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ABSTRACT

Tourism is an important part of the Danish economy as it among other things implies jobs that

cannot be outsourced. None the less, tourists have for some years now failed to go on holiday in

Denmark in the numbers they have before. This is the case for both holiday and business tourism.

So what can be done to stop the negative development? How can Denmark attract new tourists to

the country? This master’s thesis tried to examine just that by combining two concepts:

sustainability and branding.

The purpose of this master’s thesis was to discover whether or not the concept of sustainability

could be used to attract tourists to Denmark in the future. To investigate this, the theory of nation

branding was used. By examining the collective Danish tourism strategy “Vores Rejse” from 2009

– the first of its kind – it was found that although sustainability was one of the key concepts in the

collective strategy it seemed to have failed to take hold in the general industry. This was concluded

after analysing strategies from two relevant tourism organisations: VisitNordjylland and

VisitDenmark. But why was sustainability as used in “Vores Rejse” not picked up by others in the

tourism industry in 2009? The analysis tried to give an answer to this by combining “Vores Rejse”

with Simon Anholt theory regarding Competitive Identity. In this model tourism is but part of the

whole and thus other concepts such as brands, investments, the people, policies as well as culture

were examined to shed light on the issue at hand.

A large part of the analysis was based on data gathered by interviewing five different actors in the

tourism industry: two people from public organisations, one from a private organisation, one from a

public-private organisation and lastly a tourism scholar.

The analysis found that there were several reasons as to why “Vores Rejse” and thus the concept of

sustainability was not successful in 2009. First and foremost, the division of responsibilities in the

public tourism sector as well as collaboration in the industry as a whole was not up to par.

Secondly, it was shown that even though both local and national politicians were very focused on

environmental policies including sustainability, it was clear that the tourism business as a whole

was not taken seriously. In addition to Anholt’s Competitive Identity model it was discovered that

the international financial crisis as well as the disappointing results of the international climate

conference, COP15, held in Copenhagen in 2009, might have influenced the tourism industry’s

interest in sustainability. After the climate conference, sustainability was no longer a buzz word for

some. The discussion section of the thesis looked into whether or not it would be possible to use
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sustainability as a branding tool today and in the future. A SWOT analysis showed that there were

opportunities and threats if Denmark decided to use sustainability. Before Denmark can take full

advantage of a sustainable sustainability brand some things need to be considered. Among other

things this includes how the Country of Origin Effect can be used in connection with sustainability,

and how to use celebrities and industries for storytelling. In conclusion it was found that

sustainability is a possible option, if all actors in the industry can agree on the terms, definition and

funding for the creating of a nation branding campaign; including citizens, politicians, brand

managers, and so on and stick to the chosen brand for a longer period of time. The thesis is,

however, only one suggestion and further research needs to be undertaken in order to maintain the

viability of a Danish nation brand based on sustainability and the development of an operational

branding plan.
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1. INDLEDNING

Mange ting er sagt om både fortiden og fremtiden. Blandt andet skulle den kinesiske

forretningsmand og filosof Konfutse have sagt: study the past if you would define the future

(Confucius Institute, u. d.). Det er netop det, denne afhandling vil forsøge at gøre – analysere

fortiden for at kunne definere fremtiden for dansk turisme.

Afhandlingen vil, udover at koble fortid og fremtid sammen, også forsøge at koble de to centrale

begreber bæredygtighed og turisme for at undersøge, om en symbiose af disse kan være fremtiden

for dansk turisme.

Med hensyn til turisme, har Danmark haft et fald i antallet af turister målt på overnatninger siden

finanskrisens begyndelse i 2008. På trods af en lille vækst de seneste år ser det ud til, at store dele af

dansk turisme skal have et energiindspark, hvis Danmark skal genvinde tabte markedsandele. Den

negative vækst er forsat på trods af, at VisitDenmark siden 2010 udelukkende har fokuseret på

markedsføring af Danmark til udlandet med det formål at tiltrække flere turister.

Samtidig står dansk turisme over den udfordring, at mange turister ikke er tilfredse med

serviceniveauet, maden og prisniveauet set forhold til kvalitet under besøg i Danmark (Vækstteam

for Turisme og Oplevelses økonomi, 2013, s. 10). Dette går særlig hårdt ud over kystturismen, da

det især er tyskerne, der fravælger Danmark som destination (Vækstteam for Turisme og Oplevelses

økonomi, 2013, s. 7). Det ser tilsyneladende ud til, at Danmark må forsøge at gå nye veje for at

tiltrække turister samt at forbedre kvaliteten af oplevelserne, når turisten er ankommet til Danmark.

Hvad angår det andet begreb – bæredygtighed, er dette de seneste år blevet et buzz-word. Ordet

eller princippet kom på den internationale dagsorden med FN’s ”Brundtlandrapport” fra 1987.

Miljøet og klimaet er da i disse dage også kommet på dagsordenen hos verdens politikere,

akademikere og endda den generelle befolkning. FN og andre organisationer som for eksempel EU

anerkender, at hvis der ikke snart gøres noget, vil jorden gennemgå uforanderlige processer –

polarisen smelter, huller i ozonlaget, oversvømmelser og tørke.

Klimaændringerne kan til dels allerede ses rundt om i verden. Blandt andet oplever Sydeuropa øget

tørke, mens Central – og Nordeuropa oplever flere og kraftigere regnskyl med oversvømmelser til

følge. Ind til videre har det ikke været muligt for verdens ledere at blive enige om en handlingsplan

for at undgå disse ekstreme klimaforandringer – de kan kun blive enige om, at noget må gøres,

inden det er for sent. Hvordan kommer verden videre her fra? Det er her, Danmark måske kan agere
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forgangsland. Danmark er blandt andet kendt for vindmølleproduktion og forskning i alternative

energiformer. Samtidig er landet også kendt for en grøn og miljøbevidst hovedstad. Overordnet set

tegner der sig et billede af et fald i antallet af overnattende turister i Danmark, men et øget fokus på

miljøbevidsthed og bæredygtighed - ikke kun i Danmark men også i andre lande.

Med overstående in mente ville det muligvis være favorabelt at kombinere de to begreber således, at

bæredygtighed kunne være medvirkende til at tiltrække flere turister til Danmark. Muligvis ikke

blot til økonomisk gavn for investorer, forretninger, hoteller og så videre men også for miljøet og

klimaet.

Indledningsvis blev fortiden omtalt. Begrebet bæredygtighed har tidligere været meget omtalt i

medierne. Særligt under FN’s klimatopmøde COP15, der blev afholdt i december 2009 i

København. Her var alles øjne rettet mod den danske hovedstad i håbet om, at verdens ledere fik en

ny bindende klimaaftale i hus.

Den øgede fokus på bæredygtighed i netop denne periode er synliggjort i strategien ”Vores Rejse”

fra 2009, udtænkt af blandt andet turismeorganisationer, kommuner, eksterne partnere samt

regionerne og omhandler fremtiden for dansk turisme.

Klimatopmødet blev dog lidt af en fuser – mod al forventning blev ingen bindende aftale indgået

den december. Hos turismeorganisationerne var luften tilsyneladende også gået af ballonen. I

VisitDenmarks bidrag til ”Vores Rejse”, ”Strategi mod 2017”, udgivet i maj 2010, er

bæredygtighed ikke nævnt én eneste gang. Hvorfor greb Danmark ikke chancen i 2009-2010 og

promoverede vores land som et miljøfokuseret og innovativt land? Var det manglende interesse fra

forbrugerens side? Var det den manglende politisk vilje? Eller den manglende indsats fra

turismeorganisationernes side? Eller skyldtes det noget helt fjerde?

Denne afhandling vil være historien om, hvordan bæredygtighed blev usynlig i dansk turisme og

om muligheden for, at vi i dag og i fremtiden i Danmark vil kunne tiltrække turister ved hjælp af

bæredygtighed og bæredygtig turisme.

1.2 FORMÅL

Formålet med denne afhandling er at give turismebranchen et alternativt redskab til branding af

Danmark i form af bæredygtighed som overordnet brand.

1.3 PROBLEMFORMULERING

Denne afhandling vil arbejde ud fra følgende problemformulering:
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Hvorfor var bæredygtighed ikke mere synlig i den danske turismebranche i tiden 2009-2010 og på

basis af denne viden, vil Danmark i dag kunne tiltrække flere turister ved hjælp af bæredygtighed

som brandingstrategi?

For at belyse den overordnede problemstilling vil afhandlingen centreres om følgende

underspørgsmål:

 Hvorledes kan relevant nation branding teori med i udgangspunkt i ”Vores Rejse” være

medvirkende til at forklare årsagerne til, at bæredygtighed ikke blev benyttet mere i

branchen i 2009-2010?

 I hvilket omfang kan den danske turismesituation og organisering siges at have påvirket

turismebranchen i tiden 2009-2010?

 Hvori ligger muligheder og udfordringer, styrker og svagheder, hvis Danmark som

helhed skal forsøge at tiltrække turister via bæredygtighed?

1.4 BEGREBSDEFINITIONER

I afsnit 1.4.1 defineres bæredygtighed og bæredygtig turisme.

1 . 4 . 1 B Æ R E D YG T I G H E D O G B Æ R ED Y G T I G T U RI S M E

Konceptet bæredygtighed blev for alvor sat på den internationale politiske dagsorden med FN

rapporten ”Our Common Future” også kendt som Brundtlandrapporten fra 1987. Rapporten

definerer bæredygtighed forholdsvist bredt, som værende udvikling hvor en opfyldelse af nulevende

generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde

deres behov (FN, 1987). På trods af, at denne definition formentlig er den mest anerkendte

(Asmundsen et al., 2012), vil denne opgave have et alternativt syn på bæredygtighed, hvilket

skyldes opgavens fokus på turisme. Denne opgave vil arbejde ud fra en art bæredygtighed, hvor

også turismebegrebet er inkluderet. Det findes i World Tourism Organizations definition, hvor

bæredygtig turisme er defineret som: Tourism that takes full account of its current and future

economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the

environment and host communities (UNWTO, u. d.). Turisme skal altså tage hensyn til flere

stakeholdere; ikke kun miljøet, men også lokalsamfund og lokalkulturer skal være bæredygtige.

Ydermere skriver UNWTO, at bæredygtig turisme også skal arbejde mod et højt niveau af

turisttilfredshed inklusiv en øget bevidsthed om bæredygtighedsudfordringer.
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Denne opgaves primære fokus vil være bæredygtige oplevelser med fokus på miljø og klima. I

princippet betyder dette, at så længe en turist oplever/handler bæredygtigt, vil det kunne kaldes

bæredygtig turisme. Således kan bæredygtig turisme inkludere bæredygtige hoteller, cykelturisme,

økoturisme, naturoplevelser og lignende, der ikke belaster miljøet. Denne afhandling favner bredt,

men på et overordnet niveau. Dette medfører, at specifikke oplevelser vedrørende bæredygtighed

kun vil beskrives nærmere, hvis det findes relevant. Et idekatalog udarbejdet af denne afhandlings

forfatter over mulige fokusområder kan dog findes i bilag I.
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2. TEORI

I følgende afsnit der blive sat fokus på marketingsdisciplinen nation branding. Ideer fra forskerne

Philip Kotler og Simon Anholt vil blive præsenteret.

2.1 NATION BRANDING

Nation branding er et forholdsvis ungt term. Princippet nation branding er samtidig omdiskuteret, i

det der er delte meninger blandt andet hos de førnævnte akademikere om, hvorvidt nation branding

som aktiv og bevidst strategi kan lade sig gøre. Ikke desto mindre synes nation branding at være tæt

forbundet med turisme. Således er Anholts og Kotlers forskning inden for nation branding ofte

fokuseret på turisme og tiltrækningen af turister. Derfor virker nation branding relevant til én

besvarelse af denne opgaves problemstilling, da teorien med sit fokus på image og global økonomi

muligvis kan være et brugbart værktøj til, hvordan Danmark skal kunne tiltrække yderligere turister

til landet.

Andre teorier indenfor marketing eller turisme kunne formentlig også have været benyttet. Her i

blandt teori indenfor oplevelsesøkonomi, der også er forbundet med turismeerhvervet.

Oplevelsesøkonomi er dog fravalgt af en klar årsag: oplevelsesøkonomi har fokus på økonomi.

Afhandlingens fokus ligger derimod på, hvad et land (Danmark) kan gøre for at tiltrække turister fra

et marketingsperspektiv. Derfor synes det mere naturligt at benytte nation brandingteori som af

Anholt beskrives som: the key focus of marketing, as well as a crucial component of foreign policy,

international relations… and tourism (Anholt, 2010b, s. 39).

Nation branding kan siges at være tæt forbundet med klassisk marketingteori. Michael Porter

beskriver i sin bog ”Competitive Advantage” sin generiske strategi. Basalt set kan en virksomhed

enten opnå en konkurrencemæssig fordel ved at have lave omkostninger eller et unikt produkt

(Porter, 1997, s. 12-17). Hvis Danmark ses som en virksomhed, der har et produkt (ferie i Danmark)

at sælge til turister, ses det, at Danmark vil have svært ved at konkurrere på pris. De danske priser

var for eksempel i 2013 41 % over EU-gennemsnittet og betød, at Danmark var det dyreste land i

EU (Nordvang Jensen, 2013). Således bliver Danmark, ifølge Porter, nødt til at differentiere

produktet, hvis landet vil have en konkurrencemæssig fordel. Her kan nation branding muligvis



11

bruges som marketingsstrategi (Morgan & Pritchard, 2010, kap. 5) i håbet om at skabe et unikt

produkt til tiltrækning af turister.

Men hvorfor lige Anholt og Kotler? Anholt blev valgt, fordi han som den første italesatte nation

branding i 1996, og har udgivet flere bøger og artikler om emnet. Samtidig er Anholt udvikler af

Nations Brands Index. Indexet er lavet i 2005 og forsøger at måle nationers image og rygte. Indexet

ejes i dag af GfK og er blandt andet lavet ud fra parametre tilsvarende Comeptitive Identity. Flere

nationer, blandt andet Danmark, har gjort brug af indexet. Kotler blev valgt, fordi han anses som det

moderne marktings fader (www.pkotler.org). Begge akademikere synes stærke indenfor nation

brandingfeltet.

Med valg kommer også fravalg. Flere fremtrædende forskere og forfattere kunne være medtaget i

dette afsnit. Det gælder for eksempel Morgan, Pritchard, Dinnie eller Nye, der alle er aktive

indenfor nation brandingfeltet. Disse forskere vil ikke blive præsenteret her, men i stedet vil deres

teorier i stedet blive inddraget, hvor det synes relevant. Dinnies arbejde vil dog i nogen grad blive

inddraget i dette kapitel.

Nation branding som disciplin udspringer af to forskellige akademiske discipliner: Country of

Origin (COO), der er marketingbaseret og national identitet, som blandt andet er genstandsfelt

indenfor sociologi og kulturel antropologi (Dinnie, 2008, s. 21). I takt med øget økonomisk

globalisering opstod der to modstridende effekter: en homogenisering af markeder og øget følelse af

nationalt tilhørsforhold. Dette, sammenlagt med fjernelsen af handelsbarriere mellem mange lande,

har gjort, at nationer har øget deres fokus på brand managementteknikker for at konkurrere på den

internationale scene (Dinnie, 2008, s. 21; Kotler & Gertner, 2010, s. 45; Anholt: 2007a, s. 1). Det er

her, at konceptet nation branding får sin relevans.

I dag findes flere sammenlignelige termer for nation branding. Således udspringer Competitive

Identity (Anholt), destination branding (Morgan), place branding (Kotler) og soft power (Nye) af

nation branding, som defineret af Anholt. Hvert begreb har sine egne nuanceforskelle. Således er

soft power hos Nye en måde at påvirke andre lande ved hjælp af kulturel eller anden intellektuel

indflydelse (Nye, 2004, s. 16). Derimod er Kotlers tilgang til nation branding både økonomisk og

marketingsorienteret, mens Anholt udelukkende ser nation branding fra et markedsorienteret

perspektiv.

Simon Anholt er, som nævnt, ophavsmand til begrebet nation branding. Princippet bag begrebet er

ifølge Anholt forholdsvis simpelt: reputations of countries function like the brand images of
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companies and that they are equally critical to the progress and prosperity of those countries

(Anholt, 2008, s. 22). Der kan således godt til dels sættes lighedstegn mellem opfattelsen af et

virksomhedsbrand og en nation. Lande, byer, regioner og så videre opfattes på mange måder

ligesom et traditionelt virksomhedsbrand (Anholt, 2003, s. 109; Anholt, 2010b, s. 26). Lande bliver,

ligesom virksomhedsbrands, opfattet (rigtigt eller forkert) på en bestemt måde af en stor gruppe af

mennesker hjemme og i udlandet, og de er begge associeret med bestemt kvaliteter og karakteristika

(Dinnie, 2008, s. 15). Samlet set betyder dette, at et lands image bestemmer måden, omverden ser

det på, og således behandles det ligesom et virksomhedsbrand (Anholt, 2003, s. 109; Kotler &

Gertner, 2010, s. 42). Et lands image kan defineres som: the sum of beliefs and impressions people

hold about places (Kotler & Gertner, 2010, s. 42), og er primært baseret på kultur, historien (for

eksempel krige), kendisser og geografi (Dinnie, 2008, s. 49). Ydermere mener Anholt, at en nations

brandimage i sidste ende kan forme den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling i et land

(Anholt, 2010b, s. 28).

Lande gennemfører nation brandingaktiviteter særligt for at tiltrække turister og udenlandske

investeringer samt for at booste eksporten (Dinnie, 2008, s. 17). Men for Anholt er nation branding

ikke blot turistorganisationernes farverige billeder i magasiner eller på tv (Anholt, 2003, s. 123).

Mennesker har ofte fordomme eller forkerte eller unuancerede opfattelser af andre lande, hvilket

skyldes, at folk ikke har den nødvendige tid, lyst eller interesse i at sætte sig ind i andre lande og

dets indbyggere (Anholt, 2003, s. 109). Det er derfor op til et lands regering at koordinere og skabe

et samlet billede udadtil (Anholt: 2010b; Kotler & Gertner, 2010, s. 46), hvilket resulterer i en

national brandingstrategi. Denne strategi skal foregå som et offentligt-privat samarbejde mellem

regeringen, turistorganisationer, flyselskaber og virksomheder, der har store markeder i udlandet

(Anholt, 2003, s. 34; Anholt, 2010b, s. 31). Den valgte strategi skal således udføres af alle

involverede partere i en længere årrække. Dog beskriver Anholt, at i realiteten er manglende

samarbejde om en samlet strategi mere hyppig end egentlig samarbejde (Anholt, 2007a, s. 26).

Der er i dag kun få nationer, der besidder et internationalt velkendt brand (Anholt, 2010b, s. 34).

Andre lande må således være klar på opgaven, der lyder, hvordan man håndterer og forbedrer et

lands image. Det tager tid at ændre et lands image. Der er størst chance for succes, hvis et land

baserer sin brandstrategi på landets kulturhistorie, færdigheder og aspirationer. På denne måde vil

resultatet i langt højere grad virke mere troværdigt, autentisk og bæredygtigt, end hvis strategien

blot var udtænkt af et team af ministre og PR-konsulenter (Anholt, 2010b, s. 37; Dinnie, 2008, s.

172).
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I afsnit 2.1.1 og 2.1.2 vil to relevante begreber inden for nation brandingstrategi blive gennemgået:

styring af image samt tiltrækning af turister.

2 . 1 . 1 ST Y R I N G AF I M A G E

Image kan defineres som den opfattelse af et brand, som forbrugeren har, og kan sammenlignes

med et omdømme. Imaget kan matche eller ikke matche det egentlige produkt. Det inkluderer

blandt andet minder, forventninger og associationer forbundet med et produkt. Disse følelser er

vigtige drivere for personers opførsel, og er derfor yderst relevant, når det kommer til nation

branding (Anholt, 2007a, s. 5).

Førend et ønsket image kan opnås, skal det være tæt på virkeligheden, troværdigt, simpelt og frem

for alt unikt. Dette kan for eksempel opnås ved hjælp af fængende slogans, symboler, billeder eller

events (Kotler & Gertner, 2010, s. 47; Anholt, 2010b, s. 37).

Det kan være en udfordring at kontrollere et lands image, særligt et negativt image. Ofte vil medier

(både i indland og udland) have større fokus på et lands udfordringer og problemer end dets

muligheder, og derved er medierne med til at understøtte eventuelle negative stereotyper (Kotler &

Gertner 2010, s. 47). Samtidig skal man være bevidst om, at en nations image hurtigt kan blive

ødelagt af ukontrollerbare begivenheder, herunder miljøpåvirkning, overcrowding og

naturkatastrofer (Kotler et al, 2010, s. 505).

2 . 1 . 2 T I L T R Æ K NI N G A F T U RI S T ER

Forskellige steder tiltrækker forskellige turister. Det er derfor relevant at segmentere turistmarkedet

(Kotler og Gertner, 2010, s. 48; Kotler et al., 2010, s. 516) og gøre overvejelser om, hvad der

ønskes markedsført og til hvilken modtager. Besøgende kan blandt andet segmenteres efter region,

årstid, turistens karakteristika eller efterspurgte attraktioner.

Det er samtidig vigtigt for brandmanagers at undersøge de værdier, turister søger som bruger

(sociale og emotionelle værdier), som køber (personalisering og tilgængelighed) samt som betalere

(pris). Forbrugere har i dag muligheden for at tage til tusindvis af destinationer men vil automatisk

blive draget mod de destinationer, der tilbyder den bedste værdi. Denne værdi kan være i form af

lav pris, høj tilgængelighed eller flere fordele (Kotler og Gertner, 2010, s. 48). Det kan samtidig

også være værdier som udvikling, oplevelse, sjov, afslapning eller gode minder. Det er derfor

relevant for brandmanagere at undersøge, hvorfor turister (fra)vælger specifikke destinationer

(Kotler et al, 2010, s. 510).

For at have et succesfuldt nation brand skal følgende punkter, ifølge Kotler, gennemføres:
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1) Landet skal lave en SWOT-analyse for at undersøge landets styrker, svagheder, muligheder og

udfordringer.

2) Landet skal vælge industrier, personligheder eller naturlige landemærker, der kan være basis for

branding og storytelling.

3) Landet skal efterfølgende udvikle et paraplykoncept, der vil være dækkende og konsistent med

alle separate brandingaktiviteter.

4) Herefter skal landet allokerere penge således, at alle større brandingaktiviteter kan have

muligheden for at udøve indflydelse på målgruppen.

5) Landet skal sørge for at alle eksporterede produkter lever op til den ønskede standard (Kotler &

Gertner, 2010, s. 52-53).

Disse overstående fem punkter vil senere blive benyttet i kapitel 7. En SWOT analyse er relevant,

fordi den tvinger steder til at være realistiske om fremtiden (Kotler et al., 1993, s. 83).

Opsummerende kan det siges, at nation branding i fremtiden vil blive set som et vigtigt fokuspunkt

indenfor marketing og vil være en afgørende komponent i udenrigspolitikken, økonomisk og

kulturel udvikling, international handel samt turisme. Således kan nation branding have potentialet

til at blive anerkendt som en af de mest relevante og værdifulde discipliner i det postindustrielle

samfund (Anholt, 2010b, s. 39).

2.2 TEORIDISKUSSION

I 1996 mener Anholt, at nation branding giver en reel mulighed for, at nationer har eller kan skabe

et brand på linje med et virksomhedsbrand.

I bogen ”Places: Identity, Image and Reputation” er Anholt dog af en lidt anden mening. I første

linje i introduktionen står der således: Let me be clear: there is no such thing as ”nation branding”.

It is a myth… (Anholt, 2010a, s. 1). Han er her af den holdning, at navnet “nation brand” leder folks

tanker hen til overfladiske marketingskneb. Branding af lande burde, ifølge Anholt, ikke være et

mål i sig selv, og han pointerer samtidig, at nation branding med stor sandsynlighed ikke er muligt.

Ifølge Anholt viser Nation Brands Index nemlig, at nationers brand image kun ændres meget lidt

over en årrække (Anholt, 2007a, s. 51). I stedet vælger Anholt at bruge begrebet Competitive

Identity, hvor fokus ligger på, hvordan nationer uforsætligt kreerer deres image via seks aktiviteter

(Anholt, 2007a, s. 25):

 Turisme promotion
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 Eksporterede produkter og services

 Regeringens politikker

 Tiltrækning af udenlandske investeringer, studerende og arbejdere

 Kultur og sport

 Landets befolkning.

Et lands image afhænger altså, i følge Anholt, af mere end det at skabe et slogan og et nyt logo for

et land (Anholt, 2007a, s. 16). Et lands Competitive Identity afhænger således heller ikke blot af,

hvor mange penge der bruges på medier, idet en Competitive Identity ikke kan kreeres på samme

måde som kommercielle brands (Anholt, 2007a, s. 21). Realistisk set, er det eneste en place

brandmanager kan håbe at gøre at identificere og isolere de positive opfattelser og forsøge at bruge

dette fokus i al ekstern kommunikation (Anholt, 2010b, s. 34). Dinnie giver delvist Anholt ret i sin

betragtning vedrørende muligheden i at sammenligne en nation og et brand. Blandt andet beskriver

Dinne hvordan, der er grænser for behandlingen af lande som produkter (Dinnie, 2008, s. 15). Hvor

Anholt ser problemet med begrebet nation branding, fordi branding generelt får forbrugere til at

tænkte på marketingskneb (Anholt, 2010a, s. 1), mener Dinnie, at udfordringen for nation branding

som disciplin er, at staten ikke ejer en nations brand på samme måde, som en virksomhed ejer

virksomhedsbrandet (Dinnie, 2008, s. 15).

Netop disse to pointer, at branding ofte ses som noget negativ samt, at staten ikke ejer nation

brandet, er vigtige at tage op, da det kan siges, at være to af nation brandingteorien begrænsninger.

For at starte med det sidste punkt: i nation branding er der flere stakeholdere, der alle prøver at

udøve indflydelse på nation brandet (Dinnie, 2008, s. 16). Disse stakeholdere kan for eksempel

være medier, turismeorganisationer, NGOer eller erhvervslivet. For at skabe et fungerende nation

brand er det således nødvendigt at klarlægge alle stakeholders interesser og skabe en konsensus

omkring nation brandet (Dinne, 2008, s. 16). Men når konsensus er opnået, står spøgsmålet tilbage

om hvem, der egentlig har legitimiteten til at nation brande et land. Det politiske overhoved i et land

har oftest legitimiteten (det vil sige folkets opbakning), men besidder ikke den nødvendige

ekspertise. Medie- og kommunikationsbureauer har ekspertisen men ikke den demokratiske

opbakning (Dinnie, 2008, s. 169). En oplagt risiko, hvis der ikke er mandat til det, er, at nation

brandingkampagner ikke vil blive accepteret af befolkningen. Som tidligere beskrevet, er landets

befolkning en vigtig del af en nations Competitive Identity (Anholt, 2007a, s. 25), og det vil

formentlig således være en udfordring for en nation at fremvise en samlet strategi til omverden, hvis

ikke nationens befolkning står bagved strategien. Men betyder det, at teori vedrørende nation
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branding helt skal forkastes, fordi hårknuden er umulig at bryde? Nej siger Dinnie. Løsningen er et

tæt samarbejde mellem regeringen og erhvervene i et offentligt-privat samarbejde, som også blev

omtalt tidligere i kapitlet. Dog skal staten stadig være bevist om det faktum, at staten ikke ejer

nation brandet, men derimod i stedet kan siges at have mandatet til at være nation

brandadministratorer.

Den anden problemstilling omhandler ordet ”branding. For Anholt er ordet branding både positivt

og negativt. Han mener på den ene side, at ordet brand er en perfekt metafor for, hvordan steder i

dag konkurrerer med hinanden (2010a, s. 1), men, som nævnt, leder ordet brand mange folks tanker

hen på overfladiske marketingstricks. Således kan nationer, ifølge Anholt, godt siges at blive

brandet forstået som renommé eller anseelse – og anseelsen er ligeså vigtig for nationer som for

virksomheder og deres produkter (Anholt, 2010a, s. 2). Men samtidig er ideen om, at steder kan

udføre branding som virksomheder kan, ifølge Anholt, tåbelig, og der findes endnu ingen beviser

for det modsatte. Er det så muligt at nation brande et land? Dinnie og Kotler må menes at sige ja,

baseret på overstående afsnit. Anholt er derimod mere skeptisk.

Det bør fremhæves, at man ikke kan skabe noget af ingenting. Et lands nation brand, ifølge Kotler,

bør derfor være baseret på blandt andet geografi og historie for at være troværdigt og virke

autentisk. Anholt mener derimod at nation branding (Competitive Identity) primært omhandler

anseelse, og blandt andet udgøres af turismepromovering, eksportvarer og landes befolkning. Også

Kotler og Dinnie ser eksportvarer (blandt andet Country of Origin-effekt) samt turismepromovering

som relevante elementer i nation branding. I deres optik skal overstående elementer forstås som

aktive byggeklodser og ikke som noget, der foregår uforsætligt. Dinnie skriver blandt andet: nations

do not have the choice of being branded or not; on the contrary, nations can merely make a simple

choice between allowing others to brand the nation – through ignorant stereotyping- or,

alternatively, nations can embrace the challenge of projecting a truer, more accurate and more

uplifting image of the nation to the rest of the world (2008, s. 170). Nation brandmanagere skal

således have forståelsen for faldgrupper og mangler ved nation branding. Nation brandingstrategier

kan følgelig ikke designe et lands brand/image fra ingenting. Imaget er netop ikke noget landet

besidder, men eksisterer i stedet i folks bevidsthed (Dinnie, 2008, s. 15). Nation branding er i stedet

en strategi, der muligvis kan være medvirkende faktor til at skabe konkurrencemæssige fordele i en

globaliseret verden.

Som overstående diskussion viser, har nation branding således også sine begrænsninger. Det kan

være svært at vurdere, hvem der har retten til at nation brande et land. Teorien siger samtidig heller
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intet om enighed – hvordan når flere forskellige private og offentlige aktører til enighed? Hvis

nogle aktører er uenige med strategien, skal de afstå fra at deltage i samarbejdet, eller er det ikke

nødvendigt, at alle er enige? Det kunne for eksempel være en udfordring for flyselskaber at være

del af en branding strategi, der promoverer bæredygtighed.

I overstående afsnit blev det beskrevet, hvordan branding af en nation kunne sammenlignes med et

traditionelt brand – deraf navnet nation branding. Dog er der en begrænsning i begrebet og derved

også i teorien. Virksomheder besidder oftest en økonomisk magt, de kan bruge til at brande deres

varer eller tjenesteydelser. Men ved nationer er det andre processer, der er i centrum. Her er der

ikke en direktør eller bestyrelse, der kan afsætte kroner og ører til strategien. Den økonomiske magt

må således ligge et andet sted, hvilket formentlig er hos den nationale turismeorganisation. Dette

bliver der ikke taget højde for i nation branding teorien. Da ledelsen i en virksomhed sidder med

den økonomiske magt, kan det forestilles, at det er lettere at få deres agenda igennem og skabt

enighed om en strategi blandt virksomhedens medarbejdere. Denne mulighed har nation brandere

ikke. Private aktører kan ikke pålægges at følge strategien, hvilket gør en nation brandstrategi svær

at styre. Dette vil blive synliggjort i kapitel 6.

Efter at have gennemgået den vigtigste teori inden for nation branding, inklusiv dens

begrænsninger, vil afhandlingens metode nu sættes i fokus.
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3. VIDENSKABSTEORI OG METODE

I følgende afsnit vil der blive gjort rede for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted samt

metodevalg. Først belyses det videnskabsteoretiske grundlag.

3.1 VIDENSKABSTEORI

Det videnskabsteoretiske grundlag udgør fundamentet for opgaven og beskriver hvilken ”optik”, der

benyttes gennem afhandlingen. Det videnskabsteoretiske grundlag har således også betydning for,

hvordan nation brandingteori og pointer og betydninger af teoretikernes forskning vil blive

fremlagt. Dette ville også have betydning for afhandlingens mulige konklusioner.

Videnskabsteorien bruges således til at forklare, hvad der bliver foretaget og hvorfor, hvad der kan

begrunde fremgangsmåden, samt hvordan resultatet af undersøgelsen skal forstås (Jacobsen et al.,

2012, s. 24-25).

Denne afhandlings videnskabelige fundament er socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen

kan modstilles positivismen (realismen) (Rasborg, 2004, s. 349). Hvor positivister søger efter én

endegyldig sandhed eller virkelighed, erkender socialkonstruktivister, at virkeligheden præges eller

formes af vores erkendelse af den (Rasborg, 2004, s. 349).

Det centrale omdrejningspunkt indenfor socialkonstruktivisme er derfor den konstruerede sociale

virkelighed samt relationerne, som virkeligheden er afhængig af (Esmark et al., 2005, s. 16-17;

Kvale, 1997, s. 54). Således består virkeligheden ikke af objekter, altså fysiske genstande, eller

subjekter som for eksempel bevidsthed, men af mening.

Den danske filosof Finn Collin beskriver socialkonstruktivismen således (2012, s. 335): diverse ting

og fænomener, som vi normalt betragter som uafhængigt eller ”naturligt” eksisterende... (er) i

virkeligheden kun frembragt af og opretholdt igennem forskellige samfundsmæssige praksisser.

Disse fænomener ville ikke kunne eksistere uafhængigt af en omfattende social aktivitet, som de er

indlejret i. Det skal dog understreges, at det ofte ikke er selve handlingen, der er socialt konstrueret,

men måden mennesker tænker og taler om handlingen (Thurén, 2008, s. 164). For eksempel er

holocaust ikke en social konstruktion, men måden hvorpå det italesættes er.

I dag bliver flere og flere begreber omtalt som værende socialt konstrueret blandt andet kultur og

identitet (Rasborg, 2004, s. 350). En vigtig pointe at nævne vedrørende socialkonstruktivisme er, at



19

samfundsmæssige fænomener (eksempelvis kultur) ikke er evige eller uforanderlige (Rasborg,

2004, s. 349), men er i stedet blevet til via historiske og sociale processer. Forandring er netop

mulig, fordi virkeligheden kan opfattes på forskellige måder (Thurén, 2008, s. 162).

Begreberne kultur og identitet gennemgås nu herunder.

Fokuset på kultur og identitet i nation brandingteori er medvirkende til at gøre

socialkonstruktivismen til et relevant videnskabsteoretisk grundlag i forhold afhandlingens

teoretiske grundlag. Som det blev beskrevet i kapitel 2, er kultur en relevant parameter for Anholts

Competitive Identity. Samtidig er kultur også en vigtig bestanddel af et lands image ifølge Kotler.

Og, som der kunne læses om i kapitel 2, var et lands image, og hvordan man styrede dette, et vigtigt

redskab for nation brandere. Det andet koncept, identitet, er også relevant for nation branding, da

det netop er teorier vedrørende national identitet, som nation branding er udsprunget fra. Nogle

forskere inden for national identitet og kultur, blandt andet Ernest Gellner mener, at nationer er

produktet af sociale konstruktioner af en politisk og social elite (Gellner: 1998, s. 35). Gellner

mener altså, at selve nationen er en social konstruktion. Dette kan lede til spøgsmålet: er nation

branding så også en social konstruktion? Det synes ikke muligt entydigt at svare på dette. Anholt

må menes at sige nej, da Competitive Identity er en uforudsættelig handling, og at nationer ikke kan

brandes. Men hvis selve nationen er en social konstruktion, som Gellner forklarer det, må diverse

forsøg på nation branding derfor også være en social konstruktion. Samtidig mener Kotler, at nation

branding er et redskab for brand managere. Således definerer Kotler et brand som værende: a name,

term, sign, symbol or design, or a combination of these, that identifies the products or services of

one seller or group of sellers and differentiates them from those of the competitors (Armstrong &

Kotler, 2013). Med denne definition i baghovedet må branding altså være en aktivitet, der søger at

differentiere et produkt ved hjælp af blandt andet navn, design og så videre. Det vil altså sige, at

branding bruges til at konstruere reelle eller forstillede forskelle på et produkt i forhold til

konkurrentens. Hos Kotler antydes det altså, at branding bruges aktivt til at konstruere forskelle

mellem flere produkter. I kapitel 2 sås det også, at nationer på flere områder kunne sammenlignes

med et typisk brand. Hvis dette bruges som udgangspunkt, må det siges, at nation branding er en

social konstruktion. Denne afhandlings forfatter arbejder ud fra, at nation branding og dermed

Competitive Identity er en social konstruktion baseret på overstående.

Andre videnskabsteoretiske perspektiver er bevist blevet fravalgt. De to mest kendte og benyttede

perspektiver – positivismen og hermeneutikken - er blevet fravalgt af to forskellige årsager.

Positivismen er fravalgt, fordi det ikke er denne opgaves formål at finde et sandt svar eller
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generalisere. Det er derimod inden for opgavens rammer blot at give et muligt alternativ. Altså kan

denne opgave ses som én løsning men ikke som den eneste løsning. Hermeneutikken, med dens

fokus på fortolkning og forforståelse, kunne muligvis også have været relevant for denne

afhandling. Det har dog ikke ligget inde for denne opgaves ramme at undersøge forforståelsen for

nation branding og fortolkning af tekster, traditioner og narrativer, som hermeneutikken lægger op

til.

Den videnskabsteoretiske ramme er således nu på plads, og afsnit 3.2 vil indeholde en

metodegennemgang.

3.2 METODE

I følgende afsnit vil der blive gjort rede for afhandlingens metodevalg, herunder

metodebegrundelse. Metoden er relevant at sætte i fokus, da det er metoden, der bestemmer hvilken

viden, der kan skabes (Ankersborg, 2011, s. 69). Vi er nødt til at vide, hvordan vi har skabt viden,

før denne viden kan bruges.

Valget af metode ligger i tæt forbindelse med valget af videnskabsteoretisk ståsted. Dette skyldes, at

socialkonstruktivister ikke på samme måde som positivister har afvist kvalitativ forskning som

videnskabelig metode (Kvale, 1997, s. 70). Hvor positivismen ser data som værende objektive og

kvantificerbare (Kvale, 1997, s. 70), ser socialkonstruktivister ikke kvantificerbart data som et ideal

eller mål i sig selv. (Kvale, 1997, s. 71). En stor del af denne afhandlings analytiske grundlag er

baseret på interviews, hvilket i høj grad skyldes socialkonstruktivismens fokus på samtalen som en

social konstruktion.

3 . 2 . 1 E M P E R I

Der skelnes mellem primær og sekundær empiri, der nu vil blive gennemgået.

3 . 2 . 1 . 1 P RI M Æ R E M P I R I

Som nævnt, er kvalitative interview hovedgrundlaget for denne afhandlings analysesektion. Således

skal den viden, der skabes mellem intervieweren og informanten ses som værende af konstruktiv

natur (Kvale, 1997, s. 24). Et interview er en samtale med struktur og formål (Kvale, 1997, s. 19),

der søger nuancerede beskrivelser (s. 43).

Der er lavet interviews med følgende personer:

Peter Asboe-Hermansen, marketingschef i VisitAalborg
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Eva Thybo, produktudviklingschef i VisitDenmark

Line M. B. Pedersen stifter og medejer af GogreenCopenhagen og GreenInsight

Lise Lyck, turismeforsker ved CBS

og

Anette Brænder, project manager i State of Green.

Interviewene er lavet som halvstrukturerede interview, der af Steinar Kvale defineres som (1997, s.

19) et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. Informanterne havde forinden fået

tilsendt en interviewguide indeholdende et antal spørgsmål. Interviewet foregik således ud fra nogle

specifikke spørgsmål, hvilket er karakteriseret ved det strukturerede interview (Harboe, 2013, s.

74). Dog blev der samtidig stillet spørgsmål, der ikke var en del af interviewguiden, men som

syntes relevante under interviewet. På denne måde fik informanten mulighed for at bibringe

information, som de syntes relevant, hvilket kendetegner et halvstruktureret interview (Andersen,

2008, s. 169).

Informanterne blev valgt på grund af deres respektive ekspertise. Eva Thybo fra VisitDenmark blev

interviewet for at kortlægge organisationens holdning til samarbejde med andre lokale og regionale

turistorganisationer, samt for deres holdning til bæredygtighed som branding strategi. Sidstnævnte

holdning var relevant at få kortlagt i forhold til problemformuleringen. Interviewet med Peter

Asboe-Hermansen fra VisitAalborg blev fortaget for at få et nuanceret perspektiv på muligheden for

at bruge bæredygtighed som brandingstrategi samt for at undersøge, om de lokale og regionale

organisationer havde samme synspunkt som VisitDenmark om samarbejdet organisationerne

imellem. Det syntes netop relevant at interviewe personer fra lokale og nationale

turismeorganisationer, da det netop er disse, ifølge Anholt, der er primus motor i at få en samlet

brandingstrategi udviklet og gennemført, som det sås i kapitel 2. Interviewet med Line Pedersen fra

GoGreenCopenhagen/GreenInsight skal ses som et modspil til turismeorganisationerne. Line

Pedersen kunne svare på, om der var en sammenhæng mellem turismeorganisationernes opfattelse

af interessen i bæredygtighed og hendes opfattelse af interessen. I takt med at interviewene skred

frem, blev det tydeligt, at én aktør, særligt i tiden omkring COP15, havde haft indflydelse på

turismebranchen. Dette var State of Green. Et interview med organisationen er således gennemført

for at få en kontrast til udtalelser fra andre informanter, samt for at få koblet erhvervsturisme til

ferieturismen. Slutteligt blev Lise Lyck, professor med speciale i turisme fra Copenhagen Business
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School, interviewet for at opnå et objektivt blik på turismebranchen. Lise Lyck har i mange år

forsket i turismebranchen og kan måske ikke helt kaldes neutral. Men hun har, modsat de fire andre

informanter, ikke nogle direkte økonomisk investering i branchen, og må derfor formodes at have

objektive holdninger.

Interviewene skal overordnet set bruges som argumentation i forhold til problemformuleringen.

Eksperterne, i form af medarbejdere i relevante turismevirksomheder, skaber igennem interviewet

viden, der kan bidrage til at kaste lys over, hvordan bæredygtighed kan bruges som brandingstrategi

i fremtiden, og hvorfor bæredygtighed ikke blev udnyttet mere i 2009.

Interviewene med Peter Asboe-Hermansen og Eva Thybo foregik begge som telefoninterviews. Det

førstenævnte på grund af distancen, og det sidstnævnte på grund af ønske om dette fra informanten.

Dette satte naturligvis grænser for fortolkningen af interviewet, der her udelukkende kunne baseres

på mundtlig kommunikation (Andersen, 2008, s. 173). Således kunne kropssprog og ansigtsudtryk

ikke bruges som basis for analysen. Alle interviews, bortset fra interviewet med Anette Brænder,

blev med informantens godkendelse optaget og transskriberet. Disse transskriberinger kan findes i

bilag C-G. Anette Brænder fravalgte at blive optaget, og man kan stille sig det spørgsmål, og hun

ville have svaret anderledes på spørgsmålene, hvis hun var blevet optaget. Med hensyn til

interviewet med Line Pedersen findes der kun et uddrag af interviewet i bilag, da hele interviewet

ikke blev optaget grundet tekniske udfordringer. Det skal understeges, at transskriberingen er en

fortolkningsproces i sig selv (Kvale, 1997, s. 161), da transskriberingerne er en kunstig konstruktion

fra mundtlig kommunikation til skriftsprog (Kvale, 1997, s. 163). Derfor bør vedlagte

transskriberinger ikke ses som stamdata for denne afhandling, men mere som et redskab til

fortolkning af, hvad der blev sagt under interviewet (Kvale, 1997, s. 182).

Men hvorfor ikke spørge forbrugeren direkte, om de er interesserede i bæredygtighed? For det

første understreger problemformuleringen, at det er turismeorganisationernes perspektiv, der skal

sættes i fokus, hvilket formindsker relevansen af input fra turisterne. For det andet er

forbrugeranalyser ikke altid pålidelige (Mankiw og Taylor, 2008, s. 212). Respondenter har ofte

kun et lille incitament til at svare ærligt på spørgsmål, eller respondenter kan svare det, som de tror,

”er det rigtige svar”. Derfor ville en spørgerskemaundersøgelse blandt turister vedrørende interessen

for bæredygtige produkter og oplevelser muligvis ikke være retvisende. Et eksempel på

spørgerskemaundersøgelser, der ikke stemmer overens med ”virkeligheden” er de undersøgelser,

der viser, at med hensyn til økologi siger danskere én ting, men gør en anden (Riis, 05. 11. 12). Det
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vil formentlig ikke være svært at få tilslutning fra turister til argumenter omkring bæredygtighed

som tiltrækningsfaktor. I en undersøgelse kunne respondenter for eksempel give udtryk for, at de

var villige til at betale ekstra for bæredygtighed, men ikke handlede efter dette i praksis. Ooi

beskriver også, hvordan turister kan opføre sig dobbelttydigt, hvor det de siger, ikke altid stemmer

overens med det, som de gør (2002, s. 66, 74). Dette skyldes ifølge Ooi, at turisten skifter imellem

flere genre af social opførsel.

Historisk set er interviews ofte blev brugt til at skabe baggrundsviden, før en kvantitativ

undersøgelse blev gennemført (Kvale, 1997, s. 22). I denne afhandling foregik det dog nærmest

omvendt. I starten af afhandlingsprocessen blev der sendt 10 standardiserede spørgsmål ud til to

regionale og syv lokale turismeorganisationer. Organisationerne blev valgt på basis af geografi for

at få så bredt et grundlag som muligt. Der var dog kun svar fra seks organisationer (2 regionale og 4

lokale). Spørgsmålene var primært til brug for udviklingen af opgavens problemformulering.

Herudover blev spørgsmålene brugt til at få en umiddelbar forståelse for organisationernes

forskellighed. For eksempel hvilke målgrupper organisationerne henvender sig til samt deres

interesse i bæredygtighed. Slutteligt var samarbejdet mellem VisitDenmark og de regionale/lokale

turismeorganisationer interessant at få klarlagt, hvis en overordnet brandingstrategi vedrørende

bæredygtighed skal gennemføres. Spørgsmålene er således primært brugt til baggrundsinformation,

og derfor vil der ikke bruges yderligere plads på kvantitative metoder. To andre organisationer

Inspiring Denmark og HORESTA fik tilsendt specifikke spørgsmål, da begge organisationer gerne

ville hjælpe med afhandlingen men ikke havde mulighed for et decideret interview. Hos HORESTA

svarede miljøchef Mikal Holt Jensen på spørgsmålene (se bilag H for interviewguide). HORESTA

er brancheforeningen for flere i turismebranchen, og anses derfor som kompetent til at besvare

spørgsmål relevante for denne opgaves problemstilling. Hos Inspiring Denmark svarede marketing

manager Julie Kold Møgelhøj på spørgsmålene. Spørgsmål blev sendt til Inspiring Denmark, fordi

information om organisationen ikke var offentlig tilgængelig. Det var derfor nødvendigt med

personlig kontakt for at få indsigt i organisationen.

En relevant overvejelse vedrørende interviews er spørgsmålet om sandhedsværdien i besvarelserne.

Er det reelt fakta, man får serveret ved interviews? I socialkonstruktivistisk optik må det siges, at

viden opnået ved interview ikke kan kaldes for en universel sandhed, men en sandhed for

informanten. Denne forfatter formoder, at eksperterne er pålidelige kilder til en version af
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sandheden. Forfatteren er dog bevidst om, at interviews er en slags italesættelse af situationen

foretaget af subjektet.

3 . 2 . 1 . 2 I N T E R V I E W A N A L Y S E

Kvale og Brinkmann (2009, s. 197) opdeler interviewanalyse i tre typer: meningsanalyse,

sproganalyse og generel analyse. Interviewene i denne afhandling er analyseret ved hjælp af en

generel analyse (ad-hoc) (Kvale, 1997, s. 201), dog med brug af meningsanalyse. Valget af denne

analysemetode skyldes interviewenes formål. Idet interviewene skulle bruges som ekspertinterview,

var der ikke behov for fokus på en sproglig analyse. Ad-hoc analysen blev startet med en

gennemlæsning af interviewene for at få et overordnet indtryk (Kvale & Steinmann, 2009, s. 234).

Herefter blev relevante passager og fokusområder understreget for sammenligning med de andre

informanters holdninger og kommentarer. Meninger og kommentarer vedrørende enslydende emner

blev anført med inspiration fra meningsanalyse (meningskategorisering, Kvale, 1997, s.194). For

eksempel blev udtalelser om COP15 anset som værende en kategori, mens samarbejdet i branchen

var en anden kategori. Nogle kategorier var udtænkt på forhånd, mens andre dukkede op undervejs

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 203). Interviewene med Anette Brænder og Line Pedersen var

sværere at analysere, i det interviewene ikke blev optaget og derfor heller ikke transskriberet. I

stedet blev der brugt en slags meningskondensering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 205). Dog på en

lidt anderledes måde end Kvale og Brinkmann beskriver processen. I stedet for en parafrase af

længere tekster til få ord eller en kort sætning (2009, s. 205), blev pointer fra interviewet skrevet

ned umiddelbart efter interviewene. Det gjaldt både valg af formuleringer (som erindret af

forfatteren), holdninger til specifikke koncepter samt den generelle stemning ved interviewet.

Analysen af data kan siges at være en kombination af flere metoder ikke direkte skabt til

situationen, og kan derfor kaldes ad-hoc (Kvale & Steinmann, 2009, s. 233).

3 . 2 . 1 . 3 S EK U N DÆ R E M P I R I

Den sekundære empiri favner et bredt spektrum i denne opgave. Fordelen ved brug af sekundær

empiri er blandt andet, at det som oftest er let tilgængeligt (Rasmussen et al., 2006, s. 131). En klar

ulempe ved sekundær data er, at den fundne data kan være svær at arbejde med, da den form for

data kan have haft andre indgangsvinkler eller synspunkter end ens eget. Derfor vil der muligvis

være dele af materialet, der ikke kan benyttes (Rasmussen et al., 2006, s. 131).

En vigtig kilde til sekundær empiri har været turismeorganisationernes hjemmesider. Indholdet på

disse hjemmesider er blandt andet grundlaget for kapitel 5. Herudover kan diverse statistikker
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vedrørende turismeerhvervet findes i kapitel 4. Brochurer i form af strategier er også blevet benyttet

i afhandlingen. Dette gælder særligt ”Vores Rejse”, der er den turismestrategi, som ligger som

udgangspunkt for en større del af kapitel 6. ”Vores Rejse” vil derfor også her blive sat i fokus.

”Vores Rejse” bruges som et argument for, at bæredygtighed på et tidspunkt har været synlig i

dansk turisme, men ikke er at finde i andre strategier fra samme eller senere tidsperiode. ”Vores

Rejse” kan netop ligge som grundlag for analysen af turismesituationen i Danmark, da det er en

fælles strategi med input fra cirka 200 aktører i turismebranchen. Et udpluk af disse er blandt andet:

VisitDenmark, HORESTA, Midtjysk Turisme, Feriehusudlejernes Brancheforening og

VisitAalborg. Således må det formodes, at der i turismebranchen har været enighed om strategien.

Samtidig kan strategien være medvirkende til at understrege pointen om, at samarbejdet i branchen

ikke fungerede optimalt, da bærende elementer af ”Vores Rejse” ikke er tilstede i strategier hos

andre i branchen. To andre strategier fra branchen bliver sammenlignet med ”Vores Rejse” for at

understøtte dette. Det er strategier fra VisitDanmark og VisitNordjylland. Strategierne er valgt ud

fra flere kriterier: de skulle være forskellige ”led” i turismekæden, de skulle have deltaget i ”Vores

Rejse”, og deres strategier skulle være tilgængelige for denne afhandlings forfatter. Andre strategier

ønskedes også brugt, men var ikke tilgængelige for forfatteren. VisitDenmark og VisitNordjyllands

strategier skal således ikke ses som et bevis for, at bæredygtighed ikke var til stede i dansk turisme i

2009-10, men som eksempler på, at bæredygtighed, i hvert fald hos de to organisationer, ikke var

kernen af strategierne. Når ”Vores Rejse” i kapitel 6 omtales som en manglende succes, skal det

således stå i forhold til konceptet bæredygtighed.

Analysen vil blive baseret på Competitive Identityteori af Simon Anholt, som beskrevet i kapitlet 2.

Det skal her understreges, at Competitive Identityteorien favner bredere end blot turisme. Således

vil der i første halvdel af analysen være størst fokus på ”Vores Rejse” idet, den omhandler turisme.

Analysen kan således siges at have flere nuancer eller niveauer. Den primære undersøgelse har som

opgave at afdække, hvorfor bæredygtighed ikke blev udnyttet yderligere i 2009-2010 i

turismebranchen. Men analysen kan også siges at have et andet niveau. Det skyldes, at Competitive

Identity har fokus på turismen i sammenhæng med andre begreber. Således bør læseren være

bevidst om, at analysen samtidig undersøger, om bæredygtighed var en del af Danmarks

Competitive Identity i 2009-10. Dette gøres igen fordi turismen ikke står alene i samfundet men er

tæt forbudne med de andre dele af Competitive Identity (Anholt, 2010a, kap. 5), og for at

undersøge, om Danmark i fremtiden kan udnytte bæredygtighed som Competitive Identity. Hvad
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der forbinder de to niveauer, er forsøget på at finde forklaringer på, hvorfor bæredygtighed ikke var

mere synlig i perioden.

Competive Identity kan dog ikke forudsige alt – teorien har trods alt kun fokus på seks punkter.

Samtidig tager teorien ikke højde for ”tidsånden” og dermed alt det, der sker i et samfund løbende,

som også kan påvirke det danske brand. Derfor er to begivenheder også udvalgt til analysen for at

undersøge, om disse har haft indflydelse på den generelle holdning til bæredygtighed. De to

begivenheder er COP15 og finanskrisen. Andre begivenheder kunne være blevet valgt som

udgangspunkt – for eksempel Muhammedkrisen eller VisitDenmarks omdiskuterede reklamestunt

fra 2009, hvor en dansk kvinde leder efter sit barns far. Disse to begivenheder er dog fravalgt, da

deres sammenhæng med bæredygtighed ikke er direkte synlig. Begge begivenheder kunne muligvis

være medvirkende til at forklare faldet i antallet af turister i perioden – en interessant undersøgelse,

som dog ligger uden for denne afhandlings formål.

Gennem afhandlingen er det forsøgt at skabe en trustworthiness (troværdighed), som kan

sammenlignes med reliabilitet og validitet i den positivistiske litteratur (Rasmussen et al., 2006, s.

117). I positivistisk optik er validitet: måler vi det, vi tror vi måler? (Kvale, 1997, s. 233), hvilket

betyder, at kvantitativ forskning kun er validt, hvis resultatet afspejles i tal. I stedet bruges der i

denne afhandling Kvales bredere definition af validitet (1997, s. 233): i hvilket omfang vores

observationer afspejler de fænomener, vi interesserer os for. Det betyder, at da interviewene

fortæller om netop, hvorledes bæredygtighed kan bruges som strategi, hvilket jo var denne

afhandlings formål at undersøge, kan afhandlingen siges at være valid. Troværdighed dækker blandt

andet over, hvor transparent vidensindsamlingsprocessen er. Denne afhandlings

vidensindsamlingsproces er forsøgt gjort transparent via overstående metodeafsnit. Dette inkluderer

blandt andet en gennemgang af, hvordan forskere er nået frem til viden. Samtidig er indsamling af

data forsøgt gjort transparent, idet interviewguides og transskriberinger er gjort tilgængelig for

læseren.

Dette kapitel har forsøgt at gøre rede for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted samt valg af

metode. Med dette gjort, vil afhandlingen i næste kapitel forsøge at begrunde, hvorfor det er

relevant i dagens Danmark at sætte turismen i fokus.
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4. TURISMEN I TAL

I dette kapitel vil de vigtigste tal i forhold til turismen blive præsenteret for at give et overordnet

indblik i, hvorfor det er relevant eller ligefrem nødvendigt at tiltrække flere turister til Danmark.

Først vil overnatningstal for Danmark blive præsenteret. Herefter vil udviklingen i dansk turisme

blive sammenlignet med den europæiske udvikling.

Som det blev fortalt indledningsvis, har Danmark haft et fald i antallet af turister målt på

overnatninger siden finanskrisens begyndelse i slut 2008. Som det kan ses i tabel 4.0, var antallet af

turister i Danmark på sit laveste i 2009 med cirka 42 millioner overnatninger. Siden da er antallet

steget til 44.610.00 i 2013, hvilket endnu ikke er på niveau med antallet før finanskrisen. Af de 44,6

millioner overnatninger i 2013 var der en tilbagegang af udenlandske overnatninger på 0,3 % i

forhold til 2012 mens danske overnatninger steg med 0,9 % (VisitDenmark, 2014a).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal

turister

45.609.088 44.716.823 42.184.732 43.135.540 44.656.305 44.468.461 44.610.683

Tabel 4.0 Totale antal turister målt på overnatninger. Kilde: VisitDenmark, 2014a

Det er særligt tyske turister, der fravælger Danmark. Derimod er der en markant stigning af turister

fra andre markeder så som Storbritannien (9,5 %) og Kina (33 %). Med en så markant fremgang fra

disse to nationaliteter kan man undres over, hvordan der kan være en så lille fremgang i antallet af

totale overnatninger. Dette kan blandt andet skyldes, at antallet af overnattende briter er forholdsvis

lavt (670.000 i 2013) i forhold til tyske overnatninger (12.264.000). I reelle tal svarer en nedgang på

3 % til 367.920 færre tyske overnatninger samtidig med, at en stigning på 9 % svarer til 60.300 flere

britiske overnatninger. Så stort et fald i antallet af tyske turister bør tages seriøst, da det især

påvirker den danske kystturisme. Det er kun Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har flere

overnatninger i 2013 i forhold til 2012. De resterende tre regioner går alle tilbage med hensyn til

antallet af overnattende turister, hvilket VisitDenmark tillægger faldet i antallet af tyske turister

(VistDenmark, 2014c).
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Hvis man i stedet ser antal overnatninger fordelt på overnatningssted, ses et fald fra 2008 til 2009

ved alle overnatningsformer. Den dyreste overnatningsform, hotellet, har mistet næsten en million

overnatninger mellem 2008 og 2009. Dette ses i tabel 4.1.

Hotel Feriecenter Lystbåde-

havn

Camping Feriehus Vandrehjem Total antal

turister

2008 10.856.645 3.778.170 1.125.849 12.168.909 15.538.264 1.248.989 44.716.826

2009 9.965.570 3.635.515 1.068.711 11.769.117 14.625.463 1.120.355 42.184.731

2010 10.938.665 3.688.254 1.039.913 11.448.417 14.948.680 1.071.611 43.135.540

Tabel 4.1: antal overnatninger fordelt på overnatningsform. kilde: VisitDenmark baseret på Danmarks Statistik.

I figur 4.0 sammenlignes væksten i antal overnatninger i Danmark i 2010 med andre europæiske

lande.

figur 4.0 Udenlandske overnatninger i Europa. Kilde: VisitDenmark, 2011.

Som det kan ses i figuren har Danmark i 2006-2010 haft en gennemsnitlig vækst på -2,2 %, hvor

Europa som helhed har haft vækst på -0,6 og Norden -0,7.

Hvis dette opgøres i antal overnatninger, kan det igen ses (figur 4.1), at Danmark ligger under

niveauet for hele Europa og for de lande, vi normalt sammenligner os med. Særligt Tyskland har

oplevet vækst de seneste år målt på udenlandske overnatninger. Norge er det land, der ligger tættest

på Danmark, da Norges udvikling heller ikke har vært markant. Norges udvikling ligger dog stadig

over benchmark 100, hvilket Danmark som det eneste land ikke gør.
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Figur 4.1 udenlandske overnatninger i udvalgte lande 1995=100. Kilde Regeringen, 2014, s. 13.

En forecast for turismen i Danmark, foretaget af VisitDenmark, viser, at væksten i Danmark vil

ligge på niveau med Europa i 2014 (på cirka 3 %) (VisitDenmark, 2014b). Væksten i Europa og

Danmark skyldes ifølge VisitDenmark en generel fremgang i den internationale økonomi og

gunstige valutakurser. Det skal dog understeges, at det netop er en forecast, og at denne kan ændres

i takt med, at situationen i Europa ændres. Blandt andet kan forecasten for dansk turisme blive

påvirket af den finansielle udvikling i Tyskland.

4.1 VIGTIGHEDEN AF TURISME

Turismen er et vigtigt erhverv i Danmark af flere grunde. Turismen har blandt andet en relevans for

dansk økonomi. I 2011 udgjorde udenlandske turisters forbrug i Danmark 34,1 mia. kroner, hvilket

svarer til 3,6 % af den samlede eksport i Danmark. Overordnet set betyder dette, at turismen ud over

fødevarer og søtransport er blandt de mest betydningsfulde i forhold til den danske betalingsbalance

(VisitDenmark, 2013, s. 13). Turismeforbruget er samtidig med til at skabe arbejdspladser i

Danmark. Det er vurderet, at inklusiv afledte effekter, svarer turismeforbruget til omkring 119.500

fuldtidsstillinger i Danmark svarende til 4,5 % af den samlede beskæftigelse (VisitDenmark, 2011,

s. 27). Disse stillinger, er blandt andet vigtige for Danmark, da jobs i turistbranchen er svære at

outsource. Samtidig er det ofte jobs til kortuddannede, der skabes, hvilket betyder, at turismen er

med til at skabe jobs i hele det danske samfund (Regeringen, 2014, s. 7, 11). Herudover er turismen

med til at skabe job og vækst i hele Danmark geografisk set. Blandt andet skabte turismen en
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omsætning på 15,7 mia. kroner i Region Midtjylland i 2012 (VisitDenmark, 2014d). I den

forbindelse kan det også nævnes, at turismen giver omsætning til erhverv, der ikke direkte er i

forbindelse med turismen. Dette er blandt andet transport (for eksempel taxaer) og detailhandlere

(for eksempel Magasin) (Regeringen, 2014, s. 11).

Således kan det siges, at turismen er medvirkende til at skabe jobs i hele Danmark på mange

niveauer, påvirker erhverv, der ikke direkte er i forbindelse med turismen, samt har en positiv effekt

på den danske betalingsbalance.
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5. INTRODUKTION TIL
TURISMEBRANCHENS AKTØRER

I kapitel 6 vil flere virksomheder og organisationer i den danske turismebranche være

fremtrædende. Blandt andet samarbejdet mellem disse organisationer og virksomheder vil være i

fokus i dele af analysen. For at få en forståelse af, hvordan samarbejdet og ansvaret er fordelt i den

danske turismebranche, vil der i dette kapitel blive givet et overblik over relevante aktører. Kapitlet

vil blandt andet vise, hvilke organisationer, der er ansvarlige for bestemte områder, og hvem, der

samarbejder med hvem. Dette kapitel er i tråd med Anholts og Kotlers ide om, at en samlet

brandingstrategi skal foregå som et offentlig-privat partnerskab med mange aktører – hvilket er

relevant i forhold til afhandlingens problemformulering.

Første del af kapitlet vil omhandle offentlige turismeorganisationer, mens anden halvdel vil have

fokus på private organisationer.

5.1 VISITDENMARK

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og hører under Erhvervs - og

Vækstministeriet. I 2010 blev rollerne for turismeorganisationer ændret i Danmark ved indføringen

af Lov om VisitDenmark. Formålet med loven var at skabe en større kohærens og effektivisere

organiseringen af markedsføringen og turistfremmende initiativer i Danmark (Kommunernes

Landsforening, 2010). Efter lovens indførelse skulle organisationen udelukkende fokusere på

international markedsføring og branding og ikke som tidligere være en del af regional og lokal

turismeudvikling (Kommunernes Landsforening, 2010).

VisitDenmarks formål er således i dag at fremme Danmark som turistmål og derved skabe

økonomisk vækst for alle involverede partnere i den danske turismesektor (Erhvervs – og

Vækstministeriet, u. d.). Udover VisitDenmark findes også regionale og kommunale/lokale

turismeorganisationer. Deres opbygning vil nu sættes i fokus.

5.2 REGIONERNE

1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft. Det betød, at danmarkskortet med henblik på den

offentlige sektor blev omorganiseret. Blandt andet blev der oprettet fem regioner. Regionerne har

blandt andet til opgave at arbejde mod regional udvikling, og til denne opgave blev der oprettet
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regionale vækstfora. Det er de regionale vækstfora, der udarbejder strategier og handlingsplaner for

regional udvikling, herunder strategiske turistfremmende indsatser (Kommunernes Landsforening,

2010).

De seks regionale vækstfora inkluderer repræsentanter fra regionerne, kommunerne, erhvervslivet,

vidensorganisationer samt arbejdsmarkedets parter (Kommunernes Landsforening, 2010).

Der er forskel på, hvor fokus ligger hos de forskellige vækstfora. Således arbejder nogle fora med

udviklingen af nye turismeoplevelser, mens andre fokuserer på kompetenceudviklingen i regionen.

Turismeindsatsen i regionerne foregår primært i samarbejde med de regionale turismeselskaber, der

er blevet oprettet i hver region. Således arbejder for eksempel Region Nordjylland sammen med

VisitNordjylland. Selvom Bornholm i andre sammenhænge hører ind under region Hovedstaden,

blev et selvstændigt vækstforum og regionalt turismeselskab oprettet for Bornholm, hvilket betyder,

at der arbejdes med seks vækstfora og seks regionale turismeoperatører. Tabel 5.0 viser en oversigt

over regionale turismeorganisationer.

Region Turismeorganisation

Region Nordjylland VisitNordjylland

Region Midtjylland Midtjysk Turisme

Region Syddanmark Syddansk Turisme (Inspiring Denmark)

Region Hovedstaden Wonderful Copenhagen

Region Sjælland Østdansk Turisme

Bornholm Destination Bornholm

Tabel 5.0: Oversigt over regionale turismeorganisationer

De regionale turistorganisationer har som opgave at være med til at styrke Danmarks

attraktionsværdi som turistmål (De Danske Regioner, 2014a). Turismeselskaberne er primært

finansierede af de regionale vækstfora, og det er de regionale turismeorganisationer, der til dagligt

varetager opgaver indenfor projektudvikling, markedsføring samt kompetenceudvikling

(Kommunernes Landsforening, 2010). Kommuner, erhvervslivet og vækstfora er alle repræsenteret

i de regionale turismeorganisationers bestyrelse (Kommunernes Landsforening, 2010).

5.3 KOMMUNERNE

Flere kommuner deltager også i samarbejdet og udviklingen i dansk turisme på trods af, at det er

frivilligt fra kommunerne side, om de vil deltage. Dette gøres blandt andet ved oprettelsen og
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finansieringen af lokale turistinformationer samt udviklingen af faciliteter og infrastruktur

(Kommunernes Landsforening, 2010).

Kommunerne kan enten vælge at finansiere lokale udviklingsselskaber, der så varetager

turismeopgaverne i kommunen (for eksempel VisitAalborg), eller kommunerne kan varetage

opgaverne selv (bibliotekerne varetager for eksempel turismehåndteringen i Rudersdal og Hørsholm

kommuner). Nogle kommuner har hverken selvstændig turismestrategi eller turistkontorer, hvilket

dog er et fåtal af de 98 kommuner (egen data, bilag A).

I nogle regioner er flere kommuner gået sammen i et samarbejde vedrørende turisme. Dette gælder

for eksempel Slagelse og Kalundborg kommuner, der arbejder sammen om turistfremmende

aktiviteter i organisationen VisitVestsjælland.

Foruden direkte finansiering til turistbureauer og informationer er kommunerne også ansvarlige for

en række turismerelaterede områder såsom byudvikling, natur og kulturområdet. Det betyder, at den

enkelte kommune er ansvarlig for en række myndighedsopgaver, som indirekte påvirker, hvordan

turismen lokalt bliver udfoldet (Kommunernes Landsforening, 2010). I én kommune kan der derfor

ydes støtte til en populær musikfestival, hvilket indirekte er en investering i turismefremme, mens

en anden kommune i stedet bruger midler til at varetage plejen af vigtige fortidsminder. De fleste

kommuner bruger således både direkte og indirekte finansielle midler på turismefremme.

5.4 HORESTA

HORESTA er brancheorganisation for hoteller og restauranter og repræsenterer turismeerhvervets

interesser i både Danmark og udlandet (HORESTA b, u. d.). HORESTA arbejder for at sikre

politisk indflydelse og interessevaretagelse for virksomheder i turisme -og oplevelseserhvervet

(HORESTA b, u. d.). HORESTA forsøger således at give branchen en samlet stemme udadtil.

HORESTA står blandt andet bag Green Key ordningen, som er en selvstændig international

mærkeordning for blandt andet hoteller. Green Key ordningen blev oprettet i 1994 i Danmark og er

siden blevet en international mærkeordning i 40 lande og mere end 2100 medvirkende

virksomheder. For at blive Green Key certificeret skal hoteller leve op til nogle miljø – og

energikriterier. Green Key ordningen blev særligt populær under COP15 i Danmark, hvor der var

stor fokus på ordningen (Green Key, 2013).
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5.5 STATE OF GREEN

State of Green er en relevant aktør at sætte i fokus her, da State of Green er en af de eneste større

organisationer i Danmark, der har grønne produkter som hovedfokus. Således er State of Green med

til at gøre Danmarks overordnede brand mere grønt og derved øge tiltrækningskraften til at

investere, studere eller etablere virksomheder indenfor miljø - og klima området.

State of Green, der tidligere hed Klimakonsoritet, er en forholdsvis ny spiller aktør i branchen.

Konsortiet blev oprettet i 2008 med mål om at skabe en samlet indsats for erhvervsaktiviteter i

forbindelse med COP15 i 2009 (Erhvervs – og Vækstministeriet, 2008).

State of Green er unik, idet det er et offentligt-privat partnerskab ejet af fire ministerier samt blandt

andet Dansk Industri og Dansk Energi. State of Green er Danmarks officielle grønne brand, og har i

dag til mål at markedsføre ”grønne Danmark” til udlandet. Dette gøres blandt andet ved at samle

ledende aktører indenfor energi, klima, vand og miljø og sætter dem i forbindelse med relevante

internationale stakeholders (State of Green, u. d.). State of Green er en non-profit organisation, og

det er gratis for deltagende virksomheder at tage på studieture organiseret af State of Green.

Kapitlet har genemgået de vigtigste aktører i den danske turismebranche, hvilket har inkluderet

offentlige og private organisationer. Særligt den organisatoriske opbygning mellem VisitDenmark,

regionerne og kommunerne er interessant i forhold til spørgsmålet om, hvem der har retten til at

brande en nation (jævnfør kapitel 2).
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6. VORES REJSE – EN ANALYSE

Dette kapitel vil være en analyse af, hvorfor ”Vores Rejse” og dens fokus på bæredygtighed ikke

blev en succes. Herunder vil det blive undersøgt, hvorfor bæredygtighed ikke blev mere synlig i

turismebranchen i tiden 2009 og årene frem. Kapitlet starter med en kort gennemgang af ”Vores

Rejse”. Herefter følger en redegørelse om andre relevante aktører i branchens strategier, og hvordan

”Vores Rejse” blev implementeret i disse. På baggrund af ”Vores Rejse” og de andre analyserede

strategier vil der herefter blive lavet en analyse af, hvorfor bæredygtighed og ”Vores Rejse” ikke

blev synlig i dansk turisme. Dette gøres med udgangspunkt i Anholts teori om Competitive Identity.

6.1 ”VORES REJSE”

”Vores Rejse” er en overordnet fælles strategi for dansk turisme. Blandt andet flere kommuner,

lokale og regionale destinationsselskaber samt Kulturministeriet og Miljøministeriet leverede input

til strategien, der er faciliteret af VisitDenmarks bestyrelse. Som introduktion beskriver

VisitDenmarks bestyrelse, at ”Vores Rejse” er der, hvor Danmark skal bevæge sig hen (s. 2). Der er

samtidig en klar ambition om, at Danmark skal have del i den internationale vækst i turismen, og

være en signifikant aktør på markedet (s. 4-5). Omdrejningspunktet for hele strategien er en vision,

der hedder: Danmark skal være kendt for at sætte menneskers livskvalitet og livsglæde i centrum på

en nyskabende og bæredygtig måde (s. 35). Dette inkluderer blandt andet en målsætning om, at

mindst 80 % af udvalgte målgrupper opfatter Danmark som et bæredygtigt og nyskabende rejsemål

(s. 17). Ved gennemlæsning af ”Vores Rejse” er der et ord, der går igen. Et ord, der kan findes i

både visionen og målsætningerne: bæredygtighed. Ved en optælling ses det, at ordet bæredygtighed

nævnes 18 gange, bæredygtig livskvalitet fem og miljøbevidsthed otte gange. En bred definition af

bæredygtighed, idet den tilsyneladende både indeholder miljømæssig bæredygtighed og

bæredygtighed i henhold til livskvalitet.

Håbet for ”Vores Rejse” var, at der ville blive taget udgangspunkt i strategien, når andre aktører i

den danske turismebranche selv skulle formulere en strategi.

Hvor langt er danske turismeorganisationer og virksomheder nået på denne ”vores rejse”? Følgende

afsnit vil være en undersøgelse af dette. Undersøgelsen vil tage afsæt i to forskellige strategier lavet

af relevante aktører inden for turismebranchen i Danmark. Slutteligt vil andre organisationers

strategier bliver kommenteret for en sammenhæng med ”Vores Rejse”.
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6 . 1 . 2 V I S I T D E NM A R K

VisitDenmarks bestyrelse var tovholdere ved ”Vores Rejse”, og det synes derfor særligt relevant at

undersøge VisitDenmarks egen strategi. - ”Det Nye VisitDenmark – strategi mod 2017”. Strategien

er publiseret i 2010. VisitDenmarks bestyrelse skriver allerede i forordet, at strategien er skabt på

baggrund af ”Vores Rejse” og af de prioriteringer og valg, som der blev besluttet i ”Vores Rejse”.

To ting i VisitDenmarks strategi synes relevante at sætte i fokus. For det første, at VisitDenmark i

strategien arbejder videre med de ni motivbaserede målgrupper, som blev udtænkt i ”Vores Rejse”.

De motivbaserede målgrupper (som i dag er kortet ned til fire)1 er interessante at have i fokus, fordi

de i dag ligger som grundlag for stort set al marketing fra turismeorganisationer på alle niveauer i

Danmark. Der er altså tydeligvis blevet arbejdet videre med én central del af ”Vores Rejse”. Det

andet relevante punkt at sætte i fokus er bæredygtighed, da bæredygtighed jo var et væsentligt

koncept i ”Vores Rejse”. I VisitDenmarks strategi er bæredygtighed dog helt fraværende, og ej

heller miljøbevidsthed eller livskvalitet nævnes.

6 . 1 . 3 V I S I T N O R DJ Y L L A N D

VisitNordjyllands strategi er interessant at undersøge af to grunde. For det første er

VisitNordjylland et regional operatør, og er dermed ansvarlig for et fungerende samarbejde med

VisitDenmark og de enkelte kommuner og destinationer i Nordjylland. VisitNordjylland

repræsenterer altså et andet ”led” i turismekæden end VisitDenmark. For det andet er Nordjylland

ifølge VisitNordjylland selv Danmarks førende kystdestination (VisitNordjylland, u. d., s. 16), og

således en større aktør i branchen. VisitNordjylland har udarbejdet strategien ”Fyrtårn Nordjylland

– Nordjysk turismestrategi 2011-2013”. Strategien og visionen bygger videre på VisitNordjyllands

tidligere strategi Vision 2020 fra 2007. Ikke desto mindre er der tilsyneladende draget inspiration

fra ”Vores Rejse”. Blandt andet har VisitNordjylland, ligesom VisitDenmark, valgt at benytte de

motivbaserede målgrupper. Hvor VisitDenmark havde inkluderet alle ni motivbaserede målgrupper,

nævner VisitNordjylland kun sjov, leg og læring, det gode liv og Meet Denmark. Det skyldes, at det

kun er disse målgrupper, som dømmes relevant med hensyn til nordjysk turisme. Bæredygtighed

bliver nævnt tre gange i strategien, men ikke i forbindelse med ”Vores Rejse”. Konceptet bruges i

forbindelse med fremtidige tendenser på mødemarkedet (s. 13) og badebyer (s. 38). Slutteligt bliver

bæredygtige samarbejdsmodeller nævnt, men i denne sammenhæng formodes det, at ordet ikke har

nogen forbindelse til hverken livskvalitet eller miljø, som det havde det i ”Vores Rejse”. De

bæredygtige samarbejdsmodeller nævnes under overskriften ”Udvikling af det nordjyske

1 Disse målgrupper er: Det gode liv, mødeturisme, sjov, leg og læring samt moderne storbyoplevelser.
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turismeerhverv i oplevelsesøkonomien”, og bæredygtighed nævnes som en af flere kritiske

indsatser. Der står: 1) Dialog med klyngeorganisationer uden for oplevelsesøkonomien. 2)

Strategiske prioriteringer på kulturområdet på regionalt plan. 3) Opstilling af bæredygtige

samarbejdsmodeller på tværs af sektorer (VisitNordjylland, u. d., s. 57).

Hos VisitNordjylland er bæredygtighed således nævnt, men i flæng med andre koncepter, som

VisitNordjylland finder relevante og ikke som selvstædigt fokusområde.

6 . 1 . 4 H O R E S T A O G A N D R E D E L T A G E N D E V I RK S O M H E D E R O G
O R G A N I S A T I O N ER

Det synes relevant, at undersøge HORESTA’s strategi, da organisationen er så markant en aktør i

turismebranchen. HORESTAs strategi er desværre ikke tilgængelig, og derfor kan det ikke

undersøges, om de er blevet påvirket af ”Vores Rejse”, som de ellers har bidraget til. Dog fortæller

Mikal Holt Jensen, Miljøchef i HORESTA, at ”Vores Rejse” ikke har ligget som grundlag for deres

egen strategi, men at HORESTA generelt støtter op om elementer fra strategien (personlig kontakt).

Hvilke elementer, der støttes op om, er dog ikke klarlagt. HORESTA har generelt stor fokus på

bæredygtighed, blandt andet med udviklingen af Green Key ordningen for bæredygtige hoteller. På

trods af, at HORESTAs strategi ikke er offentlig tilgængelig, synes Mikal Holt Jensens udtalelse at

vise, at ”Vores Rejse” ikke har ligget som strategisk grundlag for deres egen strategi. At så markant

en aktør som HORESTA vælger ikke at bruge ”Vores Rejse” som strategifundament, må således

give stof til eftertanke. Hvis ikke de ”tunge drenge” implementerer ”Vores Rejse”, vil det så kunne

blive en fælles, national turismestrategi?

Hvis man undersøger flere af de andre deltagende virksomheder og organisationer, tegnes det

samme billede, som hos HORESTA; ”Vores Rejse” er tilsyneladende et overstået kapitel i

branchen. For det første er der flere bidragsydere, der ikke længere eksisterer. Det gælder blandt

andet Samvirkende danske Turistforeninger og Turistgruppen Vestjylland. For det andet har flere

bidragsydere nyere strategier, der ikke bærer spor af at have taget udgangspunkt i ”Vores Rejse”.

Det gælder blandt andet Wonderful Copenhagen2 og Toppen af Danmark. Flere bidragsydere har

dog ikke deres strategier tilgængelige på Internettet. Samtidig bærer deres hjemmesider ikke præg

af at have fokus på bæredygtighed. Det gælder blandt andet Novasol, Seawest og Topattraktioner.

Destination Bornholm/Bornholms Vækstforum skiller sig ud, idet en af deres målsætninger netop er

at promovere Bornholm som en grøn og klimavenlig ø med ”Bright Green Island”. Dette initiativ er

2 Wonderful Copenhagen er forsøgt kontaktet for en udgave af den ældre strategi, men organisationen er ikke vendt tilbage.
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dog iværksat i 2007 (Bornholms Vækstforum, 2011, s. 20) før ”Vores Rejse ” blev skrevet, og kan

derfor ikke være påvirket af ”Vores Rejse” og dennes fokus på bæredygtighed.

Alt i alt må det derfor anses, at ”Vores Rejse” umiddelbart er blevet brugt meget lidt som

fundament for virksomheders og organisationers egne strategier i turismebranchen (personlig

interview, bilag F). I indledningen af ”Vores Rejse” er det understreget, at en fælles strategi er

vigtigere end nogensinde (s. 2), og at strategien er blevet til på det tidspunkt netop fordi, der havde

været en stigende efterspørgsel i branchen efter en fælles strategi (s. 11). Samtidig mener

VisitDenmarks bestyrelse, at tidspunktet for en fælles strategi var rigtigt idet, der var en bred vilje i

turismebranchen til samarbejde (s. 11). Hvis timingen var rigtig for en fælles strategi, hvorfor har få

i turismebranchen fulgt strategien? Og hvor er bæredygtigheden, som eller var fremtrædende i

”Vores Rejse”, blevet af i strategierne?

De følgende afsnit vil forsøge at undersøge grundene til, at bæredygtighed ikke blev mere synlig i

dansk turisme, og hvorfor samarbejdet fra ”Vores Rejse” ikke blev udviklet videre.

6.2 COMPETITIVE IDENTITY

Analysen vil tage udgangspunkt i teori om Competitive Identity. Teorien vil bistå i forklaringen om,

hvorfor ”Vores Rejse” og bæredygtighed ikke er blevet en succes.

Valget er faldet på Competitive Identity som årsagsforklaring, fordi det, ifølge Anholt, netop er

disse seks faktorer, der skal fungere sammen for, at et land kan have et succesfuldt nation brand.

Følgende afsnit vil således undersøge, om en manglende sammenhæng mellem disse seks begreber

har været medvirkende faktor til, at Danmark ikke har kunnet udnytte et brand som bæredygtig

nation. Nogle af de seks begreber vil få mere opmærksomhed end andre. Dette gælder i særdeleshed

turismen, da turismen jo er hovedfokus i denne opgave. ”Vores Rejse” bør derfor ses som et indslag

eller eksempel på hvordan bæredygtighed ikke er slået igennem i dansk turisme og er således en

mindre del i det større hele, der hedder Competitive Identity. Turismen vil sættes i fokus først.

En illustration af Anholts begreber kan ses som en heksagon i figur 6.0.
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Figur 6.0: Competitive Identity. Kilde: Anholt, 2003, s. 122

6.3 TURISME

Anholt forklarer, at turismebegrebet både beskriver, hvordan landet bliver markedsført overfor

turister (promotion), og hvordan turister på førstehånd oplever landet (Anholt, 2009b, s. xii). I afsnit

6.3.1, 6.3.2 og 6.3.3 vil samarbejdet i turismebranchen, den organisatoriske fordeling samt turistens

efterspørgsel og betalingsvillighed sættes i fokus for at undersøge, hvordan disse har påvirket

turismen i Danmark fra 2009 og frem.

6 . 3 . 1 S A M A R B E J D E T

Samarbejdet mellem de forskellige offentlige og private turismeaktører er interessant at undersøge i

forhold til ”Vores Rejse” og bæredygtighed, da et samarbejde ifølge Anholt er særligt relevant, hvis

nation brandet skal være succesfuldt (Anholt, 2003, s. 16).”Vores Rejse” er også baseret på

samarbejde. Samarbejdet kan blandet andet ses idet, at forskellige partnere er blevet hørt eller bedt

om input til strategien, hvilket betyder, at over 600 personer har deltaget i udarbejdelsen (2009, s.

2). For det andet er samarbejdet også en vigtig faktor i selve ”Vores Rejse”, hvor det lægges op til,

at de danske destinationer skal samarbejde mere, ”dele” turisten, samt søge mod mere internationale

samarbejder (2009, s.3, 5, 9). I ”Vores Rejse” skrives der blandt andet: Dansk turisme står sammen

om, at Danmark fremover skal markedsføres på stærke brands og fyrtårne, der har international

attraktionskraft. Og der er enighed om, at samarbejde er vejen til succes (s.3). Samarbejde er altså

tilsyneladende alfa og omega og et succeskriterium for skaberne af ”Vores Rejse”.

Tilsyneladende er der også kommet flere samarbejder til blandt andet mellem lokale destinationer.

Af eksempler kan blandt andet nævnes Destination Sydvestjylland, der er et samarbejde mellem

kommunerne Fanø, Esbjerg, Tønder og Varde.

Mikal Holt Jensen bekræfter, at der i turismebranchen ofte er tætte samarbejder. Blandt andet

arbejdede HORESTA sammen med VisitAalborg og State of Green i en task force ved COP15 og i
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2012, da Danmark havde EU formandskabet (personlig kontakt; Sustainable Events Denmark, u.

d.). Samarbejde turismeorganisationerne imellem er da også en nødvendighed. Efter loven om

VisitDenmark blev indført i 2010 skal regionale, kommunale og lokale turismeudviklingsselskaber

ifølge § 9a og § 13a koordinere markedsføringsaktiviteter med VisitDenmark, hvis offentlige midler

bruges, eller hvis markedsføringen skal foregå på et internationalt plan (Folketinget, 2010). Lokale

og regionale turismeorganisationer skal altså samarbejde med VisitDenmark omkring al

international markedsføring. Dette er formentlig en nødvendighed for mange af de danske

destinationer, da de blandt andet har mange besøgende fra nærmarkederne som Norge og Tyskland.

Det gælder særligt Jylland for eksempel for VisitAalborg og VisitSydvestjylland. En stikprøve

blandt regionale og lokale turismeorganisationer viser, at destinationerne generelt er tilfredse med

samarbejdet med VisitDenmark. Nogle få udtrykker dog utilfredshed med specifikke punkter i

VisitDenmarks strategi så som fokus på BRIK-landene (Destination Sydvestjylland) og for meget

fokus på København og storbyturisme (VisitLolland-Falster) (egen data). Peter Asboe-Hermansen

fra VisitAalborg fortæller, at på trods af et fint samarbejde med både VisitDenmark og særligt

VisitNordjylland, er det ofte lettere at arbejde sammen og lave kampagner med de tre transportører

Colorline, Stenaline og Fjordline, da VisitDenmark ikke har mange kampagner rettet mod

VisitAalborgs målgruppe (særligt nordmænd). Altså er arbejdsfordelingen lettere med eksempelvis

Colorline (personligt interview, bilag C).

Andre i turismebranchen mener dog, at der langt fra er et optimalt samarbejde turismeoperatører og

organisationerne i mellem. En af dem er Lise Lyck, der fortæller, at der i mange år har været meget

småfordelingspolitik, hvor ”hvis du skal have det, så skal jeg også have noget” (personlig interview,

bilag F). Dog mener Lise Lyck, at samarbejdet er blevet bedre de senere år. En anden, der har

forbehold overfor samarbejdet, er Line Pedersen. Hun beskriver, at samarbejdet i branchen

vedrørende bæredygtighed særligt under COP15 led et knæk (personligt interview, bilag E).

Branchen var klar til at tage imod et stort antal erhvervsturister under COP15. Inden konferencen

havde de forskellige turismeoperatører delt informationer og eksempler på bæredygtige oplevelser

og ture. Men inden konferencen besluttede State of Green også at organisere studieture. En stor del

af erhvervsturisterne fik dermed gratis ture om bæredygtighed gennem State of Green, sponsoreret

af statsapparatet. Mange turismeoperatører gik derved formentlig glip af en anseelig indtægt, og

som Line Pedersen beskriver det (personligt interview, bilag E): Der er i hvert fald rigtig mange i

turismesektoren, der blev godt og grundigt sure på State of Green konceptet, fordi de jo bare tog

alt. Line Pedersen mener derfor, at de noget dårlige erfaringer under COP15 kan være en af
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grundende til, at der ikke ses så meget samarbejde i branchen (personligt interview, bilag E).

Samtidig er hun også af den holdning, at der generelt er for lidt samarbejde i branchen i forhold til

andre brancher, da research, og materialer bliver delt for lidt (personligt interview, bilag E).

Slutteligt mener Line Pedersen, at organiseringen i Danmark ikke er tilstrækkelig, og at samarbejdet

ikke bliver bedre, hvis organiseringen ikke bliver bedre. For eksempel er der ikke et tilstrækkeligt

netværk til at besvare udenlandske henvendelser vedrørende bæredygtige studieture. Derfor

henvender nogle udenlandske virksomheder sig til GreenInsight, nogle til Dansk Arkitektur Center,

nogle til Copenhagen Capacity og nogle til Københavns Kommune. Hun mener derfor, at branchen

bør tale mere sammen og eventuelt skabe et egentlig samarbejde eller partnerskab (personligt

interview, bilag E), hvilket Anholt også ligger vægt på i Competitive Identity. Blandt andet mener

Anholt (2003, s. 16), at organisationer, virksomheder, lokale og nationale regeringer og

turismeorganisationer skal arbejde sammen for at skabe en bred accept af strategien i samfundet.

Dette er ifølge Line Pedersen således ikke sket, da turismeorganisationer og operatører er mere

interesserede i at ”holde på egne ting” end at videndele og skabe opmærksomhed i befolkningen om

strategien (personligt interview, bilag E).

Eva Thybo fra VisitDenmark fortæller også om samarbejdet organisationerne imellem vedrørende

udviklingen af VisitDenmarks egen strategi. Blandt andet fortæller hun, at VisitDenmark lytter til

deres større samarbejdspartnere (de regionale organisationer) men, at samarbejdsparterne ikke tager

del i udviklingen af VisitDenmarks strategi (personligt interview, bilag D). Samtidig fortæller hun,

at VisitDenmark, som loven foreskriver, oftest samarbejder med de mindre turismeorganisationer,

når der er økonomi involveret (personligt interview, bilag D). De mindre organisationer finder det

dog sjældent fordelagtigt at være med i VisitDenmarks kampagner, som ofte er forholdsvis store. I

stedet er de mindre organisationer gratis synlige på VisitDenmarks hjemmeside under Guide

Danmark (Personligt interview, bilag D). Der kan dog stilles spørgsmålstegn om synligheden ved

dette.

I Lise Lycks ”En handlingsplan for dansk turisme” (2011) ses det, at tilsyneladende ikke alle i

turismebranchen er enige i, at samarbejdet i branchen fungerer. Ved en turismekonference i

København i 2010 blev deltagerne spurgt, om der var tilstrækkeligt med samarbejde på tværs af

branchen. 15 % svarede ja; 85 % svarede nej, hvilket tyder på, at der er enighed om, at der er et

problem. Dog understreger Lyck også, at når de enkelte organisationer bliver adspurgt fortæller de,

at de generelt er tilfredse med samarbejdet (2011, s. 9-10). Lyck skiver blandt andet: Samtidig er

det ofte sådan, at når den enkelte spørges, synes vedkommende, at samarbejdet går godt, især hvis
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vedkommende kommer fra en stor organisation eller fra en bestemt destination (2011, s. 10). Der er

tilsyneladende stor forskel i vurderingen af samarbejdet i Hovedstaden og Jylland, og om man er

leder af en brancheorganisation eller er erhvervsaktiv inden for turismebranchen.

Det tyder således på, at der er stor forskel i vurderingen af samarbejdet turismeorganisationerne

imellem. Generelt mener adspurgte fra HORESTA, VisitDenmark og VisitAalborg at samarbejdet

fungerer udmærket, mens Line Pedersen og Lise Lyck fandt store mangler ved samarbejdsindsatsen

(personligt interview, bilag C,D,E,F). Utilfredsheden hos nogle parter understreges blandt andet af,

at 14 % af de adspurgte på konferencen i 2010 mente, at manglende samarbejde på tværs af

branchen var den største konkurrencemæssige problemstilling, som Danmark stod overfor (Lyck,

2011, s. 15). Denne uenighed om samarbejdets funktionalitet blandt adspurgte i branchen, kan

derfor godt være årsag til, at ”Vores Rejse” ikke blev en stor succes. At samarbejdet ikke fungerer,

er dog ikke overraskende for Anholt, der forklarer at manglende samarbejde særligt om nation

brandingstategier ofte ligner et ”ikke samarbejde” mere end et egentlig samarbejde (Anholt, 2007a,

s. 26).

”Vores Rejse” var det første forsøg fra turismebranchens side på at lave en samlet turismestrategi.

At der blev lavet et national strategi for turismebranchen stemmer godt i overensstemmelse med

Anholts ideer, hvor han blandt andet siger: The government, tourist boards, airlines, major brands

and corporations have to agree on a common branding strategy, and stick to it for many years

(2003, s. 135). En stor del af den danske turismebranche var da også med til at skabe strategien i

2009. Dog var der flere aktører, som måske burde have været med til udviklingen af strategien,

Anholts citat taget i betragtning. For eksempel burde flyselskaber og Erhvervs – og

Vækstministeriet, der har turisme som ressortområde, have været en del af strategien. Det er dog

tvivlsomt, om tilføjelsen af disse aktører ville have gjort den helt store forskel i implementeringen

af strategien, da implementering jo var helt frivillig. At erhvervs – og vækstministeriet havde siddet

med ved bordet under den strategiske udvikling af ”Vores Rejse”, ville således formentlig ikke have

haft indflydelse på, om for eksempel Campingrådet implementerede ”Vores Rejse” i egen strategi.

Det kunne dog muligvis have påvirket kommuner og regioner. Dette er dog kun gisninger. Anholt

nævner også i overstående citat, at organisationer med videre skal holde fast ved strategien i flere

år. Det har formentlig også været ideen med ”Vores Rejse”, da det er en strategi mod 2015. Men da

strategien ingenlunde er synlig i dag i turismebranchen (og heller ikke var let at finde af denne

afhandlings forfatter) må det siges, at ”Vores Rejse” som strategi ikke har formået at ligge på linje

med Anholts kriterier vedrørende en national strategi. Det er da heller ikke første gang, at
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VisitDenmark ikke holder fast ved strategi og slogan (Kjær, 2012). Flere danske turismeeksperter

mener ligefrem, at VisitDenmark og deres strategier har været på slingrekurs i nogle år, hvilket blev

skudt i gang i netop 2009 grundet fyringen af Dorte Kiilerich som direktør for VisitDenmark.

Slingrekursen har været forvirrende for VisitDenmarks samarbejdspartnere (Kjær, 2012), og har

formentlig påvirket samarbejdet. Som Tue Paarup, analysedirektør i turismetænketanken Tourism

Intelligence Institute, siger i en artikel i Politiken: VisitDenmarks værkstøjskasse bliver afvist på

forhånd af branchen… Man optrykker ikke en ny brochure, fordi VisitDenmark har fået en ny ide

(Kjær, 2012).

Således er der tilsyneladende flere faktorer, der har påvirket samarbejdet i turismebranchen. Disse

faktorer er opsummerende VisitDenmarks slingrekurs i forhold til markedsføringen af Danmark; at

turismeorganisationerne ikke er villige til at dele informationer samt dårlige oplevelser for nogle i

branchen under COP15. Disse faktorer kan alle have haft indflydelse på samarbejdet i branchen og

den manglende succes af ”Vores Rejse”. Dette understøttes af Anholts påpegning af, at samarbejde

mellem offentlige og private aktører er relevant for, at en nation brand strategi kan gennemføres

optimalt.

6 . 3 . 2 A N SV A R S F O R D E L I N G E N O G O R G A N I S E RI N G E N I D E
O F F E N T L I G E T U R I S M E O R G A N I S AT I O N E R

I midt og slut 2000’erne blev rollefordelingen i de danske turismeorganisationer ændret af flere

omgange. Om dette muligvis har haft en indflydelse på brugen af ”Vores Rejse vil i dette afsnit

bliver undersøgt. Turismeorganisationer, mener Anholt, er vigtige instrumenter til opbygningen af

et varigt, positivt nation brand (2009b, s. xii), da de, udover at markedsføre destinationen, kan spille

en vigtig sekundær rolle. Organisationerne kan nemlig hjælpe turisterne med at skabe et

overbevisende personligt narrativ omkring rejsen og i særdeleshed landet. Disse narrativer vil

turisten dele, når denne kommer hjem, hvilket vil have en ”word of mouth” effekt. Da

ansvarsfordelingen formentligt skal være på plads for, at markedsføring kan fungere optimalt, er det

derfor relevant at undersøge, om ændringen i rollerne har haft en påvirkning på implementeringen

af ”Vores Rejse”. Dette gøres ved at undersøge forandringerne ved regionsdannelsen.

Oprettelsen af regionerne skete med strukturreformen fra 2007, hvor amterne blev nedlagt. I stedet

blev fem regioner oprettet, og kommuner sammenlagt, så der i alt er 98 kommuner. Som tidlige

nævnt, har både regioner og kommuner ansvar indenfor turismen, og det er derfor interessant at se,

om oprettelsen af regionerne og sammenlægningen af kommuner har haft betydning for

turismesamarbejdet.
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I 2007 kom der således en ny aktør på banen i henhold til turismeudviklingen i Danmark i form af

regionerne. Det betød, at VisitDenmark og de kommunale turismeorganisationer skulle samarbejde

med seks nye partnere i form af de regionale turismeudviklingsselskaber. Samtidig skulle de

regionale udviklingsselskaber og organisationer finde sig tilrette. Overordnet set tyder det i dag på,

at omstillingen er gået udmærket, hvilket KL, Danske Regioner og Indenrigs – og Socialministeriet

konkluderer i rapporten ”Status for Kommunalreformens gennemførelse – 2009”. Solstrålehistorien

er dog ikke helt komplet. For Syddanskturisme, det regionale turismeforum for Region

Syddanmark, eksisterer ikke længere. Ifølge medierne skyldes det, at der var for store forskelle i

behovene indenfor regionen (Rasmussen, 2012). På Syddanskturismes hjemmeside (tilsyneladende

ikke opdateret siden 2012) står der blot, at Syddanskturisme har skiftet navn til Inspiring Denmark

og vil fremadrettet udelukkende have fokus på at tiltrække mødeturisme til Region Syddanmark.

Vækstforum for Syddanmark har derimod besluttet at fokusere på stærke destinationer i form af fem

specifikke destinationssamarbejder samt Inspiring Denmark med fokus på mødeturisme (Region

Syddanmark, 2013). Dette tegner et billede af, at der internt i Region Syddanmark synes at være et

endnu mere komplekst samarbejde organisationerne imellem, end der blev gjort rede for i kapitel 5.

Dette understreges via personlig kommunikation med Julie Møgelhøj, marketing manager i

Inspiring Denmark, der fortæller, at ingen fra det nuværende Inspiring Denmark var med i

overgangen fra Syddansk Turisme og kan derfor heller ikke selv svare på, hvad der tilsyneladende

gik galt i processen (personlig kommunikation).

Opbyggelsen af regionerne synes ikke desto mindre at ligge fast ved implementeringen af ”Vores

Rejse”, og har tilsyneladende ikke haft den store påvirkning af skabelsen eller implementeringen af

”Vores Rejse”. Med Inspiring Denmark / Syddansk Turisme in mente er det tilsyneladende den

interne kommunikation og udvikling, der formentlig har påvirket udviklingen i Region

Syddanmark. Inspiring Denmarks strategi er i øvrigt bevidst ikke tilgængelig online (personlig

kommunikation), og det vides derfor ikke, om Inspiring Denmark har været inspireret af ”Vores

Rejse”.

Derimod kan selve organiseringen af turismebranchen muligvis have haft en effekt på

implementeringen af ”Vores Rejse” samt det manglende fokus på bæredygtighed i senere

destinationsstrategier. Der findes mange små aktører i branchen, og flere mener, at det manglende

samarbejde på tværs af branchen er en udfordring for Danmarks konkurrenceevne som

turismenation (Lyck, 2011, s. 15). En endnu større udfordring er muligvis, at turismebranchen ikke
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anses som værende en ”professionel” branche ifølge Lise Lyck (personligt interview, bilag F).

Denne problemstilling tages blandt andet op af Peter Saabye Simonsen (2007, s. 85-108), der blandt

andet skriver: Direkte adspurgt, om de selv tilhørte turisterhvervet, så var det kun

campingpladserne og ansatte i turistorganisationerne, her i form af turistbureau, regionalt

turismeudviklingsselskab, Danmarks Turistråd, HORESTA, som svarede, at de tilhørte

turismeerhvervet... Selvopfattelsen er altså ikke, at der er et turismeerhverv, selvom de faktisk

omfattes af de mange definitioner af turismeerhvervet (s. 102). Altså opfatter mange i

turismebranchen sig ikke som værende en del af branchen, hvilket formentlig er en hæmsko for at

skabe sammenhold og ideudveksling i branchen. Det er blandt andet hoteller, attraktioner og

flyselskaber, som ikke ser sig selv som del af turismebranchen. Hoteller ser sig for eksempel som

del af den nogle snævre ”hotelbranche” (Simonsen, 2007, s. 102). Det manglende sammenhold og

selvopfattelsen hæmmer muligvis turismebranchen fra at blive anset som seriøst branche, hvilket

også kan have indflydelse på den nationalpolitiske agenda (se afsnit 3.6).

Det manglende sammenhold kan muligvis også forklare, hvorfor ”Vores Rejse” ikke blev en stor

succes, da branchen ikke har tradition for at samle sig. Som nævnt, manglede netop flybranchen

som deltager i ”Vores Rejse”, og viser således, at der ikke er et fasttømret netværk i

turismebranchen. Netop et netværk, mener Lise Lyck, som nævnt, er vigtigt, hvis turismen skal

tages seriøst som professionelt erhverv (personligt interview, bilag F). Samtidig kan det være en

udfordring, at der er så stor en gruppe af forskellige stakeholders, når det kommer til

markedsføringen af Danmark som destination (Morgan og Pritchard, 2010, s. 63). Markedsførere

har sjældent megen kontrol over disse destinationskomponenter, og må derfor blot forsøge at forene

en bred vifte af forskellige målsætninger, agendaer og interesser. Dette kan muligvis også forklare

hvorfor ”Vores Rejse” ikke har slået igennem i fornødent omfang. De forskelle stakeholders fandt

muligvis ikke, at deres interesser blev varetaget med ”Vores Rejse” eller, at senere interesser ikke

stemte overens med målene i ”Vores Rejse”. En ting er forholdsvist sikkert, eksempelvis Tønder

Kommune og Campingrådet har formentlig haft forskellige agendaer og interesser, men ved

skabelsen af ”Vores Rejse” må de have haft samme mål: en fælles national strategi – ellers ville de

vel ikke have deltaget i projektet? Det skal dog for god ordens skyld understreges, at alle

organisationer nævnt i ”Vores Rejse” tilsyneladende kun har givet skriftligt høringssvar. Det vides

således ikke, om de involverede parter har været uenige i den overordnede strategi. Det vides kun,

at de har deltaget aktivt i processen i form af et høringssvar.
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Det vurderes således, at selve organiseringen af turismebranchen som helhed formentlig har haft

større indflydelse på implementeringen af ”Vores Rejse” end organiseringen af de offentlige

turismeaktører har.

Det er især en udfordring for dansk turisme, at det danske turismeerhverv ikke er klart defineret og,

dermed ikke er opstået en naturlig samarbejdsvillighed i branchen. Hvis man ser på samarbejdet i

forhold til Competitive Identity, må det siges, at en mangelfuld organisering af turismebranchen i

Danmark ikke ligger i tråd med Anholts teori. Anholt mener, at alle dele af den Competitive

Identity (brand) i folks øjne ses som en helhed, når et land vurderes for eksempel som rejsemål

(2010, s. 52). Det vil sige, at Danmarks image eller brand ikke er stærkere end sit svageste led –

hvilket muligvis her kan siges at være selve organiseringen af turismebranchen. Peter Saabye

Simonsen mener, at det er nødvendigt med en overordnet organisation, der varetager alle i

turismebranchens interesser – ligesom Landbrug og Fødevarer gør for landbruget (2007, s. 106).

Som Simonsen rammende siger (2007, s. 106): Det nu nedlagte Turismens Fællesråd med 1 ½

fuldtidsansatte udgjorde turismens svar på Axelborg for landbruget… Med manglende evne til at

stå sammen som en helhed, er det også sværere at blive set som en helhed.

6 . 3 . 3 T U R I S T E N S E F T E R S P Ø R G S E L O G B E T A L I NG S V I L LI G H ED

I Competitive Identity var turistens opfattelse af landet også en vigtig faktor. I den forbindelse vil

turistens efterspørgsel efter bæredygtige produkter og oplevelser samt betalingsvillighed sættes i

fokus. Dette gøres ud fra en formodning om, at turistens oplevelse af landet inkluderer, hvor meget

turisten er villig til at betale for oplevelserne i pågældende land samt opfattelsen af, at turisten

efterspøger oplevelser, som han/hun formoder, vil bidrage positivt til dennes opfattelse af

landet/rejsen.

Det må formodes, at det alt andet lige er turistens efterspørgsel, der definerer turismemarkedet. Hvis

vi forestiller os to hypotetiske turismevirksomheder A og B, der udbyder produkterne X (A) og Y

(B). Størstedelen af turisterne efterspøger udelukkende produkt X og er ikke interesserede i produkt

Y. Det kan være produkt Y er irrelevant for turisterne eller, at produkt Y er et nicheprodukt. Alt

andet lige vil man kunne forstille sig, at det i det lange løb vil være virksomhed A (udbyder af

produkt X), som vil profitere og dermed overleve på markedet. Derimod vil virksomhed B uden

salg formentlig ikke klare sig på markedet.

Da vi nu ved, at turistens interesse kan påvirke udbuddet, kan det undersøges om turistens

efterspørgsel kan have påvirket synet på bæredygtighed og dermed implicit ”Vores Rejse”. Om

dette er tilfældet, vil blive nu blive undersøgt.
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VisitDenmark udgav i 2011 publikationen ”Turisternes ferieønsker”, som er en analyse af

feriemotiver hos nordmænd, svenskere, tyskere, hollændere og briter. Analysen er baseret på data

indsamlet i oktober 2010. Udgivelsen viser, at nogle turister i 2010 havde fokus på bæredygtighed

og miljøvenlighed. Blandt andet svarede 48 % af de adspurgte, at en af årsagerne til at holde ferie i

Danmark er, at det er et miljøvenligt rejseland (VisitDenmark, december 2011). Men som det kan

ses på figur 6.1, vægter andre faktorer højere end miljøvenlighed. Blandt andet ses det, at strand,

kyst og hav samt, at det er trygt at opholde sig i Danmark, er øverst på listen over rejsemotiver.

Figur 6.1: turisternes årsag til at holde ferie i Danmark målt i procent. Kilde: VisitDenmark, december 2011

Det samme kan ses, hvis man ser på de enkelte lande. ”Turistens ferieønsker” viser, at ingen af de

fem landes befolkning ser bæredygtighed som primær grund til at rejse til Danmark. Tabel 6.0 viser

en opdeling i nationer. VisitDenmark spurgte udvalgte personer i de fem lande, hvor vigtigt

miljøvenlighed var for valget af destination generelt, og om det var årsag til at vælge Danmark som

rejsemål. De adspurgte personer blev bedt om at vurdere spørgsmålene på en skala fra 1-7. Som det

ses i nedstående tabel 6.0, er der forskel i svarene blandt de forskellige nationaliteter, om hvorvidt

miljøvenlighed er en vigtig faktor generelt for valget af rejsemål. Nordmænd finder det mindst

vigtigt med en vurdering på 3,5, mens tyskere finder det mest relevant med en score på 4,7.
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Miljøvenlighed vigtig faktor

generelt3

Miljøvenlighed vigtig faktor

for valg af Danmark4

Norge 3,5 3,5

Sverige 3,7 3,5

Tyskland 4,7 4,9

Holland 4,1 4,4

Storbritannien 4,3 4,6

Tabel 6.0: Miljøvenlighed som rejsemotiv. Kilde: VisitDenmark, december 2011.

Det samme billede tegner sig ved spørgsmålet om, hvorvidt miljøvenlighed er en vigtig faktor i

valget af Danmark som rejsemål. Her er det mindst vigtigt for nordmænd og svenskere, mens det

igen er mest relevant for tyske rejsende. Tilsyneladende er miljøvenlighed altså en relevant faktor

for valget af Danmark som rejsemål særligt for tyskere, hollændere og briter. Det bør understreges,

at også opdelt på nationaliteter er andre parametre vigtigere for valg af rejsemål blandt andet value

for money, en gæstfri befolkning samt god indkvartering. På ingen af de fem nationers top ti lister

over faktorer for valg af rejsemål er miljøvenlighed at finde. Det samme gælder i øvrigt, hvis man

inddeler nationerne yderligere i de motivbaserede målgrupper (VisitDenmark, december 2011, s.

11- 42).

Forgængeren til ”Turisternes ferieønsker” hed ”På ferie i Danmark”. Publikationen brugte data fra

2008 og blev udgivet i 2010. I publikationen analyseres turisternes motiver for ferie i Danmark

også. Dog er det sådan, at der i denne undersøgelse ikke spørges ind til miljøvenlig som motiv for

rejsen. Det tætteste, man kommer på miljøvenlighed, er spørgsmålet omhandlende, hvorvidt en ren

feriedestination er vigtig. Men da ordet ”ren” ligeså godt kan dække over, om der er nok

skraldespande og ingen glasskår i gaderne, kan dette begreb formentlig ikke ligestilles med begrebet

”miljøvenlighed”. Det betyder, at der desværre ikke findes data til at sammenligne turisternes

ønsker i 2009 med turisternes ønsker i 2011. Dette kan muligvis skyldes, at bæredygtighed ikke

ansås som værende en relevant rejseparameter, da undersøgelsen blev gennemført i 2008.

Overstående analyse viser, at nogle turister anser miljøvenlighed som en relevant rejseparameter,

men at miljøvenlighed ikke ligger på førstepladsen som rejsemotiv. Det samme kan ses i en

3 Den adspurgte befolknings vurdering af rejsemotivets vigtighed generelt.

4 Vurdering af vigtigheden ved en kommende rejse til Danmark. Spørgsmålet er stillet til personer, som overvejede at rejse til Danmark inden for de

næste tre år.
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publikation af HORESTA (a u. d.). Her viser en undersøgelse foretaget af Wonderful Copenhagen i

2010, at turisterne forventer, at hotellerne agerer grønt, men ikke selv ønsker at deltage med en

nævneværdig indsats (s. 12). Samtidig viser undersøgelsen, at miljøbevidsthed ikke er det, der

ligger øverst som købsparameter med hensyn til hotelovernatninger. Ved valg af overnatning ligger

pris på førstepladsen (80 % af adspurgte fandt det vigtigt), mens beliggenhed var det anden vigtigste

parameter (69 % fandt det vigtigt) (HORESTA a, u. d., s. 12). Miljøvenlighed var at finde på en

femteplads (24 %). En anden rapport, foretaget af Center for Kultur Analyse på Københavns

Universitet, viser samtidig, at folk gerne vil tage hensyn til miljøet så længe, at det kan hænge

sammen med pris og bekvemmelighed (HORESTA a, u. d., s. 12), men det grønne aspekt aldrig står

alene ved købsbeslutningen (s. 13). Det betyder, at miljøbevidsthed, om end det anses som en vigtig

faktor for nogle, ikke er den primære årsag til valg af hotel men mere ”nice to have”. Begge

undersøgelser viser også, at de grønne tiltag foretaget på hotellet ofte er usynlige for gæsterne, og at

gæsterne ofte er forvirrede over mærkningerne (HORESTA a, u. d., s. 12-13).

I 2010 har rejsende som forbrugere tilsyneladende miljøvenligt med i overvejelsen ved valg af

hotel. Dog er valget af et bæredygtigt hotel ikke førsteprioritet og står aldrig alene. Der er samtidig

nogle barrierer, der skal overkommes med hensyn til miljømærkning samt lav betalingsvillighed for

miljøvenlige produkter. En analyse fra VisitDenmark viser, at der er forskel på holdning og

handling hos turister, når bæredygtighed tages i betragtning. Analysen viser således, at der

bevidsthed omkring bæredygtighed og miljøvenlige produkter, men at det bevidst nedprioriteres på

ferier (HORESTA a, u. d., s. 16). Anholt mener dog modsat, at denne bevidsthed skærpes ved rejser

(2003, s. 169), og at selv små skridt er vigtige i et større perspektiv. Det gælder for eksempel det

faktum, at både hoteller og gæster er blevet bevidste om, at miljøet kan hjælpes ved, at gæsterne

ikke får vasket håndklæder hver dag. Det betyder, at selvom mange turister bevidst nedprioriterer

bæredygtighed på ferien, kan de stadig blive påvirket til at agere hensynsmæssigt overfor miljøet på

rejsen, eftersom rejser, ifølge Anholt, udvider folks bevidsthed (2003, s. 168).

Overstående undersøgelse dækker kun over ferieturister og inkluderer derfor ikke faglige turister

såsom mødeturister og faglige studieture. Måske er det her, man skal finde en øget interesse for

bæredygtighed samt betalingsvillighed overfor bæredygtige produkter.

Vedrørende erhvervsturismen findes der ikke mange undersøgelser med fokus på bæredygtighed.

HORESTA oplever dog, at flere og flere rejsende stiller krav til, at hoteller og konferencefaciliteter

lever op til grønne standarder. Det gælder både for danske og udenlandske virksomheder og i

særdeleshed amerikanske virksomheder (HORESTA a, u. d., s. 17). En undersøgelse fra
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Mødebarometeret viser, at cirka 20 % finder miljømærkning af afgørende eller vigtig betydning. De

tre vigtigste parametre var dog: pris, tekniske faciliteter og lokalernes standard (HORESTA a, u. d.,

s. 17). Ud af 22 parametre ender miljømærkninger som Green Key eller Svanemærket på en

sidsteplads mens økologiske råvarer får en 20. plads.

En anden analyse foretaget af VisitDenmark viser, at der er stigende fokus på bæredygtighed

indenfor erhvervsturismen (HORESTA a, u. d., s. 18). Produkter så som økologisk forplejning eller

lavere energiforbrug er blevet mere efterspurgte. Dette skyldes ifølge VisitDenmark, virksomheders

øgede fokus på CSR (HORESTA a, u. d., s. 18). Undersøgelsen peger mod, at der i fremtiden vil

være endnu større efterspørgsel efter miljøvenlige produkter indenfor transport, overnatning og

forplejning. En anden undersøgelse, lavet af kandidatstuderende i samarbejde med Lise Lyck,

understøtter overstående konklusioner. Afhandlingen konkluderer blandt andet, at der er stor forskel

på ferie og faglige turisters interesse i bæredygtighed, og blandt ferieturister var pris og beliggenhed

langt vigtigere faktorer end bæredygtighed (Lyck, 2013, s. 11; personligt interview, bilag F).

Disse undersøgelser er forholdsvis nye, og viser således ikke forholdene før 2009. Dog konkluderer

flere rapporter (blandt andet Lyck, 2013), at interessen for bæredygtighed er stigende. På den basis

kan det derfor formodes, at interessen også har været stigende fra 2000’erne og frem. Da

bæredygtighed, som overstående analyse viser, ikke står for sig selv som rejsemotiv, men er mere

”nice to have”, kan det ikke afvises, at turisternes manglende betalingsvillighed og efterspørgsel

efter bæredygtige produkter har haft en påvirkning på brugen af bæredygtighed i markedsføringen

og strategiplanlægningen hos de enkelte selskaber og destinationer.

Men hensyn til selve oplevelsen af bæredygtighed/”grønne Danmark” når turisten er ankommet,

mener Line Pedersen, at de bæredygtige oplevelser halter efter ”traditionelle oplevelse”, hvilket

muligvis kan have haft en indflydelse på promoveringen af bæredygtighed som tiltrækningsfaktor.

Line Pedersen mener, det er et stort problem, at turisten kommer til landet (og særligt til

København) med forventningen om, at se en bæredygtig og grøn hovedstad/land, men at dette ikke

er den oplevelse, de får. For der er ikke nok bæredygtige oplevelser – og turisterne ved ikke, hvor

de er henne. Man forsøgte i 2009 i forbindelse med COP15 i ”Den lærerige miljøoplevelse” at

uddanne guides til at gennemføre ture omhandlende bæredygtighed. Men der blev ikke brug for

dem grundet State of Greens overtagelse af en stor del af de faglige turister (personligt interview,

bilag E). Dette medførte, ifølge Line Pedersen, en manglende vilje til at satse på bæredygtighed på

sigt. Manglende vilje fra turismeoperatørernes side vil naturligvis påvirke turisterne, om de er klar
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over det eller ej, da tilbud omkring bæredygtige oplevelser vil være færre. Altså kan oplevelserne

omkring COP15 både have påvirket turisternes oplevelse af København som bæredygtig hovedstad

og lysten til at satse på bæredygtighed og derved implementering af dette i egne strategier. Også

Eva Thybo mener, at den manglende synlighed er en udfordring for branchen, da man risikerer at

oversælge et produkt, som ikke eksisterer. Det vil efterlade kunden (her turisten) skuffet over

destinationen (personligt interview, bilag D). For Anholt vil oversalg af et produkt være

problematisk i forhold til word of mouth, da et positivt narrativ således ikke vil blive skabt (Anholt,

2009b, s. xii). I sidste ende kan en destination således risikere at støde nye turister væk via word of

mouth på grund af oversalg.

Opsummerende har dette afsnit med udgangspunkt i turismedelen af Competitive Identity

undersøgt, hvorledes forskellige faktorer i form af samarbejdet i turismeindustrien, organiseringen i

branchen samt turisternes efterspørgsel efter bæredygtige produkter samt betalingsvillighed i større

eller mindre grad har påvirket succesen af ”Vores Rejse”. Der blev fundet frem til, at særligt

samarbejdet i turismebranchen har stået over for store udfordringer i 2009, hvor ”Vores Rejse” blev

implementeret. Samtidig viser undersøgelser, at bæredygtighed ofte hos rejsende er nedprioriteret,

og kan derfor også være nedprioriteret af turismebranchen. Dog skal det understreges, at 48 % af de

adspurgte i en undersøgelse fortaget af VisitDenmark hos nærmarkederne, fandt, at miljøvenlighed

var vigtigt ved valg af rejsemål.

Afsnit 6.4 vil fokusere på næste punkt i modellen; brands.

6.4 BRANDS

Andet punkt i Competitive Indetity er brands. Dette inkluderer eksporterede varer og services, som

vil være relevante landeambassadører, hvis Country of Origin (COO) er eksplicit (Anholt, 2009b, s.

xi). COO-effektten er den effekt, et produkts eller services oprindelse har på en forbrugers attitude

og opførsel (Dinnie, 2008, s. 84). Således kan COO-effekten være en diffentiator i forhold til andre

produkter og services i samme kategori. Det er på grund af COO-effekten, at tyske produkter (for

eksempel biler) ofte af forbrugere anses som pålidelige, britiske produkter har en snobappel, og

italienske produkter har en sexappel (Anholt, 2003, s. 112-113). Danmark er, ifølge Anholt, kendt

og respekteret i landets nærmeste omgivelser blandt andet Sverige og Tyskland (Anholt, 2007b).

Dette kommer også til udtryk i Nation Brands Index, hvor Tyskland placerer danske produkter på
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en 10. plads ud af 50 i 2009. Det er to pladser op fra en 12. plads i 2008. Sverige placerer danske

produkter på en 8. plads ud af 50 i 2009, hvilket er en plads ned fra 7. pladsen i 2008. Dette kan for

eksempel sammenlignes med indernes holdning til danske produkter, hvor Danmark i 2009 ligger

på en 22. plads (Anholt, 2009a ). Anholt mener dog, at Danmark står overfor en klar udfordring i

globaliseringens tidsalder, da Danmark skal promovere sine produkter til lande, der ikke er

bekendte med danske produkter. Dette er for eksempel BRIK-landende (Anholt, 2007b). En særlig

problemstilling er ifølge Anholt, at Danmarks image, ligesom mange andre nationers imager, er

rodfæstet i fortiden (Anholt, 2007b). Danmark bør således tilpasse sig den internationale udvikling.

Anholt mener samtidig, at Danmark har en lille fordel, idet Danmark er inkluderet i det stærke

”skandinaviske brand” (Anholt 2007b). Men Danmark bør stadig defininere, hvad landet selv skal

stå for i fremtiden,

Der tegner sig altså et billede af, at Danmark på den internationale scene ikke er så kendt, som

landet traditionelt har været blandt nabolandene.

Ifølge Kotler er Danmarks komparative fordele smør og Lego (Kotler et al., 1997, s. 45). Dette

tegner ikke godt for danske bæredygtige produkter, men eftersom Kotlers analyse er fra 1997, kan

det siges, at der er sket meget siden. Blandt andet har State of Green eksisteret siden 2008.

At være på forkant med bæredygtige produkter er ingen nyhed, når det kommer til Danmark, der

siden 1980’erne er vokset til at være en global leder inden for bæredygtige og grønne produkter

(State of Green About, u. d.). Ifølge Anette Brænder, er Danmarks fokus på for eksempel grøn

energi heller ikke noget nyt. Interessen skyldes oliekrisen i 1970’erne og siden da, har politikere og

firmaer arbejdet mod, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændstoffer (personligt interview).

I forhold til Competitive Identity har bæredygtighed og grønne produkter klare fordele, hvis

bæredygtighed har en COO-effekt – altså at man forbinder Danmark med bæredygtige produkter og

omvendt. Studier fra 2011 viser da også, at Danmark generelt har et stærkt grønt brand (Tamanini,

2013, s. 171) både i forhold til performance og grønne politikker. Grønne brands vil således have et

godt ”fit” med de andre faktorer i Competitive Identity. En søgning på Google viser dog, at

bæredygtige brands ikke står øverst på listen over kendte danske brands. På VisitDenmarks liste

over fremtrædende danske brands er blandt andet Lego og Royal Copenhagen men ingen produkter,

der har en bæredygtigheds relevans (VisitDenmark c, u. d.). Ser man i stedet på et internetforum

som Yahoo answers er H.C. Andersen, den lille havfrue, Lego og vikingerne de ting/personer, der

oftest bliver nævnt som værende kendte danske brands. En nævner dog Vestas som værende et
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kendt dansk brand (Yahoo! answers, u. d.). Således er bæredygtige eller grønne produkter

tilsyneladende knap så kendte i den bredere befolkning internationalt.

Bæredygtige produkter og brands har således en solid basis i form af politisk støtte, men er

internationalt set tilsyneladende ikke synlige blandt den bredere befolkning. Det må derfor vurderes

af COO-effekten af bæredygtighed endnu ikke er til tydeligt tilstede. Men der findes muligheder for

bæredygtige brands i fremtiden.

6.5 POLITIK

Politik omhandler i Competitive Identity udenrigspolitikker, der påvirker publikummet (turisten)

direkte samt indenrigspolitikken; særligt hvis den får medietid i den internationale presse (Anholt,

2009b, s. xi). Med hensyn til bæredygtighed er dansk lovgivning og politiske beslutninger

forholdsvis langt fremme. Som eksempel kan blandt andet nævnes Københavns Kommunes

beslutning om at være CO2 neutral i 2025 – hvilket blev besluttet i 2009 (Københavns Kommune,

2009). På landspolitisk plan blev der i 2009 også fremlagt nye initiativer vedrørende grønt klima og

grøn omstilling, blandt andet en grøn transportpolitik og en grøn vækstpakke (Økonomi – og

Erhvervsministeriet, 2009). I de internationale nyhedsmedier blev fokus på klimaet og bæredygtige

løsninger positivt omtalt i samme periode (dog var der generelt ikke stor omtale af Danmarks

grønne politikker). Størstedelen af medieomtalen vedrørende Danmark/København i 2009

omhandlede ikke overraskende COP15 og dennes resultater, og dermed ikke Danmarks egne

klimaresultater. Dette betyder, at nationale politikker vedrørende bæredygtighed formentlig ikke har

haft nogen stor indflydelse på implementeringen af ”Vores Rejse” og fokus på bæredygtighed i

turismebranchen. Modsat kan politisk vilje have haft indflydelse på implementeringen af ”Vores

Rejse”. At de politikere, der havde turisme som ressortområde, ikke har deltaget i udformningen af

strategien kan have påvirket eller mindsket interesse fra andre organisationer. Det skyldes, at netop

disse politikere har størst legitimitet til at brande nationen. Som nævnt andet steds, bør regeringen

deltage i et nationalt branding samarbejde. Således kan manglende politisk deltagelse, på trods af

politisk velvilje over for bæredygtig udvikling, have påvirket lysten til at implementere ”Vores

Rejse” for kommuner og regioner.

En anden udfordring, som turismeerhvervene kan have haft, er at få sat sig selv i politisk fokus,

hvilket formentlig blandt andet skyldes, at erhvervet har haft problemer med at definere sig selv

(Simonsen, 2007, s. 106). Dette har ledt til en manglende identitetsfølelse og evnen til at

kommunikere som samlet sektor. Ifølge Simonsen står turismeerhvervet mere svagt i omverdens
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opfattelse i forhold til for eksempel landbruget (2007, s. 106), hvilket går igen hos politikere, der

kvitterer med manglende anseelse. Dette kan blandt andet ses i antallet af ordførerskaber i

Folketinget, hvor kun Venstre og Socialdemokratiet har turismeordførere (Folketinget, u. d.). Til

sammenligning har alle partier en ordfører for landbrug og fødevarer. Turisme anses som, eller

italesættes, således ikke som et prestigefyldt erhverv (Simonsen, 2007, s. 106), hvilket formentlig

også er hjulpet på vej af det generelle lave uddannelsesniveau i branchen samt det store antal

arbejdere med andet etnisk baggrund end dansk, der findes i branchen.

At politikere i mindre grad har anset turismen som et seriøst erhverv har formentlig ikke haft nogen

direkte indflydelse på, om ”Vores Rejse” er implementeret i de enkelte strategier. Ikke desto mindre

er det en relevant problemstilling i forhold til Competitive Identity, for hvis ikke turismebranchen

tager sig selv seriøst, hvem skal så? Dette er en udfordring i forhold til det samarbejde, som Anholt

mener, er vigtigt i forhold til landets image. Hvis politikerne ikke finder turismen relevant, er der

formentlig lille sandsynlighed for, at de vil sætte flere ressourcer af til området. Det kunne ellers

være medvirkende til at skabe mere prestige i erhvervet.

I de sidste par år er der dog fra politikernes side kommet mere fokus på turismen i Danmark. Dette

kunne blandt andet ses med den nye handlingsplan for dansk turisme fra 2014, hvor turismen blev

anerkendt som et erhverv, der skabte mange arbejdspladser blandt andet i ”Udkantsdanmark”

(Regeringen, 2014).

6.6 INVESTERINGER

Investeringer skal forstås som, hvordan et land tiltrækker udenlandske investeringer, udenlandske

entreprenører, arbejdere og studerende (Anholt, 2009b, s. xi). Med hensyn til bæredygtige og

grønne produkter er Danmark ifølge Udenrigsministeriet langt fremme (Udenrigsministeriet, u. d.).

Særligt i kompetenceklyngen vedrørende clean tech virksomheder, der blandt andet forsker og

udvikler produkter indenfor elbiler og biobrændsel, er der mange udenlandske investeringer.

Således er Danmark på rette spor med hensyn til bæredygtighed som overordnet branding strategi i

forhold til udenlandske investeringer. Hvad angår overordnet tiltrækning af udenlandsk

arbejdskraft, er det noget anderledes. I en rapport fra OECD er Danmark på en 19. plads5 i forhold

til at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det skyldes blandt andet

manglende muligheder for at kommunikere med myndighederne på engelsk samt komplicerede

regler for Greencard ordningen (Regeringen, 2014, s. 6-7). Samtidig viser en ny undersøgelse fra

5 Der er i 2014 i alt 34 medlemslande i OECD.
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Boston Consulting Group, at Danmark har væsentlig færre udenlandske studerende, end de lande vi

normalt sammenligner os med. De unge tager i stedet til Sverige eller England for at studere

(Barfoed, 13. juli 2014). Ifølge undersøgelsen er der flere grunde til, at Danmark bliver fravalgt.

Heriblandt, at det er dyrere at leve i Danmark, at danske karakterer er svære at omregne, og at få

uddannelser bliver udbudt på engelsk.

Overstående fænomener har formentlig ikke haft indflydelse på ”Vores Rejse” samt, hvorfor

bæredygtighed ikke var synderlig synligt i 2010, men har ikke desto mindre indflydelse på, hvordan

Danmarks image bliver opfattet ifølge Competitive Identity. Det kunne tænkes, at nogle

udenlandske virksomheder finder, at Danmark sender et blandet signal i forhold til tiltrækning af

arbejdskraft og investeringer. Danmark er på den ene side langt med at tiltrække udenlandske

investeringer på blandt andet clean tech området, men er langt bagud i forhold til andre lande i

forhold til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ifølge opgørelsen fra OECD. De

blandende signaler kan være med til at påvirke Danmarks image i forhold til landets Competitive

Identity. Dette har den danske regering også fået øjnene op for, og har i april 2014 lanceret en ny

strategi til tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft.

6.7 KULTUREN

I Competitive Identity omfatter kulturdelen sport, kulturel eksport samt kulturel udveksling (Anholt,

2009b, s. xii). Nation Brands Index sætter også fokus på kulturen. Hvis man sammenligner, hvad

Danmarks nærmarkeder mener om dansk kultur med et udvalg af fjernmarkeder, ses følgende: i

2008 anså tyskere dansk kultur som værende på en 19. plads ud af 50 lande. Svenskere mente, at

dansk kultur skulle placeres på en 15. plads og briter placerede dansk kultur på en 20. plads.

Derimod anså Kinas befolkning dansk kultur som værende på en 16. plads, Brasiliens befolkning

gav Danmark en 25. plads, hvilket Indiens befolkning også gjorde. I 2009 er opfattelsen af dansk

kultur kun ændret hos befolkningen i nærmarkederne. Her placerer den tyske befolkning Danmark

på en 23. plads ud af 50, svenskerne på en 14. plads, og briterne på en 22. plads. Opfattelsen af den

danske kultur bliver således anskuet lidt mere negativt i 2009 hos Tyskland og Storbritannien.

Overordnet kan det siges, at der ikke er den store forskel på anskuelsen af dansk kultur, om man er

fra et nærmarked eller fjernmarked, da ingen af landende anser dansk kultur som værende højt

placeret (Anholt, 2009a). At Danmark ikke ligger højt på listen kan skyldes, at dansk kultur ikke er

slået igennem internationalt. Af sportslige resultater i 2008 kan det for eksempel nævnes, at

Danmark ikke var kvalificeret til EM i fodbold men dog vandt syv medaljer ved OL i Beijing. Hvis
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man ser på tv-branchen, er det gået godt for danske krimier i udlandet siden ”Rejseholdet” fik en

Emmy i 2002 (Kolby, 2014), og tv-serier anses ofte som en dansk eksportsucces.

Med hensyn til bæredygtighed er der tilsyneladende ikke megen sammenhæng mellem kulturel

eksport, udveksling, sport og bæredygtighed. En undtagelse er dog cykling, hvor det især er i

København, at cyklen anses som naturligt alternativ til bilen (Andersen, 2014). Således opfordres

turister ofte til at opleve København på cykel (VisitDenmark, 2014e; personligt interview, bilag D).

Alt i alt må det siges, at dansk kultur i udlandet tilsyneladende ikke er særligt kendt eller velanset i

resten af verden, når det kommer til sport, kulturel udveksling og eksport – hvilket også inkluderer

bæredygtighed i forbindelse med kultur, måske med undtagelse af cyklisme i Danmark.

6.8 BEFOLKNINGEN

I Competitive Identity inkluderer befolkningen blandt andet medier, sportsstjerner, politikere samt

den generelle population; herunder hvordan turister bliver behandlet i landet, samt hvordan

befolkningen selv opfører sig i udlandet (Anholt, 2009b, s. xii). Også befolkningen har Anholts

Nation Brands Index sat i fokus. Hvis 2008 igen sammenlignes med 2009 for udvalgte lande, kan

det ses, at den danske befolkning vurderes mere positivt, end kulturen blev. I 2008 vurderede

svenskerne danskerne til at være på en 3. plads ud af 50, tyskerne mente at danskerne var på en 9.

plads, og briterne mente, at danskerne var på en 14. plads. Ser vi på de oversøiske lande, anså

kineserne danskerne til at ligge på en 9. plads, brasilianerne mente, danskerne var på en 13. plads,

og inderne mente, danskerne var på en 20. plads. I 2009 er danskerne faldet en smule i anseelse hos

de udvalgte lande. Hos tyskerne er danskerne i 2009 på en 9. plads, hos svenskerne på en 4. plads

og hos briterne en 14. plads. Hos kineserne ligger danskerne i 2009 på en 10. plads, hos

brasilianerne en 13. plads og hos inderne på en 19. plads (Anholt, 2009a). Generelt er billedet dog

forholdsvis statisk fra det ene år til det andet, hvor det ses, at danskerne er et forholdsvis populært

folkefærd med top ti placeringer hos tre af de seks udvalgte nationer. I denne sammenhæng er det

ikke let at koble befolkningen med bæredygtighed – da bæredygtighed jo ikke direkte har nogen

indflydelse eller kobling til, hvordan for eksempel andre nationer føler sig behandlet som turister i

Danmark. Hvis man ser på befolkningen som forbrugere, viser en undersøgelse foretaget af

Research Institute Scandinavia fra 2013 dog, at 34,4 % af de adspurgte mener, at man som

forbruger kan være med til at skabe en bæredygtig verden (Jensen Retail Group, 2014). Dette står i

kontrast til, at kun 18 % mener, at politikere, regeringer og institutioner kan være medvirkende til at
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skabe en mere bæredygtig verden. Undersøgelsen peger således i retning af, at danske forbrugere

har fokus på bæredygtighed.

Som opsummering kan det siges, at danskere som befolkningsgruppe generelt ses med positive øjne

af udvalgte nationer. Med Anholts definition af befolkningen i forhold til Competitive Identity er

der ikke en klar sammenhæng mellem bæredygtighed og befolkningen. Hvis man dog anskuer

befolkningen bredere, altså som forbrugere, tegner der sig et billede af, at danskere har fokus på

bæredygtighed.

Overstående afsnit har vist, at de forskellige dele af Competitive Identity i større eller mindre grad

har haft indflydelse på, hvorfor bæredygtighed ikke med succes blev implementeret som strategi.

Særligt turismedelen af heksagonen har været i fokus, da ”Vores Rejse” netop omhandler turisme.

Det blev fundet, at der ikke var en enkeltstående årsag til, hvorfor ”Vores Rejse” ikke blev en

succes. Blandt andet kan ansvarsfordelingen og manglende interesse fra turistens side have haft

indflydelse på dette. Med hensyn til bæredygtighed og Competitive Identity sås det, at blandt andet

danske politikker både på folketingsniveau og kommunalt plan har haft fokus på grøn omstilling –

noget der allerede startede tilbage i 1970’erne. En vision om et grønt image for Danmark er således

ikke noget helt nyt. Befolkningen i Anholts optik synes at være det mindst relevante begreb at sætte

i sammenhæng med bæredygtighed. Selve befolkningen har således formentlig ikke haft indflydelse

på, om bæredygtighed som tiltrækningsfaktor blev en succes eller ej.

Overstående analyse har taget udgangspunkt i Competitive Identity. I afsnit 6.9 og 6.10 vil der blive

fokuseret på først COP15 og herefter finanskrisen for at undersøge, om disse to begivenheder har

haft en indflydelse på interessen i bæredygtighed.

6.9 COP15

FN’s klimakonference COP15 blev afholdt i december 2009 i København. Hovedpointen med

konferencen var at få indgået en solid og ambitiøs aftale vedrørende klimaet, som skulle gælde i

perioden efter 2012 (FN forbundet, u. d.). I 11 dage var store dele af den internationale verdens

fokus rettet mod København og klimaforhandlingerne. Over 100 af verdens statsledere deltog i

konferencen med i alt ca. 10.000 besøgende. Særligt den amerikanske præsident Barack Obamas

ankomst til København og deltagelse i mødet skabte mediebevågenhed. 193 lande skulle blive enige

om en aftale. Men mødets udfald blev ikke helt som forventet. I stedet for en bindende aftale blev
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en uforpligtende hensigtserklæring vedtaget. Samtidig blev gennemførelsen af en ny traktat udskudt

i mindst to år (Sønderriis, 2010).

I tiden op til COP15 var der stor hype i København om den forestående konference, og Line

Pedersen fortæller, at en stor del af turismebranchen var gearet til ankomsten af deltagerne

(personligt interview, bilag E). Scenen var sat, og turismebranchen var klar til at ”sælge” Danmark,

og alt hvad det stod for med hensyn til bæredygtighed og klimavenlighed. Men som nævnt, blev

COP15 en fuser (personlig kommunikation, bilag E,G), hvilket kan have påvirket organisationers

og virksomheders interesse i at promovere Danmark som bæredygtig. Det kunne let tænkes, at

turismeorganisationer - og virksomheder efter COP15 ikke længere fandt det interessant eller

nødvendigt at ”sælge” bæredygtige oplevelser, da der ikke længere var så stor fokus på det fra det

internationale samfund. Efter COP15 blev meget fokus nemlig rettet mod næste klimakonference

COP16 i Mexico i december 2010. Samtidig oplevede turismeoperatører og organisationer et dårligt

samarbejde i mellem sig (personligt interview, bilag E), hvilket også kan have lagt en dæmper på

interessen i promoveringen af Danmark som bæredygtig nation. Line Pedersen påpeger også, at

VisitDenmark og særligt Wonderful Copenhagen skruede ned for aktiviteten angående

bæredygtighed efter COP15 (personligt interview, bilag E). Eva Thybo forklarer, at bæredygtighed

fik et stort svup i tiden omkring COP15 men ikke i tiden umiddelbart efter. På trods af politisk

velvilje og interesse fra VisitDenmarks side, hvor man netop boostede bæredygtighed på

mødemarkedet, var der ingen interesse fra ferieturister (personligt interview, bilag D). Da man ikke

kunne påvise en interesse, var bæredygtighed svær at sælge til erhvervet.

Også Anette Brænder fra State of Green fremhæver, at der var stor interesse for grønne produkter i

tiden op til COP15, men at der herefter kom et stort fald i efterspørgslen. Ifølge Anette Brænder

skyldes det primært den store skuffelse over resultatet, der bredte sig hos mange af dem, der havde

arbejdet med COP15 (personlig kommunikation). I dag er interessen dog på samme niveau, hvis

ikke højere end ved COP15 (personlig kommunikation).

Det er netop perioden op til COP15, at ”Vores Rejse” er blevet til, og det kan derfor ikke

udelukkes, at bidragyderne til ”Vores Rejse” også var påvirket af dette bæredygtighedshype i

perioden. Samtidig kan det måske også forklare hvorfor, at der i VisitDenmarks strategi, publiceret i

juni 2010, netop ikke står noget om bæredygtighed eller miljøbevidsthed. Luften kunne simpelthen

være gået af ballonen. Det samme gælder VisitNordjyllands strategi, der også er skrevet i 2010.
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HORESTA og deres Green Key ordning oplevede også stigende efterspørgsel på Green Key

certificeringen i tiden op til COP15, særligt fra hoteller i Hovedstadsområdet. Dette skyldes ifølge

Mikael Holt Jensen, at det var et krav fra Udenrigsministeriet, at hoteller involveret i COP15 var

Green Key certificerede (personlig kommunikation). Således steg antallet af Green Key

certificerede hoteller i Københavnsområdet fra fire i 2008 til 45 i 2010. Da mange af de store

hoteller blev certificeret i denne periode, er stigningen mere markant, hvis antallet af certificerede

hotelværelser sammenlignes. Før COP15 var 8 % af alle københavnske hotelværelser Green Key

certificerede, mens der i slutningen af 2010 var 59 % (HORESTA a, u. d.). Efter COP15 dalede

interessen i at blive Green Key certificerede fra hotellernes side en smule. I dag er der 44 Green

Key certificerede hoteller og konferencecentre i København (Green Key a, u. d). Green Key

ordningen er også blev populær internationalt, hvilket betyder, at der samlet set er 2100

certificerede hoteller i verden (Green Key b, u. d.). Mikael Holt Jensen understreger i sin

kommunikation Green Keys popularitet også efter COP15, hvilket dog ikke kan ses i antallet af

Green Key certificerede hoteller, hvis København kan bruges som udgangspunkt. COP15 har derfor

tilsyneladende også haft indflydelse på hotellers interesse i at blive og forblive Green Key

certificerede.

Opsummerende ser det tilsyneladende ud til, at COP15 har haft en vis indflydelse på, hvordan

organisationer, hoteller og så videre har ageret i forhold til bæredygtighed før, under og efter

klimakonferencen. Skuffelsen over det dårlige resultat ved COP15 har tilsyneladende i høj grad

påvirket interessen for bæredygtige produkter.

6.10 FINANSKRISEN

Den finansielle krise eskalerede både i Danmark og i udlandet i efteråret 2008 grundet flere ting:

boligboblen på ejerlejligheder og enfamilieshuse, udfordringer i banksektoren samt en kombination

af mange andre faktorer, der havde rod både internationalt og i Danmark.

Krisen betød, at aktiviteten økonomien i Danmark og i andre lande faldt betydeligt, og havde svært

ved at komme ordentlig i gang igen (Erhvervs og vækstministeriet, 2013, s. 9). Finanskrisen er

relevant at se på i forhold til ”Vores Rejse”, da en verdensomspændende finansiel krise kan have

haft indflydelse på de organisationer og virksomheder, der skulle implementere strategien, samt på

efterspørgsel efter bæredygtige produkter. Dette vil forsøges belyst i dette afsnit.

Som det kunne ses i kapitel 4 har finanskrisen tilsyneladende haft en indflydelse på antallet af

overnattende turister i Danmark med et fald fra 44,7 millioner i 2008 til 42,1 millioner i 2009.
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Mellem 2008 og 2009 ses altså et fald på 2,5 millioner overnatninger.

I figur 6.2 ses udviklingen i overnatninger i Danmark for henholdsvis danske og udenlandske

turister illustreret.

Figur 6.2: overnatnininger i Danmark 2003-2013. Kilde: VisitDenmark, april 2013

Som det ses i figur 6.2 er særligt antallet af udenlandske turister faldet fra 2007 til 2009, mens

antallet af danske turister ikke er faldet så markant. Dette skyldes formentlig, at flere danskere

netop grundet finanskrisen valgte at holde ferie i Danmark, fordi det ansås som billigere end

udenlandsrejser. Samtidig valgte flere udlændinge også at nedsætte privatforbruget og dermed også

rejseforbruget (VisitDenmark b, u. d.). Det er således blevet konstateret, at der var færre

overnattende gæster under finanskrisen og særligt i perioden 2008-2009, men har det så betydning

på efterspørgsel af bæredygtige produkter? Da der ikke er lavet direkte analyser af dette, må

indirekte faktorer og forklaringer benyttes. En mulighed er, at undersøge antallet af overnatninger

fordelt på de forskellige overnatningsformer. Dette kan benyttes, da opholdsforbruget varierer

blandt de forskellige overnatningstyper. Det må formodes, at et større forbrug er lig med en større

efterspørgsel efter produkter inklusiv bæredygtige produkter.
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Figur 6.3: oversigt over turismeforbruget 2008-2010 fordelt på overnatningsformer Kilde: VisitDenmark, 2012

Det største forbrug findes hos forretningsrejsende, der bor på hotel. I figur 6.3 ses et fald fra 16.497

millioner kroner brugt i 2008 til 15.143 millioner kroner i 2009. Analyser har vist, at under

finanskrisen, var forretningsrejser og konferencer noget af det, som virksomheder først skar ned på

(HORESTA, 2012). I 2009 mistede hotellerne således hver 10. forretningsrejsende.

Også ferierejsende, der bor på hotel bruger en del penge på rejsen. I 2009 blev der brugt 6.207

millioner, og i 2009 6.042 millioner. Her er forbruget således også faldet en smule. Da forbruget og

dermed efterspørgsel er faldet fra 2008 til 2009, må det forventes, at også efterspørgslen efter

bæredygtige produkter også er faldet, eftersom bæredygtige produker ikke var en højt prioriteret

varetype. Det faldende forbrug gør sig gældende for alle komercielle overnatningsfomer, hvis der

ses bort fra krydstogter, hvis sammenligningsgrundlag ikke er fuldstændigt. Efterspørgslen er

således faldet, og derfor vil den faldende efterspørgel efter bæredygtige produkter eller services

gøre sig gældende hos alle disse overnatningsformer.

Samtidig sås det også i overstående afsnit, at valg af hotel primært var styret af beliggenhed og pris.

Hvis dette holdes in mente, må det vurderes, at bæredygtige hoteller formentlig er blevet

nedprioriteret af feriegæster, idet et fald i forbruget må signalere mindre købelyst. Og da pris og

beliggenhed var mere relevant end bæredygtighed må det formodes, at turister er mere villige til at

gå på kompromis med bæredygtighed end med pris og beliggenhed. Det samme kan også have gjort

sig gældende for forretningsrejsende. For det første tegnes der, som nævnt, et billede af, at der

simpelthen kom færre forretningsrejsende til Danmark. For det andet kunne man forvente, at også

virksomheder under krisen skar ned på budgettet til deres forretningsrejser. Andre kriterier så som,

at hotellet lå strategisk, har måske været vigtigere, end om hotellet serverede økologiske produkter.



62

Opsummerende viser afsnit 6.10, at finanskrisen tilsyneladende har haft en klar påvirkning på

antallet af besøgende turister i Danmark. Samtidig har krisen også påvirket forbruget, da det ses, at

besøgende turisters forbrug er faldet, hvis disse bor på kommercielle overnatningsformer. Dette kan

muligvis også have påvirket efterspørgsel efter bæredygtige produkter, da bæredygtighed for

eksempel på hotelfronten ikke er førsteprioritet.

6.11 DELKONKLUSION

”Vores Rejse” – den første fælles turismestrategi i branchen har tilsyneladende ikke været en

succes. Strategien er baseret på principper om bæredygtighed, som ikke går igen i andre strategier i

branchen. Dette er til trods for, at ”Vores Rejse” er en overordnet fælles strategi, der skulle

implementeres i de enkelte organisationers egne strategier. Det sås blandt andet, at VisitDenmarks

og VisitNordjyllands strategier ikke i større grad havde fokus på bæredygtighed. Derimod var andre

punkter fra strategien medtaget – for eksempel indførelsen af de motivbaserede målgrupper. Derfor

kan det muligvis siges, at succesen af ”Vores Rejse” afhænger af de øjne, der ser. Hvis pointen med

”Vores Rejse” var at skabe nogle fælles koncepter for målgruppeanalyse, kan ”Vores Rejse” således

godt kaldes et succes. Derimod er visionen om et bæredygtigt Danmark ikke en succes. Den

manglende succes skal findes i flere aspekter. Hvis man anskuer bæredygtighed ud fra Anholts

Competitive Identity, viser det sig, at bæredygtighed ikke kan leve op til ideen om, at de seks

punkter i heksagonen understøtter hinanden i at skabe Danmarks nationale image. Især vedrørende

turismen kan det ses, at den organisatoriske opbygning af turistorganisationer i Danmark, turistens

efterspørgsel samt samarbejdet i turismebranchen har været til hinder for at bæredygtighed og

dermed visionen i ”Vores Rejse”, kunne blive en fuldgyldig del af Danmarks ”brand”. Herudover

har skuffelsen ved COP15 samt finanskrisen formentligt også lagt en dæmper på interessen for

bæredygtighed. Dog trives nogle bæredygtige produkter. Blandt andet Green Key ordningen for

hoteller er et eksempel på, at et bæredygtigt produkt blev populært under COP15 og har været det

mere eller mindre kontinuerligt frem til i dag. Hvis man ser på andre punkter i Competitive Identity

er der større eller mindre grad af sammenhæng mellem bæredygtighed og de enkelte punkter.

Blandt andet kunne det ses, at Danmark er nået langt i forhold til grønne politikker. Det blev på

samme gang set, at turismen ikke kan stå for sig selv ifølge Anholt, men er en del af helheden.

Turismebranchen bør således arbejde sammen med andre brancher, da der bør være en

sammenhæng eller forbindelse mellem de seks punkter i Competitive Identitity.
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Bæredygtighed har siden COP15 således ikke tydeligt være en strategi eller en satsning for de fleste

aktører i turismebranchen. Men kan det blive det i fremtiden – er Danmark klar til at blive brandet

som bæredygtig? Det vil følgende diskussion forsøge at afklare.
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7. DISKUSSION – FREMTIDEN FOR DANSK
TURISME

Dette kapitel vil være en diskussion af, hvorvidt Danmark kan have et samlet brand – og om det

brand kan være bæredygtighed med hovedfokus på turismen. Analysen i forrige kapitel viste, at der

var udfordringer med både bæredygtighed som salgsfaktor samt det at skabe og bruge en fælles

national strategi i turismebranchen. Er der noget, som har ændret sig siden 2009? Det vil dette

kapitel forsøge at undersøge. Kapitlet tager udgangspunkt i de fem kriterier, Kotler har fremsat om,

hvordan en brandmanager kan skabe et succesfuldt brand (se kapitel 2 for uddybning). Kapitlet vil

starte med en SWOT-analyse for at undersøge Danmarks styrker og svagheder, muligheder og

udfordringer som turistnation. Efter SWOT-analysen vil det diskuteres, om styrkerne er nok til at

skabe et brand rundt om bæredygtighed.

7.1 SWOT

Nedstående SWOT-analyse viser, at Danmark har nogle klare styrker, svagheder, muligheder og

udfordringer, særligt når det kommer til bæredygtighed. Den største styrke for Danmark i forhold til

bæredygtighed er de mange cykelruter, der findes i landet. Derudover er styrkerne mere fokuseret

på højhastighedsinfrastruktur, kultur og brands. En kombination af disse kan dog muligvis bruges i

et bæredygtighedsbrand, således at styrkerne kan blive endnu stærkere. Af svagheder ses det

primært, at Danmark ikke er kendt uden for nærmarkederne samtidigt med, at flere turister finder

dele af den danske oplevelse dårligt. En mulighed er således at undersøge, om branchen kan vende

en svaghed i form af dårlige oplevelser til en styrke via for eksempel uddannelse og samarbejde i

branchen. Der er flere muligheder for dansk turisme i fremtiden inden for bæredygtighed. Det

gælder blandet andet øget efterspørgsel på bæredygtige hoteller og konferencefaciliteter, samt

København som europæisk miljøhovedstadDer er dog andre muligheder end bæredygtighed for

Danmark. Blandt andet vil Regeringens handlingsplan for turisme inklusiv oprettelse af et nationalt

turismeforum muligvis påvirke udviklingen i turismebranchen i fremtiden
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Styrker
 Danmark har flere internationale brands

f.eks. LEGO, som kan styrke COO-
effekten. Evt. med fokus på bæredygtige
produkter (f.eks. Vestas eller Novo
Nordisk)

 Danmark er let tilgængelig
transportmæssigt

 Danmark er rig på kulturelle oplevelser
har bredt udbud af kultur og natur.

 Danmark har, særligt i København og
Herning, mange konferencefaciliteter

 Mange nationale cykelruter
 Danmark kendt for moderne arkitektur,

design og bæredygtighed

Svagheder
 Turister klager over dårligt serviceniveau
 Turister klager over at pris og værdi ikke

stemmer overens
 Lille kendskab til Danmark udover hos

nabolandenene
 Danmark har få internationale fyrtårne

(H.C. Andersen og Den Lille Havfrue)
 Manglende samarbejde

turistorganisationerne imellem
 Medarbejdere på turistkontorerne ved ikke

nok om deres lokalområde
 stor koncentration af turister i København

Muligheder
 Danmark kan indgå samarbejde med Norge

og Sverige om en skandinavisk destination
 Gastroturisme
 Med København som europæisk

miljøhovedstad kan Danmark udnytte
opmærksomhed og evt. goodwill til
udvikling af bæredygtigt brand

 Der ses større efterspørgsel efter
bæredygtige hoteller i forbindelse mrd
konferencer og lignende

 Tiltrækning af flere turister fra BRIK-
landene grundet øget opmærksomhed i
internationale medier

 Bæredygtighed kan give mulighed for
øgede antal studieture og evt. salg af grøn
teknologi

 National Turisme Forum kan/vil påvirke
udviklingen i turismebranchen.

Udfordringer
 Fald i antal af tyske turister
 Ved sol + strand oplevelser (kystturisme)

skal Danmark konkurrere mod lande med
langt mildere klima end Danmark selv

 Det er blevet billigere at rejse =
ferierejsende kan tage længere væk for
færre penge

 Der holdes generelt kortere men flere ferier
 kun tid til at se hovedstaden

 Fald i antallet af besøgende i målgruppen
sjov, leg og læring grundet fald i antal
fødte børn.

 Danmark har flere gange været negativt
omtalt i internationale medier (Marius i zoo
og Muhammedkrisen)

 Danmark konkurrerer med giganter på de
diverse forretningsområder (f.eks.
Storbyturisme: London og Paris. Sol +
strand: Spanien, Italien, Grækenland.
Miljøvenligt land: Norge og Sverige).

Figur 7.0: SWOT-analyse Kilde:egen data

Men Danmark står også overfor nogle udfordringer. Blandt andet et fald i både antallet af tyske

turister i Danmark og i målgruppen Sjov, leg og læring. En anden udfordring er, at Danmark i

sommerferieperioden skal kæmpe mod to ting: at der er en tendens til at rejsende fra

nærmarkederne tager på kortere ferier, og derfor ofte kun oplever København. Dermed opleves et

fald i kystturismen. For det andet er flyrejser i dag så billige, at Danmark ved sol og strand ferie

(igen kystturismen) skal konkurrere mod destinationer, der ofte har langt varmere klimaer (og

måske endnu vigtigere, mere stabilt vejr) så som Spanien og Grækenland. Danmark bør således

overveje, hvordan landet minimerer eller står imod udfordringerne.
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Overstående var en kort gennemgang af SWOT-analysen. Afsnit 7.2 vil være en undersøgelse af,

hvorvidt bæredygtighed kan være et bæredygtigt brandalternativ. Undersøgelsen vil tage

udgangspunkt i Kotlers fem punkter – inklusiv punktet vedrørende SWOT-analysen.

7.2 KAN BÆREDYGTIGHED BLIVE ET BÆREDYGTIGT BRANDALTERNATIV?

Som overstående SWOT-analyse viser, har Danmark allerede på flere områder fokus på at være

”grøn”.

For det første er Danmark kendt internationalt i pressen for at være ”grøn” og med fokus på

bæredygtighed. Samtidig har State of Green vist, at der er en interesse i ”grønne” produkter og

klimaløsninger. For det andet findes nogle klare danske brands, som er kendt internationalt. Dette er

blandt andet LEGO, Georg Jensen og Fritz Hansen. Hvis dette kunne kombineres således, at også

bæredygtige produkter blev kendt internationalt ville COO- effekten formentlig have en betydning.

Det vil sige, at folk valgte bæredygtige produkter, netop fordi de kom fra Danmark. Det sker til dels

allerede nu. Anette Brænder fortæller, at mange af State of Greens kunder kommer til Danmark på

studieture, fordi de har hørt om Danmark og blandt andet landets fokus på grøn teknologi (personlig

kommunikation). Samtidig har Danmark med Green Key ordningen gjort det nemt for udenlandske

forretningsrejsende og ferieturister at vælge det grønne alternativ. Undersøgelser viser dog, at ikke

alle hoteller skilter lige meget med deres Green Key certificering (Lyck, 2013, s. 11). Det medfører,

at der ikke er stort kendskab til Green Keys label blandt hotelgæster. Samtidig fandt undersøgelsen,

at Green Key konceptet var uambitiøst og uinspirerende (s. 12). Altså er der grobund for udvikling

her. COO hænger delvist sammen med punkt to i Kotlers strategi – at landet skal vælge industrier,

personligheder eller naturlige landemærker, der kan være basis for storytelling. I dag bruges

Eventyr-Danmark som brand og som storytelling. Også byer som Odense og København brandes

som eventyrets by (Red Associates, 2006). Særligt kinesere er kendt som en turistgruppe, der er

interesseret i H.C. Andersen og eventyr (Olsen, 2012). Og på sin vis er det godt, at Danmark har

H.C. Andersen som internationalt fyrtårn. For hvis vi ikke havde det, ville Danmark ikke være

kendt for noget ude i verden. Dette kommer til udtryk i en arktikel, hvor lektor Mads Mordhorst fra

Copenhagen Business School siger: Hvis vi fjerner H.C. Andersen, er der blankt. Så er der

ingenting (Olsen, 2012). Dog er nogle forskere bekymrende for, at der opstår en ”H.C. Andersen

kvalme”, fordi han bliver brandet ”forkert” (Olsen, 2012). Samtidig mener Mads Mordhorst, at

branding af Danmark som eventyrland er godt for tiltrækningen af turister – men at det næppe vil

gavne Danmark i form af øgede investeringer og arbejdskraft (Olsen, 2012). Om dette mener
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Kotler, at der skal være relevante strategier for de enkelte målgrupper. Der er dog muligheder for

konflikter mellem turismebrandet og det brand, der sælges til for eksempel udenlandske

virksomheder (Kotler og Gertner, 2002, s. 254), hvilket er i tråd med overstående citat fra Mads

Mordhorst. At Danmark brandes som et eventyrland, kan derfor synes at stå i kontrast til Danmark

som et teknologisk innovativt land. Tom Bundle, tidligere CEO i det skotske turistråd har lignende

erfaringer med Skotland, og har en anden holdning til kontrasten mellem eventyr og virkelighed.

Han skriver blandt andet (2009, s. 54-55): People are perfectly capable of differentiating between

tourism imagery and the business environment”. Eksperter har således tilsyneladende forskellige

holdninger til spørgsmålet om, hvorvidt promotion til ferieturister vil påvirke businesspromotion.

Ikke desto mindre synes det relevant for Danmark at udnytte andre kulturpersonligheder end H.C.

Andersen og kulturelle oplevelser for at tiltrække både turister og udenlandske investeringer.

Andre studier har vist, at turister ikke længere er interesserede i blot at se ”Wonderful

Copenhagen”. For eksempel er briter meget fascinerede af tv-serien ”Forbrydelsen” og tager derfor

til Danmark for at se nogle mørkere sider (Villesen, 2012). Generelt har dansk kultur i form af tv-

serier været populære i udlandet over en længere årrække. Det kan dog også synes usandsynligt, at

Sofie Gråbøl og færøske sweatere kan være med til at tiltrække udenlandske investeringer. Kan

bæredygtighed være klar til at opfylde den rolle som tiltrækningskraft for udenlandske

investeringer? Som industri er bæredygtighed formentlig klar til det. State of Green har, som det sås

i analysen, haft succes med at tiltrække udenlandske faglige turister til Danmark – blandt andet med

et katalog med 2400 grønne virksomheder, som kan besøges. Danmark som grønt brand bliver

tilsyneladende markedsført med stort omhu. Anette Brænder fortæller, at VisitDenmark i de seneste

år har skruet ned for markedsføringen til erhvervsturismen (personlig interview). Måske har

VisitDenmark således indset at ”det grønne” er fremtiden, og dermed overladt tøjlerne til State of

Green. Eva Thybo mener dog ikke, at bæredygtighed er det, som Danmark ubetinget skal

markedsføre sig selv på. Hun tror bestemt at bæredygtig turisme er en stigende trend, men at hun

ser større muligheder for bæredygtighed i erhvervsturismen end i ferieturismen (personligt

interview, bilag D). At VisitDenmark ser bæredygtighed som en passerende trend er, ifølge Berit

Kaae, ikke noget nyt. I 2006 skriver hun, at VisitDenmark endnu ikke har taget konceptet

bæredygtig turisme til sig (s. 12) – da organisationen derimod ser det som en passerende trend.

Derfor er en ”forgrønnelse” af turismen sket via en bottom-up approach (Kaae, 2006, s. 12). Blandt

andet GreenInsight og GoGreenCopenhagen er to af disse bottom-up succeser.

GoGreenCopenhagen har lanceret et bykort over København, hvor man kan se grønne spisesteder,
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butikker og lignende. Også selve kortet er lavet bæredygtigt. Kortet er tilsyneladende en stor succes

med 12.000 antal trykte eksemplarer i 2014 – Kortet kan blandt andet hentes hos

turistinformationen i København. Der er dog ikke yderligere promovering af kortet fra

turistinformationens (Wonderful Copenhagen) side. Ifølge Line Pedersen ligger de bæredygtige kort

gemt lidt væk fra andre bykort på turistkontoret (personlig kommunikation, bilag E). Det er således

turisten selv, der aktivt vælger det bæredygtige kort frem for andre, traditionelle bykort.

Succesen med GoGreenCopenhagen tyder på, at også ferieturister har en vis interesse i bæredygtige

og grønne oplevelser samtidig med, at virksomheder også har en interesse i at deltage i bæredygtige

initiativer. Således er bæredygtighed tilsyneladende en mulig basis for storytelling og branding.

Dette ses også i SWOT-analysen, hvor mulighederne vedrørende bæredygtighed er flere. Blandt

andet kan det være en mulighed at tage udgangspunkt i København som europæisk miljøhovedstad i

2014 for storytelling om Danmark som ”grøn” nation. Samtidig er det en mulighed, at flere og flere

efterspørger grønne hoteller til konferencer. En udfordring ved dette er dog, at flere arrangører tager

de ”grønne” aspekter for givet, og altså ikke ser grønne hoteller som noget differentierende, hvilket

fremhæves af Peter Asboe-Hermansen (personlig kommunikation, bilag C). Det skal således være

tydeligt for fremtidige kunder hvilken værdi, der bliver skabt for dem, ved at de benytter

bæredygtige muligheder – om det er overnatning, transport eller oplevelser. Her kan der blandt

andet skues til svenskerne. I Sverige har man i de senere år set et semantisk skift med hensyn til

økoturisme (Gössling og Hultman, 2006, s. 3). I stedet for blot at fokusere på ”at gøre noget godt”,

fokuseres der mere på den enkeltes oplevelse og værdi. Det semantiske skift er derfor medvirkende

til at vise hvilke fordele, der findes ved økoturisme. Det er muligvis også en vej til, at turisten

accepterer højere priser.

Med hensyn til personligheder og landemærker i Kotlers analyse er der flere muligheder. Som

nævnt kunne København som miljøhovedstad være ”foregangslandemærke” for

bæredygtighedsbrandet i Danmark. Men i flere analyser ses det, at det hovedsagligt er kystturismen,

der lider under manglende antal besøgende. Derfor skulle andre danske områder måske sættes i

fokus. Det kunne for eksempel være Bornholm, der vil være CO2 neutral i 2025. Eller Samsø, som

brander sig selv som en 100 % vedvarende energiø. Der er således mulighed for at have

bæredygtighedsfyrtårne rundt om i Danmark, hvilket vil gøre en svaghed i SWOT-analysen – at

Danmark har få internationale fyrtårne - til en styrke. Hvis man samtidig inddrager mødeturismen

uden for København i bæredygtighedsprojektet blandt andet ved hjælp af Inspiring Denmark, er der

mulighed for at skabe en helårsturisme funderet på bæredygtighed.
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En anden klar fordel ved bæredygtighed er, at det kan inkorporeres i VisitDenmarks motivbaserede

målgrupper. De danske turismeorganisationer skal således ikke bruge tid og penge på at ændre

deres opsætning med hensyn til tiltrækning af målgrupper. Samtidig kan det siges, at bæredygtighed

kan passe ind i alle fire målgrupper. Bæredygtighed er, som før omtalt, allerede synlig i

erhvervsturismen, med blandt andet State of Green som primus motor, og vil derfor ikke blive

uddybet i dette afsnit. Med hensyn til moderne storbyoplevelser er bæredygtighed, som nævnt, også

langt fremme med GoGreenCopenhagen og København som miljøhovedstad. Men som Line

Pedersen fortæller i sit interview, så kommer turisterne til København og forventer noget grønt og

bæredygtigt – og ved så ikke, hvor de skal finde det (personligt interview, bilag E). Den samme

bekymring har Eva Thybo. Hun fortæller, at man i 2011-2012 fik ekstra penge til at gennemføre et

program, hvor man så, hvad bæredygtighed betød for den enkelte målgruppe (personligt interview,

bilag D). Undersøgelsen viste, at man ikke kunne se at branding vedrørende bæredygtighed virkede

på turisten. Ifølge Kotler et al. (1993, s. 149) er det en nødvendighed, at turister og virksomheder

kan finde ”det grønne” i Danmark. For hvis Danmark eller København bliver brandet som ”grønt”

land eller hovedstad, og det ”grønne” ikke umiddelbart er til at finde, vil image og virkelighed ikke

stemme overens – imaget vil virke utroværdigt - og vil dermed ikke være succesfuldt.

Nødvendigvis må der i København sættes fokus på, hvordan man skaber værdi for turisten i forhold

til bæredygtige oplevelser. Værdien skal være medvirkende til at skabe et emotionelt bånd til

turisten, da det ifølge Morgan et al. netop er det emotionelle bånd til destinationen, der er stor faktor

i, hvorfor turisten vælger en destination frem for en anden (2002, s. 336). Line Pedersen foreslår, at

man ikke nødvendigvis behøver at have guidede ture udelukkende om bæredygtige Købehavn, men

at det for eksempel var et punkt på ruten ud af ti (personlig interview, bilag E). Hun efterlyser

samtidig mere fokus på bæredygtighed ved store begivenheder og nævner det europæiske melodi

grand prix, der i 2014 blev afholdt i København, som eksempel på oplevelser, hvor det ville have

været oplagt at tilføje et bæredygtighedselement.

Ved målgruppen sjov, leg og læring er der rig mulighed for at skabe mere fokus på bæredygtige

oplevelser i børnehøjde i hele Danmark. Eksempler på sådanne oplevelser kunne være besøg på

bæredygtige landbrug eller oplevelsen af en vindmølle helt tæt på.

Med hensyn til personligheder kunne kongehuset i form af H.K.H. Kronprins Frederik muligvis

være medvirkende til at brande Danmark som bæredygtig. Det kunne blandt andet ske i form af

protektorater, hvor kronprisen blandt andet er protektor for State of Green. Samtidig har

Kronprinsen ved flere officielle lejligheder holdt taler om Danmark og bæredygtighed både i
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Danmark og udlandet (Kongehuset, 2014). Således kunne H.K.H. bruges som ambassadør og

derved tiltrække internationale virksomheder, der er interesserede i bæredygtige, og muligvis

danske, løsninger, hvilket i marketingsøjemed kan være særligt relevant (Zyman og Brott, 2002,

kap 4). Andre personligheder kunne muligvis også være relevante. Men inden der vælges endorsere,

er det nødvendigt at lave en grundig analyse af hvilke typer af talspersoner, der bør bruges (Zyman

og Brott, 2002, kap 4), hvilket ligger uden for denne opgaves ramme.

Det virker således sandsynligt, at industrier, personligheder og områder i Danmark har potentialet

til at blive basis for storytelling og branding i forhold til bæredygtighed.

Punkt tre hos Kotler er, at landet skal udvikle et paraplykoncept, dækkende for alle separate

brandingaktiviteter (Kotler og Gertner, 2010, s. 52-53). I Danmarks tilfælde vil man kunne kalde

bæredygtighed for paraplykonceptet – og alle separate aktiviteter skal således være konsistente med

bæredygtighed. Det kunne her være relevant at lave en selvstændig organisation eller

koordinationsgruppe, der varetog Danmarks brand udadtil og netop sikrede denne konsistens.

Samtidig skulle denne organisation samarbejde med alle relevante organisationer. Organisationen

skulle således koordinere VisitDenmarks promovering til turister, State of Greens promovering til

internationale virksomheder, samt andre private og offentlige stakeholders. Som før nævnt, har

samarbejdet været en udfordring i turismebranchen, særligt i forbindelse med COP15. Som

analysen viste, var det vigtigt, at samarbejdet blev forbedret i branchen, førend Danmark kunne

tiltrække yderligere turister indenfor bæredygtighed, og det er derfor relevant med en gruppe eller

organisation, der kan koordinere samarbejdet. Dette er måske en mulighed med det nyoprettede

nationale turismeforum, der skal sikre en bedre koordination af den offentlige turistfremmeindsats

(Erhvervs – og Vækstministeriet, 2014, s. 3). Det nationale turismeforum skal blandt andet udvikle

en ny strategi for dansk turisme. Om denne strategi vil udvikles og implementeres anderledes og

måske mere effektivt af turismebranchen end ”Vores Rejse” blev det, vil blive interessant at følge –

især om strategien får en grøn profil.

Kotlers fjerde punkt vedrører økonomi. Her ses det, at brandingaktiviteter skal have mulighed for at

udøve indflydelse på målgruppen (Kotler og Gertner, 2010, s. 52-53). Hvis Danmark vælger at

følge en ”grøn” strategi, skal relevante turismeorganisationer således tildeles finanserne til at

gennemføre brandingkampagner. Det kunne for eksempel være VisitDenmark eller State of Green,

der lavede brandingkampagner. Det kunne også være mindre steder som Samsø eller Bornholm, der

ønskede at lave kampagner. Det vigtigste er, at muligheden for at udøve indflydelse på målgruppen

er tilstede. Derfor bør det undersøges, om det mest relevante er at lave større kampagner, som det
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har været hidtil med VisitDenmark og de mindre organisationer, eller om de enkelte organisationer

kan og bør gennemføre individuelle aktiviteter. Det vil naturligvis afhænge af målgruppen. State of

Green vil henvende sine kampagner til businesssegmentet, og vil formentlig ikke få megen

eksponering ved at lave en kampagne med for eksempel VisitGudenåen, der ikke henvender sig til

samme målgruppe (bilag A). Det skal formentlig vurderes og analyseres ved udvikling af

deciderede kampagner eller andre branding aktiviteter, men vil ikke blive beskrevet nærmere her.

Sidste punkt hos Kotler omhandler eksport – hovedsagligt hvordan alle eksporterede produkter skal

leve op til en vis standard. Overordnet kan det siges, at hvis ”grønne” eller bæredygtige produkter

skal leve op til en bestemt standard, skal denne standard først specificeres. Det kan være en

udfordring, for hvilke krav skal produkterne leve op til? Skal produkterne være gavnlige for miljøet,

eller skal de blot ikke skade miljøet? Skal de være produceret på en bæredygtig måde eller blot ikke

udlede CO2? Der er mange muligheder, og det er således nødvendigt for branchen (her tænkes på

virksomheder, der eksporterer), at blive enige om et sæt spilleregler og så leve op til dem. Her har

Danmark allerede to fordele. For det første har Danmark allerede flere mærkningsordninger, som

for eksempel Blomsten og Svanen. Begge er miljømærkningsordninger, hvor produkter med

mærkningen lever op til specifikke miljøkrav (Miljømærkning Danmark, u. d.). Et andet eksempel

er førnævnte Green Keyordning for hotelbranchen. Således har flere virksomheder og produkter i

Danmark allerede erfaring med at leve op til specielle miljøkrav. Med udgangspunkt i disse

erfaringer bør det være muligt at finde en fælles mærkningsordning, som eksportvarer kan og skal

leve op til. Noget andet er så, om branchen er villig til at indføre en mærkningsordning, da det

formentlig vil koste tid og penge. Det er ikke desto mindre en nødvendig investering i forhold til

Kotlers femte punkt. Den anden fordel kan findes i SWOT-analysen. For Danmark har allerede flere

internationale brands som Vestas og Danfoss, der begge har fokus på bæredygtighed (Danfoss, u.

d.; Vestas, 2014) som en del af deres CSR-strategier. Hvis man kan udnytte de danske

eksportvirksomheder og deres brand eller sætte større fokus på ”grønne” danske

eksportvirksomheder, vil det formentlig have en positiv indvirken på Danmarks COO-effekt. COO

kan altså bruges som et brand-opbygnings værktøj (Dinnie, 2008, s. 86). COO-effekten kan således

medvirke til, at Danmark på sigt bliver anset som ”grøn” nation af andre nationer grundet eksport af

netop ”grønne” produkter. Der er således mulighed for at også den danske eksport vil kunne have

en positiv indvirkning på Danmarks brand som ”grøn” nation. Kotler er, ligesom Anholt, mere

inkluderede i forhold til skabelsen af et national brand i den forstand, at der ikke udelukkende skal

fokuseres på turismen om end turismen er relevant for et nationalt brand. I Competitive Identity
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kunne det ses, at hvis Danmark skulle have en samlet identitet omkring bæredygtighed var der flere

elementer, der skulle forbedres. Blandt andet dele af turismebranchen. Dog var Danmark også langt

fremme på andre punkter i forhold til bæredygtighed. Det gjaldt blandt andet for politik og

befolkningen, der begge tilsyneladende har et bæredygtigt holdning til bæredygtighed. Hvis man

sætter Kotlers og Anholts teorier op side om side, overlapper flere punkter så som brands. Andre

steder komplimenterer de hinanden som eksempelvis ved Kotlers fokus på økonomi, som Anholt

ikke fokuserer på. Det kan derfor siges, at de to teorier tilsammen i høj grad modsvarer hinandens

begrænsninger. At begge teorier peger på, at der potentielt er mulighed for et ”brandDanmark”

omhandlende bæredygtighed bør understrege relevansen af bæredygtighed – om end en anden

betragtning eller model muligvis kunne have fremkommet med andre resultater og vinkler. Derfor

bør Danmark anskue om det er nødvendigt med én entydig model vedrørende et nationalt brand

særligt indenfor turismen eller om bæredygtighed i stedet komplementerer andre fokusområder.

Overstående teorier peger dog på, at et skarpt fokus vil give bedre værdi for nationen.

Det ses således, at der både er klare muligheder og udfordringer i udviklingen af et lands image

eller nation brand, så hvordan gør en nation i praksis, når brandet skal udvikles og implementeres?

Det vil afsnit 7.3 sætte fokus på.

7.3 ET EKSEMPEL PÅ EN OPERATIONEL PLAN6

Overstående diskussion viser, at der er klare muligheder for udviklingen af et ”brandDanmark”

centreret om bæredygtighed. Dette afsnit vil undersøge, hvordan en sådan udvikling ville kunne se

ud i praksis. Først vil den operationelle plan kort bliver gennemgået generelt, og siden vil en mere

konkret vurdering og diskussion blive fremlagt for at undesøge, hvad Danmark bør gøre i forhold til

bæredygtighed.

Figur 7.1 viser, hvordan udviklingen af et nation brand gennemgår fem stadier og er således en

slags slagplan for, hvordan en nation brand kampagne kan gennemføres.

Hvis Danmark ønsker at skabe et ”brandDanmark”, bør landet sætte fokus på fase ét vedrørende

opstart og organisering. Det er her vigtigt, at man sikrer langsigtet engagement fra toppolitikere og

brancheledere. Samtidig er det vigtigt at skabe en styringsgruppe med et bredt internationalt

6Afsnit 7.3 er baseret på Moilanen og Rainisto, 2009, kap. 4
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kendskab; for eksempel personer fra turisme eksport eller politikere, der kan sikre engagement og

udvikling af projektet.

Anden stadie har fokus på research. Hvordan bliver landet set af andre, og hvordan bliver det set af

egne borgere?

Figur 7.1: Country brand: hovedstadierne i en operationel plan

Tredje stadie skal drage konklusioner af researchen. Herefter skal en identitet, central ide samt

værdier for brandet udvikles samt testes. Samtidig skal en strategisk plan udvikles med fokus på,

hvordan organisationen skal udvikles, og hvor finansieringen skal stamme fra.

I fjede stadie fordeles ansvaret, en tidsplan laves og planlægningsstadiet afsluttes. Det føres videre

til sidste stadie: implementering og followup.
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Den operationelle plan kan også ses fra et dansk perspektiv vedrørende bæredygtighed. Hvis

bæredygtighed ses som relevant tiltrækningsfaktor, er der allerede taget hul på stadie to og tre –

nemlig research og udformningen af en brandidentitet. Hvis Danmark skal udnytte bæredygtighed

som brandidentitet, er det dog også vigtigt at første stadie gennemgås. Det er således vigtigt, at

politikerne på Christiansborg bliver introduceret til ideen og, at der bliver nedsat en styregruppe.

Styregruppen kunne for eksempel indeholde medlemmer fra VisitDenmark, politikere,

eksportvirksomheder og brancheforeninger. Det synes relevant at diskutere, hvorvidt bæredygtighed

er vejen frem hvis denne operationelle plan skal følges idet, at stadie to og tre allerede er på plads

inden stadie et. På den ene side må det siges, at bæredygtighed ikke bør ses som en løsningsmodel,

før grundig research er udført, og data analyseret. Det vil sige, at det blandt andet skal undersøges,

hvordan udlandet ser Danmark. Hvis det ”grønne” ikke ses som en relevant faktor, bør det

overvejes om det er den brandingstrategi, Danmark bør følge. Ifølge den operationelle plan bør det

således være analysen, der leder til en brandidentitet og en grundlæggende ide og ikke omvendt.

Ifølge den operationelle plan har denne afhandling således foregrebet situationen. Hvis den

operationelle plan blev sat i værks i Danmark, kunne situationen muligvis opvejes ved at være åben

overfor andre ideer og muligheder.

På den anden side kan det siges, at ideen om bæredygtighed som brandstrategi ikke er grebet ud af

ingenting, men er et produkt af en længere tids udvikling i danske ”grønne” produkter og

eksportvarer. Samtidig kan der argumenteres for, at investorer, politikere og så videre muligvis vil

være mere interesserede i en operationel plan vedrørende ”brandDanmark”, hvis der allerede ligger

et fundament. For eksempel State of Green ville muligvis være mere interesserede i at deltage i et

samarbejde, når organisationen var bevidst om, at det handlede om at brande Danmark som ”grøn”.

Overstående er dog blot vurderinger, der er med til at vise, at der skal mange overvejelser til, før en

operationel plan kan blive ført ud i livet. Den operationelle plan understreger dog to pointer, som

tidligere er blevet nævnt. Det tager tid at gennemføre en sådan plan (minimum 18 måneder at

planlægge og gennemføre research og analysefaserne) (bilag B), og det kræver midler. Hvis

Danmark vælger at følge den operationelle plan, bør investorer være villige til at satse på brandet på

lang sigt, hvis ”brandDanmark” skal være en succes. Der findes flere eksempler, hvor nation

branding er fejlet. Et af de eksempler er blandt andet Norge. Der var flere grunde til at nation

brandingstrategien ikke gik som forventet. Blandt andet, at stakeholders valgte at afvikle brandet

efter tre år grundet manglende resultat og tiltagenede kritik (Moilanen og Rainisto, 2009, s. 34).

Således er der tilsyneladende ikke brugt den nødvendige tid på udvikling og implemereting af
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Brand Norway. Situationen for Brand Norway havde måske set anderledes ud, hvis brandet var

blevet udviklet og ikke afviklet i den periode. Det er således nødvendigt for alle stakeholders at

forventningsafstemme.

7.4 DELKONKLUSION

Og så til spørgsmålet, der blev stillet i starten: Kan bæredygtighed blive et bæredygtigt

brandalternativ? Svaret må i god socialkonstruktivistisk stil være: sandsynligvis. Lige meget

hvordan situationen bliver vendt og drejet, vil der være udfordringer, som det også sås i SWOT-

analysen. Hvis en grøn brandstrategi for turisme i Danmark skal lykkes, skal hele branchen, ja

faktisk hele Danmark stå sammen om strategien (Moilanen og Rainisto, 2009, s. 37). Befolkningen

skal tro på strategien og selv leve op til den, og det samme skal virksomheder og organisationer.

Organiseringen i turismebranchen skal forbedres inklusiv samarbejdet. Måske er det noget, det nye

nationale turismeforum vil medvirke til. Samtidig skal alle stakeholders være engagerede i projektet

og være villige til at finansiere projektet over en længere periode. Der skal ikke være fokus på short

term profit, for det tager tid at udvikle et holdbart nation brand (Moilanen og Rainisto, 2009, s. 29).

Overstående vil dog være skønt spildte kræfter hvis ikke, der er efterspørgsel på produkterne. Der

skal være efterspørgsel på danske eksportvarer, ”grønne” danske virksomheder og ”grønne”

turismeprodukter som hotelovernatninger og oplevelser. Både HORESTA og State of Green melder

om stigende interesse, så måske er der også muligheder for resten af den danske turismebranche.

Som Kotler et al. siger: One cannot assume that the current tourists reflect all the potential

interested groups (1993, s. 200).

Med bæredygtighed som overordnet brandstategi er der mulighed for, at Danmark vil få et effektivt

image i fremtiden, hvis nation brandere er bevidste om potentielle faldgrupper og udfordringer.

Frem for alt skal alle stakeholdere stå sammen om ét dansk brand.
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8. KONKLUSION

Denne afhandling havde til formål, at give et alternativ til Danmarks nuværende turismestrategi –

nemlig hvorledes bæredygtighed kunne blive en afgørende tiltrækningsfaktor i dansk turisme. For at

undersøge denne mulighed blev fortiden sat i fokus. Tiden omkring 2009-10 i den danske

turismebranche blev omdrejningspunktet. I 2009 publicerede flere i turismebranchen i fællesskab

den nationale turismestrategi ”Vores Rejse” med VisitDenmarks bestyrelse som tovholder. I ”Vores

Rejse” blev bæredygtighed et bærende element – blandt andet i strategiens vision.

Bæredygtighedsprincippet var dog mindre synligt i flere af de strategier, som blev udgivet i

forlængelse af ”Vores Rejse”. Det gælder blandt andet for VisitDenmarks egen strategi fra 2010.

Men hvorfor var bæredygtighed ikke synlig i strategierne? Det prøvede kapitel 6 at give en

forklaring på ved hjælp af Anholts Competitive Identity. Særligt samarbejdet mellem de forskelle

turismeorganisationer samt organiseringen af turismebranchen viste sig at være en mulig hindring.

Nogle grunde til den manglende succes, som Competitive Identity ikke fokuserer på, blev også lagt

for dagen. Det var COP15, inklusiv skuffelsen over konferences resultat, samt finanskrisen og

dermed turisters betalingsvillighed, som blev anset som mulige årsager. Således fandtes nogle

mulige grunde til, hvorfor bæredygtighed ikke var synderligt synlig i dansk turisme efter 2009. En

analyse af Danmarks Comepetitive Identity viste dog, at der var muligheder for bæredygtighed i

Danmark. Dette var især tydeligt vedrørende dansk politik, hvor Danmark siden 1970’erne har sat

fokus på ”grøn” omstilling i det politiske klima. Dette gav dog endnu intet svar på, om

bæredygtighed kunne bruges som strategi i fremtiden. Om denne mulighed blev der gjort rede for i

diskussionskapitlet via ”Kotlersk” teori og en SWOT-analyse. Svaret på spørgsmålet synes at være

muligvis. Bæredygtighed kan potentielt godt være fremtiden for dansk turisme. Men det kræver

noget af situationen. For det første er det tilsyneladende relevant ikke at anskue turismebranchen

som en isoleret enhed. Hvis en nation brandingstrategi tilsyneladende skal fungere, skal også

befolkningen, Folketinget, virksomheder og organisationer i fællesskab portrættere det samme

billede til omverdenen (Moilanen og Rainisto, 2009, s. 63). Det er af vigtighed, at brandhistorien er

noget, som hele Danmark kan stå bag, og som er troværdig – her vurderes det, at bæredygtighed kan

være en mulig strategi.

Samtidig skal en nation brandingstrategi ses som en langsigtet investering. Det er således en

nødvendighed, at samtlige stakeholders forventningsafstemmer, for en nations image bliver ikke
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skabt fra en dag til en anden (Moilanen og Rainisto, 2009, s. 63). Selvom der muligvis ikke ses

resultater første eller andet år, er det vigtig at den politiske vilje og investeringer forbliver stærke,

hvis brandet skal have håb om overlevelse.

Det er også vigtigt, at brandet er anderledes nok i forhold til konkurrenters, hvis det skal skabe en

varig fordel. Et smukt landskab og en uddannet befolkning er ikke nok (Moilanen og Rainisto,

2009, s. 74). Om bæredygtighed kan leve op til dette er endnu uvist. Men før en national strategi

vedrørende bæredygtighed kan udfoldes, er det relevant for flere organisationer, især i

turismebranchen at forbedre samarbejdet. Hvis ikke samtlige stakeholders står bag strategien kan

strategien formentlig ikke være frugtbar (Moilanen og Rainisto, 2009, s. 75). Men vigtigst af alt er

spørgsmålet om turister, investorer og virksomheder vil have en interesse i bæredygtighed og

bæredygtige produkter. Hvis overstående kan lade sig gøre og Danmark lærer af sine egne og

andres nation branding fejl, er der en reel mulighed for, at Danmark via bæredygtighed kan

tiltrække flere turister og investorer, eksportere flere produkter ved hjælp af COO-effekten samt

forbedre økonomien - også for kystturismen, der lider mest. Der er således et mulig potentiale for

bæredygtighed som strategi i 2014. Det skal dog overvejes, om bæredygtighed skal stå alene som

tiltrækningsfaktor, eller om Danmark også skal satse på andre områder jævnfør SWOT-analysen. At

bæredygtighed står alene kan både være en risikofaktor og en fordel.

Afhandlingen er skrevet ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. Det bør således nævnes at

denne konklusion egentlig ikke er en konklusion men mere en vurdering. Denne afhandlings

forfatter er bevidst om, at hvis andre perspektiver var lagt ned over denne afhandling, eller hvis en

anden havde stået som forfatter, vil resultaterne muligvis have set anderledes ud. Denne afhandling

skal således ikke ses som et entydigt eller endegyldigt svar på, om bæredygtighed er den rigtige

strategi for dansk turisme men som ét svar – ét syn på sagen.
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9. REFLEKSION

En metodediskussion er ofte at finde i selve afhandlingen inden konklusionen; ofte i

diskussionskapitlet. I denne afhandling er refleksionen over valg af metode, brugen af metoden og

valg af teori dog at finde efter konklusionen. Dette gøres for at reflektere over metoden i hele

opgaven og ikke kun til brug i analysen. Det ønskes således, at dette kapitel skal ses som en

objektiv refleksion og vurdering af brugen af primært kvalitativ data og en socialkonstruktivistisk

tilgang til hele opgaven. Formålet med kapitlet er ikke at udpensle fordele og ulemper ved bestemte

metoder og teorier, men derimod at imødekomme spørgsmålet: kunne noget være blevet gjort

anderledes?

Opgaven er i høj grad baseret på den kvalitative datakilde interviews. I alt blev der lavet fem

interviews med personer i flere dele af turismekæden – ansatte i turismeorganisationer,

selvstændige, og turismeforskere. Interviewene skulle ses som ekspertinterviews eller

informantinterviews – hver informant var ekspert på deres eget område. Interviewene var netop

relevante at lave, fordi informanterne kunne bidrage med information, som ikke var tilgængelig på

andre måder. Et interview er i et konstruktivistisk perspektiv en social konstruktion (Kvale, 1997, s.

182). Den viden, der bliver skabt, eksisterer kun i relationen mellem personen og verden (Kvale,

1997, s. 54). Kvale bruger ofte ordet livsverden om det fænomen, som den interviewede beskriver

(se eks., 1997, s. 19). Den interviewedes livsverden er det, som den interviewede kan beskrive, og

som beskrives under et interview. Med førnævnte forståelse af viden må det vurderes, at to

livsverdener således ikke er ens. Det synes tilsyneladende at betyde, at hvis andre eksperter var

blevet interviewet, var denne afhandling muligvis nået frem til andre resultater. Da interviewet, som

nævnt, er en konstruktion, kan intervieweren også have haft indflydelse på resultatet af

interviewene og dermed også afhandlingens resultat. En ændring i metoden ville derfor muligvis

have ændret afhandlingen. Dermed ikke sagt, at andre eksperter ikke kunne have været interviewet.

Politikere, akademikere inden for nation branding, eller relevante personer fra eksportvirksomheder

kunne være blevet interviewet, og alle kunne have givet et unikt indblik ind i deres livsverden.

Kvale beskriver, at det nødvendige antal interviewpersoner afhænger af, om der bliver skabt ny

viden (1997, s. 108). Der er jeg dog ikke helt enig, for hvis viden bliver skabt mellem informanten
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og intervieweren, så vil ny viden vel altid blive skabt i et nyt interview? I sidste ende, er antallet og

valg af interviewpersoner, der fremstilles i denne afhandling, baseret på mulighed, tid og omfang.

En anden relevant refleksion er vedrørende valg af fokus på organisationer og virksomheder. Når

meget af afhandlingen handler om turisme, kunne det synes relevant at sætte fokus på netop

turisten, og se det fra turistens synspunkt. Men igen satte virkeligheden sine egne grænser. Det er en

svær opgave at spørge turister, der fravælger Danmark, hvorfor de fravælger Danmark, når man

sidder i Danmark, og turisten ikke gør. I internettets tidsalder kunne man muligvis have lavet et

online spørgeskema. Men sådanne kvalitative data ville muligvis passe bedre ind i et positivistisk

perspektiv. Samtidig ville en sådan undersøgelse ikke nødvendigvis bringe ny viden frem, idet både

VisitDenmark og andre har lavet analyser af, hvorfor turisterne fravælger Danmark. Hvis denne

afhandlings forfatter nåede samme resultat, levede afhandlingen formentlig ikke op til

målbeskrivelsen om skabelse af ny viden.

En sidste ting, der kan være værd at reflektere over, er valg af teori. Da opgavens hovedfokus ligger

på turisme, virker det måske lidt uortodokst at bruge nation branding, der jo er marketingsorienteret.

Man kunne for eksempel have valgt at bruge oplevelsesøkonomi, der ofte har turisten i centrum,

som værktøj i stedet for. Det kunne særligt have været relevant, hvis oplevelsen af bæredygtighed

havde været i centrum for afhandlingen. Dermed ikke sagt, at oplevelsen på ferierejsen ikke er

relevant for bæredygtighed og branding. Men oplevelsen synes at være noget, som særligt er i fokus

for turisten. Som nævnt, har denne opgave ikke fokus på selve turisten og dennes oplevelser og

følelser. Formålet med opgaven var, som nævnt, i stedet at give et muligt brand alternativ, og der

ville oplevelsesøkonomi således muligvis have haft sine udfordringer. Formål og

problemformulering ville derfor formentlig have set meget anderledes ud, hvis oplevelsesøkonomi

var blevet brugt som redskab.

Dermed ikke sagt, at nation branding er perfekt. Teorien har bestemt sine begrænsninger og

mangler. At der ikke er én definition af nation branding, som akademikere kan blive enige om, er en

begrænsning. En anden er, at det ikke er helt tydeligt, om nation branding virker for nationer.

Overordnet må det siges, at tilvalg og fravalg har gjort, at afhandlingen ser ud som den gør – og i

processen er der forsøgt reflekteret over disse valg og fravalg og de medførte konsekvenser.
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