige personlige interview, 
gruppeinterview  og telefon-
interview

Interviewene dækker 10 lande: 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, 
Polen, Rusland, Indien, Kina, 
Sydkorea, Brasilien og USA1)

* * *

Repræsentativ 
spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelse blandt 
25.000 personer i 35 lande 2)

* * *

Medieanalyse
• Analyse af omtalen i engelsk- og 
spansksprogede aviser • Analyse 
af Danmarks tilstedeværelse på
internettet 1)

Danmarks ressourcer ifølge 
internationale benchmark
En samling af internationale 
benchmark viser, hvad Danmark 
reelt kan byde på 1)

Den eksisterende 
markedsføringsindsats
En kortlægning af de initiativer, som 
ministerierne har i dag 

Analyse af 
nation branding

Andre landes erfaringer
Analyse af markedsførings-
indsatsen i 10 udvalgte
lande 1)

Eksperter
Dialog med danske
og udenlandske
branding-eksperter

RR

Temamøder – 7 møder om...
• Andre landes erfaringer med nation branding • Dan-
marks udgangspunkt – styrker og værdier • Investeringer 
• Turisme • Danmark som kreativ nation • Uddannelse •
Eksport

Mere end 300 har deltaget i direkte dialog
Det gælder eksperter, ressourcepersoner og interessenter 
fra organisationer og markedsføringsaktører

 
Anm.: En stor del af baggrundsmaterialet kan findes på Økonomi- og Erhvervsmini-
steriets hjemmeside www.oem.dk. Det gælder analyserne markeret med 1) der indgår 
i Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv global markedsføring 
af Danmark, ReD Associates, oktober 2006 og analysen markeret med 2) et resumé af 
Anholt Nation Brand Index, GMI, andet kvartal 2006 
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Den samlede konklusion er – kort fortalt – at Danmark i dag ikke er særlig 

godt kendt i udlandet. Men samtidig viser en bred vifte af internationale 

undersøgelser, at Danmark reelt har rigtig meget at byde på.  

 

Der er derfor ekstra god grund til at gøre en offensiv indsats for at mar-

kedsføre Danmark. Konklusionerne uddybes i de følgende afsnit. 

 

2.1. Danmark ikke videre kendt 

Analyserne viser, at det generelle kendskab til Danmark er begrænset. I 

interviewundersøgelsen blandt 150 mennesker i udlandet, der har en for-

bindelse til Danmark, ved personerne ofte en del om danske forhold inden 

for deres egen branche. Men som regel ved de ikke ret meget andet om 

Danmark.  

 

Konklusionen understøttes af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 

om 35 landes brand med mere end 25.000 deltagere, det såkaldte Anholt 

Nation Brand Index. Danmark er først og fremmest kendt for fødevarer og 

en velfungerende offentlig sektor, men ellers ikke for ret meget andet. Hvad 

angår det generelle kendskab til styrker og kompetencer, ligger Danmark 

således i mellemgruppen af de 35 lande efter blandt andre Sverige, Norge, 

Holland og Schweiz. Se tabel 2. 

 

Tabel 2: Nationers brand – rangordning af 35 lande 

1. Storbritannien 13. Norge 25. Indien 

2. Canada 14. Danmark  26. Sydkorea 

3. Tyskland 15. New Zealand 
 

27. Mexico 

4. Schweiz 16. Belgien 28. Ægypten 

5. Italien 17. Irland 29. Tjekkiet 

6. Frankrig 18. Portugal 30. Polen 

7. Japan 19. Kina 31. Malaysia 

8. Sverige 20. Rusland 32. Sydafrika 

9. USA 21. Ungarn 33. Estland 

10. Australien 22. Brasilien 34. Indonesien 

11. Spanien 23. Singapore 35. Tyrkiet 

12. Holland 24. Argentina  
Kilde: Anholt Nation Brand Index, GMI, andet kvartal 2006  

 

Samtidig viser undersøgelsen, at den faktor, der mere end noget andet af-

gør udlændinges kendskab og holdning til Danmark, er, om de har været i 

direkte kontakt med Danmark eller danskerne.  
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Hvis Danmarks brand udelukkende blev vurderet af de personer, der har et 

personligt kendskab til Danmark, ville det således være på højde med de 

bedste i verden, kun overgået af Storbritannien og Canada. Se figur 3. 

 

Figur 3: Kendskab til Danmark fører til positiv vurdering 
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Kilde: Anholt Nation Brand Index, GMI, andet kvartal 2006  
 

Det betyder, at et styrket kendskab til Danmark med stor sandsynlighed vil 

forbedre vores brand næsten tilsvarende.  

 

Det svage kendskab hænger formentlig tæt sammen med, at Danmark er 

meget lidt synlig i den internationale presse. Som det fremgår af tabel 3, er 

Danmark blandt de lande i undersøgelsen, der får mindst opmærksomhed i 

engelsk- og spansksprogede aviser verden over. Det samme gælder på in-

ternettet, hvor der fx er forholdsvist få Google hits på Danmark. 

 

Danmark fylder som lille land - måske naturligt nok – mindre i det internati-

onale mediebillede end mange større lande. Korrigerer man alligevel for 

landenes indbyggertal forbedrer det imidlertid ikke billedet væsentligt i for-

hold til de mindre lande, Danmark normalt sammenlignes med. 

 

Den første og mest umiddelbare opgave, der skal løses som led i arbejdet 

med at markedsføre Danmark, er således at øge kendskabet til Danmark.  
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Tabel 3. Omtale af lande i internationale medier (2. kvartal 2006) 

Land Artikler Land Artikler 

1. Storbritannien 15.305 20. Holland  1.043 
2. USA 12.715 21. Singapore  968 
3. Kina 6.609 22. Tjekkiet  903 
4. Canada 6.211 23. Sverige  764 
5. Tyskland 4.914 24. Polen  567 
6. Frankrig 4.553 25. New Zealand  507 
7. Indien 4.519 26. Sydkorea  447 
8. Brasilien 4.277 27. Sydafrika  442 
9. Mexico 3.525 28. Ægypten  441 
10. Japan 3.415 29. Malaysia  431 
11. Italien 3.121 30. Schweiz  344 
12. Australien 2.039 31. Ungarn  254 
13. Spanien 1.711 32. Norge  237 
14. Rusland 1.708 33. Belgien 220 
15. Irland 1.596 34. Danmark 178 
16. Argentina 1.472 35. Finland  161 
17. Portugal 1.230 36. Island  97 
18. Tyrkiet 1.148 37. Estland  21 
19. Indonesien 1.100    

Kilde: Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv global markeds-
føring af Danmark, ReD Associates 2006. Undersøgelsen er baseret på engelsk- og 
spansksprogede medier. 

 

2.2. En uklar opfattelse 

Ud over det lave samlede kendskab til Danmark viser spørgeskemaundersø-

gelsen også, at den begrænsede opfattelse, der er af Danmark, i de fleste 

tilfælde er uklar.  

 

Danmark er ganske vist kendt i udlandet for en veludviklet offentlig sektor 

og fødevarer. Dansk smør, bacon og kager er kendt og respekteret verden 

over. Men her stopper kendskabet ofte. En del af svarpersonerne mener fx, 

at vi har en blomstrende bilindustri, og de færreste har kendskab til, hvad 

Danmark har at byde på, når det gælder kultur.  

 

Indtrykket bekræftes af interviewundersøgelsen. Hverken inden for turisme, 

investering, eksport, kultur og historie eller uddannelse og forskning er der 

en markant, klar og entydig dansk profil, der formår at trænge igennem 

bredt i udlandet.  
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Kendskabet varierer dog meget alt efter, hvor i verden der spørges. I lan-

dene helt tæt på (fx Tyskland og Sverige) har interviewpersonerne et rime-

ligt tidssvarende billede af Danmark. Kommer man lidt længere væk geo-

grafisk og kulturelt, fx til USA og Rusland, tegner der sig et billede, der me-

re ligner Danmark i 50’erne med velfærdsstatens fremvækst, klassisk dansk 

design og godt smør og bacon. Endelig bliver billedet i Kina, Brasilien og 

Sydkorea endnu mere uskarpt og fortidigt. Her er det vikinger og H.C. An-

dersen, der forbindes med Danmark.  

 

Det er der ikke i sig selv noget galt i. H.C. Andersen og fødevarer er gode 

ting, som det er positivt, at Danmark forbindes med. Problemet er, at bille-

det af det moderne danske samfund står meget uklart i udlandet. Det er en 

udfordring, når vi gerne vil kendes som et moderne land, der både er et 

meget attraktivt sted at leve, bo og arbejde, og som samtidig producerer 

bl.a. biotek, vedvarende energi, it-løsninger, kvalitetsfødevarer, kultur og 

serviceydelser i verdensklasse.  

 

Det uklare billede er sammen med det lave kendskab de to største udfor-

dringer for arbejdet med at markedsføre Danmark offensivt globalt. 

 

2.3. Et grundlæggende positivt billede 

I forhold til at få håndteret udfordringerne er den positive mulighed for Dan-

mark, at når der er et billede af Danmark, så er det i altovervejende grad 

positivt. Og Danmarks styrker findes på områder, der er relevante og ved-

kommende for andre samfund og de fleste udlændinge.  

 

Konkret er der på baggrund af ca. 150 interview med udlændinge identifice-

ret 16 pointer, der forbindes med Danmark. Fx at danske produkter, ser-

viceydelser mv. er kendetegnet ved høj kvalitet. Disse temaer er efterføl-

gende samlet til seks egenskaber, der – med både positivt og negativt ind-

hold – karakteriserer Danmark.  

 

Endelig er disse reduceret yderligere til fire temaer, der er baseret på en 

bevidst udvælgelse af de positive budskaber, Danmark allerede i dag i et 

vist omfang forbindes med. Fremgangsmåden er beskrevet mere udførligt i 

appendikset til handlingsplanen. De fire temaer udgør grundlaget for den 

kommunikationsplatform, der er beskrevet senere i planen. 
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Samtidig viser analysen, at Danmark inden for udvalgte nicher allerede i 

dag har en meget stærk position. Det drejer sig særligt om design, film, 

miljø- og energiteknologi, fødevarer og en attraktiv samfundsmodel. 

 

2.4. Danmark har meget at byde på 

Der er meget, der tyder på, at den svage, men grundlæggende positive, 

opfattelse ikke er grebet ud af luften.  

 

Konkurrenceevneredegørelsen, Danmark i den globale økonomi: Konkurren-

ceevneredegørelse 2006, indeholder en måling af forhold af betydning for 

Danmarks internationale konkurrencekraft. Heraf fremgår det bl.a., at vi på 

flere områder er blandt de bedste i verden.  

 

Vi er et velstående samfund med høj sammenhængskraft. Danmark er et 

trygt sted at leve uden de store skel, man finder mange andre steder i ver-

den. Vores arbejdsmarked er samtidig blandt de mest fleksible, ligesom vi 

har en effektiv offentlig service og en sund samfundsøkonomi. Endelig er 

Danmark et relativt åbent samfund med stor samhandel med andre lande 

og mange grænseoverskridende investeringer.  

 

Danmark klarer sig samtidig rigtig godt i en række anerkendte internationa-

le benchmark fra Verdensbanken, The Economist Intelligence Unit, IMD, 

World Economic Forum m.fl., som det fremgår af figur 4. Det land, der er 

bedst placeret i hver af de viste undersøgelser, er placeret yderst. Og som 

det fremgår, ligger Danmark (den kraftige røde streg) yderst og dermed 

bedst på mange af områderne.3 

 

Danmark har ifølge de internationale undersøgelser rigtig meget at byde på. 

Særligt er det bemærkelsesværdigt, at Danmark klarer sig godt både i de 

fleste internationale undersøgelser af "hårde" parametre som konkurrence-

evne, erhvervsklima og BNP pr. indbygger og i forhold til såkaldt "bløde" 

områder som livskvalitet, indbyggernes lykke og menneskelig udvikling.  

 

Flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, er gode på enkelte af 

områderne. For eksempel klarer Sverige sig også godt i forhold til de fleste 

bløde områder, men knap så godt på de hårde. Danmark skiller sig i denne 

sammenhæng ud ved at stå godt på både bløde og hårde områder. Det gør 

få lande – om nogen – så godt som Danmark.  
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Figur 4: Danmark set gennem internationale benchmark 
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Kilde: Baseret på Denmark™: Perceptionsanalyse og anbefalinger til en offensiv glo-
bal markedsføring af Danmark. ReD Associates, 2006. 

 

2.5. Erfaringer fra udlandet 

Da konkurrencen om international opmærksomhed er benhård, arbejder 

næsten alle lande i den vestlige verden og Asien på forskellig vis med natio-

nal markedsføring.  

 

Det er imidlertid meget vanskeligt at udlede én enkelt best practice for, 

hvordan man markedsfører et land. Årsagen er bl.a., at ressourcerne, den 

politiske dagsorden og mange andre faktorer varierer meget fra land til 

land. I Irland er markedsføringsindsatsen fx gået hånd i hånd med gennem-

førelsen af store strukturelle ændringer, der tilsammen har skabt et funda-

mentalt anderledes billede af Irland som erhvervsland. I Sverige og New 

Zealand satses der mere på løbende at kommunikere billedet af landet ud i 

omverdenen så effektfuldt som muligt. Og i Tyskland har man i et tæt of-

fentlig-privat samarbejde benyttet afholdelsen af VM i fodbold til at skabe 

opmærksomhed om Tyskland under mottoet "Deutschland – Land der Idé-

en".  

 

Der findes således ikke én gennemprøvet og direkte anvendelig metode, der 

sikrer, at et land som Danmark får det størst mulige udbytte af en markeds-
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føringsindsats. Man kan imidlertid på baggrund af de mange udenlandske 

erfaringer udlede en række klare anbefalinger til, hvad det er vigtigt at tage 

højde for, når man ønsker at udbygge og forbedre kendskabet til et lands 

styrker og kompetencer. 

 

• Det ønskede billede skal afspejle virkeligheden. Man kan ikke bare 

købe et nyt brand eller et slogan hos et reklamebureau.  

• Budskaberne skal kunne præsenteres forståeligt. Konkurrencen 

om opmærksomhed er meget stor, så budskaberne skal være lettilgæn-

gelige.  

• Indholdet skal være attraktivt. Markedsføringen skal have en stærk 

appel i forhold til målgruppen.  

• Indholdet skal være differentierende. På turismeområdet lokker 

mange fx med blå himmel og brede strande. Det gør det svært at skelne 

den ene destination fra den anden.  

• Indsatsen skal være langsigtet og konsistent. De lande, der har 

skiftet strategi, budskab eller tilgang for ofte, har skabt mere uklarhed 

og tvivl om, hvad landet står for.  

 

Udfordringen, når et land skal markedsføres, er således at få disse anbefa-

linger til at gå op i en højere enhed på den bedst mulige måde. Det er sær-

ligt væsentligt for et lille land som Danmark, der ikke i kraft af sin størrelse 

eller ressourcer naturligt skaber international opmærksomhed.  

 

Et af de lande, der har haft størst succes med målrettet markedsføring på 

turismeområdet, er New Zealand. Nøglen har, som beskrevet i boks 1 på 

næste side, været en vedvarende og troværdig indsats bygget op omkring 

udvalgte kernebudskaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 

 

Boks 1: New Zealand – 100 procent koordination og kontinuitet 

New Zealand skød i 1999 gang i en indsats for at fordoble turistindtægterne på 5 

år. Målet blev ikke nået helt, men den realiserede stigning på 70 procent er 

markant.  

Organisationen Tourism New Zealand (TNZ) har stået for kampagnen og koordi-

nationen af pressearbejdet. Organisationen er politisk uafhængig og kan arbejde 

stringent med budskaberne. Det centrale slogan har været "100% Pure New 

Zealand".  

Midlerne har været store begivenheder som optagelsen af Ringenes Herre og 

værtskabet for Amerikas Cup. Uanset begivenhed er der holdt fast i samme bud-

skab, der fokuserer på New Zealands spændende natur og autentiske kulturarv.  

Man har gjort meget for, at markedsføringen er troværdig – at billedet, der mø-

der den besøgende, er det samme som det, der fremgår af artikler, reklamer mv.  

Uanset hvad anledningen til en artikel har været, har TNZ bestræbt sig på, at 

artiklen blev ledsaget af en beskrivelse af New Zealand som turistmål. På den 

måde har man brugt begivenheder og historier med et andet hovedfokus til – 

uanset sammenhæng – at skabe et øget kendskab til New Zealand som desti-

nation. 
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3. Moderne og tilpassede virkemidler 

En mere effektiv og 
sammenhængende indsats  

Der er behov for at styrke og nytænke de instrumenter, der anven-
des i markedsføringsindsatsen. Konkret skal der bl.a. skabes flere 
begivenheder, som formår at tiltrække international opmærksom-
hed, indsatsen skal koordineres bedre, og der skal skabes mere sy-
nergi mellem offentligt og privat. Samtidig skal der skabes mere 
sammenhængende kommunikation, så vi mere effektivt udnytter de 
danske styrkepositioner.  

 

Der gøres i dag en betydelig og kompetent indsats for at markedsføre Dan-

mark i udlandet. Alligevel viser analyserne, at Danmark ikke er ret kendt, 

og at billedet af Danmarks styrker og kompetencer ofte er uklart. Den frem-

adrettede indsats skal derfor styrkes og tilpasses de identificerede udfor-

dringer: 

  

For det første skal der skabes øget opmærksomhed om Danmark. De, der 

kender Danmark, ser i alt overvejende grad også positivt på Danmark. 

 

For større private virksomheder er det bedste redskab til at skabe øget 

kendskab ofte omfattende kampagner med annoncer, reklamer mv. Det er 

imidlertid ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med global markedsføring af 

Danmark. Mediekampagner kan virke i forhold til at tiltrække turister, som 

det fx kendes fra de norske kampagner rettet mod danske skiturister. Men 

som redskab til at fremme kendskabet til et land i bredere forstand, er det 

langt fra effektivt.  

 

I stedet er der langt bedre erfaringer med at udnytte eksisterende eller nye 

begivenheder med interessant indhold som platform til at øge kendskabet til 

et land. Fx kan store sportsbegivenheder bruges som anledning til at frem-

vise et billede af et fredeligt, kreativt og moderne samfund, som Tyskland 

gjorde under VM i fodbold. Eller møbleringen af Museum of Modern Art i 

New York kan bruges til at vise dansk design – og dermed Danmark – frem 

over for et købestærkt og indflydelsesrigt publikum. Vi skal derfor udvikle 

og udnytte en række andre redskaber og virkemidler i arbejdet: 
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• Det første redskab, der skal bruges i bestræbelserne på at øge 

kendskabet, er flere markante begivenheder, der sætter Danmark 

på verdenskortet. Vi skal særligt skabe større nyhedsværdi for re-

sten af verden.  

 

• Det andet middel er bedre koordination. I dag arbejder mange gode 

kræfter med at markedsføre Danmark i udlandet, men ofte sker det 

hver for sig. Dermed får vi hverken den kritiske masse eller den fæl-

les retning, der er afgørende, hvis vi skal skabe international op-

mærksomhed. 

 

• Det tredje redskab er bedre synergi mellem offentlig og privat. 

Dansk erhvervsliv, kulturen og almindelige danskere har meget at 

byde på. Det skal udnyttes. Opgaven kan ikke løftes af det offentlige 

alene. Vi skal bygge på de mange aktive individer og netværk, der 

kan og vil bidrage til at skabe et positivt billede af Danmark i udlan-

det. 

 

For det andet skal billedet af Danmark gøres mere klart. Danmark er et lille 

land med begrænsede ressourcer, der konkurrerer om et fortravlet interna-

tionalt publikums opmærksomhed med verdens største lande og virksomhe-

der. Der er derfor ikke råd til uklare og modsatrettede signaler.  

 

Der skal derfor udvikles målrettede initiativer med fokus på konkrete effek-

ter hos de målgrupper, der satses på, inden for de enkelte områder. Samti-

dig vil en væsentlig brik i indsatsen være at sikre, at de budskaber, der 

sendes ud i verden af de mange offentlige aktører gøres mere sammen-

hængende. Til det formål er der – når det er hensigtsmæssigt – brug for en 

fælles kommunikationsplatform, der kan bruges som udgangspunkt for den 

fremadrettede indsats, når der skal sendes budskaber ud til de relevante 

målgrupper af turister, studerende, investorer mv.  

 

Udgangspunktet skal være de positive temaer, der allerede forbindes med 

Danmark. Der bliver dermed ikke tale om ét samlet slogan for hele Dan-

mark eller ét enkelt budskab. Dertil er både Danmark som nation og de 

målgrupper, vi ønsker at påvirke, alt for vidtfavnende. Men indsatsen skal 

have en fælles retning gennem brug af en fælles kommunikationsplatform. 

Denne er beskrevet i det efterfølgende kapitel. 
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For det tredje skal vi blive bedre til at udnytte de mange gode elementer og 

styrkepositioner, der er i det begrænsede kendskab, der allerede er til 

Danmark.  

 

Et vigtigt redskab er i denne sammenhæng, at de relevante personer i ud-

landet ved selvsyn, og gennem personlig kontakt med Danmark og dan-

skerne, skal se og opleve danske styrker og værdier. Moderne kommunika-

tionsmetoder og netværk skal afløse brochurer og traditionelle annoncer. 

 

Sammenhængen mellem analysen og de redskaber og virkemidler, der skal 

udvikles og styrkes til brug i den fremadrettede indsats, er illustreret i figur 

5. I de følgende kapitler præsenteres de konkrete initiativer. 

 

Figur 5: Sammenhæng mellem analyse, redskaber/virkemidler 
og indsatsområderne 

Redskaber og 
virkemidlerA N A L Y S E

K O N K L U S I O N E R

Danmark ukendt
Danmark er relativt ukendt 
internationalt.

* * *

Billedet er uklart
Billedet af Danmark er 
uklart og usammenhængende.

* * *

Positive elementer
Analysen viser klart, at 
det kendskab, der er til 
Danmark, langt overvejende 
er positivt.

* * *

Særlige
indsatsområder

Danmark som
kreativ nation

Danmark som turistmål

Danmark som
uddannelsesland

Modernisering
af eksportfremme

T
v
æ
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1. Flere og mere markante 
begivenheder af internationalt 
format – tværgående og inden for de 
fem særlige indsatsområder

2. Bedre koordination af markeds-
føringsindsatsen

3. Mere synergi mellem offentlig og 
privat – erhvervsliv, kulturliv og 
almindelige borgere skal inddrages

4. Mere sammenhængende budskaber 
skal sikres ved hjælp af en fælles 
kommunikationsplatform, så vi 
kommunikerer et klart, fælles billede 
ud til resten af verden under 
hensyntagen til forskelle i 
målgrupper og lande

5. Bedre udnyttelse af globale styr-
kepositioner i kommunikationen.
Gennem udnyttelsen af PR, internet, 
netværksopbygning mv. skal flere 
bringes til at få et førstehånds-
kendskab til Danmark og danskerne

Danmark som
investeringsland
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4. Hvad skal Danmark markedsføres på? 

Hvad skal Danmark være 
kendt for? 

Kommunikationen over for udlandet skal koordineres bedre. Fire 
hovedtemaer skal tegne et sammenhængende billede af Danmark – 
en såkaldt kommunikationsplatform. Platformen skal konkretiseres 
og målrettes specifikke målgrupper gennem virkeliggørelsen af 
handlingsplanens initiativer.  

 

Der er behov for et fælles afsæt for markedsføringsindsatsen. Derfor beskri-

ves i det følgende en kommunikationsplatform, der skal bruges som afsæt 

for den fremadrettede indsats for at markedsføre Danmark. Kommunikati-

onsplatformen består af fire hovedtemaer, der tilsammen udgør en samlet 

historie om Danmark. Med det udgangspunkt kan der spilles på de samme 

strenge i forskellige dele af den nye indsats og i den indsats, som allerede 

foregår via bl.a. institutioner som Kunststyrelsen, CIRIUS, VisitDenmark og 

Danmarks Eksportråd. 

 

Danmark er langt sværere at beskrive og markedsføre med få og enkle ord 

end for eksempel et flyselskab eller en læskedrik. Det skyldes blandt andet, 

at der er mange forskellige opfattelser af, hvordan vi er, og hvordan vi skal 

fremstilles over for omverdenen. Disse mange og forskellige opfattelser 

videreformidles hver dag af de tusindvis af danskere, der i deres hverdag 

møder mennesker fra resten af verden. Både ude i verden og herhjemme. 

 

I forhold til at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet med-

fører det en udfordring, fordi kendskabet til Danmark dermed let bliver min-

dre entydigt. Det positive er, at billedet bliver mere dynamisk – der er plads 

til konstant udvikling og forandring.  

 

Den styrkede indsats for at markedsføre Danmark skal forholde sig til begge 

dele. På den ene side skal indsatsen sikre, at offentlige aktører i større ud-

strækning koordinerer de budskaber, der sendes ud i verden om Danmark, 

og de private aktører skal tilskyndes til at trække i samme retning. På den 

anden side skal kommunikationsindsatsen ikke styres strammere, end at 

der er plads til udvikling og mangfoldighed.  
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Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at det tager tid at ændre 

billedet af et land internationalt. Vores nabolande har et rimeligt opdateret 

billede af Danmark. Men kommer man bare lidt længere væk, bliver billedet 

mere fortidigt. Her er vi mest kendt for smør, bacon og velfærdsstatens 

grundliggende byggeklodser. Endnu længere væk knytter kendskabet sig 

hovedsageligt til ting som vikinger og H.C. Andersen. Det er der ikke nød-

vendigvis noget galt i. Problemet er, når det betyder, at billedet af det mo-

derne Danmark og vores mange styrker og kompetencer står i skyggen af 

et billede, der hverken er retvisende eller tidssvarende. 

 

Med det udgangspunkt tager indsatsen afsæt i en kommunikationsplatform 

med fire hovedtemaer. Kommunikationsplatformen skal bruges som afsæt 

for den indsats, der fremover gøres for at markedsføre Danmark. Der læg-

ges således som nævnt ikke op til at bruge ét samlet slogan for hele Dan-

mark eller ét enkelt budskab.  

 

Kommunikationsplatformen er baseret på et omfattende materiale, der bl.a. 

bygger på samtaler med nøglepersoner i 10 lande med kendskab til Dan-

mark. Den fokuserer på de styrker, som Danmark allerede i et vist omfang 

er kendt for. Men ved at fokusere indsatsen kan kendskabet til bestemte 

værdier og kompetencer øges yderligere. De fire hovedtemaer fremgår i 

kort form af figur 6. 

 

Når der i det følgende præsenteres fire hovedtemaer, som udgangspunkt for 

kommunikationsindsatsen, kan det selvsagt komme til at fremstå for posi-

tivt.  

 

Virkeligheden er naturligvis mere nuanceret og ikke altid helt så problemfri 

og positiv som præsenteret i figuren og i teksten herunder. Pointen er imid-

lertid i denne sammenhæng, at selvom markedsføringen af et land som 

nævnt på mange måder adskiller sig fra markedsføringen af et produkt eller 

en virksomhed, er der i hvert én ting, der er fælles: Der sættes fokus på 

positive og relativt enkle budskaber.  

 

Målet med indsatsen er således at skabe et klarere og mere positivt billede 

af Danmark i udlandet, og det er derfor oplagt i denne sammenhæng at 

sætte fokus på de positive egenskaber, Danmark allerede i dag forbindes 

med blandt de udlændinge, der har kendskab til Danmark.  
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Figur 6: Den danske kommunikationsplatform 

Ansvarligt og afbalanceret Høj kvalitet

Eksperimenterende
og modigt

Miljøbevidsthed, enkelhed 
og effektivitet

Danmark er et samfund med om-
sorg, omtanke, velfærd og stabi-
litet. Etisk ansvarlighed og sam-
vittighedsfuld adfærd er vigtig. 
Det er et trygt samfund med en 
sjælden kombination af social 
tryghed for den enkelte og 
dynamik. Der er harmoni mellem 
det traditionsrige og det moderne, 
mellem familieliv og karriere, 
effektivitet og afslappethed.

Høj kvalitet og godt design er i 
fokus. En vigtig drivkraft er kon-
stant stræben efter det perfekte 
gennem forbedringer. Vi er et
specialiseringens land, der skaber 
løsninger i verdensklasse – fx 
kvalitetsprodukter inden for 
bestemte nicher. Danmark er som 
land en niche - et avanceret og 
"eksotisk" sted for den globale 
rejsende, studerende eller 
medarbejder.

Danskerne er optaget af renhed 
og enkelhed ift. at sikre miljøet, 
energirigtige løsninger, sunde 
fødevarer mv. Danmark er et 
velorganiseret land, hvor tingene 
virker. Vi lægger vægt på
enkelhed. Det gælder de 
produkter, vi designer. De måder 
vi arbejder på. Danskerne går til 
sagens kerne. Bl.a. derfor er 
Danmark et effektivt samfund. 

I Danmark tør vi tænke ukonven-
tionelt. Der kan sættes spørgs-
målstegn ved alt og nye idéer ud-
forskes. Danmark har en tradition 
for frisind og plads til kreativitet 
og nytænkning. Danskerne tager 
ny teknologi og nye måder at 
tænke på til sig først. Her kan 
virksomheder afprøve fremtidens 
produkter hos avancerede kunder. 
I Danmark er der plads til, at den 
enkelte kan udfolde sig i både 
arbejdsliv og privatliv.

 

Kilde: Egen fremstilling med inspiration fra Denmark™: Perceptionsanalyse og anbe-
falinger til en offensiv global markedsføring af Danmark, ReD Associates, 2006.  

 

De positive budskaber, der fremhæves af udlændinge med kendskab til 

Danmark, kan opdeles i fire hovedtemaer, der tilsammen danner en samlet 

fortælling om Danmark. 

 

De fire temaer uddybes og konkretiseres i de følgende afsnit. 

  

Tema 1: Danmark som et ansvarligt og afbalanceret land 

I Danmark lægges der stor vægt på at skabe et samfund med omsorg, om-

tanke, velfærd og stabilitet. Vi ønsker et samfund, hvor etisk ansvarlighed 

og samvittighedsfuld adfærd er vigtig for den enkelte, for virksomheder og 

for den offentlige sektor. Danmark er et trygt samfund, hvor alle kan færdes 

overalt. Danmark repræsenterer en sjælden kombination af social tryghed 

for den enkelte, hvor ingen lades i stikken. Og en dynamisk udvikling. Dan-
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ske virksomheder repræsenterer det solide, holdbare og hæderlige. Dan-

mark er balancernes land. Her balanceres mellem fortid og fremtid. Der er 

harmoni mellem det traditionsrige og det moderne, mellem familieliv og 

karriere, effektivitet og afslappethed. Samtidig er Danmark kendt for at 

gøre en indsats i resten af verden for demokrati, frihed og humanitær bi-

stand til mennesker i nød. 

 

Med udgangspunkt i denne hovedsøjle i kommunikationsplatformen kan der 

fx iværksættes en indsats, der skal markedsføre Danmark ved at informere 

om den danske samfundsmodel, der tiltrækker sig betydelig interesse i ud-

landet. Der er allerede et vist kendskab til dansk økonomi og flexicurity-

modellen. Et kendskab, der med fordel kan bygges videre på, på samme 

måde som den danske indsats for at fremme demokrati kan danne ramme 

om konkrete initiativer. Danmark har samtidig ry for at være et sikkert land 

med et godt socialt sikkerhedsnet og mange velfærdsydelser til alle, der har 

behov for det. 

 

Tema 2: Danmark er høj kvalitet 

Høj kvalitet og godt design er i fokus. En vigtig drivkraft er en konstant sø-

gen efter det perfekte gennem stadige forbedringer. Selv et veletableret 

produkt kan fornys. Danmark har få virksomheder, der dækker brede mar-

keder. Vi er et specialiseringens land, hvor vi kombinerer spidskompetencer 

for at skabe løsninger i verdensklasse – fx designprodukter inden for be-

stemte nicher. Danmark er som land en niche – for den store del af verden 

er Danmark et uudforsket område. Et avanceret og næsten "eksotisk" sted 

for den globale rejsende, studerende eller medarbejder. For dem, der er 

interesseret i det særlige, vi har at byde på, har Danmark stor tiltræknings-

kraft. 

 

Historier inden for dette tema kan fx understøttes gennem uddeling af de-

signpriser og international markedsføring af erhvervskompetencer bl.a. in-

den for kultur- og oplevelsesøkonomien. Områder hvor Danmark står stærkt 

i dag, som fx møbler og mode, vil ligeledes kunne markedsføres internatio-

nalt under denne søjle af kommunikationsplatformen. 

 

Derudover er det vigtigt at markere over for udenlandske studerende og 

højt kvalificerede medarbejdere, at Danmark byder på livskvalitet, bl.a. med 

et rigt kulturudbud af høj kvalitet.  
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Tema 3: Danmark er eksperimenterende og modigt 

I Danmark tør vi tænke ukonventionelt. Der er få "hellige køer”. Der kan 

sættes spørgsmålstegn ved alt, og nye idéer udforskes. Danmark har en 

tradition for et frisind og en åbenhed, som giver plads til kreativitet og ny-

tænkning. Mens det ofte er andre lande, der er først med nye, brede tekno-

logier, hører danskerne til dem, der tager ny teknologi og nye måder at 

tænke på til sig først. I Danmark kan virksomheder afprøve fremtidens pro-

dukter hos avancerede kunder. På samme måde afprøves nye måder at 

organisere sig på i virksomheder, nye måder at bo og leve på. I Danmark er 

der plads til, at den enkelte kan udfolde sig i både arbejdsliv og privatliv. 

 

Konkret kan historier inden for dette tema fx understøttes ved en internati-

onal presseindsats i forbindelse med fremstød relateret til nye måder at 

bygge på, nye måder at indrette byer på, innovativ ny arkitektur mv. Eller 

det kan handle om at skabe opmærksomhed om fora og miljøer, hvor virk-

somheder kan få kontakt til kvalificerede kunder, som kan afprøve nye varer 

og tjenesteydelser. Et eksempel på dette kan være Living Lab – et levende 

højteknologisk brugerpanel i Ørestaden, som er under udvikling. Også inter-

nationale erhvervsfremstød, kulturbegivenheder og event kan sætte fokus 

på, hvorledes Danmark har særlige styrker som kreativ nation. For eksem-

pel kunne en international filmfestival i København styrke den positive op-

mærksomhed om dansk film, der i flere år har markeret sig internationalt 

som kunstnerisk nyskabende. 

 

Tema 4: Danmark er miljøbevidsthed, enkelhed og effektivitet 

Danskerne er optaget af renhed og enkelhed i forhold til at sikre miljøet, 

energirigtige løsninger, sunde fødevarer mv. Danmark er et velorganiseret 

land, hvor tingene virker. Det gælder virksomhederne og de offentlige ser-

vicetilbud. Vi lægger vægt på enkelhed. Det går igen i de produkter, vi de-

signer. Og i vores måde at arbejde på. Danskerne går til sagens kerne. Der-

for er Danmark et effektivt samfund.  

 

Inden for søjlen enkelhed, miljøbevidsthed og effektivitet kan der fx iværk-

sættes en offensiv kommunikationsindsats med overskriften miljø, energi og 

klima, der er et område, hvor Danmark står stærkt og har et stort potentia-

le for offensiv markedsføring. 

 

Danmark ses mange steder i verden som foregangsland med en lang tradi-

tion for et stærkt politisk og folkeligt fokus på emner som bæredygtig ener-

gi, forureningsbekæmpelse, energieffektivitet, bæredygtig natur mv. Dansk 
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forskning indtager en førerposition, og danske virksomheder har et stort 

eksportpotentiale. 

 

Det overordnede mål med indsatsen på dette temaområde er, at Danmark 

skal ses som et grønt, men også effektivt samfund, der aktivt bidrager til 

løsninger på globale udfordringer. 

 

I praksis kan indsatsen på dette område dække en bred vifte af aktiviteter, 

der understreger hvilke kvaliteter og styrker Danmark har på miljøområdet 

– hvad enten der er tale om investeringsmuligheder for udenlandske virk-

somheder eller et rent og sundt miljø for udenlandske videnarbejdere. Og 

der kan satses på at tiltrække og yde støtte til begivenheder på området. 

 

De fire hovedtemaer fortæller tilsammen en unik historie. Andre lande kan 

fortælle dele af den samme historie, men ikke hele den samme historie. Det 

er kombinationen, der er unik for Danmark. Fx er Sverige kendt for en del 

af de samme ting som Danmark – velfærdsstaten, kvalitet mv. Men der er 

et andet syn på danskerne og den danske livsstil. Danskerne betragtes fx 

som lidt mere eksperimenterende, kreative og livlige. 

 

Kommunikationsplatformen er et udgangspunkt, der kan tilpasses til at 

kommunikere mere konkrete budskaber ud til afgrænsede målgrupper inden 

for hvert af indsatsområderne.  

 

Det er fx ikke de samme budskaber eller indpakninger, der skal bruges, når 

der skal kommunikeres til tyske børnefamilier og amerikanske hightech-

investorer.  

 

Men det skal være budskaber, billeder, historier, der baseres på den samme 

fælles platform, så der skabes større konsistens og klarhed i de budskaber, 

der sendes ud i verden.  

 

For eksempel kan Danmark på turismeområdet markedsføres som et fred-

fyldt, trygt og velfungerende land, hvor der er nem adgang til gode råvarer 

og ”simple living” af høj kvalitet.  

 

Samtidig kan Danmark som investeringsland markedsføres som stabilt, so-

lidt og uden uventede negative overraskelser, så Danmark fx opfattes som 

et godt sted at placere højteknologisk og stabilitetskrævende produktion af 

medicin eller andet, hvor selv kortvarig ustabilitet i produktionen kan koste 

meget store summer.  
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Og Danmark kan – både på turismeområdet og i forhold til Danmark som et 

godt sted at bo og arbejde – også profileres som et land med et rigt kultur-

udbud, der byder på både eksperimenter og forankring i en solid tradition.  

 

For de statslige aktører udgør kommunikationsplatformen de grundlæggen-

de retningslinjer for deres konkrete kommunikationsindsats over for udlan-

det. For private aktører skal der arbejdes for, at kommunikationsplatformen 

kan virke inspirerende. Målet er, at der sendes færre modstridende budska-

ber ud i verden om Danmark. Og at der oftere sendes samstemmende bud-

skaber. 

 

Kommunikationsplatformens videreudvikling og udbredelse vil ske i et tæt 

samarbejde mellem de berørte myndigheder, ministerier og Fonden til Mar-

kedsføring af Danmark. Organiseringen af indsatsen – herunder fonden – 

beskrives mere udførligt i det efterfølgende kapitel. 
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7. Danmark som turistmål 

Styrket kyst- og storbytu-
risme 

Turismen er i global vækst. Danmark har en god udgangsposition, 
men fx kystturismen er i tilbagegang. Der er derfor behov for at 
udvikle turismeproduktet og tiltrække nye målgrupper. Samtidig 
skal indsatsen for at markedsføre og synliggøre kystturismen og 
storbyturismen styrkes. Det skal desuden sikres, at visumregler og 
administration ikke udgør en unødvendig stor hindring for de turi-
ster, der ønsker at besøge Danmark. 

 

Turismen spiller en vigtig rolle i forhold til markedsføring af Danmark. De 

millioner af turister, der hvert år kommer til Danmark, rejser hjem med et 

førstehåndsindtryk, der ifølge målingerne i langt overvejende grad er posi-

tivt. Derved skaber turismen hele tiden nye "ambassadører" for Danmark. 

Dertil kommer erhvervsturismen, hvor ikke mindst internationale møder, 

konferencer og kongresser spiller en betydelig rolle i forhold til at skaffe 

viden til landet og knytte de netværk og relationer, der senere kan blive til 

afgørende forsknings- og forretningsaktiviteter. 

 

Globalt er turismen et erhverv i vækst, og i international målestok står 

dansk turisme forholdsvist stærkt. I 2005 var der fx næsten lige så mange 

udenlandske overnatninger i Danmark som i Sverige, Norge og Finland til-

sammen. Det er imidlertid langt fra sikkert, at vi kan fastholde denne positi-

on. Analyserne viser således, at vi som et lille land har det problem, at vi 

uden for vores nærområde ikke umiddelbart er kendt som en attraktiv tu-

ristdestination.  

 

Samtidig er der som på flere andre områder tilsyneladende også her forskel 

på det umiddelbare indtryk på den ene side og de faktiske oplevelser på den 

anden. De, der har besøgt Danmark, synes, at Danmark har meget at byde 

på. Godt 93 pct. svarer, at de enten er "tilfredse" eller "meget tilfredse" 

med deres ophold i Danmark. Hertil kommer, at en meget stor del vælger at 

besøge Danmark igen.  
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Samtidig er der flere elementer, som gør Danmark spændende som turist-

destination. 70 pct. af de turister, der besøger Danmark, peger på naturen 

som det vigtigste motiv til at besøge Danmark. For ca. halvdelen af de 

udenlandske turister spiller befolkningen og kontakten med danskerne en 

positiv rolle. I lande langt fra Danmark opfatter erfarne rejsende desuden 

Danmark som næsten "eksotisk". I modsætning til Fjernøsten og Caribien er 

Danmark således noget nyt og uprøvet for fx amerikanske turister. Dan-

mark er på en og samme tid eksklusivt, afslappet, trygt og velordnet.  

 

Disse forhold ændrer imidlertid ikke ved, at Danmark samlet set ikke er 

særligt kendt som en oplagt feriedestination for udenlandske turister. Kend-

skabet til Danmark og de turismetilbud, som vi har, skal derfor øges. Løs-

ningen er ikke spredt annoncering og uklare budskaber. Dansk turisme skal 

markedsføres koordineret og med fokus på udvalgte medier og målgrupper. 

Indholdsmæssigt skal der være fokus på de oplevelser og styrker, som vi 

repræsenterer. Konkret indebærer det tre udfordringer: 

 

Den første udfordring er, at antallet af udenlandske turistovernatninger i 

Danmark er faldet med omkring 18 pct. over de seneste ti år. Det er pri-

mært et resultat af tilbagegang i turismen langs de danske kyster. Det er 

centralt at få vendt den udvikling, da kystturismen udgør langt den største 

del af turismen i Danmark.  

 

Set i det lys er der inden for kystturismen behov for en styrket indsats for at 

udvikle nye oplevelsesprodukter, der lever op til turisternes behov og efter-

spørgsel samt at synliggøre disse produkter gennem innovativ markedsfø-

ring. 

 

Den anden udfordring er, at Danmark skal være mere synlig som storbyde-

stination. Analyser viser, at vi har attraktioner nok til at tiltrække flere gæ-

ster til de danske storbyer. Akilleshælen er manglende synlighed. Det bety-

der, at vi ikke udnytter det potentiale, som ligger i storbyturismen, der er 

den hurtigst voksende turismeform i verden.  

 

Det skal der rettes op på gennem styrket markedsføring af Danmark som 

storbydestination. Samtidig skal vi sikre, at det bliver let at opleve meget i 

Danmark på kort tid, da vi ofte kun er et stop på vejen for de turister, som 

kommer langvejs fra.  
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En tredje udfordring er, at de turister, vi formår at tiltrække, ikke bremses 

af uhensigtsmæssige visumregler eller langsom sagsbehandling. Vi skal 

derfor have en effektiv visumpolitik for turister og erhvervsrejsende. 

 

Herudover skal der ske en styrkelse af den nationale indsats for at tiltrække 

internationale konferencer til Danmark. Lande og byer, som er dygtige til at 

tiltrække internationale konferencer, får et tilskud af kompetencer og nye 

internationale netværk, der styrker og synliggør det danske vidensamfund. 

Dertil kommer, at deltagerne ofte repræsenterer en interessant målgruppe, 

som har stor indflydelse i hjemlandet. En positiv oplevelse i Danmark skaber 

således vigtige ambassadører for Danmark. Det er derfor vigtigt, at Dan-

mark i højere grad kan tiltrække internationale konferencer og kongresser. 

Således bliver det en del af Fonden til Markedsføring af Danmarks formål at 

støtte netop konferenceområdet. 

 

Sammenhængen mellem udfordringer, initiativer og indsatser fremgår af 

figur 10. De enkelte initiativer er mere udførligt beskrevet i kapitel 11. 

 

Figur 10: Danmark som turistmål – udfordringer, initiativer og 
indsats 
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Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 63

 

11.3. Danmark som turistmål – initiativer 

Styrket indsats for kystturismen 

Udfordring: Tilbagegangen i turismen langs de danske kyster skal vendes. Det 

skal ikke mindst ses i lyset af, at kystturismen er en af de vigtigste attraktioner 

og det største markedsområde for dansk turisme. 

Indsats: VisitDenmark skal sammen med erhvervslivet og regionale turisme-

udviklingsselskaber udvikle nye oplevelsesprodukter og synliggøre disse pro-

dukter gennem innovativ markedsføring. Den moderne turist efterspørger ople-

velser. 

Der skal derfor udvikles nye unikke turismeprodukter ved at koble de bedste 

oplevelser fra forskellige brancher og kulturlivet. Der kan fx udvikles rejsepak-

ker, hvor man kombinerer cykelferie i Jylland med besøg på kunstmuseum og 

ophold på kroer, som er kendte for dansk mad af høj kvalitet.  

Gennem en innovativ og målrettet markedsføring skal de nye produkter bidrage 

til, at turismen langs de danske kyster er synlig og attraktiv i vores nabolande 

og i resten af Europa. En ny og vigtig målgruppe for markedsføringsindsatsen 

er fx ægtepar uden børn. Markedsføringen skal fokusere på oplevelser i Dan-

mark hele året inden for bl.a. wellness, kultur og gastronomi.  

Der afsættes i alt 33 millioner kr. til indsatsen i perioden 2007-2010. Initiativet 

forankres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 

Styrket indsats for markedsføring af storbyturismen 

Udfordring: Storbyturismen har de senere år oplevet høje vækstrater. Dan-

mark er imidlertid ikke særlig synlig som storbydestination, og vi får derfor ikke 

tilstrækkelig stor andel i væksten. 

Indsats: VisitDenmark skal sammen med erhvervslivet og turismeudviklings-

selskaberne udvikle rejsepakker, som lever op til de udenlandske storbyturi-

sters behov. De store byers unikke oplevelser skal identificeres og markedsfø-

res. Der skal fokuseres på særlige attraktioner og danske styrkepositioner som 

design, arkitektur og gastronomi. Det kan fx være pakker, hvor man kan ople-

ve hovedstaden på et døgn: Kronborg, Tivoli og shopping om dagen. Og ekspe-

rimenterende mad på en kvalitetsrestaurant om aftenen.  

Markedsføringen skal målrettes relevante målgrupper, der fx er interesseret i 
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shopping, caféliv, kultur, gourmet og natteliv. Markedsføringen målrettes lande, 

hvor der er et potentiale for vækst, fx Storbritannien, USA og Italien. Markeds-

føringen skal baseres på nye og kendte medier, som giver udenlandske turister 

let adgang til information både før, under og efter deres ophold i Danmark.  

Der afsættes i alt 27 millioner kr. til indsatsen i perioden 2007-2010. Initiativet 

forankres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 

Hurtigere visumadministration for turister og erhvervsrej-
sende 

Udfordring: I en globaliseret verden med øget samhandel og turisme er der 

behov for en effektiv visumpolitik, som både sikrer nem adgang for seriøse 

turister og erhvervsrejsende og forhindrer misbrug. 

Indsats: Der iværksættes en styrket indsats for at sikre, at den danske admi-

nistration af visumreglerne fungerer effektivt. Særligt i forhold til at tiltrække 

flere ferie- og erhvervsturister til Danmark. Indsatsen omfatter bl.a.:  

• En styrket indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden i Udlændingeser-

vice i sager om visum til Danmark igennem fastsatte servicemål og forbed-

rede spørgeskemaer.  

• Administrationen af reglerne om forretningsvisum i forhold til kombinerede 

erhvervs- og turistrejser skal undersøges med henblik på at gennemføre 

lempelser i videst muligt omfang inden for de gældende regler. 

• En benchmarking af den danske visumpraksis i forhold til de øvrige nordi-

ske lande med henblik på at vurdere, om den danske visumpraksis skal ju-

steres. 

• Udarbejdelse af en handlingsplan for en styrkelse af visumområdet i forhold 

til det kinesiske marked. Desuden igangsættes en særlig indsats i forhold 

til at oplyse kinesiske rejsearrangører om muligheden for, at kinesere kan 

få visum til Danmark, hvis de indgår i en organiseret rejsegruppe. 

Der vil blive gjort status for administrationen af visumreglerne med inddragelse 

af bl.a. erhvervsorganisationerne. 

Indsatsen er forankret i Integrationsministeriet og vil blive gennemført inden 

for eksisterende rammer. 
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Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af 
Danmark lancerer den danske kommunikationsplatform. 

Platformen fungerer som et fælles afsæt for den 
fremadrettede indsats for at markedsføre Danmark 
som investeringsland, eksportland, kreativ nation, 
uddannelsesland og turistmål. Målet er, at der bliver 
sendt sammenhængende, positive og klare budskaber 
ud i verden om Danmark. 

Der lægges ikke op til at bruge ét samlet slogan eller 
budskab for hele Danmark i den danske kommunika-
tionsplatform. I stedet præsenteres fire hovedtemaer, 
som tilsammen udgør en unik historie om Danmark: 

1. Danmark som et ansvarligt og afbalanceret land
2. Danmark er høj kvalitet
3. Danmark er eksperimenterende og modigt
4. Danmark er miljøbevidsthed, enkelhed og effektivitet

De fire hovedtemaer kan tilpasses og formidles i mere 
konkrete budskaber til særlige målgrupper inden for 
indsatsområderne i handlingsplanen. 

For VisitDenmark udgør den danske kommunikations-
platform de grundlæggende retningslinjer for mar-
kedsføringen af Danmark som turistmål. 

Brandingplatform for dansk turisme
Der er mange aktører – private som offentlige – som 
markedsfører danske destinationer og danske turist-
produkter i udlandet. VisitDenmarks opgave er bl.a. at 
skabe en fælles platform for markedsføringen af Dan-
mark som turistmål i udlandet og således skabe synergi 
og slagkraft i markedsføringen. 

I snart 40 år har ”Danmarks-hjertet” fungeret som 
det fælles visuelle symbol og logo for Danmark som 
turistmål. ”Danmarks-hjertet” er udarbejdet af Visit-
Denmark, og sammen med en række øvrige værktøjer 
stilles symbolet til rådighed for alle aktører, der mar-
kedsfører Danmark som turistmål i udlandet. ”Dan-
marks-hjertet” anvendes i dag i den fælles nationale 
markedsføring og bruges samtidig selvstændigt af en 
lang række turismefremmeaktører. Dermed bidrager 
Danmarks-hjertet til at skabe genkendelighed om 
Danmark som turistmål på de udenlandske markeder. 

”Danmarks-hjertet” formidler en række danske styrke-
positioner og følelsesmæssige værdier, som i 2001 er 
videreudviklet i en egentlig brandingplatform for dansk 
turisme. Brandingplatformen fremhæver de positive og 
særlige karakteristika ved Danmark som turistmål. 

Kommunikationsplatform
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Figur 2: Et sammenhængende Danmarksbillede 
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Et sammenhængende Danmarksbillede

VisitDenmark har i samarbejde med Red Associates 
analyseret og sammenlignet hovedtemaerne i den 
danske kommunikationsplatform med dansk turismes 
brandingplatform. Denne sammenligning viser et meget 
stort værdimæssigt sammenfald. Sammenfaldet er ikke 
tilfældigt, men beror bl.a. på dansk turismes mål om at 
markedsføre Danmark med udgangspunkt i et tro-
værdigt, relevant og attraktivt billede af de styrker og 
værdier, som Danmark har som turistland. 

Samhørigheden og synergien mellem den danske kom-
munikationsplatform og dansk turismes brandingplat-
form kan læses ud af figur 2.

Af figuren fremgår det, at omdrejningspunktet for tu-
rismemarkedsføringen er den danske kommunikations-
platforms fire hovedtemaer, ansvarligt og afbalanceret, 
høj kvalitet, miljøbevidsthed, enkelhed og effektivitet 
samt eksperimenterende og modigt. Når dansk turismes 
brandingværdier – oase/fri, design/begavet og hygge/

uhøjtidelig – knyttes til de fire nationale hovedtemaer, 
bliver de nationale styrker relevante for både erhvervs- 
og ferieturisten. 

Platformen er udbygget med en række funktionelle 
fordele for turisten. Fordelene er en yderligere konkre-
tisering af turismens brandingværdier og udtrykker det, 
turisten skal have ud af sit besøg i Danmark. De funk-
tionelle fordele er således karakteristika ved Danmark, 
som turisten skal opleve under sit besøg i landet. (Se 
uddybende forklaring i boks). 

Kommunikationsplatformen i figur 2 danner udgangs-
punkt for markedsføringen af kystferieturismen og 
storbyturismen i Danmark som led i offensiv global 
markedsføring af Danmark. Sammen med offentlige 
og private partnere vil VisitDenmark sætte fokus på 
de danske styrker i markedsføringen af Danmark som 
turistmål og vise dem konkret over for turisten gennem 
de funktionelle fordele. 
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Kystferieturisme  
i Danmark
Mål med indsatsen

Dansk kystferieturisme har de senere år oplevet en 
væsentlig tilbagegang fra de udenlandske turister. Det 
gælder særligt det vigtige tyske marked, men også 
andre væsentlige nærmarkeder har mistet terræn. 

Målet med indsatsen er at sikre stigende omsætning 
og værditilvækst fra udenlandske turister på kystferie 
i Danmark. Og i den sammenhæng sikre, at turisterne 
kommer til Danmark en større del af året og ikke alene 
i sommermånederne til traditionel ”slappe af ferie ved 
feriehuset”. VisitDenmarks analyser fra 2006 viser, at 
en stigning i kendskab vil medføre et øget salg. 

Derudover skal indsatsen konkret føre til, at: 

Kendskabet øges med ca. 3-10 pct. overfor ud-
valgte målgrupper på de prioriterede markeder.
En samlet presseomtale på de prioriterede marke-
der til en værdi af 200 mio. DKK med udgangen af 
projektperioden. Denne værdi vil blive dokumenteret 
ved VisitDenmarks årlige presseanalyse.
Nye strategiske samarbejdsrelationer med aktører 
inden for oplevelsesøkonomien og det øvrige danske 
erhvervsliv uden for turisme erhvervet. Minimum to 
nye samarbejdspartnere per marked i projektperioden.

❚

❚

❚

For at sikre vækst i dansk kystferieturisme er det nød-
vendigt at omstille markedsførings- og udviklingsind-
satsen til nye målgrupper, ændrede ferieformer og ikke 
mindst anvende mere moderne kommunikationsformer. 
Da kystferieturismen udgør langt den største del af tu-
rismen i Danmark, er det centralt at få vendt udviklingen. 

Den stigende omsætning og værditilvækst i dansk 
kystferieturisme skal nås ved tre indsatsområder: 

Indsatsområde 1: at gennemføre massive online 
markedsføringsaktiviteter på prioriterede markeder, 
der skal øge kendskabet til de danske kystferieople-
velser og samtidig øge salget hele året.
Indsatsområde 2: udvikling af nye online marke-
tingværktøjer og metoder til at nå nye målgrupper 
gennem innovativ markedsføring.
Indsatsområde 3: sikre forankring af markeds-
føringsindsatsen i turismeerhvervet samt styrke 
samarbejdet med store danske virksomheder og or-
ganisationer uden for turismeerhvervet med henblik 
på at nå nye målgrupper hele året. 

❚

❚

❚
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For at øge synligheden af kystferieturismen i Dan-
mark er der behov for at gennemføre omfattende 
især online-brandingkampagner, en øget international 
presse- og PR-indsats samt en indsats for at gøre kyst-
ferieprodukterne tilgængelige og salgbare i de relevante 
distributionskanaler. 

Øget synlighed gennem onlinekampagner 
Internettet som informations- og bookingkanal vinder 
mere og mere frem overalt i Europa. I flere lande bookes 
op imod 50% af alle rejser online, og der er en generel 
stigende tendens mod at orientere sig og købe turisme-
produkter på nettet.  Derfor er det vigtigt, at Danmark 
som turismedestination bliver synlig på online medier 
for at øge kendskabet til Danmark. Fordelene ved at 
anvende online medier i markedsføringen af Danmark 
er, at kommunikationen i højere grad kan målrettes 
udvalgte grupper og skabe grundlag for dialogmarkeds-
føring. Samtidig er online markedsføring omkostnings-
effektivt og målbart. 

Eksempler på Online-kampagner:

Annoncering på målrettede internetsider. 
Blogs om danske kystferieoplevelser, hvor målgrup-
perne har mulighed for at downloade billeder og 
lydfiler via podcast og mobiltelefon.
To-vejs digital kommunikation med udgangspunkt i 
de eksisterende databaser via udsendelse af nyheds-
breve med ”Tip-en-ven” budskaber for dermed at 
udbrede kendskabet til Danmark.
Online spil, hvor de danske kystferieoplevelser indgår 
som en integreret del af spillet for dermed at øge 
kendskabet til de danske kystferieoplevelser på en 
involverende og underholdende måde.
Virale film, der spredes via seedning (eksempelvis på 
YouTube og tilsvarende communities) på de priorite-
rede markeder. Viral markedsføring er et af de nyeste 
online midler til at øge kendskabet til Danmark på en 
utraditionel måde overfor nye målgrupper.
Samarbejde med hjemmesider, der er relevante for de 
målgrupper, vi ønsker, skal besøge Danmark.

❚

❚

❚

❚

❚

❚

Indsatsområde 1: Øget synlighed af dansk kystferie
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Øget synlighed gennem en international 
presse og PR-indsats
Presseomtale er en vigtig kilde til information for turi-
ster. Analyser viser, at ud over anbefalinger fra venner 
og bekendte er presseomtale en af de vigtigste årsager 
til, at turister vælger rejsemål. Journalisters omtale af 
fx en kystferiedestination opfattes som troværdig og 
mere legitim end traditionel annoncering for samme 
emne. Derudover ses rejseartikler af kendte rejseskri-
benter også som en tillidserklæring til et turistmål. 

Eksempler på aktiviteter i presseindsatsen:

Presseture, hvor udvalgte journalister inviteres til 
Danmark for at skrive om dansk kystferie.
Pressemeddelelser, der omhandler dansk kystferietu-
risme.
PR-events overfor udenlandske journalister for 
derigennem at øge kendskabet til og interessen for 
Danmark med det formål at få mere omtale. Der vil 
blive arrangeret konkurrencer i magasiner/aviser/ra-
dio/online, hvor deltagerne kan vinde en rejse til 
Danmark med det formål at få mere omtale og flere 
turister interesserede i de danske kystferieprodukter.

❚

❚

❚

Den internationale presseindsats inden for turisme vil 
foregå i koordination med den generelle internationale 
presseindsats, der er en del af handlingsplanen for of-
fensiv global markedsføring af Danmark. 

Øget synlighed ved at gøre produkterne 
tilgængelige og salgbare
Som en del af markedsføringen af dansk kystferietu-
risme skal salget af tematiserede oplevelsesprodukter 
øges. Dette gøres ved at sørge for, at produkterne gøres 
tilgængelige og sælges via de rette distributionskanaler.
 
Eksempler på aktiviteter for at tilgængeliggøre og 
sælge kystferieprodukter:

Kampagnesider med kystferieprodukter. 
Online-salgskampagner i samarbejde med de rele-
vante online rejsesider. 
Google kampagner med udgangspunkt i kampagnesi-
derne med det formål at øge salget af disse.

❚

❚

❚

I flere lande bookes 
op imod 50% af alle 
rejser online
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Som en del af globaliseringens fremvækst er det nu 
muligt at rejse stort set overalt og til priser som flere og 
flere kan overkomme. For at klare sig i den knivskarpe 
konkurrence om turisterne er der behov for, at dansk 
kystferieturismes position på de prioriterede markeder 
adskiller sig fra konkurrenterne, ved at vi udvikler og 
afprøver nye markedsføringsværktøjer og metoder. 

De nye markedsføringsværktøjer og metoder skal gøre 
det muligt for dansk kystferieturisme at nå nye mål-
grupper inden for relevante temaer, hvor dansk kyst-
ferieturisme allerede i dag står stærkt eller hvor det er 
muligt at udvikle nye styrkepositioner. Fx skal indsatsen 
gøre det muligt at komme i direkte dialog med tyske, 
svenske og norske cykelturister, som gøres interesse-
rede i cykelturisme i Danmark og som inddrages direkte 
i den fortsatte udvikling af det danske kystferieprodukt 
for at gøre det mere cykelvenligt.

Den innovative markedsføring for at nå nye målgrup-
per består dels i udvikling af en række nye markedsfø-
ringsværktøjer dels udvikling og anvendelse af et nyt 
internationalt netværk af Danmarksgæster.

Nye markedsføringsværktøjer
Eksempler på nye markedsføringsværktøjer:

CRM-system (Customer Relationship Management), 
der skal indeholde viden om turisterne, og som 
fremover skal være grundlaget for en mere målrettet 

❚

og segmenteret markedsføring tilpasset kundernes 
behov og ønsker.
Teknisk platform til mobilmarkedsføring. Platformen 
skal kunne håndtere at sende sms- og mms- beske-
der og andre informationer til de udvalgte målgrup-
pers mobiltelefoner.
Interaktivt Danmarkskort, som er et digitalt oplevel-
seskort, der vil give turisterne mulighed for interak-
tivt at planlægge deres kystferieophold i Danmark. 
Dette vil samtidig øge kendskabet til de oplevelses-
produkter, der er relevante, at erhvervet udvikler 
fremover.
Digitalt Danmarksspil, hvor turisterne interaktivt kan 
spille online. Spillet vil opbygge viden om de danske 
kystferieoplevelsesprodukter ved at identificere for-
brugernes ønsker til oplevelser i Danmark.

Nyt netværk af Danmarksgæster
Som en ny markedsføringsmetode vil et koncept til 
etablering af et netværk af Danmarksgæster blive 
udviklet for at udbrede kendskabet til Danmark som 
kystferiedestination.

Den bærende ide er at få opinionsdannere og klassiske 
turister fra de prioriterede markeder til at afprøve ople-
velsesprodukter for efterfølgende at sprede budskabet 
om Danmark som kystferiedestination. Danmarksgæ-
sterne skal samtidig give input til produktforbedrin-
ger og bidrage med viden om markedsføring overfor 
udvalgte målgrupper. Danmarksgæsterne vil blive 

❚

❚

❚

Indsatsområde 2: Nye målgrupper gennem innovativ markedsføring
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rekrutteret fra VisitDenmarks pressenetværk i udlandet 
og fra VisitDenmarks database med turister.

Danmarksgæsterne skal bidrage til:

At sprede budskabet om Danmark som destination 
for kystferieoplevelser hele året på nye utraditionelle 
måder, fx gennem ”Tip-en.ven” aktivitet.
At tilvejebringe ny viden om, hvordan man påvirker 

❚

❚

de nye målgrupper med centrale budskaber gennem 
relevante distributionskanaler. Indsamling af infor-
mationen vil ske, når Danmarksgæsterne besøger 
kystferie oplevelserne.
At opnå viden om turisternes ønsker og behov med 
henblik på udvikling af nye kystferieoplevelser i 
Danmark. Danmarksgæsterne vil evaluere kystferie-
oplevelserne med henblik på forbedringer af kystferie 
produktet.

❚
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Indsatsområde 3: Samarbejde og samordning

For at stå stærkere i den internationale konkurrence og 
slå igennem på de prioriterede markeder er det vigtigt 
at koordinere indsatserne mellem aktørerne i dansk 
turisme og aktørerne i det brede erhvervsliv.

VisitDenmark er i dag samlingspunkt for dansk turis-
mes offentlige såvel som private aktører, og vil som led 
i indsatsen opdyrke nye samarbejder med det brede 
erhvervsliv, herunder store danske virksomheder og 
organisationer, der ikke traditionelt deltager i en turis-
meindsats.

De store danske virksomheder og organisationer 
markedsfører sig allerede på de udvalgte markeder for 
kystferieindsatsen. Gennem et samarbejde og koordi-
nering af markedsføringsinitiativer kan begge parter nå 
nye målgrupper samt stærkere slagkraft i indsatsen. 

Eksempler på aktiviteter:

Fælles events inden for udvalgte temaer, som 
afspejler de danske brandingværdier, fx en fødevare 
event på torvet i Hamburg med fokus på høj kvalitet 
og miljøbevidsthed inden for en afbalanceret og 
eksperimenterende landbrugsindustri.
Fælles markedsføringskampagner med det formål at 
udbrede kendskabet til Danmark og danske produk-
ter.
Gennemførelse af konkurrencer med danske firmaer 
på markederne.

❚

❚

❚
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Storbyturisme  
i Danmark
Storbyturisme er i disse år det hurtigst voksende 
område inden for turisme på internationalt plan. Men 
væksten går udenom danske byer. Det kræver en øget 
indsats at få de fire store danske byer med København 
i spidsen profileret. 

Målet med indsatsen er sikre en stigende omsætning 
og værditilvækst fra udenlandske turister på storbyfe-
rie i Danmark. VisitDenmarks analyser fra 2006 viser, 
at der er en positiv sammenhæng mellem salget af 
rejser og et stigende kendskab Danmark.

Derudover skal indsatsen konkret føre til, at:
  

Kendskabet øges med ca. 10 pct. overfor udvalgte 
målgrupper på de prioriterede markeder.
En samlet presseomtale på de prioriterede markeder 
til en værdi på 280 mio. DKK over 4 år, der vil blive 
dokumenteret årligt gennem VisitDenmarks pres-
seanalyse.
Nye strategiske samarbejdsrelationer med aktører 
inden for oplevelsesøkonomien og det øvrige danske 

❚

❚

❚

erhvervsliv uden for turisme erhvervet. Minimum to 
nye samarbejdsaftaler per marked i projektperioden.

Den stigende omsætning og værditilvækst i dansk 
storbyturisme skal nås gennem tre indsatsområder: 

Indsatsområde 1: 
at iværksætte slagkraftige markedsføringsindsatser 
på de prioriterede markeder for at øge kendskabet til 
de danske storbyer og samtidig øge salget af byernes 
oplevelsesprodukter.

Indsatsområde 2: 
at udvikle nye markedsføringsværktøjer og metoder, 
der skal bidrage til yderligere at målrette markedsfø-
ringsindsatsen og udvikle det danske storbyprodukt. 

Indsatsområde 3: 
at øge samarbejdet med store danske virksomheder og 
organisationer uden for turismeerhvervet med henblik 
på at øge kendskabet til Danmark ved at nå nye mål-
grupper på en anderledes måde.

Mål med indsatsen
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