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Abstract 
 

In a time where cities and regions compete for international and interregional investments, high-qualified 

labor and profile lifting initiatives, marketing strategies are becoming increasingly important. In 2009 the 

Danish Ministry of Business and Growth and the country’s tourist organization VisitDenmark decided to 

strengthen the country’s tourism industry by developing a new strategy. The strategy focuses on 

innovation, networking and business tourism and is, in many ways, innovative itself, as it was developed by 

more than 600 people within the tourism industry. The strategy has since then formed the foundation of 

the Danish regions and municipalities’ tourism strategies and has changed the way the country’s tourism 

industry is structured. 

 

”Aarhus has what the world needs - there is just not enough people who know it.” (Aarhus Kommune A1). 

This quote stems from the municipality of Aarhus and represents the key idea behind the development of 

the city’s internationalization strategy. The strategy was implemented in 2011, and its main goal was to 

attract international, talented stakeholders such as businesses and business tourists. Innovation and 

collaboration was outlined as the city’s strongest unique selling points and as the most important factors in 

reaching the city’s goals. Therefore, this way of thinking has and will in the future be an important part of 

all structures and initiatives in Aarhus. Along with the strategy followed many changes, one of them a new 

city slogan. The slogan “Aarhus. Danish for progress.” was meant as an advertising statement that should 

market and profile the city abroad. The new slogan has caused great discussion and disagreement locally in 

Aarhus and the main problem has been the local people’s reception of the slogan and the fact that they did 

not seem to understand that the slogan was not, primarily, targeted at them, but at the international 

business industry. The population’s lack of understanding of their own city’s international branding 

opportunities creates a challenge for the municipality in changing the city’s overall image as a gathered, 

strong investment destination. Furthermore, it contradicts one of the city’s unique selling points, namely 

their collaboration abilities. This specific issue seems to be a recurring theme for the municipality and the 

tourism bureau VisitAarhus. 

 

Another important area where the city seems to neglect the collaborative opportunities is within the 

meeting market. Even though the Danish Ministry of Business and Growth and VisitDenmark both point at 

the corporate meeting market as one of the business tourism’s biggest growth area, Aarhus has chosen not 

to work with these types of meetings. On the contrary, the city wishes to continue working with congresses 

and conferences, where they have many years of experience and can see a high return on investment. The 



 
 

primary argument for not working with corporate meetings is that the city has poor possibilities to create 

return on investment, in this particular market. In relation, VisitAarhus calls this prioritization a question of 

resources and argues that there is no need to broaden their focus as they are already successfully creating 

growth as it is. This statement collides with the strategy’s general international focus as this means that 

Aarhus’ primary focus is on the national meeting market. Finally, a contradiction exists between the way 

Aarhus articulates itself as innovative and the fact that the city refuses to makes use of it in this specific 

market. 

 

To help strengthen their strategy, concrete recommendations are presented in this thesis. The first 

recommendation is made in regards to the city’s overall branding mistake and the fact that the population 

has not been considered as an ‘important’ influencer. A proposition in the form of a citizen campaign is 

made in the hope that this will trigger a more profound anchoring process. Furthermore, recommendations 

are made in relation to the city’s future handling of the meeting market and the way in which they can 

create innovation. These are concerned with the cities current work with congresses and conferences and 

Aarhus’ possibilities to gain market share within the corporate meeting market. 

 

To conclude, this thesis creates an overview of the Danish tourism industry and its focus areas, Aarhus’ 

attempt to internationalize the city, their innovative and collaborative approach as well as an analysis of 

their challenges, potential and how this potential can be reached. 
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1. Introduktion 

“For første gang har dansk turisme sammen sat en retning og formuleret en ambition for, hvor Danmark 

som rejsemål skal bevæge sig hen. Med Vores Rejse ligger der nu en fælles strategi for dansk turisme.’ 

(VisitDenmark 1, 2009: 2-3). 

Dette citat stammer fra rapporten ’Vores rejse – den fælles strategi for dansk turisme mod 2015’. 

Rapporten udkom i januar 2009 og blev udarbejdet på baggrund af en daværende, større økonomisk krise, 

der stillede nye krav til måden, hvorpå turismeerhvervet skulle organisere sig. Strategien adskiller sig 

væsentligt fra de tidligere, da den, udover at sætte innovation, samarbejde og netværk i fokus, også er 

blevet dannet og udarbejdet på baggrund af det hidtil største samarbejde set i den danske turismebranche. 

Strategien blev ikke blot startskuddet til en branche, hvor samarbejde, strategiske partnerskaber, 

innovation og nytænkning fremadrettet skulle fungere som den primære vækstkilde, men også vejen mod 

en mere erhvervs- og kompetencefokuseret indsats. Vores Rejse-strategien har siden da dannet grundlag 

for de øvrige danske turistorganisationers strategier og handlingsplaner.  

I takt med globaliseringen og den øgede internationale konkurrence har lande, regioner og kommuner 

erfaret, at nation- og citybranding i dag, i højere grad end tidligere, er en uundværlig del af 

markedsføringen og de overordnede strategier. Den massive internationale konkurrence stiller dog store 

krav til landenes markedsføring, og en generel udfordring ligger i at differentiere, innovere og markedsføre 

sin destination. Dette kommer tydeligt til udtryk i de mange danske turiststrategier, der, i forsøget på at 

differentiere sig fremadrettet, har valgt at fokusere på erhvervsturisme, kompetencer og innovation, 

fremfor klassisk ferieturisme. Argumentet for dette skal blandt andet findes i mulighederne for at skabe 

return on investment på de to markeder. De nyeste analyser viser nemlig, at erhvervsturisterne under 

ophold bruger næsten dobbelt så mange penge som ferieturisterne. Danmarks relativt høje 

uddannelsesniveau bruger turistorganistorganisationerne til at tiltrække internationale interessenter, 

herunder studerende, erhvervsturister, kompetente og ressourcestærke medarbejdere og flere 

virksomheder, der på sigt kan tilføre Danmark værdifuld vækst (Universitets- og Bygningsstyrrelsen, 2006: 

1-2). Et af fokusområderne og den største indtægtskilde inden for erhvervsturismen er mødemarkedet. 

Mødemarkedet involverer alt fra kongresser til mindre forretningsmøder og er ikke blot med til at skabe 

omsætning for de destinationer mødet afholdes i, men skaber også en platform for innovation og 

erfaringsudveksling, der på sigt kan medføre endnu større vækst (Dansk Erhverv, 2013: 3).  

På baggrund af ovenstående viden og analyser valgte Aarhus i 2011 at udvikle og implementere en ny 

internationaliseringsstrategi med det formål at tiltrække de respektive målgrupper (Aarhus Kommune A1). 

Strategien spiller, i overensstemmelse med de øvrige strategiers fokusområder, på viden, innovation og 
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samarbejde som byens største styrker. Målsætningerne er, at byen frem mod 2030 årligt skal tredoble 

antallet af nye indbyggere. Derudover er Aarhus i 2017 være Europæisk Kulturhovedstad (Fonden Aarhus 

2017 A1). Byens innovative og netværksbaserede tankegang kommer blandt andet til udtryk i Aarhus 

Kommunes forsøg på at involvere borgerne i identitetsprocessen, etableringen af nye netværksbaserede 

organisationer og partnerskaber samt udviklingen af nye innovative ’vidensbyer’. Aarhus’ strategi adskiller 

sig på mange parametre fra byens tidligere markedsføring, blandt andet fordi den har valgt at sætte 

partnerskaber og vidensdeling i centrum som de vigtigste elementer for at nå strategiens målsætninger. På 

trods af de mange ressourcer, der er blevet brugt på udarbejdelsen af den nye strategi, og det brændende 

ønske om at internationalisere Danmarks anden største by har Aarhus i implementeringsprocessen mødt 

en del udfordringer. Iblandt disse var for få ressourcer til selve implementeringen samt manglende 

opbakning fra borgerne. Derudover møder Aarhus også kritik fra VisitDenmark i forhold til måden, hvorpå 

de prioriterer erhvervsturismen og mødemarkedet samt for deres brug af innovative tiltag inden for netop 

dette område. Aarhus har, blandt andet, fravalgt at bearbejde corporate møderne1, der netop nu rummer 

et stort vækstpotentiale (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 114).  

Som ovennævnte antyder, er turismebranchen en kompleks størrelse, og handlingsplaner samt 

implementeringen af disse sker ofte på tværs af landet, regioner og kommuner. Det er netop denne 

kompleksitet i branchen og måden, hvorpå man på trods af denne formår at udarbejde og gennemføre 

strategier, vi finder relevant. Derudover er det nye fælles fokus på innovation, samarbejde og netværk, i 

især Aarhus, interessant, idet det skaber nye tiltag men også stiller nye krav til blandt andet 

borgerinvolvering. Set i lyset af Aarhus’ fokus på netværk og samarbejde er især sidstnævnte 

problemstilling interessant, da Aarhus netop her ikke har formået at skabe synergi. Denne opgave ønsker 

derfor at skabe et overblik over turismebranchens komplekse virke, Aarhus’ erhvervsrettede 

internationaliseringsstrategi, deres prioritering af mødemarkedet og ikke mindst måden, hvorpå de 

arbejder med innovation og netværk for at skabe vækst.  

  

 

 

 

 

                                                             
1 Corporate møder karakteriseres som: møder der afholdes eksternt, varer minimum fire timer og involverer minimum 10 
personer. Der er ikke sat præcise maksimumtal på definitionen af corporate møder, men de er mindre end henholdsvis 
konferencer, fagmesser og kurser (Dansk Erhverv, 2013: 3).  
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1.1 Problemformulering 

Hvordan har Aarhus valgt at prioritere deres ressourcer i forhold til erhvervsturismen, og hvordan gør 

Aarhus brug af innovation, samarbejde og netværk for opnå vækst på dette marked? 

For at besvare denne problemformulering ønsker vi at besvare følgende underspørgsmål: 

1. Hvilken rolle spiller nation- og citybranding for nationer og byers image og vækst? 

2. Hvordan er turismen prioriteret og struktureret i Danmark? 

3. Hvad fokuserer Aarhus’ internationaliseringsstrategi på? 

4. Hvilke muligheder kan innovation, netværk og samarbejde skabe for en destination? 

5. Hvordan gør Aarhus brug af innovation, samarbejde og netværk for at opnå vækst i 

erhvervsturismen? 

 

Da branding, erhvervsturisme og innovation og netværk er de tre vigtigste elementer i denne opgaves 

problemformulering, er det netop samspillet imellem disse, der er fokus på i denne opgave. 

 

 

 

 

 

 

Der vil blive inddraget en række kvalitative interviews med relevante informanter, som, på den ene eller 

anden måde, har været en del af beslutningsprocessen og strategiudviklingen i forhold til både 

VisitDenmark og Aarhus’ strategi. Derudover inddrages kvantitative data indsamlet blandt aktørerne i den 

aarhusianske turismebranche. Formålet med disse er at undersøge, hvorvidt der blandt aktørerne er en 

interesse i at arbejde med mødemarkedet. Opgaven vil endeligt opstille en analyse og en række konkrete 

anbefalinger til, hvordan Aarhus i fremtiden kan arbejde med innovation og netværk, skabe opbakning til 

strategien blandt byens borgere samt give et bud på, hvordan de bør positionere sig i forhold til 

mødemarkedet.   
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2 Metode 

Vores tilgang til denne opgave har været induktiv, da vi bevidst har indsamlet vores primære og sekundære 

empiri, før den teoretiske ramme er blevet sammensat. Udfordringen har været, at opgaven er baseret på 

en meget stor mængde empiri, og det har derfor været nødvendig at skabe et overblik før selve processen 

kunne begynde. Vi har dog valgt denne fremgangsmåde for ikke på forhånd at blive fastlåst i vores syn på 

hverken branding eller innovation og netværk og for netop ikke at blive farvet af en specifik tilgang til 

emnet. De mange personlige interviews har været en forudsætning for opgaven og spiller derfor en stor 

rolle i både vores tilgang til emnet og opgavens resultater. Disse har givet os mulighed for at forstå 

kompleksiteten i emnet og dets udfordringer.  

 

2.1   Teorivalg 

Opgavens teoriramme udgøres af en bred vifte af teorier, som er fundet relevante i forhold til opgavens 

emne og problemformulering. Vi har valgt at bruge mange teorier i supplement til hinanden, fordi emnerne 

branding, innovation og netværk er komplekse fænomener, hvorom der er skrevet meget materiale. Ved at 

bearbejde flere teorier opnår vi en bred forståelse af koncepterne. Opgavens teori er opdelt i to kapitler. 

Første teorikapitel er kapitel 3 ’Brandingteori’, der omhandler både nation- og citybrandingteori. Næste 

teorikapitel er kapitel 6 ’Innovation og netværk’, som omhandler emnerne innovation, samarbejde og 

netværk.  

Teorifeltet indenfor nation- og citybranding er stort, men mange teorier ligger meget tæt op ad hinanden i 

deres overbevisninger om fænomenerne. Derfor har vi primært valgt at anvende teori fra teoretikere, som 

har beskæftiget sig med feltet i en længere periode gennem flere værker. En af de teoretikere, vi har 

benyttet, er Keith Dinnie, som i samarbejde med andre supplerede teoretikere har skrevet flere værker om 

både nationbranding og citybranding, og hans arbejde synes at være respekteret og anerkendt blandt 

andre teoretikere. Simon Anholt er også en del af teorirammen i denne opgave og er ligeledes svær at 

overse i en destinationbranding-kontekst, da han også har beskæftiget sig med emnet i en lang periode, og 

hans teorier har påvirket mange andres værker. Yderligere er afsnittet om citybranding suppleret af teorier 

af Bill Baker og Lars Sandström. Bill Baker har skrevet et værk om branding af mindre byer og er derfor 

interessant i denne sammenhæng, da Aarhus, ved siden af verdens storbyer, kan kategoriseres som en 

mindre by. Lars Sandstrøm er uddannet cand.soc. i public relations og kommunikationsrådgiver i det 

strategiske design- og kommunikationsbureau Bysted. Han hjælper dagligt danske og internationale 

virksomheder med at udvikle og styrke deres corporate brands og bidrager i denne sammenhæng med 

mere praktisk erfaring, til hvad han kalder ’kommunebranding’. Disse teorier vil blive suppleret af en række 

teoretikere, som er fundet relevante for denne opgave. Tilsammen udgør disse teorier teorirammen for 



5 
 

nation- og citybranding og vil i afsnit 7.2 ’Brandinganalyse’ være grundlag for en dybdegående analyse af 

Aarhus’ brandingstrategi og den efterfølgende reaktion på denne. 

Det andet teoriafsnit indeholder, som nævnt, teorier om innovation, samarbejde og netværk. Teorien om 

innovation er primært opbygget omkring ’The Oxford Handbook of Innovation’ af Jan Fagerbergs et al. 

Bogen er relevant i forhold til denne opgave, fordi den ikke blot bearbejder Fagerbergs egne teorier og 

fortolkninger men også forholder sig til anden teori om emnet. Yderligere er der brugt en lang række 

supplerende teorier af blandt andet Ben Dankbaar, som har skrevet bogen ’Innovation Mannagement in 

The Knowledge Economy’ samt Frantz Dige Pedersen, som er ejer af konsuletfirmaet ’Powerful Innovation 

Experience’ og derfor har en anden og mere praktisk viden om innovation. Som teorigrundlag for 

samarbejde og netværk i en innovativ kontekst har vi valg Andreas Pyka og Günter Küppers’ værk ’Innovatin 

Network Theory and Practice’ samt Walter W. Powells og Stine Grodals kapitel i ’The Oxford Handbook of 

Innovation’ om netværk. Teorierne er valgt, fordi de bearbejder samarbejde og netværk i praksis og derfor 

er anvendelige i en analyse af mere konkrete situationer. Hertil bruges også teorier af Jørgensen og Beyer 

samt ydereligere teori af Lars Sandström, som også i dette afsnit er relevant med sin mere praktiske 

indgangsvinkel. Efterfølgende introduceres Susan C. Schneiders og Jean-Louis Barsoux’ værk om interaktion 

mellem kulturer. Afsnittet har til formål at belyse forskellige sfærer, der eksisterer, når der samarbejdes på 

tværs af kulturer, virksomheder, brancher og afdelinger. Dette vil i afsnit 7.1.2 blive diskuteret i relation til 

More.Creative som et konkret initiativ, som har til formål at etablere et samarbejde på tværs af 

virksomheder og brancher i Aarhus. Schneiders og Barsoux er valgt, fordi deres teori er anvendelig i flere 

forskellige aspekter af denne opgave, da der arbejdedes med innovation og samarbejde på mange 

forskellige niveauer  

 

2.2    Empirivalg 

Opgavens primære empiri består blandt andet af 7 personlige interviews med mennesker, som alle er 

relevante, idet de arbejder med enten Aarhus’ strategi eller VisitDenmarks strategi. Det kvalitative 

interview var i denne opgave en oplagt metode, fordi det muliggør at undersøge, hvordan individer oplever 

og forstår specifikke episoder eller fænomener, der er vedkommende for deres liv og derved også deres 

arbejde (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Valget af informanter har primært været baseret på deres 

respektive stillinger og arbejdsopgaver og derved deres kendskab til emnet. Kontakten til informanterne er 

kommet løbende, og vi har oplevet en stor interesse for at dele informationer og henvise til andre 

relevante kontakter. Derudover er der foretaget en mindre kvantitativ undersøgelse i form af et 

spørgeskema blandt 13 mødeafholdere i Aarhus, som har faciliteter til afholdelse af møder, konferencer 

og/eller kongresser. Grundet en relativ lille population udgør vores respondenter en tredjedel af alle 

mødeafholdere i Aarhus og er derfor en repræsentativ størrelse. Den sekundære empiri består af en række 
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rapporter udviklet af Danmarks turistorganisation, VisitDenmark, Erhvervs- og Vækstministeriet og Aarhus 

Kommune. Empirien bruges blandt andet til at kortlægge og skabe en forståelse for, hvad både den danske 

turismebranche og Aarhus arbejder for, og hvordan de mange turistorganisationer og aktører samarbejder. 

Slutteligt bruges både den primære og sekundære empiri i de tre analyser i kapitel 7. 

 

2.3    Det kvalitative interview i praksis 

I følge Kvale kan kvalitative interviews hjælpe med at forstå, beskrive og forklare sociale fænomener inde 

fra på flere måder (Kvale, 2008: 7-8). Netop derfor er denne metode relevant i forhold til denne opgave, 

som søger både at kortlægge og beskrive Aarhus’ strategi men også at forstå de tanker og overvejelser, der 

ligger bag. Ifølge Kvale er et interview en aktiv interaktion mellem to eller flere personer (Kvale, 2008). Det 

betyder, at både den interviewede men også intervieweren spiller en rolle i processen. Det er derfor vigtigt 

at være bevidst om, at selve spørgsmålene kan have en indflydelse på de svar, der gives. Derudover, 

argumenterer Kvale, at det er vigtigt at klargøre formålet med interviewet for informanterne. Vi har på 

forhånd bevidst klarlagt både formålet med de forskellige interviews og opgaven for vores respondenter, 

hvilket synes at have medvirket til den store interesse i at deltage. Derudover har vi både under 

konstruktionen af spørgsmålene og de respektive interviews været bevidste om, at vi som interviewere kan 

influere samtalen og de svar, der gives. Vi har især overvejet det emotionelle aspekt, som kunne gøre sig 

gældende i flere af situationerne. Her er der en risiko for, at informanterne kan være styret eller farvet af 

personlige følelser omkring emnet. Eksempelvis omhandler nogle af vores spørgsmål til blandt andet 

Aarhus Kommune og VisitAarhus den nye strategi og det nye slogan, som begge instanser har været med til 

at implementere, og som efterfølgende har modtaget en del kritik. Dette kan potentielt påvirke 

informantens svar, og således påvirke validiteten af den indsamlede empiri. Det synes dog ikke at have 

været problematisk i dette tilfælde, da informanterne selv på forhånd har haft et kritisk syn på situationen. 

Der var, med andre ord, en god stemning undervejs i interviewet, hvor informanterne ikke syntes at holde 

informationer eller personlige holdninger tilbage. På denne måde er de kvalitative interviews en relevant 

metode i denne opgave, da de giver adgang til de interviewedes verden, erfaringer og meninger beskrevet 

med deres egne ord.  

 

2.3.1 Interviewguide 

Alle interviews er udarbejdet delvist struktureret, hvor der er en naturlig og kontinuerlig vekselvirkning 

mellem spørgsmål og svar. Dette kan relateres til det induktive metodefokus, som lægger op til brugen af 

en interviewguide. På samme tid muliggør det delvist strukturerede interview, at informanterne kan tilføje 

nye synsvinkler og informationer til samtalen. Netop dette har vist sig at være givende i de udførte 
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interviews, som bærer præg af, at informanterne selv biddrager med informationer og personlige 

meninger. I et enkelt tilfælde har det dog også vist sig at være en stor fordel at have en gennemarbejdet 

interviewguide med, da samtalen ikke blev holdt naturligt i gang af informanten. Under udarbejdelsen af de 

forskellige interviews gjorde vi os en masse tanker om spørgsmålenes formulering og rækkefølge. 

Derudover blev Brinkmann og Tanggard’s anbefalinger taget i betragtning (Brinkmann & Tanggard, 2010: 

37-43). Vi stillede en blanding af forsknings- og interviewspørgsmål, som søger henholdsvis at forklare og 

beskrive fænomener, sammenhænge osv. Der er udarbejdet en ny interviewguide til hvert interview, dels 

fordi alle informanterne har forskellige tilgange og indgangsvinkler til emnet, og dels fordi at vi for hvert 

interview opnåede større forståelse for emnet.  

 

2.3.2 Indsamling af interviews 

Vi har, med undtagelse af et enkelt interview, der blev udført over mail fra London, foretaget alle vores 

interviews ansigt-til-ansigt. Ved de personlige ansigt-til-ansigt interviews opnås der en optimal form for 

social interaktion, som tydeligt kom til udtryk i vores interviews. Det resulterede i åbne og uddybede svar 

og ofte en god afslappet stemning under interviewet. Fordelen ved denne interviewform er, at det i højere 

grad var muligt at aflæse og vurdere den nonverbale kommunikation, som ikke på samme måde kan tydes 

per telefon eller mail. 

Da en af vores informanter befinder sin i London, foretog vi et enkelt interview pr. mail. Udfordringen er 

derfor at formulere og udforme spørgsmålene, som i dette tilfælde ikke kunne være delvis strukturerede 

men skulle være låste spørgsmål. Dertil kommer, at den sociale interaktion går tabt, og at det ikke muligt at 

læse andet end de konkrete svar. Derudover er det i et sådan interview heller ikke muligt at stille 

uddybende og eventuelle ekstra spørgsmål. Vi var naturligvis også opmærksomme på, at vores informant 

havde mulighed for at læse sine egne svar igennem, og dette kan have indflydelse på den umiddelbare 

reaktion, som man kunne have opnået i et ansigt-til-ansigt interview.  

Ifølge Brinkmann og Tanggaard er det ikke mængden af interviews, der er det essentielle, men hvordan 

interviewene anvendes og bearbejdes (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Derfor er det ikke relevant at 

diskutere, hvor mange interviews, der er indsamlet, men nærmere, hvor gode og nuanceret interviews, 

man har indsamlet (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 32). Alligevel anslår Tanggaard og Brinkmann, at et 

typisk studenterprojekt vil have 3-5 informanter (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 32). Der kan derfor 

argumenteres for, at der med seks informanter er et solidt empirigrundlag for en gennemarbejdet analyse. 
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2.3.3 Karakteristik af informanter 

Mette Sattrup  

International projektleder hos VisitDenmark med arbejdsområder indenfor: erhvervsturisme/Project 

manager, Business tourism og strategisk marketing. Hun har blandt andet ansvaret for udviklingen af alle 

VisitDenmarks koncepter og markedsføringsaktiviteter indenfor mødemarkedet, herunder MINDblowing 

Meetings-konceptet og Meetovation-tankegangen. 

 

Kristian Rødbro 

Project Manager hos Aarhus’ turistbureau, VisitAarhus. Kristian har ansvaret for udviklingen og 

markedsføringen af erhvervsturisme og mødemarkedet i Aarhus, herunder tiltrækning og afholdelse af 

internationale konferencer og kongresser i Aarhus.  

 

Line Gerstrand Knive 

Konsulent i Erhvervs- og Byudvikling hos Aarhus Kommune. Hun varetager de rammesætninger og vilkår, 

der er for erhvervslivet i Aarhus. Derudover var og er hun projektleder på internationaliseringsstrategien, 

som blev indført i 2011.  

 

Ulla Hjort Andersen 

Assisterende projektleder hos Midtjysk Turisme. Ulla arbejder primært med kulturturisme, hvor hun er 

projektleder. Derudover arbejder hun også med kompetenceudvikling i Midtjysk Turisme i forhold til blandt 

andet websitet winterschool.dk som er et uddannelsessite for turismeerhvervet. 

 

Lone Stouby 

Kongresarrangør hos KongresKompagniet. Lones arbejde består i at planlægge og afvikle enhver form for 

kongres og konference i Aarhus primært. Herunder rådgivning til og sparring med arrangørerne før, under 

og efter afholdelsen af arrangementerne.  

 

Peter Boesen 

Rådgiver hos konsulentvirksomheden Seismonaut samt Sekretariatsleder på Region Midtjyllands 

erhvervsudviklende initiativ More.Creative. Peter er seniorrådgiver og projektleder med særlige 

kompetencer inden for oplevelsesøkonomi, konceptudvikling, brugerdrevne produktudviklings- og 

innovationsprocesser og erhvervsudvikling inden for de kreative erhverv. 

 

 

 

 



9 
 

Simon Cotterrell 

Strategic Partner hos Goosebump Brand Consultancy. Simon blev tilbage i 2010/2011 hyret til, i samarbejde 

med kommunen, at udarbejde Aarhus’ nye internationaliseringsstrategi. Han er, grundet bopæl i London, 

interviewet per mail. 

 

2.4     Den kvantitative metode i praksis 

Spørgeskemaundersøgelsen er ikke udarbejdet i forbindelse med eller som kompliment til den kvalitative 

undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse arbejder med et andet interessefelt og søger at finde svar på, 

om der eksisterer en interesse blandt mødeafholdere i Aarhus for at tiltrække og afholde flere corporate 

møder. Ønsket med denne undersøgelse var at skabe et øjebliksbillede af holdningerne og ønskerne blandt 

aktørerne i Aarhus. Kvantitative data er af natur mere deskriptive end kvalitative data og er derfor gode til 

at skabe et overblik over et givent felt. Som tidligere nævnt vurderes resultaterne fra undersøgelsen som 

generaliserbare, da de udgør en tredjedel af den relativt lille population. Svagheden ved en 

spørgeskemaundersøgelse er, at den giver en reduceret forståelse af forholdene, og at svarene derfor kan 

være unuancerede og uden dybde. 

En af de største udfordringer ved kvantitative data er, at man ikke løbende kan rette eller tilpasse fokus i 

undersøgelsen, og det er derfor ifølge Harboe en god ide at have et overblik over undersøgelsen og 

konteksten inden påbegyndelse af indsamling (Harboe, 2010: 46). Det er derfor et meget bevist valg, at 

denne undersøgelse er udført væsentlig senere end de kvalitative interviews, da det først var herefter, vi 

havde opnået en tilstrækkelig forståelse for emnefeltet og behovet for den kvantitative undersøgelse. 

 

2.4.1 Udformning af spørgeskemaet  

Der er udarbejdet et online spørgeskema på SurveyMonkey, som er udsendt til respondenterne efter, vi har 

været i kontakt med disse telefonisk. Denne telefonkontakt har givetvist haft en god effekt på vores 

respondenter, da der ikke har været bortfaldne blandt dem, som ønskede at deltage i undersøgelsen. 

Respondenterne er valgt ud fra en liste på VisitDenmarks hjemmeside som lister samtlige mødeafholdere i 

Aarhus (VisitAarhus). Spørgeskemaet består af 10 spørgsmål. Hertil er Ib Andersens anbefalinger om 

udformning af spørgeskema er taget i betragtning i udarbejdelsen af spørgsmålene (Andersen, 2009: 174-

184). Spørgsmålene er derfor forsøgt formuleret i et enkelt og forståeligt sprog, så korte og præcise som 

muligt med tilhørende svarmuligheder og uden dobbelt- eller flertydige spørgsmål. Derudover er der taget 

højde for, at spørgsmålene ikke er ledende eller formuleret således, at de vækker unødig uvilje mod nogen. 

For at kunne se respondenternes konsekvens er der lavet op til flere kontrolspørgsmål således, at 

eventuelle useriøse eller usande besvarelser kan spores. Ydermere er rækkefølgen også overvejet, så det 
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giver mest mening for respondenten, således at de nemme og klargørende spørgsmål kommer først. 

Spørgeskemaet blev afprøvet på 4 testpersoner, som ikke er en del af de 13 respondenter, inden det blev 

udsendt, for at undgå misforståelser og/eller tvetydighed. Spørgeskemaet og de respektive svar kan ses i 

bilag 8. 

 

2.4.2 Respondenter  

Scandic Aarhus City 

Scandic Aarhus Vest 

Scandic Plaza Aarhus 

Storcenter Nord, Konferencesalen.com 

ARoS Aarhus Kunstmuseum 

Radisson Blu Scandinavian Hotel 

NRGi Rark & Arena 

Den Gamle By 

Turbinehallen APS 

Hermans i Tivoli Friheden 

Helnan Marselis Hotel 

Centralværkstedet 

Godsbanen 

 

2.5  Opgavens kultursyn 

Da opgaven senere inddrager kulturteori af Schnieder og Barsoux, er det nødvendigt at gøre sig nogle 

overvejelser om, hvilket kultursyn der anvendes i opgaven. Til dette skelnes der mellem to kultursyn: den 

funktionalistiske kulturforståelse og den socialkonstruktivistiske kulturforståelse. 

Det funktionalistiske kultursyn anser kultur som noget, man har og deler. Kultur er noget, man er født og 

socialiseret ind i, og på denne måde anses kultur som noget statisk, som er mulig at observere og 

systematisere (Søderberg, 1999: 137). Tilgangen opfatter kultur som målbart og søger at inddele verden i 

kategorier og kasser. Den socialkonstruktivistiske kulturforståelse opfatter kultur som en dynamisk proces 

og antager, at kultur er noget, man gør. Det er her ikke muligt at måle kulturelle forskelle, da kultur netop 

er procesorienteret og i visse tilfælde konstrueret (Søderberg, 1999: 139). Denne opgave indeholder 
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elementer, hvor det er relevant både at trække på det funktionalistiske og det socialkonstruktivistiske 

kultursyn, og opgaven vil derfor indeholde en kombination af disse.  

 

2.6 Opgavens struktur 

Det er et bevist valg at opgavens analyse afsnit er delt op i et traditionelt analyseafsnit og derefter et 

anbefalings afsnit. Efter arbejdet med emnet har vi vurderet det relevant at udarbejde en række konkrete 

anbefalinger til Aarhus og de mennesker som arbejder med byen nye brand. Nedenstående figur viser 

opgavens opbygning. Disse anbefalinger og tiltag er målrettet VisitAarhus og Aarhus Kommune og har til 

formål at tegne et billede af hvordan man, eventuelt, kan optimere arbejdet med byen branding og 

erhvervsturismen og udnytte de ressourcer der er til rådighed. 
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3 Brandingteori 

Dette kapitel har til formål at introducere relevante teorier indenfor nationbranding og citybranding. Målet 

er således at opbygge en forståelsesramme for selve emnet og dertilhørende relevante aspekter. Da et land 

og dets byer på mange måder unægtelig hænger sammen, er det rimeligt at antage, at et lands 

nationbranding har en effekt på de respektive byer i landet, og at deres citybranding har, muligt i mindre 

omfang, en effekt på landets samlede nationbrand. Derfor introduceres teori om nationbranding først med 

stor vægt på arbejdet af Keith Dinnie og Simon Anholt. Derefter introduceres citybranding og kommune-

branding, som primært baseres på teorier af Bill Baker og Lars Sandström samt en række supplerende 

teoretikere. En forståelse for de ovennævnte teorier er relevant, da en stor del af opgaven fokuserer på 

Danmarks overordnede prioritering og branding af erhvervsturismen, dennes indvirkning på Aarhus’ 

citybranding og den måde, hvorpå strategien påvirker Aarhus image og brand.   

 

3.1  Nationbranding 

Flere teoretikere beskæftiger sig med emnet nationbranding. Keith Dinnie har i samarbejde med en 

håndfuld andre teoretikere udgivet en bog om emnet, og bogen danner grundlaget for denne opgaves 

nationbrandingteori suppleret af blandt andre Simon Anholt, som også har beskæftiget sig med fænomenet 

i en længere periode. 

Nationbranding er et stigende fænomen, som beskæftiger sig, som navnet antyder, med branding af hele 

nationer (Dinnie, 2008, Anholt, 2008: 23). Et nationbrand fungerer på mange måder som et hvilket som 

helst andet brand, og et stærkt og positivt nationbrand kan derfor give afgørende konkurrencemæssige 

fordele i nutidens globaliserede verden. Dinnie definerer et nation-brand som: ”The unique, multi-

dimensional blend of elements that provide the nation with culturally grounded differentiation and 

relevance for all of its target audiences” (Dinnie, 2008: 15). Denne definition anerkender et nationbrands 

kompleksitet. Herunder, national identitet, forskellige målgrupper samt det faktum, at brands lever i 

forbrugernes opfattelse af dem og derfor ikke er hundrede procent kontrollerbare. Chernatony 

argumenterer, at hovedformålene med nationbranding er at tiltrække turister, stimulere udenlandske 

investeringer, øge eksporten og tiltrække talenter, herunder studerende og arbejdskraft (Chernatony, 

2008: 17). Chernatony argumenterer også, at der specielt indenfor området turismetiltrækning ses en 

tendens til, at mange lande markedsfører sig på de samme parametre og dermed ikke adskiller sig fra deres 

konkurrenter. Der er derfor et stort behov for at differentiere sig gennem et stærkt brand (Chernatony, 

2008: 19). Hun understreger hertil, at dette kun er muligt på baggrund af et langsigtet strategisk grundlag. 

Et destinationbrand kan, ifølge Morgan et.al., på samme måde som traditionelle produktbrands, fra 

forbrugerens side blive tillagt værdier, der ikke blot omhandler det materielle aspekt, men også værdier, 
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der udtrykker livsstil, økonomisk velstand osv. (Morgan, Pritchard, & Pride, 2004: 5-9). Ifølge Chernatony er 

det netop differentiering, der er essensen af branding, idet det fremhæver og markedsfører nationens 

stærkeste sider og karakteristika – i det følgende refereret til som USP, Unique Selling Points. Anholt 

argumenterer, at en af de mest succesfulde USP’er synes at være innovation i form af udvikling af nye 

idéer, politik, love, produkter, services, virksomheder, bygninger, kunst, videnskab osv. (Anholt, 2008: 23). 

Han mener, at innovation, i en eller anden form, ofte medfører en interesse for landet, som med tiden 

medfører en ændring af landets image. Hertil argumenterer han, at innovation ikke blot er en effektiv måde 

at differentiere sig på men også profitabel for de involverede virksomheder i landet.  

Dinnie understreger, at nationbranding ikke blot er et PR-stunt men har til formål at forbedre landets image 

og kræver en samlet indsats, som involverer byens interessenter (Dinnie, 2008: 245). Anholt mener, at 

brand management ikke blot skal ses som en kampagne men som en del af den nationale politik og som en 

implementeret del af måden landet ledes og gør forretning på (Anholt, 2008: 23). Derfor er segmentering af 

målgrupper og involvering af offentlige instanser essentielt for at gennemføre en succesfuld branding. 

Dinnie påpeger, at koncepter som brand image, brandidentitet og brandpositionering er vigtige for en 

brandingstrategi og -proces (Dinnie, 2008: 244). Derudover argumenterer han, at co-branding er et 

stigende fænomen, som han forudser, vil blive en stigende tendens i fremtiden både indenfor 

nationbranding og andre former for destinationbranding.  

 

3.2  Citybranding 

I overensstemmelse med den globaliserende udvikling er citybranding, såvel som nationbranding, blevet et 

vigtigt branding begreb. Citybranding er, som nationbranding, en stigende tendens og et anderkendt 

værktøj til at markedsføre byer og bliver brugt til at differentiere byerne fra andre destinationer. 

Citybranding bruges endvidere også til at skabe præferencer og loyalitet blandt byens stakeholders. Dette 

betyder, at byer i dag konkurrerer mod hinanden, mod lande og mod andre destinationer om at tiltrække 

gæster, indbyggere, jobs osv. Akkurat som ved nationbranding er dette nemmere, hvis byen har et solidt og 

stærkt brand, som målgruppen kender og associerer med noget positivt. Citybranding har meget til fælles 

med nationbranding, da der i begge tilfælde er tale om destinationbranding. Destinationbranding kan også 

argumenteres at have meget til fælles med den traditionelle form for branding, nemlig produktbranding. 

Baker argumenterer, at kernen i at brande produkter og steder, herunder også byer, er den samme, idet 

begge processer omfatter spørgsmål som: hvad vil vi være kendt for og hvordan kan vi skille os ud fra 

mængden? (Baker, 2007: 13).  
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Baker har specialiseret sig i brandingen af mindre byer og er derfor relevant i forhold til brandingen af 

Aarhus. Ifølge Baker er et destinationbrand, meget mere end blot et logo, et slogan og en 

reklamekampagne (Baker, 2007: 22). Han beskriver det som følgende: ”The totality of perceptions, thoughts 

and feelings that customers hold about a place” (Baker, 2007: 25). Med dette argumenterer Baker, at et 

brand tillægger en by værdi og mening, og han mener, at det for at overleve skal levere alt, hvad det lover. 

Dette er ifølge Baker ofte svært for folkene bag citybranding at forstå og acceptere. På trods af dette er en 

bys slogan en markedsføringsstatement, der kommunikerer essensen af byens identitet. Når et slogan skal 

udvikles, har det vist sig, at kortfattethed er vigtig for effektiviteten. Det er derfor vigtigt, at det indeholder 

få ord, og at budskabet er klart. Derudover er en af de vigtigste regler for udviklingen af et slogan, at det 

skal skabe et præcist billede af den fortælling, byen ønsker at kommunikere, og at virkeligheden skal 

stemme overens med den fortalte historie (Kam, 2007). En af de ting, der adskiller destinationbranding fra 

produktbranding, er kompleksiteten af brandet og brandingprocessen. Hvor produkter ofte har et eller få 

formål og anvendeligheder, har en by mange forskellige, og det gør brandingprocessen sværere. Dertil 

kommer, at en by ikke på samme måde kan relancere sig selv eller udvikle helt nye brands, som produkter 

kan. Det er på mange måder meget mere omfattende og tidskrævende at arbejde med citybranding end 

produktbranding, selvom der kan findes ligheder. Som med alt andet branding mener Baker, at 

citybranding handler om at differentiere sig fra konkurrenterne (Baker, 2007: 36). Hvis byen ikke 

differentierer sig, er der risiko for, at byen taber markedsandel. Hertil mener han, at internettet er et vigtigt 

redskab, fordi der her kan skabes et visuelt og stærkt billede af, hvad byen kan og har. Det kræver ifølge 

Baker passion, dedikation, innovation og vigtigst af alt samarbejde at skabe et brand, som holder og har 

den ønskede effekt. Baker argumenterer, at en stor udfordring for citybranding er politik, da det er vigtigt, 

at kommunerne, regionerne eller nationen støtter op om byens indsats og strategi (Baker, 2007: 32). Ofte 

er det fra politisk side, at økonomisk hjælp og tilskud bliver givet. Det er derfor særdeles vigtigt for mindre 

byer at få støtte fra lokalpolitikkerne for at kunne implementere strategien. Et af de mest kendte og 

effektive brandingværktøjer inden for citybrandingteorien kaldes megaevents og der afsættes derfor ofte 

ressourcer til denne slags projekter. Ifølge Pillay et al. er disse events identitetsforstærkende og medfører 

en vis patriotisme for værtslandet. Hertil kommer, at den store mediedækning medfører en mulighed for at 

landet/byen kan rebrande sig selv med meget større dækning end ellers (Pillary, Tomlinson, & Bass, 2009). 

Resultaterne af afholdelsen af et megaevent kan naturligvis variere, men ifølge Pillay kan der forventes 

internationale investeringer, øget turisme og flere job. Megaevents og Aarhus brug af disse vil blive 

inddraget i afsnit 7.1.1 som omhandler Aarhus’ titel som Europæisk kulturhovedstad og de dertilhørende 

tiltag.  
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Baker skelner mellem brand image og brandidentitet som to forskellige, men vigtige, elementer i 

citybranding (Baker, 2007: 44). Brandidentiteten er kendetegnet ved byen, som ved et menneske eller et 

produkt. Dette kan være byens udseende, attraktioner, stemning osv. Brand image er, hvordan 

omverdenen opfatter byen. Dette er altså en ekstern faktor, som er subjektiv. Netop omverdenens 

opfattelse af byens image er svær at ændre, specielt for mindre byer, som ofte har mindre 

marketingbudgetter. 

Begrebet USP er, som ved nationbranding, også et begreb, man opererer med inden for citybranding. 

Hospers arbejder med almen turisme i forhold til citybranding og dermed tiltrækningen af interessenter i 

både kortere og længere perioder og argumenterer, at citybranding ofte er tosidet med henholdsvis en 

materiel side, herunder steder i byen, events osv. samt en immateriel side af byen, såsom byens historier 

og slogan (Dinnie, 2011: 27). Hospers argumenterer, at ’gazing at signs’, altså sightseeing, er 

hovedaktiviteten for turister, og at det derfor ofte er det, som bruges som USP i brandingen (Dinnie, 2011: 

28). Yderligere argumenterer Baker, at der for mange ofte er mange følelser involveret med brandingen af 

steder (Baker, 2007: 13). Denne dimension er, ifølge Baker, vigtig at tage i betragtning, når en by skal 

brandes. Selvom Baker drager ligheder mellem destinations- og produktbranding, argumenterer han dog 

for, at det følelsesmæssige tilhørsforhold, mange har til det sted de bor eller ofte besøger, sjældent findes i 

sammen grad ved produkter. Byer er steder, hvor vi bor, opvokser, bliver gift, får børn og ser os selv i 

fremtiden. Det er derfor vigtigt, at byer i deres markedsføring tager hensyn til dette (ibid.). 

 

3.2.1 Partnerskaber og samarbejde 

Baker argumenterer, at gode partnerskaber og alliancer er nøglen til succesful citybranding. Uden dette vil 

en by stå svagt i forhold til dets konkurrenter (Baker, 2007: 46). Disse partnerskaber behøver, ifølge Baker, 

ikke udelukkende bygge på interne samarbejdsaftaler og må gerne involvere andre byer og regioner. En af 

fordelene ved at samarbejde er, at man får mulighed for at etablere og kommunikere til en større 

målgruppe. Det er dog vigtigt, at samarbejdspartnerne er enige om kommunikationsbudskabet, målgruppe, 

konkurrenter og eventuelle interessekonflikter, samt hvordan disse skal løses.  

Ifølge Baker er det essentielt for et citybrand, at alle partnere i byen omfavner og adopterer den ønskede 

attitude, da dette vil påvirke brandet positivt, fordi det vil fremstå kohærent og sandt (Baker, 2007: 26). Det 

er netop denne adoptering som bringer brandet til liv. Uden opbakning vil der blot eksistere et slogan og et 

logo på et stykke papir. Vigtigst er, at den interne identitet og den eksterne imageopfattelse af byen 

stemmer overens med hinanden (Baker, 2007: 29). Gelder argumenterer, at det i citybranding er endnu 

vigtigere at involvere og aktivere alle nøgleinteressenter end det er i andre former for destinationbranding, 

idet byer, i højere grad, er en refleksion af de mennesker, som bor og arbejder der (Gelder, 2011: 36). Han 

refererer til dem som hybride organisationer (Gelder, 2011: 43). Samtlige interessenter vil have deres egne 
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agendaer, motivationer og måder at gøre tingene på. Det kræver derfor ledelse og samarbejde, i alle 

henseender, at skabe et succesfuldt citybrand. Involveringen af interessenter og etablering af nye 

samarbejdsrelationer er med til at positionere byen og styrke dets brand. Det aktiverer indbyggere, 

virksomheder og institutioner til aktivt at deltage i brandingprocessen. Ifølge Gelder vil dette styrke byen på 

mange områder, da det er med til at knytte lokalsamfundet tættere sammen (Gelder, 2011: 43). Under 

udviklingen af et effektivt samarbejde er det, ifølge Gelder, essentielt at kortlægge og diskutere de 

individuelle, organisatoriske og kollektive interesser. Herefter, kan der arbejdes på, hvordan disse forenes 

og styrker hinanden.  

 

3.2.2 Kommunebranding 

Lars Sandstrøm er uddannet cand. soc. i public relations og kommunikationsrådgiver i det strategiske 

design- og kommunikationsbureau Bysted. Han hjælper dagligt danske og internationale virksomheder med 

at udvikle og styrke deres corporate brands. Sandstrøm har i sit arbejde beskæftiget sig en del med 

kommunebranding. Ifølge ham er det først indenfor det seneste årti, at de danske kommuner og byer for 

alvor er begyndt at udvikle brandingstrategier, visuelle identiteter og arbejde med kommune-/citybranding. 

Dette har ifølge ham gjort, at Danmark og de 98 kommuner har tabt markedsandele i forhold til de 

internationale konkurrenter. Som eksempel nævner han, hvordan Paris længe har markedsført sig som ’The 

City of Lights’, New York under ’I love NY’ og Las Vegas under slogannet ’What happens here, stays here’. 

Forskellen er, at de ovennævnte byer til forskel fra de danske, længe har arbejdet systematisk med en 

enkel, men stærk international kommunikation (Sandstrøm A1). Dog har de danske byer efterhånden fået 

øjnene op for nødvendigheden af at markedsføre sig udenfor Danmarks grænser, og der ses, ifølge ham, nu 

i stigende grad en tendens til at kommuner, brancheforeninger og fagforeninger bruger branding som et 

middel til at få etableret en fælles kultur og identitet. Hvor kommunernes opgaver, ifølge Sandström, 

tidligere var af mere politisk karakter, arbejder kommunerne, i overensstemmelse med den øgede 

konkurrence mellem byerne, nu i højere grad for at formulere mål og strategier, som kan bruges til at 

markedsføre og brande byen, med det formål at tiltrække talent og investeringer. At etablere værdier, 

målsætninger og strategier kan være svært for en kommune, da den, som tidligere nævnt, rummer et væld 

af interessenter, der alle har en følelsesmæssig investering i byen. Det kan derfor være uoverskueligt og 

svært at skabe en succesfuld og sammenhængende strategi (Sandström A2, udateret). For at hjælpe 

kommuner med at varetage alle interessenters interesse i implementeringen af en ny identitet og strategi 

har Sandström udviklet modellen ’De fire interessentbrands i kommunebranding’ (Sandström A2: 9-10).  
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(Sandström A2: 9-10) 

Sandstrøm anbefaler kommunerne at arbejde ud fra de fire interessentbrands; borgere, tilflyttere, turister 

og virksomheder, således, at alle budskaber og al kommunikation systematiseres. Ifølge ham er det disse 

fire interessenter, kommunen skal fokusere og kommunikere deres værdier, missioner og identitet til. Alle 

fire målgrupper skal informeres om den overordnede strategi, men kommunikationen skal tilpasses alt 

afhængig af modtageren. Borgerne skal informeres om alt fra praktiske oplysninger omkring placering af 

dagsinstitutioner og sports- og fritidsfaciliteter til formidling omkring kommunens planer og strategier for 

udvikling af byen, infrastruktur, byggerier osv. Tilflytterne skal have meget af den samme information som 

borgerne dog med endnu større fokus på salg, da kommunikationen let kan drukne i de mange tilbud og 

muligheder, som konkurrenterne udbyder. Kommunikationen til turisterne har til formål at tiltrække 

turister i både korte og lange perioder. Den skal være mere målrettet og bestå af helt konkrete tilbud og en 

enkel men stærk kommunikation, der gør det let at vælge kommunen som destination. Den sidste 

målgruppe er erhvervslivet, og formålet her er at vise interessenterne, at det er attraktivt at investere i 

kommunen. Her skal fokuseres både på virksomheder, som allerede er placeret i kommunen, men også 

virksomheder, som overvejer at placere sig i kommunen. De skal kende til alt fra skatteregler til 

infrastruktur og borgerne/medarbejdernes kvalifikationer (Sandström A2: 10). 

 

4 Turismens prioritering og strukturering i Danmark 

Formålet med dette afsnit er at skabe en forståelse for, hvad den danske turismebranche arbejder for, og 

hvordan de mange turistorganisationer og aktører samarbejder. En indsigt i dette er vigtig for den videre 

analyse og forståelse for, hvordan Aarhus agerer og prioriterer deres ressourcer inden for erhvervs-

turismen. For at kunne identificere formålet med aktørernes arbejde vil de nuværende strategier fra, blandt 

andre, Danmarks turistorganisation VisitDenmark og Erhvervs- og Vækstministeriet blive kortlagt. 
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Derudover vil afsnittet, på baggrund af interviews med nogle af de vigtigste aktører i branchen, skabe et 

overblik over, hvordan samarbejdet konkret udfolder sig, hvordan de forskellige aktører arbejder, og hvad 

deres målsætninger for fremtiden er. Ved at kortlægge strategierne og interviewe hovedaktørerne i 

branchen kan vi danne os et overblik over den nuværende samlede danske turismeindsats, samt få indblik i 

de eventuelle udfordringer, muligheder og uenigheder, der kan være på tværs af regioner og kommuner. 

Denne viden er relevant, da Aarhus’ nye strategi er udarbejdet på baggrund af de nationale turiststrategier, 

og en forståelse for disse er nødvending for analysen af Aarhus prioritering, tilgang og fremtidige 

muligheder. 

 

4.1  Turismen ved en korsvej 

Som tidligere nævnt blev der i januar 2009 udviklet en rapport ved navn ’Vores rejse – den fælles strategi 

for dansk turisme mod 2015’ (VisitDenmark 1, 2009) (i det følgende refereret til som VR). Rapporten, som 

er faciliteret af VisitDenmarks bestyrelse, involverer over 600 personer og medarbejdere inden for den 

danske turismebranche. VR er dermed den første strategi, udarbejdet og formuleret, med opbakning fra så 

stort et antal aktører fra branchen og tilhører derfor ikke blot en enkelt organisation men hele den danske 

turismebranche. Strategien er udarbejdet ud fra de rammebetingelser, der er afgørende for, at den danske 

turismebranche kan opretholde en konkurrencedygtig position. Rammebetingelserne arbejder, blandt 

andet, for at skabe sammenhæng mellem nationale, regionale og lokale turismepolitikker. Derudover 

forsøger den, ved hjælp af samarbejdsaftaler, at tiltrække flere internationale investeringer. Det gør den 

ved at fokusere på forbedring af blandt andet låneforhold, etablering af et tværministerielt udvalg, 

optimering af konkurrencevilkår, forbedret infrastruktur, indsatser på uddannelse og opkvalificering i 

branchen samt flere erhvervspartnerskaber. (VisitDenmark 1, 2009: 38-39). 

 

Strategien blev i sin tid udarbejdet for at genvinde tabte markedsandele, men den fælles strategi er i dag, 

grundet krisen, blevet et vigtigt redskab for at opretholde og opbygge en stærk, konkurrencedygtig 

turistdestination. Strategien indeholder den danske turismebranches ambition for, hvor Danmark som 

rejsemål skal bevæge sig hen frem mod år 2017. En ambition der, på trods af udsigter for lavere vækstrater, 

ønsker at skabe højere vækst end resten af de Nordeuropæiske lande. Forskellen på VR-strategien og de 

tidligere strategier er, at VR ikke kun måler turismens succes ud fra overnatninger, men også måler på øget 

omsætning og værditilvækst. Den øgede omsætning og værditilvækst skal skabes gennem større 

internationalt fokus og succes, så Danmark fremadrettet kan tiltrække nationale som internationale 

investorer, der er villige til at investere i oplevelser, der kan gøre Danmark til en mere attraktiv destination. 

Ifølge rapporten skaber øget økonomisk vækst resultater for hele Danmark, regionerne, kommunerne og 
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selve erhvervet (VisitDenmark 1, 2009: 2-3). VR fremhæver fire punkter, hvor der skal skabes forandring: 

man skal gå (1) fra ’Noget for alle til Meget for udvalgte’, (2) fra ’Egnsudvikling til Internationale fyrtårne’, 

(3) fra ’At eje turisten til At dele turisten’ og (4) fra ’Usynligt erhverv til Anerkendt erhverv’ (VisitDenmark 1, 

2009: 5). Erfaringer viser ifølge VR, at den tidligere strategi om at være ’noget for alle’ ikke er lykkedes, og 

at Danmark internationalt set er næsten usynlig. Den nye strategi ønsker derfor at fokusere ressourcerne 

og målrette indsatsen der, hvor de værdiskabende målgrupper er. Udover et nyt målgruppefokus 

fremsætter rapporten samarbejde som et af de vigtigste parametre for succes. Argumentet for dette er, at 

størstedelen af de danske attraktioner landet over ikke i sig selv har en stærk nok tiltrækningskraft. 

Rapporten mener derfor, at det er vigtigt at sætte fokus på deling af turister fremfor ejerskab af turister. 

Ved en fælles markedsføring af regioner, kommuner og attraktioner åbner der sig, ifølge rapporten, et væld 

af muligheder, der ikke bare styrker enkelte områder og attraktioner men hele Danmark som destination. 

Der skal derfor, ifølge rapporten, skabes partnerskaber indenfor mange områder. Et led i den retning er at 

etablere erhvervspartnerskaber, som skal fungere som samarbejdsforummer. Disse skal medvirke til at 

internationale virksomheder og investorer i højere grad får interesse i at engagere sig økonomisk i tiltag, 

der kan styrke Danmarks nationbrand (VisitDenmark 1, 2009: 3). Helt konkret opstiller rapporten en række 

målsætninger der skal nås frem mod år 2015. Turismeomsætningen skal være steget med 12 mia. kr. og 

skabes af de prioriterede målgrupper. Flere aktører fra turismebranchen skal arbejde sammen i 

erhvervspartnerskaber, attraktions- og oplevelsesværdien af turismeoplevelser i Danmark skal vokse, 

innovationsgraden indenfor oplevelsesvirksomhederne skal stige fra 70-80 pct., og mindst 80 pct. af 

målgrupperne skal opfatte Danmark som et innovativt, godt og nyskabende rejsemål. Hovedformålet med 

disse målsætninger er, at den internationale turisme skal vokse mere end den indenlandske, at Danmark 

skal klare sig bedre end Nordeuropa, og at værditilvæksten skal vokse mere end omsætningen, hvilket 

betyder, at erhvervet skal blive bedre til at udnytte hver en krone turisterne forbruger. I alt vil en øget 

omsætning på 12 mia. kr. skabe 18.000 nye årsværk2 og tilføre ca. 8. mia. kr. i værditilvækst (VisitDenmark 

1, 2009: 9) 

 

Ifølge VR skal de værdiskabende gæster findes ud fra fem forskellige rejseformer: ’Kyst, by og naturferie’, 

’Storbyferie’, ’Specialiserede rejse’, ’Internationale rundrejser’ og ’Møder’. Indenfor de fem rejseformer 

udvælger strategien ni målgrupper på baggrund af motivbaseret segmentering. Målgrupperne inddeles i: 

’Sjov, leg og læring’, ’Moderne storbyoplevelser’, ’Rundrejser’, ’Det gode liv’, ’Temaoplevelser’, 

’Internationale kongresser’, ’Internationale møder’, ’Fagmesser’ og ’Faglige studierejser’. De ni målgrupper 

skal, som tidligere, findes på hjemmemarkedet og på nærmarkederne Sverige, Norge og Tyskland, men den 

nye strategi kigger også mod målgrupper på andre markeder (VisitDenmark 1, 2009: 28-30). For at nå 

                                                             
2 Begrebet ’Årsværk’ bruges i turismebranchen til at beskrive jobs og skabelsen af disse.  
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målsætningerne etableres der, på baggrund af målgruppernes motiver, syv erhvervspartnerskaber indenfor 

’Temaoplevelser’, ’Internationale kongresser’, ’Rundrejser’, ’Moderne Storbyoplevelser’, ’Business 

Meetings & Events’, ’Sjov, Leg og Læring’ samt ’Det Gode Liv’. Erhvervspartnerskaberne skal skabe og 

markedsføre flere oplevelser og produkter, der på sigt skal skabe større omsætning, inden for Danmarks 

styrkepunkter: natur, kulturevents, lisstil og erhverv. Partnerskaberne sammensættes på tværs af brancher, 

organisationer og virksomheder idenfor erhvervs- og turismebranchen. Markedsføringen opdeles i 

’Danmarksbrandet’, der skal fungere som det fælles brand, ’Fyrtårnsbrands’ med stærk, international 

attraktionskraft, ’En fælles historie’, der består af mindre brands og produkter, der samarbejder, og 

’Subbrands’, der er et brand målrettet en udvalgt målgruppe. (VisitDenmark 1, 2009: 33-35).  

 

4.2  VisitDenmark som central aktør i dansk turisme 

VisitDenmark, Danmarks officielle turistorganisation, har eksisteret siden 1. januar 2005 og udspringer af 

den erhvervsdrivende fond Danmarks Turistråd. I efterkrigsårene begyndte flere danskere at rejse 

udenlands. Det betød, at Danmark som rejsedestination fik større international konkurrence og derfor 

måtte organisere sig anderledes for at kunne møde de nye udfordringer. Turistforeningen for Danmark 

havde eksisteret siden 1923 men fokuserede primært på at fremme særlige områder og kommuner ved 

hjælp af national markedsføring. I 1967 valgte man derfor at etablere Danmarks Turistråd. Turistrådet 

skulle blandt andet udarbejde markedsanalyser, produktudvikling og strategiplaner. I starten var turistrådet 

et eksportråd, men Danmarks Turistråd har senere udviklet sig til at være en markeds- og 

erhvervsudviklende organisation, der, i samarbejde med hele turismeerhvervet, kontinuerligt arbejder for 

at sikre den danske turismes konkurrencevene nationalt og internationalt. D. 1. januar 1992 ændrede 

virksomheden navn til VisitDenmark. Årsagen til navneskiftet var, at man ønskede et internationalt navn, 

som understregede og tydeliggjorde organisationens formål: flere turister til Danmark. VisitDenmark 

arbejder primært med international markedsføring i forhold til både erhvervs- og ferieturister og formidler 

derudover viden om målgrupperne til de mange aktører i turismebranchen (VisitDenmark A1).  

Med afsæt i VR-strategien udviklede VisitDenmark i 2010 en strategi for, hvordan de, som central aktør i 

dansk turisme, kan være med til at skabe de forandringer og forbedringer, der skal til for at nå VR-

strategiens målsætninger. Med strategien ’Det nye VisitDenmark. Strategien mod 2017’ (VisitDenmark 2, 

2010) har VisitDenmark ændret måden, de fremadrettet skal arbejde på. VisitDenmarks primære opgave er 

i strategien formuleret således: “At tiltrække flere international, værdiskabende gæster til Danmark” 

(VisitDenmark 2, 2010: 3). Da VisitDenmarks strategi tager udgangspunkt i VR-strategien, er mange af 

målsætningerne de samme. VisitDenmarks egen rolle i forhold til VR formulerer de: ”VisitDenmark skaber 

kendskab til Danmark som rejsemål som ”et fristed med plads til glæde, inspiration og fordybelse”, 

VisitDenmark skaber præference for turismeoplevelser i Danmark blandt værdiskabende målgrupper og 
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VisitDenmark påvirker beslutninger om at købe turismeoplevelser i Danmark” (VisitDenmark 2, 2010: 8). For 

at lykkedes med dette har VisitDenmark brug for investeringer fra både offentlige og private aktører, og en 

stor del af de tildelte ressourcer skal bruges på at etablere markedsføringsplatforme, der kan sikre tættere 

kontakt med turisterne. Dette inkluderer nye markedskontorer, onlineplatforme, 

kommunikationsværktøjer og konstant analyse og vidensopbygning. Strategien indeholder en masse 

eksempler på, hvordan VisitDenmark helt konkret har tænkt sig at bidrage til at skabe vækst i dansk 

turisme. VisitDenmark vil blandt andet øge ressourcerne til de internationale kampagner ved at skære ned 

på de opgaver, der ikke har et internationalt fokus. Mødeturismen vil blive opprioriteret, så ca. 20 pct. af 

alle VisitDenmarks midler anvendes til denne del, og der bliver sat ekstra fokus på erhvervspartnerskaber. 

Flere ressourcer afsættes til international pressebearbejdning, kompetencerne indenfor sociale medier og 

onlinekommunikation styrkes, og der bliver skabt flere tværnationale kampagner. Derudover vil 

VisitDenmark udvikle et internationalt brandkoncept, som skal øge kendskabet til Danmark som rejsemål. 

Danske ’fyrtårne’ skal udvælges ud fra de seværdigheder, produkter og egenskaber, der har mest 

attraktionskraft, og de skal bruges som centrale elementer i markedsføringen (VisitDenmark 2, 2010: 10).  

I VR-strategien er ni målgrupper blevet fastsat på baggrund af de motiver, der driver turisterne, når de 

rejser. Disse ni målgrupper er også udgangspunktet for VisitDenmarks markedsføring. For at realisere 

målsætningen om en stigning i dansk turisme på 12 mia. kr., er pengene blevet fordelt ud på de ni 

målgrupper. Ferieturismen skal tilsammen bidrage med ca. 9,8 mia. kr. til den totale vækst. Ferieturismen 

indeholder målgrupperne Sjov, leg og læring og Moderne storbyoplevelser, som er de to målgrupper, der 

forventes at være størst. Derudover indeholder kategorien ferieturisme også Temaoplevelser, Det gode liv 

og Rundrejser. Den anden kategori er mødeturismen, og denne kategori skal tilsammen indtjene 2,2 mia. 

kr. Internationale møder er sat til at skaffe 10 mia. kr., de Internationale kongresser 778 mio. kr. og Faglige 

studierejser og Internationale Fagmesser resten (VisitDenmark 2, 2010: 12). I VR-strategien beskrives det 

ændrede fokus fra ’Noget for alle til Meget for udvalgte’ som en af de største forandringer i den nye 

turiststrategi. Fokus fremadrettet skal derfor være på mange markeder, men med udgangspunkt i de ni 

definerede målgrupper. VisitDenmark inddeler markederne i fire zoner ud fra kriterierne: kendskab til 

Danmark som rejsemål, potentiale, kulturelle fællestræk og tilgængelighed og geografisk afstand. Zone 1 

omfatter Tyskland, Sverige, Norge, Storbritannien og Holland og beskrives som de rejsemarkeder, der 

rummer det største potentiale i forhold til tilgængelighed og kendskab. Zone 2 er større, etablerede 

markeder, der har potentiale nok til at de løbende skal bearbejdes. Disse inkluderer Italien, Frankrig, 

Spanien, Schweiz, Østrig, Polen, Rusland, Finland, USA og Canada. Zone 3, Asien og Australien, bearbejdes 

løbende men kun i skandinaviske samarbejdsaftaler. Den sidste zone, zone 4, omfatter blandt andet 

Ukraine og Brasilien og er markeder, der testes løbende for deres potentiale og udvikling (VisitDenmark 2, 

2010: 13).  
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VR sætter samarbejde som det vigtigste parameter for vækst i turismebranchen. Derfor er det vigtigt, at 

både offentlige og private aktører står sammen i stedet for at konkurrere, og at man også åbner op for 

muligheden for at vidensdele på tværs af forskellige erhverv. Derfor skal VisitDenmark, ifølge strategien fra 

2010, bidrage til en tydeligere rollefordeling og hjælpe med etableringen af erhvervspartnerskaber. 

VisitDenmark opdeler deres samarbejdsaftaler i tre dele: Del 1: Basismarkedsføring  Samarbejde med 

individuelle partnere. Markedsføringen sker her på tværs af målgrupper og markeder og indebærer blandt 

andet pressebearbejdning, messer, udvikling af visitdenmark.com, grafisk identitet og effektmåling. Del 2: 

Branding af Danmark som rejsemål  Samarbejde med stærke oplevelsesbrands omfatter aktiviteter og 

kampagner, hvis mål er at differentiere Danmark som rejsemål. Her markedsføres enkelte produkter og 

oplevelser ikke, men Danmark som et samlet brand. Samarbejdspartnerne er typisk turismepartnere. Den 

sidste del, del 3: Produktmarkedsføring  Samarbejde med erhvervspartnerskaber fokuserer direkte på 

markedsføringen af turismeprodukter og oplevelser med det formål at generere salg og bookninger 

(VisitDenmark 2, 2010: 14). Da VisitDenmark er en markedsføringsorganisation, er markedsføring og 

branding af Danmark deres primære formål. Derfor sælger organisationen ikke konkrete produkter og 

oplevelser til turisterne. Dette er turisterhvervets eget ansvar. VisitDenmark skal fokusere på den 

internationale markedsføring og arbejde for at påvirke beslutninger, der i sidste ende resulterer i et køb af 

turismeoplevelserne. Det gør de ved at skabe øget kendskab til Danmark som helhed. Dette kendskab 

skaber efterfølgende præferencer for Danmark som rejsedestination. Slutteligt styrker VisitDenmark 

turisternes interesse ved yderligere markedsføring og samarbejde med mødearrangører og internationale 

ferierejsearrangører både i Danmark og ude på markederne (VisitDenmark 2, 2010: 15). 

 

4.3  Mødemarkedet - en vækstskaber 

I dette afsnit beskrives mødemarkedet, den største indtægtskilde i erhvervsturismen. Da Aarhus har valgt 

at fokusere deres nyeste strategi om netop erhvervsturismen, er en redegørelse og forståelse af 

mødemarkedet vigtigt for den videre analyse af Aarhus’ prioritering af netop mødemarkedet. Derudover 

spiller netværk, samarbejde og innovation en stor rolle i måden, hvorpå VisitDenmark anbefaler, at 

mødemarkedet bearbejdes. Dette er også relevant i relation til Aarhus internationaliseringsstrategi og  

erhvervs-, netværks- og innovationsfokus.  

Både VR-strategien og VisitDenmarks strategi sætter fokus på kategorien mødeturisme og mødemarkedet, 

som vækstskaber. Derfor udgav Dansk Erhverv, VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Denmark Chapter 

MPI (Meeting Proffesionals International) i december 2013 en rapport om mødemarkedet i Danmark. 

Mødemarkedet er en del af det, der i turismebranchen kaldes erhvervsturisme. Erhvervsturisme 

indeholder, udover mødemarkedet, også individuelle forretningsrejsende og sæsonarbejdere. Der er ifølge 

rapporten tale om et møde når: mødet afholdes eksternt, der er mindst ti deltagere, mødet tager minimum 
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fire timer og en ekstern leverandør får betaling for leje af faciliteter, catering, etc. En mødeturist er 

karakteriseret ved mødedeltagere, der er tilrejsende fra enten ind- eller udland. Hvis et møde afholdes i 

Aarhus er mødedeltagere fra byen ikke mødeturister (Dansk Erhverv, 2013: 5). VisitDenmark konkluderer i 

deres strategi, at mødemarkedet og mødeturismens bidrag til den samlede vækst på 12 mia. kr. skal være 

på ca. 2,2 mia. kr. Årsagerne, til at man fra VisitDenmarks side vælger, at satse stort på mødeturismen, er 

mange. Rapporten fra 2013: ’Fakta om mødemarkedet i Danmark’ har til formål at kortlægge 

mødemarkedets betydning for både vækst, viden og beskæftigelse. Ifølge rapporten afholdes der dagligt 

nationale og internationale møder i Danmark. Møder dækker over: kongresser, konferencer, kurser, 

forretningsmøder, fagmesser og faglige studierejser. Møderne er en vigtig platform for innovation, da 

deltagerne får mulighed for at udveksle erfaring, idéer og skabe forretning. Ifølge rapporten omsætter 

mødebranchen i Danmark årligt for 20,8 mia. kr. og skaber 37.900 årsværk. Når Danmark tiltrækker 

mødeturister, får vores land muligheden for at fremvise den service, de produkter og de faglige 

kompetencer, vi besidder, og det styrker Danmark som destination. Dog er den internationale konkurrence 

stor, og det er vigtigt, at Danmark kontinuerligt arbejder på at forbedre rammevilkårene samt 

markedsføringen for at fastholde interessen (Dansk Erhverv, 2013: 3). Langt størstedelen af de afholdte 

møder i Danmark afholdes af danske virksomheder med danske medarbejdere som deltagere. Der afholdes 

årligt 187.900 møder i Danmark med ca. 6,9 mio. deltagere. Det er på baggrund af disse tal, at 

omsætningen på 20,8 mia. kr. er fundet. 17,3 mia. kr. af omsætningen stammer fra danske møder og de 

udenlandske møder står tilsammen for 3,5 mia. kr. Inden for turismebranchen taler man om både direkte 

og afledte effekter af mødemarkedet. En direkte effekt er skabelsen af de 37.900 årsværk, der svarer til 1,4 

pct. af alle jobs i Danmark. De mange arbejdspladser skabes indenfor mange brancher, blandt andet 

transportsektoren, servicesektoren, detailhandlen og hotelbranchen. Derudover skabes der årligt en 

værditilvækst på 15,3 mia. kr. Værditilvæksten er et udtryk for virksomhedernes profit og medarbejdernes 

løn og bidrager til den samlede produktion i Danmark. Afledte effekter skabes eksempelvis, når 

restauranter, butikker, etc. tjener penge på de erhvervsturister, der er i byen (Dansk Erhverv, 2013: 6-7). 

Mødemarkedet i Danmark skaber værditilvækst og job i alle regioner, og mødemarkedet er en vigtig 

medspiller for lokal beskæftigelse. Region Hovedstaden er den region, der får størst glæde af 

mødemarkedet med 12.700 årsværk og ca. 7,7 mia. kr. i omsætning hvert år. Dermed bliver ca. 40 pct. af 

alle møder afholdt i hovedstadsområdet. Dette skyldes, ud over den store kendskabsgrad til hovedstaden, 

også infrastruktur og kapacitet, der gør det lettere for interessenterne at komme til byen. Udover 

hovedstadsområdet klarer region Syddanmark sig godt i forhold til mødemarkedet. Her indhentes der årligt 

6 mia. kr. og 10.800 årsværk. Region Midtjylland ligger i midten med 3,5 mia. kr. i indtjening efterfulgt af 

Region Sjælland og Region Nordjylland (Dansk Erhverv, 2013: 8-9). De fleste møder, der afholdes i 

Danmark, foretages uden overnatning, og de danske møder uden overnatning står for 59 pct. af 

mødemarkedets samlede omsætning. De udenlandske møder står tilsammen for 17 pct. af den totale 
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omsætning, 7 pct. af disse er møder med overnatning. Rent fordelingsmæssigt i forhold til mødetyper 

udgør kurser 51 pct. af alle møder i Danmark. 26 pct. af møderne er konferencer og kongresser, 1 pct. er 

fagmesser og 23 pct. er andre møder. Konferencer og kongresser omsætter for mest, nemlig 47 pct. af den 

samlede omsætning. Kurser står for 32 pct., corporate møder for 15 pct. og fagmesserne for de sidste 6 pct. 

Når en mødeaktør eller virksomhed vælger at placere deres møde i Danmark, indebærer det ofte leje af 

lokaler, foredragsholdere, forplejning, transport osv. Derudover bruger mødedeltagerne også penge uden 

for mødelokalet. Selvom antallet af danske mødedeltagere er væsentlig højere end antallet af udenlandske, 

kan det betale sig at sætte ekstra ind over for tiltrækningen af udenlandske mødedeltagere (se bilag 9). 

Hvor en dansk deltager med overnatning bruger ca. 2.649 kr. pr. døgn, bruger en udenlandskmødedeltager 

3.030 kr. i døgnet (Dansk Erhverv, 2013: 12-15).  

Som ovenstående redegørelse for mødemarkedet viser, rummer betegnelsen ’mødemarkedet’ mange 

former for møder og der er stor forskel på hvor mange og hvor stor omsætningen er inden for hver 

kategori. Derudover er der stor forskel på måden, hvorpå der markedsføres og kommunikeres til de 

forskellige mødeplanlæggere. Corporate møder, kurser, messer og konferencer minder forholdsvis meget 

om hinanden, idet de alle, i de fleste tilfælde, rummer under ca. 300 deltagere. Når disse møder skal 

tiltrækkes, sker det ofte ved, at mødeagenter fra turistbureauerne går ud på markederne og prøver at 

påvirke mødeplanlæggere hos større virksomheder til at ligge deres møde i netop deres region/by. Det sker 

oftest ved hjælp af møder og præsentationer, hvor interessenterne bliver præsenteret for de løsninger og 

den viden, destinationen kan bryste sig af. Kongresserne adskiller sig markant fra de andre mødeformer. 

Når en kongres skal afholdes, er det ofte værterne selv, der er med til at tiltrække kongresserne gennem 

deres stærke og store netværk. Hos de mange nationale turistbureauer og regionerne har fokus i forhold til 

mødemarkedet længe ligget på kongres- og konferencedelen. Dette skyldes blandt andet, at kongresserne 

og konferencerne er de møder, der skaber den største omsætning (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 103). 

VisitDenmark fokuserer mere på de andre møder. Ifølge Mette Sattrup fra VisitDenmark er det en fejl, at 

regionerne ikke sætter flere ressourcer af til de øvrige møder, hvor der også er økonomiske gevinster at 

hente. Som nævnt står kurserne for 32 pct. og corporate møderne for 15 pct. af omsætningen. Årsagen til 

at regionerne og turistbureauerne bør satse mere på andre mødeområder, begrunder Mette med den ofte 

lange planlægningsproces ved kongresser og konferencer. Det tager ofte mellem 1-3 år at planlægge 

eksempel vis en kongres, og der går dermed også 1-3 år, før den egentlig indtjening kan mærkes. Ved 

møder er planlægningsfasen ofte kort, og der er dermed mulighed for at skabe en omsætning i de 

mellemliggende perioder. Hvis en virksomhed kigger på deres budget for 2014 og ikke har nået den 

forventede omsætning i første halvdel af året, nytter det ikke noget, at der 2 år efter kommer en kongres til 

byen. Derfor er bearbejdelse af de kortsigtede møder, ifølge Mette, nødvendig for at skabe yderligere 

vækst i erhvervsturismen (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 103).  



25 
 

4.4 Øget fokus 

Den 14. januar 2014 udgav regeringen, i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, ’Danmark i 

arbejde’ – en vækstplan for dansk turisme frem mod 2020 (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014). Ifølge 

Erhvervs- og Vækstministeriet er turismens bidrag til Danmarks velfærd og vækst vigtig. Udover at 

turismebranchen årligt skaber 120.000 årsværk og en omsætning på omkring 82 mia. kr., er branchen kendt 

for at skabe arbejdspladser til både nydanskere og den kortuddannede del af Danmarks befolkning. Selvom 

Europa som turistdestination som helhed er gået frem fra 2007-2012, har Danmark oplevet en tilbagegang i 

den udenlandske turisme. Danmark er gået tilbage på ’kyst- og naturturismen’ men frem på ’storby- og 

erhvervsturismen’. Vækstplanen er udarbejdet for at sikre, at Danmark fremadrettet kan vokse i ’storby- og 

erhvervsturismen’ og samtidig vende tilbagegangen i ’kyst- og naturturismen’ til fremgang. Danmark er, 

ifølge vækstplanen, udfordret på prisparameteret. Det skyldes, at Danmark, i modsætning til lande som 

eksempelvis Thailand, ikke vil konkurrere ved at gå ned i kvalitet i forhold til arbejdsforhold og løn. I stedet 

skal der konkurreres på god service, kvalitet og gode oplevelser. Generelt set mener regeringen, at 

Danmark har en udfordring i forhold til servicekultur og serviceniveau. Regeringen vil derfor sætte stort ind 

på denne del og i samråd med regioner og kommuner skabe bedre organisering af turismefremmende 

indsatser. Vækstplanen fremhæver flere steder der er blevet eller skal forbedres, blandt andet er 

Selskabsskatten er blevet sat ned, så det bliver mere attraktivt at etablere virksomhed i Danmark, 

momsfradraget er blevet forøget på hotelovernatninger, og ansøgningsprocessen, når ferie- og 

forretningsrejsende skal søge visum, er blevet smidigere. Alle ting der, ifølge regeringen, vil forbedre 

Danmarks konkurrenceevne. Helt konkret opstiller vækstplanen fire punkter, hvor dansk turisme skal 

forbedres: dansk turisme skal have høj kvalitet, storby- og erhvervsturismen skal vækste, Kyst- og 

naturturismen skal udvikles og forbedres, og turismefremmende indsatser skal organiseres bedre. Målet er, 

at turismebranchen som minimum skal opnå samme vækstrater som det øvrige Europa (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2014: 7-8). Et af de vigtigste tiltag for at nå målet er en ny organisering af den offentlige 

turismefremmeindsats. I nedenstående model ses, hvordan regeringen fremover vil arbejde for at skabe 

vækst: 
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(Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014: 7-8) 

Den nye organisering er blevet realiseret på baggrund af en lov, der skal sikre en fortsat udvikling og 

forstærkelse af turismebranchen. Det betyder, at VisitDenmark fremadrettet skal gøres mere 

forretningsorienteret, og at de offentlige og private aktøres samarbejde skal styrkes. Det sker ved, at der 

bliver nedsat erhvervspartnerskaber, hvor både de private og offentlige aktører samarbejder om 

markedsførings- og udviklingsindsatserne. En tydeligere arbejdsfordeling vil være med til at sikre en mere 

effektiv udnyttelse af de offentlige midler og dermed styrke markedsføringen af Danmark som destination 

(Børsen, 2010). Som øverste instans er der blevet lavet et forum kaldet det ’Nationale Turismeforum’.  For 

at sikre fælles målsætninger og et fælles fokus skal det ’Nationale Turismeforum’ fremadrettet sørge for, at 

der altid ligger en fælles strategi for dansk turisme og hjælpe med at koordinere den kommunale, regionale 

og statslige turismefremmeindsats på tværs af Danmark. Derudover skal turismeforummet sikre, at de 

offentlige midler til branchen bliver prioriteret så optimalt som muligt. Turismeforummet består af 

formanden for Erhvervs- og Vækstministeriet, VisitDenmark, interesseorganisationen Danske Regioner, 

Kommunernes landsforening, turismeerhvervet og vidensinstitutionerne. For at sikre en styrket og 

målrettet indsats mod de ønskede målgrupper etableres tre udviklingsselskaber, der har fokus på kyst- og 

naturturisme, erhvervs- og mødeturisme samt storbyturismen (VisitDenmark A2). Ifølge vækstplanen skal 

der i den nærmeste fremtid fastsættes nogle mål for, hvilken effekt de tre udviklingsselskaber skal bidrage 

med til dansk turisme (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014, 38).   
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Da denne opgaves fokus hovedsageligt ligger på henholdsvis Aarhus’ erhvervsrettede fokus samt 

innovation og partnerskaber, bliver der i dette afsnit fokuseret på den del af vækstplanen og det 

udviklingsselskab, der omhandler mødeturismen. Det nuværende konsortium MeetDenmark, der dagligt 

arbejder for at tiltrække internationale kongresser til Danmark, skal fremadrettet tilhøre 

udviklingsselskabet for Erhvervs- og Mødeturisme (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014, 38). Bag 

MeetDenmark arbejder nogle af hovedaktørerne fra de største mødebyer i Danmark, herunder Wonderful 

Copenhagen, VisitAalborg, VisitAarhus, Syddansk Turisme og VisitDenmark. Tilsammen dækker og 

markedsfører de hele Danmark. Derudover er flere private virksomheder og regionale institutioner 

bidragere. Konsortiets formål er at sikre, at Danmark fremover kan tiltrække begivenheder indenfor kultur, 

politik og videnskab, der på sigt vil bringe Danmark i front, som et af de førende lande at holde møder i. 

MeetDenmark holder løbende øje med, hvilke betydningsfulde internationale kongresser der skal afholdes 

inden for de områder og styrkepositioner, hvor Danmark erhvervsmæssigt set er stærkest.  For at påvirke 

beslutningstagerne arrangerer MeetDenmark blandt andet diverse netværksarrangementer. Derudover har 

MeetDenmark repræsentanter med på de mange ’salgsplatforme’ inden for mødebranchen for på den 

måde at påvirke valget af Danmark som mødedestination. MeetDenmarks hovedfokus er kongresser, men 

udviklingsselskabet fokuserer som helhed på alle typer af møder (VisitDenmark A3). VisitDenmark har valgt 

at navngive det danske mødemarked og de møder der afholdes i landet for MINDblowing meetings. 

Formålet med MINDblowing meetings er, at det skal bruges til at markedsføre og differentiere Danmark fra 

konkurrenterne på en ny og innovativ måde. Når man som mødeplanlægger eller virksomhed besøger 

VisitDenmarks hjemmeside, er historien om MINDblowing meetings derfor det første, man møder. 

Argumenterne for at vælge Danmark som mødedestination er mange. VisitDenmark slår på god 

infrastruktur, herunder Skandinaviens største lufthavn som et af hovedargumenterne. Derudover nævner 

de faciliteter til både små møder og store konferencer, førsteklasses hoteller, smukke lokationer, nordisk 

mad og grønne løsninger. Men det vigtigste argument er ifølge VisitDenmark Danmarks innovative måde at 

tænke og designe møder på. Essensen i MINDblowing meetings er involvering. Det afspejles i VisitDenmarks 

mødeagenters måde at afholde møde med interessenterne på. Møderne har som fokus at sikre god energi, 

kreativitet og koncentration. Derudover skal alle på mødet føle sig velkomne og som om, at de spiller en 

vigtig rolle. I stedet for at føre lange salgstaler, om hvad Danmark som mødemarked kan tilbyde, vælger 

VisitDenmark derfor at spørge interessenterne ”Hvad har du i tankerne” (VisitDenmark A4). For at sikre 

størst mulig interesse hos interessenterne afholder VisitDenmark ofte møderne på nye, kreative lokationer. 

I Danmark er der i alt 700 officielle mødesteder, men derudover er det kun fantasien, antal deltagere og 

budgettet, der sætter begrænsninger. Udover mødestederne tages mange af byernes attraktioner i brug, 

som eksempelvis museer, slotte og forlystelsesparker (Dansk Erhverv, 2013: 15).  

MINDblowing meetings skal vise de udenlandske interessenter, at Danmark ikke er bange for at gentænkte 

og gøre tingene en smule anderledes. For at understøtte og leve op til dette udsagn arbejder VisitDenmark 
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og MeetDenmark på hele tiden at forbedre sig. Derfor udviklede de allerede i 2003 et innovativt 

mødedesignkoncept kaldet Meetovation. Dette koncept er udviklet for at sikre, at hvert møde 

imødekommer de ønskede mål, og at ressourcerne bliver udnyttet på den mest hensigtsmæssige måde. 

Konceptet blev udviklet, fordi VisitDenmark ikke længere mente, at de kunne holde sig konkurrencedygtige 

ved blot at tilbyde de kompetencer og faciliteter, der må forventes ved en mødedestination. Meetovation 

handler om at skabe effektive og ansvarlige møder i Danmark. Ved at bruge de fire elementer: aktiv 

involvering, ansvarlig tankegang, kreativt set-up og lokal inspiration, garanterer VisitDenmark og 

Meetovation, at virksomheder, der placerer deres møde i Danmark, kan skabe return on meeting 

investment (i det følgende refereret til som ROMI)(VisitDenmark A5). ROMI er vigtigt for at sikre, at 

udkommet af mødet overstiger de ressourcer og penge, der er investeret i selve mødet. Ved at kigge på 

ROMI og de ønskede målsætninger forud for selve planlægningen og afholdelsen af mødet kan 

virksomhederne sikre sig større mødesucces. ROMI-konceptet bygger på den originale return on 

investment-metode, der skridt for skridt viser, hvordan man kan planlægge og måle resultater for at skabe 

vækst. VisitDenmarks mødeplanlæggere starter derfor ud med at spørge de interesserede parter, hvad 

selve formålet med mødet i Danmark er. På den måde skabes der overblik over, hvilke rammer der er 

nødvendige for at opnå det ønskede mål. Derefter spørges der ind til mødeafholdernes tidligere erfaringer. 

VisitDenmark måler på hver afholdt konference, møde osv. Ved at kigge på hvilke ting, der har virket, og 

følge op på hvilke resultater, det har skabt for de konkrete mødeafholdere, kan VisitDenmark optimere 

deres arbejde og skabe ROMI for fremtidige kunder(VisitDenmark A11).   

Baggrunden for løftet om garanteret ROMI bygger på lange traditioner indenfor innovative løsninger og 

mødekonceptets fokus på teambuilding, læring, gode dialoger og vidensdeling, der, ifølge VisitDenmark, er 

nogle af de vigtigste elementer for at nå det ønskede mål. Tilsammen skaber disse elementer nytænkning 

og innovation, der kontinuerligt er med til at udvikle det danske mødemarkeds konkurrenceevner. 

Meetovation-konceptet bruges helt konkret, når VisitDenmark afholder møder med virksomheder og 

mødearrangører, der overvejer Danmark som mødedestination. Mødeafholdelse er vigtig for de 

implicerede virksomheder men også for den by og de faciliteter, der bliver valgt til lejligheden. Dog er det 

dyrt og tidskrævende at planlægge store møder. Derfor er det vigtigt, at det danske mødemarked kan 

tilbyde de bedst mulige rammer, og at VisitDenmark gennem dialog og involvering kan skabe forståelse for 

kundernes behov for på den måde at skabe ROMI (VisitDenmark A6). Som nævnt gør Meetovation 

initiativet og dets aktører brug af fire elementer for at sikre ROMI. Aktiv involvering, gennem blandt andet 

walks and talks3, er en af dem. Ifølge Meetovation-konceptet genererer denne måde at afholde møder på 

højere indlæringsniveau, bedre beslutninger og motiverede deltagere, der på sigt vil skabe bedre 

møderesultater (VisitDenmark A7). Meetovation har også fokus på kreative og nye måder at skabe 

                                                             
3 Uformel mødestil, der dog kan omhandle seriøse emner. For definition se:  
http://www.business.dk/innovation/walk-and-talk-moeder  

http://www.business.dk/innovation/walk-and-talk-moeder
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møderammer på. Det kan være inspirerende dekoration af rum, møder i teatre eller andre kreative 

løsninger, der skaber energi, koncentration og mulighed for innovation. Som huskeregel er det dog vigtigt 

at lokationen, på en eller anden måde, understøtter mødets formål (VisitDenmark A8). Derudover skal det 

lokale miljø, afhængigt af mødets varighed og placering, inddrages. Dette kan eksempelvis være frokost 

arrangeret et særligt sted i byen. På den måde oplever deltagerne noget anderledes, og der bliver skabt en 

fornyet energi (VisitDenmark A9). Det sidste vigtige element i mødedesignet er, at der skal tænkes 

ansvarligt. Da Danmark er kendt for at være et af de mest miljøvenlige lande i verden, er det vigtigt, at vi 

konstant er med til at understrege dette faktum. I alt er 69 pct. af hotellerne og mødestederne i Danmark 

miljøcertificerede. Ved at tænke og markedsføre Danmark som en grøn og ansvarlig destination øges 

mulighederne for investeringer fremadrettet. Dette skyldes især at virksomhederne, i takt med det øgede 

fokus på miljøet, har bæredygtige løsninger som en del af deres værdikæde (VisitDenmark A10).  

 

4.5 Delkonklusion 

Som det fremgår af ovenstående redegørelse af VR-strategien, VisitDenmarks strategi og den nyeste 

vækstplan for dansk turisme, er nogle af de mest centrale fokusområder fremadrettet: innovation, netværk 

og mødemarkedet. Redegørelsen har været med til at skabe en forståelse for, hvad det er, Danmark og 

regionerne fremadrettet skal satse på i deres strategier og markedsføring af Danmark som 

turistdestination. Mødemarkedet og det øgede fokus på dette område er blevet introduceret som et vigtigt 

parameter for at skabe yderligere vækst i lande, regioner og byer. I den efterfølgende analyse af Aarhus’ 

internationaliseringsstrategi, er ovenstående viden vigtig, da der på baggrund af denne kan foretages en 

analyse, af hvorvidt Aarhus, rent turismemæssigt, arbejder ud fra samme metoder og mod samme 

målsætninger, som de overordnede strategier for dansk turisme.  

 

5 Aarhus’ internationaliseringsstrategi 

I det følgende afsnit introduceres Aarhus’ internationaliseringsstrategi fra 2011, Aarhus’ prioritering i 

forhold til mødemarkedet samt de udfordringer, Aarhus har mødt i forbindelse med implementeringen og 

bearbejdelsen af ovenstående. Der vil løbende blive trukket på foregående afsnits teori om nation- og 

citybranding, samt blive inddraget interviews med henholdsvis Line Gerstrand Knive, Projektleder på 

implementeringen af strategien, Kristian Rødbro, Projektleder for erhvervsturisme i VisitAarhus samt et 

interview med Simon Cotterrell, strategisk partner i branding bureauet GBC. Afsnittet er både redegørende 

i forhold til selve strategien og analyserende i forhold til den proces og de udfordringer, Aarhus har stået 

overfor og stadig møder.  
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5.1  Fra nationalt til internationalt mindset: 

”Aarhus har det, som verden har brug for – der er bare tilstrækkeligt mange, der ikke ved det” (Aarhus 

Kommune A1). Dette er, ifølge Aarhus Kommune, hovedårsagen til at kommunen i 2011 udarbejdede og 

implementerede et nyt citybrand. Aarhus indså, at den internationale konkurrence mellem byer og regioner 

var blevet større, og at byen, på trods af at være Danmarks næststørste, var næsten ukendt uden for 

Danmarks grænser. Det betød, at Aarhus havde svært ved at konkurrere med andre byer på samme 

størrelse i Europa, og derfor tabte kampen om at tiltrække de mange internationale virksomheder, turister, 

medarbejdere og studerende. Formålet med det nye citybrand er klart: kendskabet til byen skal øges, og 

der skal etableres interesse hos de udvalgte målgrupper. Den nye byprofileringsindsats er blot en del af en 

større internationaliseringsstrategi, der på sigt skal sætte Aarhus på verdenskortet som en attraktiv 

destination og investeringsby, primært med fokus på erhvervslivet (Aarhus Kommune A1). Ifølge Kristian fra 

VisitAarhus er viden den stærkeste tiltrækningskraft ved byen (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 115). Derfor 

er det vigtigt, at Aarhus bevæger sig væk fra de turismeorienterede briller og arbejder med de ting, der kan 

være erhvervs- og vækstudviklende (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 120).   

For at skabe et citybrand med international gennemslagskraft og karakter valgte kommunen at samarbejde 

med de to brandingbureauer: Goosebumps Brand Consultancy og Global Cities (i det følgende refereret til 

som GBC og GC). Sammen udviklede de byens nye strategi, nye slogan og nye visuelle identitet (Havbæk 

Madsen, 2011). Som nævnt i afsnit 3.1 ’Nationbranding’ er det bedste udgangspunkt for at skabe en ny 

identitet og et nyt citybrand at analysere sig frem til, hvad byens styrker er, og udvælge de styrker, der kan 

repræsentere byen bedst i en international kontekst. Dette var udgangspunktet, da de to internationale 

brandingbureauer, i samarbejde med kommunen, etablerede Aarhus’ nye strategi.  

I Aarhus Kommunes endelige rapport ’Positioning Aarhus for the future’ er strategien, identiteten og 

målsætningerne beskrevet samt hvilke konkrete tiltag, der skal til for at nå de ønskede målsætninger 

(Aarhus Kommune 1). Rapporten fra 2011 danner et godt overblik over Aarhus’ dengang nye strategi. Dog 

fortæller den ikke meget om selve baggrunden for strategien, hvordan borgerne blev involveret, og 

hvordan det er gået med implementeringen siden da. Ifølge Line var beslutningen om udarbejdelsen af et 

nyt citybrand ikke kun kommunens ønske: ”Baggrunden for at lave denne nye citybranding og den nye 

strategi for erhvervslivet var egentlig at vores aktører i byen efterspurgte en samlet historie om, hvem de er, 

og hvad de kan, som var mere end Smilets by.” (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 131). Det nye fokus og 

den nye strategi adskiller sig markant fra Aarhus’ tidligere strategi. Aarhus har i 74 år markedsført sig under 

slogannet ’Smilets by’ og positioneret sig som en hyggelig destination for ferieturister og indbyggere. 

Selvom Aarhusianerne i høj grad har identificeret sig selv og byens mentalitet med slogannet, har 

kommunen måtte se i øjnene, at man rent økonomisk ikke har kunnet skabe den store return on 
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investment (i det følgende refereret til som ROI). Simon Cotterrell udtaler: ”[…] It tells me that the people 

who live here are happy, but if I am not one of them, what’s in it for me.  You have to think about what the 

objective of this project was: to encourage global enterprise to set up shop in Aarhus  Big companies will not 

drop by because you smile, but they will drop by if you have a workforce of progressive thinkers and a city-

wide culture for innovation and collaboration.” (Bilag 5, Simon Cotterrell: 147). Derfor besluttede 

kommunen og brandingbureauerne at udvikle et nyt slogan. Dog er et destinationbrand, ifølge Bill Baker, 

meget mere end et slogan (afsnit 3.2 ’Citybranding’). Slogannet er blot den immaterielle del af brandet og 

en del af det, der kan bruges til at markedsføre og synliggøre Aarhus’ nye identitet og internationale 

potentiale. Den materielle del, byens arkitektur, kulturelle tilbud osv. samt indbyggernes værdier og byens 

identitet er det, der vægter højest (afsnit 3.2 ’Citybranding’).   

 

Når et nyt citybrand og en ny identitet etableres, er et af de vigtigste elementer for et succesfuldt citybrand 

involvering af borgerne. Det er vigtigt, at borgerne kan genkende sig selv i den kommunikerede identitet, 

og at den rummer de kvaliteter borgerne selv peger på som de vigtigste. Som nævnt er det Ifølge Baker 

vigtigt, at tage højde for borgernes følelser, når man udarbejder et nyt citybrand, da manglende støtte fra 

borgerne kan have indflydelse på den endelige markedsføring (afsnit 3.2 ’Citybranding’). Borgerinvolvering 

har derfor været et vigtigt fokuspunkt i udarbejdelsen af strategien og slogannet. Målet, om at verden i 

fremtiden skal få øjnene op for, hvad Aarhus er og kan, skal derfor nås ved at engagere, involvere og 

motivere borgerne i den nye identitet. På den måde kan byen, ifølge kommunen, i fællesskab løfte opgaven 

om at tiltrække nye mennesker og virksomheder. Udover et tæt samarbejde med borgerne arbejder Aarhus 

Kommune på at etablere flere og bedre samarbejdsaftaler på tværs af ikke blot kommunen, men også 

regionen. Kristian fra VisitAarhus understreger også, at det er en del af hele Aarhus’ turismestrategi at sige 

’vi’ frem for os. Det er ifølge ham vigtigt at byen agerer sammen for at kunne holde sig konkurrencedygtige 

og få mest ud af ressourcerne (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 115). På baggrund af denne indstilling til 

borgeinvolvering og samarbejde på tværs, valgte Aarhus Kommune i løbet af foråret 2011 at afholde 43 

fokusgrupper med omkring 1.500 borgere. Disse involverede både almindelige borger, medarbejdere og 

virksomheder inden for flere sektorer. Formålet med fokusgrupperne var at klarlægge Aarhusianernes egen 

opfattelse af byen, dens styrker, og hvor den burde bevæge sig hen i fremtiden. Ifølge Chernatony er det 

vigtig at udvælge og fremhæve nogle USP’er, som byen kan slå sig på (afsnit 3.1 ’Nationbranding’).  For at 

finde ud af hvilke USP’er byen skulle sælge sig på, stillede Aarhus Kommune sig selv og fokusgrupperne 

spørgsmålet: ”what is it that Aarhus does best, that customers seek most, that sets us apart from 

competing cities?” (Aarhus Kommune 1: 2). På baggrund af dette spørgsmål og de mange deltageres svar 

grundlagde kommunen den nye identitet og strategi. Strategiens hovedfokus og omdrejningspunkt blev 

tiltrækning af talent og erhvervsturisme (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 131).  
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5.1.1 De fire USP’er og den nye målgruppe 

For at styrke markedsføringen af Aarhus som en konkurrencedygtig, international destination for 

erhvervsturisme har kommunen, GBC og GC undersøgt, hvilke USP’er der gør Aarhus stærkest i forhold til 

netop dette fokus. På baggrund af de mange afholdte fokusgrupper har kommunen udvalgt og formuleret 

fire unikke og anderledes USP’er, som skal formidle og kommunikere Aarhus’ identitet. Alle fire USP’er har 

innovation, nytænkning og samarbejde som fællesnævner. Som nævnt er innovation, ifølge Simon Anholt, 

et af de parametre inden for citybranding, der kan skabe størst succes, da det ikke kun er med til at 

differentiere byen fra konkurrenterne, men også skaber vækst for virksomhederne i byen (afsnit 3.1 

’Nationbranding’). Det første USP er, at Aarhus er en by der påtager sig store udfordringer. Verden er i 

konstant forandring, befolkningen i den vestlige verden bliver rigere, og jordens befolkning lever i 

gennemsnit længere end tidligere. Alt dette skaber nye udfordringer, når det kommer til produktivitet, 

sundhedssystemet, energi og fødevarer. Aarhus har, ifølge strategien, stærke kompetencer indenfor alle 

fire områder. Denne udtalelse understøtter de med at ca. 87 pct. af al omsætning indenfor vindindustrien 

stammer fra virksomheder i Aarhusområdet. Generelt slår strategien på netop bæredygtige energiløsninger 

indenfor både vind, vandeffektivitet og varmeområdet. Inden for Madområdet bruger strategien blandt 

andet virksomheden Agro Food Park, der rummer 3.000 medarbejdere, som argument og eksempel for 

Aarhus’ succes indenfor netop denne sektor. Derudover er flere af Region Midtjyllands største 

madproduktionsselskaber placeret i og omkring Aarhus. Dette betyder derfor, at der indenfor 

fødevaresektoren eksisterer tilgængelige forsyningskæder, der effektivt kan levere produkter fra start til 

slutbrugerne. Udover ovenstående har Aarhus de seneste år foretaget store investeringer på 

sundhedsområdet. En af de største investeringer på dette område er Aarhus Universitetshospital, der, 

udover at servicere Region Midtjyllands mange borgere, også fungerer som forskningscenter. Hospitalet 

skal over de næste 5 år udbygges med 232.000 m2 og bliver dermed Nordeuropas største hospital. 

Slutteligt er Danmark rangeret som verdens nummer et inden for kommerciel produktivitet (Aarhus 

Kommune 1: 8). Det skyldes, ifølge rapporten, at virksomhederne i Danmark, udover at være gode til at 

skabe de bedste produkter, også er de mest effektive, når det kommer til produktionen. McKinsey 

vurderer, at lande fremover skal vækste 30 pct. på baggrund af øget arbejdskraft og 70 pct. på baggrund af 

produktivitet for at kunne skabe vækst i BNP. Dog oplever Danmark og Vesteuropa et generelt fald i 

arbejdsstyrken, og det forventes derfor, at næsten al vækst skal skabes gennem øget produktivitet. Derfor 

arbejder de aarhusianske virksomheder konstant på at skabe innovative løsninger og metoder, der kan 

forbedre deres forretningsmodeller (Aarhus Kommune 1: 8-9).  

Det andet USP Aarhus vælger at sælge sig på er, at Aarhus er en by der samarbejder. Som tidligere nævnt er 

det et statement, mange citybrands bruger, men som kun få kan leve op til. Ifølge citybrandingteorierne er 
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netop samarbejde en essentiel del af et godt citybrand. Baker understreger, at samarbejde om 

markedsføringen af byer er med til at skabe involvering af de borgere og aktører, der bor og arbejder i 

byen. Ved at involvere og skabe opbakning fra alle partere i byen etableres der større chance for 

overensstemmelse mellem den interne identitet og den eksterne imageopfattelse (afsnit 3.2.1 

’Partnerskaber og samarbejde’). Ifølge Aarhus Kommune er muligheden og ønsket om at samarbejde i 

Aarhus så stort, at det er en del af alle processer. Dette skyldes mest af alt byens størrelse, som gør, at 

befolkningen og medarbejderne i og omkring byen kender og stoler på hinanden. Et andet argument for 

valget af dette USP er, at der, blandt borgerne i Aarhus, er et højt videns- og intelligensniveau, der skaber 

respekt og forståelse for nye input og idéer. Samarbejde på tværs af byen kan, ifølge rapporten, kun lade 

sig gøre, fordi byens borgere og virksomheder alle deler en fælles tro på, at de bedste resultater skabes i 

ikke-hierarkiske miljøer med plads til kritisk tænkning og konsensusdrevne beslutningsprocesser. Alt i alt 

betyder samarbejdstilgangen, at Aarhus bliver mere konkurrencedygtig, da virksomhederne kan få adgang 

til ressourcer og viden, der ellers ikke havde været tilgængelig. Netop denne samarbejdstilgang og 

fordelene herved vil blive introduceret i afsnit 6.2 ’Innovation og netværk’ og 6.3 ’Samarbejde i praksis’.  

De sidste to USP’er der, ifølge rapporten, adskiller byen fra konkurrenterne, omhandler Aarhus og 

aarhusianernes evner til at eksperimentere, gentænke og knokle hårdt for at skabe nye muligheder. Selvom 

rapporten fastslår, at Aarhus ikke kan og vil sammenligne sig med kreative byer som Berlin og London, 

eksisterer der i byen en kreativ ånd, som, i en kommerciel kontekst, formår at skabe og designe løsninger 

på ikke bare byens men verdens udfordringer. Kreativiteten og evnen til at være innovativ eksisterer ikke 

kun indenfor de kreative industrier, men på tværs af alle sektorer. Derudover handler innovation for 

aarhusianerne ikke kun om at skabe helt nye produkter og forretningsmodeller men om at implementere 

forbedrende forandringer helt ind i selv de mindste processer (Aarhus Kommune 1: 11-12). 

De fire USP’er danner rammen om byens nye identitet der, overordnet set, forsøger at positionere Aarhus 

som en innovativ og nytænkende by. Til at understøtte dette er begrebet ’City Wide Innovation’ blevet 

udviklet. Ifølge kommunen er en af byens største styrker fleksibilitet og nærhed, og det er netop dette, der 

danner rammen for, at intelligent arbejdskraft og medarbejdere på tværs af brancher kan skabe 

tværgående partnerskaber og innovation. Som begrebet også udtrykker, er den innovative tankegang en 

del af alle brancher og processer: (1) Indbyggerne støtter op omkring udviklingen af nye metoder ved at 

involvere sig i produkt- og designudvikling samt fokusgrupper, (2) virksomhederne er villige til at bruge de 

nødvendige ressourcer til at skabe nye muligheder, (3) forsknings- og uddannelsesinstitutionerne arbejder 

for konstant vidensdeling og (4) de lokale aktører i Aarhus skaber hele tiden nye kontakter og 

netværksgrupper på tværs (Aarhus Kommune A5). Sammen med de fire USP’er skaber City Wide Innovation 

et stærkt fundament og en god forklaring på, hvorfor de eksterne interessenter såvel som aarhusianerne 

ikke skal tvivle på Aarhus’ muligheder og potentiale. For at tydeliggøre kommunikationen har kommunen 
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sammenkogt de fire USP’er til et fælles løfte: ”Århusområdet skaber udvikling for mennesker, virksomheder 

og hele industrier ved at invitere dem ind i et innovativt økosystem, der er bredere og mere effektivt end 

noget andet sted i verden” (Aarhus Kommune A4). Kommunen anderkender, at det er et modigt og 

ambitiøst løfte men mener, at Aarhus, på baggrund af de overstående argumenter, har det der skal til for at 

realisere løftet. 

På baggrund af de fire udvalgte USP’er, Aarhus’ løfte og strategiens internationale fokus har kommunen 

udvalgt fire primære målgrupper: internationale virksomheder, medarbejdere, turister og studerende 

(Aarhus Kommune 1: 4). Ifølge strategien er det vigtigt, at Aarhus fokuserer på udvalgte målgrupper i stedet 

for at prøve at være alt, for alt for mange (Aarhus Kommune 1: 14). Denne tankegang går hånd i hånd med 

VR-strategien og de tidligere, knapt så profitable, erfaringer med det modsatte. Aarhus er i Danmark kendt 

som en studieby med et ungt og livligt miljø, og netop dette nævner borgerne som en af byen vigtigste 

kvaliteter. Dette skyldes, blandt andet, at de studerende tilbydes dygtige professorer, gode faciliteter og 

muligheder for at styrke deres kompetencer og faglige baggrund. At tiltrække flere internationale 

studerende til Aarhus vil, udover flere indbyggere og et mere internationalt miljø, også bidrage til en øget 

interesse samt investeringer fra internationale virksomheder (Aarhus Kommune 1: 4). Det samme vil en 

bredere, mere international arbejdsstyrke. Derfor fokuserer kommunen i høj grad på tiltrækningen af netop 

disse to målgrupper. Da både de internationale medarbejdere og studerende skal flytte deres liv til et andet 

land, er der mange parametre og krav, som spiller ind. Derfor vælger Aarhus ikke kun at slå på det faktum, 

at byen har en faglig stærk studie- og arbejdskultur, men også på byens historie, shopping- og 

restaurantmuligheder, kulturlivet, trygge og sikre omgivelser samt et familievenligt miljø. Den tredje 

målgruppe er virksomhederne, og som nævnt er en veluddannet arbejdsstyrke og kompetente 

medarbejdere et vigtigt parameter for tiltrækningen af virksomheder. Et andet vigtigt parameter her er 

prioritering af ressourcer indenfor de sektorer, hvor Aarhus er stærkest. Ved at fokusere ressourcerne 

yderligere øges chancen for at tiltrække virksomheder, der vil investere, fordi de ser et potentiale i den 

akademiske ekspertise og de kompetencer, som erhvervslivet og medarbejderne i Aarhus kan tilbyde. 

Samtidig skaber det, at der allerede eksisterer velfungerende, lokale forsyningskæder, stor værdi, da de 

potentielle nye virksomheder derfor entrerer et marked med leverandører og producenter af høj kvalitet 

(Aarhus Kommune 1: 5). Den sidste målgruppe, strategien vælger at fokusere på, er internationale turister 

og besøgende. Hvor fokus tidligere har ligget på ferieturister, vælger Aarhus nu at fokusere ressourcerne 

omkring to områder: weekendturisme og erhvervsturisme. Da erhvervsturisme er denne opgaves 

hovedfokus og en stor del af den nationale profileringsstrategi, vil weekendturismen ikke blive inkluderet i 

analysen. Ifølge rapporten har Aarhus større succes indenfor erhvervsturisme, end de har indenfor 

ferieturisme. Derfor er tiltrækning af konferencer, kongresser, udstillinger, messer og møder i centrum, når 

Aarhus fremover brander sig (Aarhus Kommune 1: 6).  
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For at kunne måle på effekten af strategien og for at sikre at Aarhus kan opbygge og opretholde et niveau, 

der stemmer overens med citybrands af samme størrelse, har kommunen formuleret nogle helt konkrete 

målsætninger. Da Aarhus’ nye brand er det, de kalder et ’vækstbrand’, er formålet, at byen frem mod 2030 

skal vokse med 75.000 indbyggere, 50.000 arbejdspladser, 50.000 boliger og 10.000 studerende. Selvom 

Aarhus er en af Danmarks hurtigst voksende byer, virker disse målsætninger umiddelbart meget ambitiøse. 

I rapporten ’Viden til vækst’ fremgår det, at Aarhus de seneste ti år er vokset med ca. 15.000 indbyggere og 

20.000 arbejdspladser. Dette svarer til en vækst på 1.500 indbyggere årligt. Hvis Aarhus skal nå målet om at 

vokse med 75.000 indbyggere i 2030, skal byen vokse med ca. 4.100 indbyggere om året (Aarhus Kommune 

2, 2010: 3). Kommunen er klar over at målsætningerne er ambitiøse, men de har troen på, at den nye 

strategi har potentialet for at nå i mål (Aarhus Kommune A3). Rapporten ’Viden til vækst’ fokuserer på de 

konkrete, erhvervsrettede initiativer, som Aarhus Kommune skal arbejde på frem mod 2030. Da rapporten 

primært omhandler innovation, samarbejde og vækst, vil denne rapport blive analyseret i afsnit 6.5 ’Viden 

til vækst’. 

 

5.2  Et nyt fælles slogan 

Aarhus Kommune valgte i forbindelse med den nye strategi, at skifte byens 74 år gamle slogan ’Smilets by’ 

ud med et nyt og mere internationalt slogan. Selvom et slogan og et logo, som nævnt i afsnit 3.2 

’Citybranding’, ikke er nok til at skabe et destinationbrand, får slogans og visuelle identiteter større og 

større betydning. Som nævnt blev identiteten og Aarhus’ USP’er fundet på baggrund af fokusgrupper med 

1.500 borgere. Både kommunen og Simon Cotterrell giver i rapporten og i deres interviews udtryk for 

borgerinddragelsens vigtighed for succes. Ifølge Simon opdagede de, at byen var fuld af folk, der havde en 

sund utilfredshed med status quo og ønskede at gøre ting bedre (Bilag 5, Simon Cotterrell: 147). Det nye 

slogan skulle, i overensstemmelse med den nye strategi, kommunikere og synliggøre Aarhus’ store 

erhvervspotentiale internationalt. Ifølge kommunen skaber aarhusianerne og Aarhus by fremskridt hver 

dag, og byen rummer mange kreative og innovative borgere, der er dygtige til at netværke på tværs af 

sektorer. Det var på baggrund af disse argumenter, at slogannet ’Aarhus. Danish for progress’ blev udviklet. 

Hvor det danske slogan ’Smilets by’ mest appellerede til danskerne, har det nye slogan stærkere 

international gennemslagskraft. Derfor inviterer slogannet internationale interessenter til at skabe 

fremskridt i fællesskab. Ifølge kommunen, GBC og GC indeholder slogannet og ordet ’progress’ i sig selv 

mange kvaliteter. Først og fremmest fortæller det, at der er tale om en dansk by, hvilket vil skabe forståelse 

hos en målgruppe, der formentlig ikke har hørt om byen før. Derudover kan ordet ’progress’ tolkes på 

mange måder, og fremskridt kan derfor være udtryk for små justeringer såvel som store forandringer. Det 

er seriøst, realistisk og indeholder et løfte, der er relevant for alle interessenter (Aarhus Kommune 1: 18-

19). Da identiteten og det nye slogan var fastlagt, skulle der tilrettelægges en plan for implementeringen. I 
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forbindelse med denne proces valgte Aarhus Kommune at stifte organisationen ’Aarhus Marketing Alliance’ 

(i det følgende refereret til som AMA). I overensstemmelse med Aarhus’ netværkstankegang er alliancen 

opbygget af aktører og organisationer, der allerede arbejder for at markedsføre Aarhus som destination for 

erhvervsturisme. Alliancen består af: Radisson Blu, Aarhus lufthavn, VisitAarhus, ARoS, Cityforeningen, 

Aarhus Universitet og Sport Event Aarhus. Ved at samle disse kan kommunen få størst udbytte af deres 

netværk. Tanken bag udviklingen af alliancen er, at aktørerne ved at samarbejde kan skabe en stærkere og 

mere koordineret markedsføring samt en synergi imellem de indsatser og projekter, som byens mange 

aktører arbejder på. Dog er alliancens vigtigste formål at sikre, at alle samarbejdspartnere og aarhusianske 

aktører arbejder ud fra et internationalt udgangspunkt (Aarhus Kommune 1: 22).  

 

Ifølge rapporten er det vigtigste for at skabe en succesfuld implementering konstant demonstration af de 

fire USP’er og den værdi, identiteten kommunikerer. For at fange og fastholde interessenternes interesse 

skal AMA derfor sikre, at der er overensstemmelse imellem den identitet og det narrativ, som kommunen 

kommunikerer, og byens egentlig identitet. Ifølge AMA skal borgerne informeres og involveres. Derudover 

skal interessenterne først og fremmest oplyses om byens identitet og opfordres til at undersøge mere. Når 

de opsøger yderligere information, enten ved at besøge byen eller undersøge online, skal det være let for 

dem at genkende den kommunikerede identitet. Når interessen er fanget og etableret, skal det være let for 

interessenterne at komme i kontakt med aktører, kommunen osv. og blive integreret i byen (Aarhus 

Kommune 1: 21). Derfor arbejder AMA ud fra en ambassadørstrategi, hvor byens store aktører går forrest 

og er med til at fortælle den nye historie om Aarhus. Til det formål er der blevet udviklet en fælles visuel 

identitet som alle virksomheder i byen frit kan benytte i deres markedsføring. Ifølge rapporten er det netop 

byens virksomheder, befolkning og institutioner, der skal kommunikerer og aktivere brandet internationalt. 

Den fælles visuelle identitet er fleksibel og tager højde, for at virksomhederne skal kunne tilpasse den til 

deres øvrige kommunikation og egen virksomhedsidentitet. Den visuelle identitet består af underslogannet 

’Aarhus’, og ’us’-delen fra ’Aarhus’ er særligt markeret, så den står frem fra resten af slogannet. Se 

nedenstående eksempler for den visuelle identitet og brugen af underslogannet.  

 

  



37 
 

 

På den måde understreger og understøtter slogannet dermed det ene af de fire USP’er, nemlig den 

samarbejdskultur, Aarhus slår på som en af deres største styrker (Aarhus Kommune 1: 24-26). Aarhus 

Universitet er en af brandambassadørerne, og de har udviklet slogannet ’Be an expert with Aarhus’. 

VisitAarhus’ slogan er nu ’Take a moment with Aarhus’, og de bynære havnearealer har ændret deres 

slogan til ’Expand with Aarhus’ (Aarhus Kommune A2). Tanken bag er, at ’with us’ skaber eksplicit call to 

action hos interessenterne og viser aarhusianernes villighed til at arbejde på tværs. Dermed inviterer 

aktørerne de internationale interessenter til at investere tid og penge i byen. Der er ingen krav eller regler 

om, hvorvidt virksomhederne skal gøre brug af identiteten, men ved at udvikle en fælles platform inviterer 

kommunen og AMA alle til at blive en aktiv del af markedsføringen.  

 

5.2.1 Udfordringerne 

Slogannet, der blev lanceret d. 24. august 2011, har haft hård modvind fra start og været omdrejningspunkt 

for en debat, der hurtigt spredte sig tværs af Danmark. Kritikken er fokuseret omkring flere ting. Den 

største kritik kommer fra aarhusianerne og går på, at udviklingen af sloganet på 1 million kroner har været 

alt for dyr. Derudover kritiseres det blandt andet for sin brug af Danish, da wienerbrød mange steder i 

udlandet går under samme betegnelse (Jyllands-Posten, 2011). Line Gerstrand Knive erkender, at slogannet 

og implementeringen af dette ikke blev modtaget som forventet. Til spørgsmålet om hvorvidt hun har en 

god fornemmelse efter implementeringen af strategien, svarer hun: ”Nej, det har været meget blandet vil 

jeg sige […] Der var meget negativ omtale og fokus på, at det hele handlede om wienerbrød, og at vi havde 

brugt 1 million på sloganet, etc.” (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 133). Modtagelsen af slogannet, som 

blev udviklet med udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes egen opfattelse af Aarhus, opnåede 

derfor ikke den ønskede reaktion og opbakning, som oprindeligt var målet. Ifølge Simon Cotterrell handler 

en bys identitetsopbyggelse kun lidt om slogans og logoer og meget om konstant demonstration og 

kommunikation af de styrkepunkter, byen slår sig på. Ifølge ham er slogannet ’blot’ en fælles betegnelse, 

som aarhusianerne kan støtte sig op af (Bilag 5, Simon Cotterrell: 147). Også Line udpeger slogannet som 

den mindst vigtige del af strategien, men erkender også, at det, grundet dets synlighed, er det, borgerne 

lægger mærke til (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 131). Men selvom slogannet, set med eksperternes 

øjne, blot er en mindre del af den nye strategi, endte det med, at strategien, målsætningerne og ikke 

mindst historien bag forsvandt i mediestormen og wienerbrødskritikken. Aarhusianernes mangel på 

opbakning har derfor stor indflydelse på kommunens muligheder for at skabe et samlet og stærkt brand 

udadtil.  
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I afsnit 3.2.2 ’Kommunebranding’ blev Lars Sandström og hans model ’De fire interessentbrands i 

kommunebranding’ introduceret. Selvom Sandströms model omhandler generel kommunebranding, 

internt såvel som eksternt, og Aarhus’ strategi udelukkende fokuserer på tiltrækning af internationale 

stakeholders, er modellen brugbar, da det overordnede mål er det samme = at skabe et succesfuldt 

kommunebrand. Sammenligner vi Sandströms model, de fire interessenter og hans råd til hvordan 

kommunen bedst muligt kan skabe en succesfuld kommunikation til disse, er det tydeligt, at borger-

brandet enten er blevet glemt eller nedprioriteret i implementeringen. Selvom aarhusianerne blev 

involveret i selve kortlægningen af strategien, er de efterfølgende blevet ’glemt’, og ressourcerne blev 

brugt på andre formål. Umiddelbart er der tre vigtige parametre, der har påvirket implementeringens 

succes. Det mest elementære er, at der ikke har været afsat nok ressourcer. Ifølge Line har der derfor ikke 

været nok penge til at sikre en god implementeringen. En afledt effekt af dette er, at slogannet og den 

visuelle identitet derfor har været den primære kommunikation til borgerne, og det er ifølge Line langt fra 

nok. Indsigt og forståelse for strategien bag er elementært for at skabe opbakning og derfor skulle historien 

bag være blevet kommunikeret tydeligere (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 132). Den manglende 

kommunikation har gjort at citybrandet er blevet misforstået. Strategien, der er udarbejdet med fokus på 

erhvervslivet og erhvervsturisme, er ikke blevet opfattet som et erhvervsrettet tiltag, men i stedet blevet 

opfattet som om, at aarhusianerne ikke længere må kalde sig smilets by. Ifølge Line og Kristian skal 

borgerne stadig se sig selv som glade borgere i en glad by. De skal bare også se sig selv som veluddannede 

og kompetente borgere, der har andet at byde på end blot at være rare (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 

2014: 132). Ifølge Kristian kan ’Smilets by’, selvom det fungerer lokalt i Aarhus, ikke fungere i en 

forretningsmæssig kontekst. (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 126). Simon Cotterrell er enig i det tidligere 

slogans svagheder (Bilag 5, Simon Cotterrell: 2). Ifølge Simon er det også en fejl, at man fra Danmarks side 

primært har markedsført Danmark som værende København og ikke har udnyttet muligheden for at 

udbrede opfattelsen af, hvad Danmark er og kan og øge væksten inden for turismebranchen generelt. 

Simon understreger, at Aarhus ikke behøver at blive en storby som København for at få succes, men at den 

skal være en vigtig b ved at tilbyde nogle muligheder, som folk efterspørger (Bilag 5, Simon Cotterrell: 150). 

Det sidste parameter, der havde indflydelse på borgernes holdning, var manglende krisehåndtering, og at 

der fra politisk side ikke var nogen, der turde forsvare det nye brand. Derfor fik de mange rygter om, at 

selve slogannet havde kostet 1 million kroner lov til at fortsætte uden nogen egentlig indgriben (Bilag 3, 

Line Gerstrand Knive, 2014: 132-133).  

 

Løsningen på de mange problemer internt i Aarhus er, ifølge Line, borgerkampagner, der kan fortælle, hvad 

der menes med ’Aarhus. Danish for progress’. ”Alle, der får historien bag brandet, syntes, at det er fedt, og 

de kan se sig selv i det” (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 133). Indtil nu har det eneste tiltag på 

borgerfronten, som tidligere nævnt, været ambassadørstrategien. Der skal dog større fokus på netop 



39 
 

involvering af borgerne fremadrettet. Line udtaler, at kommunen endnu ikke ved, hvilke tiltag der skal til 

for at løse problemerne, men understreger, at det er vigtigt, at borgerne får indsigt i kommunens opfattelse 

af borgerne som innovative og progressive, samt en større viden omkring Aarhus’ udvikling. Herunder det 

faktum, at Aarhus kommer til at have Nordeuropas største hospital, at der kommer et nyt energicenter på 

havnen, og at 3 ud af 5 danske arkitektur eksportydelser kommer fra Aarhus. Ting, som ifølge Line, vil gøre 

borgerne stolte. Selvom Line erkender, at kommunen har en stor del af skylden, når det kommer til 

strategiens hidtil manglende succes, forklarer hun, at kritikken og modgangen ikke var helt uventet. ”Når 

man laver noget som er nyt og som har lidt kant, så er det helt normalt, at der altid vil være nogle der er 

imod” (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 133). Ifølge Simon Cotterrell vil de fleste kritikkere og 

modstandere med tiden vænne sig til slogannet, da det ofte på sigt bliver en del af kulturen (Bilag 5, Simon 

Cotterrell: 148-149). Derudover forklarer Line, at implementeringen af en ny strategi er en langsigtet 

proces, og at det kan være svært at forene med regionen og regeringens forventninger om, at der skal 

skabes konkrete resultater efter blot tre måneder. Aarhus Kommune har også svært ved at finde isolerede 

tal på, hvilken vækst der reelt skyldes den nye citybranding. Aarhus oplever generelt vækst i forhold til 

tilflytninger og investeringer. Derudover rummer kommunen en stor mængde af aktører, der alle er med til 

at tiltrække udefrakommende interessenter. Hvilke af disse der bruger ’With us’ og den visuelle identitet er 

svært at holde styr på, da aktørerne blot kan bruge brandet uden tilladelse, og væksten kan langt fra 

tilskrives citybranding alene (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 132). 

 

5.3 Erhvervsturismen og mødemarkedet i Aarhus 

Som tidligere nævnt er erhvervsturismen og mødemarkedet et af de områder inden for turismen, hvor der 

fremadrettet skal lægges flest kræfter. Det skyldes, at vækstmulighederne netop her er ekstra store. 

Årsagerne bag vækstpotentialet er mange, men nogle af de vigtigste faktorer er, at mødemarkedet, 

grundet mødeturisternes store døgnforbrug, skaber værditilvækst og jobs i ikke bare den by møderne 

afholdes i men i hele regionen. Derudover er møderne med til at skabe en innovationsplatform, hvor der 

kan skabes nye idéer og muligheder, der kan være med til at fremme erhvervet i den respektive by eller 

kommune (afsnit 4.3 ’Mødemarkedet – en vækstskaber’). Ifølge Kristian Rødbro fra VisitAarhus fokuseres 

der nu generelt mere på erhvervsturismen i Aarhus, end der gør på ferieturismen, grundet ressource-

mangel og det faktum, at erhvervsturismen, økonomisk set, skaber mere ROI (Bilag 2, Kristian Rødbro, 

2014: 120). Aarhus Kommune og VisitAarhus, som overordnet set står for markedsføring og tiltrækning af 

møder i byen, arbejder primært med kongres- og mødemarkedet og er, i overensstemmelse med 

strategien, stærkt fokuseret på talenttiltrækning og erhvervsudvikling. I samme bygning, som VisitAarhus 

holder til, er virksomheden KongresKompagniet placeret. Pakhuset på havnen rummer mere end 10 

virksomheder, hvis formål er at tiltrække flere mennesker til Aarhus. KongresKompagniet er en 
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’Professional Congres Organiser’, hvilket vil sige, at virksomheden står for at arrangere og afholde 

kongresser (Bilag 4, Lone Stouby, 2014). KongresKompagniet og VisitAarhus’ samarbejde består i, at 

KongresKompagniet er i kontakt med institutioner, forskere osv., der ønsker at byde ind på en kongres, der 

er i udbud. KongresKompagniet kontakter efterfølgende Kristian fra VisitAarhus og beder ham hjælpe med 

at byde ind på opgaven. Sammen skrives der så et bud på, hvordan Aarhus og eksempelvis institutionen 

bedst kan løse opgaven. Vinder institutionen kongressen hjælper KongresKompagniet som oftest med at 

arrangere og afholde den (Bilag 4, Lone Stouby, 2014: 136). KongresKompagniet har eksisteret i mange år 

og er nogle af de førende, og eneste, kongresafholdere i Aarhus. Derfor sidder KongresKompagniet på 

størstedelen af det aarhusianske marked. Grundet virksomhedens mangeårige tilstedeværelse bruges der 

ingen ressourcer på markedsføring. I stedet satses der på mund til mund-kommunikation, og det har hidtil 

tiltrukket tilstrækkeligt med opgaver (Bilag 4, Lone Stouby, 2014: 138-139). KongresKompagniet tager sig 

udelukkende af nationale kongresser. Det skyldes ifølge Lone ikke, at de ikke gider beskæftige sig med de 

udenlandske, men at de skaber nok omsætning i de danske. Samtidig handler det om at fokusere på det, 

der skaber størst omsætning (Bilag 4, Lone Stouby, 2014: 139). Corporate møderne er generelt 

nedprioriteret. En af årsagerne til dette er, ifølge Kristian, blandt andet, at der kan skabes større ROI 

indenfor de to områder end der kan på corporate møderne. Dette udsagn forklarer han med 

størrelsesforskellen på de tre typer møder og ud fra det faktum, at antallet af konkurrenter på corporate 

mødemarkedet er væsentlig større (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 114).  

Aarhus’ strategi spiller på viden som en af byens største styrker, og Aarhus bruger dette som 

markedsføringsredskab til at tiltrække mere talent. VR-strategien understreger, at et fagligt og 

erhvervsmæssigt højt niveau er med til at tiltrække udenlandske interessenter. Ifølge Kristian kan Aarhus 

ved at gå i en erhvervsudviklende retning skaffe flere interessenter til byen, der er interesserede i 

erhvervslivets og vidensinstitutionernes ekspertise (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 115). Kristian udtaler, at 

konferencer og kongresserne er mere oplagte til at tiltrække talent, end møderne er. Det skyldes de store 

uddannelses institutioner som Aarhus Universitet og VIA University College og de mange dygtige forskere, 

der hver især har adgang til et stort, internationalt netværk af kompetente mennesker. Det betyder, at 

VisitAarhus, i samarbejde med Aarhus Universitet og forskerne, bruger deres fælles tiltrækningskraft til at 

skaffe konferencer og kongresser. Sammen formulerer og sammensætter de tilbud til udbyderne.  Denne 

form for samarbejde er, ifølge Kristian, ikke mulig på mødedelen: ”Hvis vi går over på et corporate marked, 

så er vi ude og konkurrere på et marked, hvor vi ikke selv har, eller hvor vores indsats ikke bliver suppleret af 

andre indsatser. Det kunne være en incentive tur for Coca-Cola i London, de skulle måske tage til Aarhus og 

holde en incentive tur, og der er vi i konkurrence med resten af verden kan man sige, på lige fod. Vi 

appellerer måske bare ikke så meget til resten af verden, som Paris gør, og København gør, kan man sige.” 

(Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 115). Derudover er Aarhus, og Danmark generelt, ifølge Kristian, udfordret 
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på prisen, og det gør det også i en erhvervsmæssig sammenhæng svært for Aarhus at konkurrere 

internationalt (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 130).  

  

5.4  Delkonklusion 

Selvom Aarhus har taget først skridt på vejen mod en mere international byprofilering, er der stadig lang 

vej igen. Borgerne støtter ikke op om brandet, medierne er negative over for strategien, og ressourcerne 

mangler. Aarhus slår generelt på innovation og fremhæver samarbejde og netværk på tværs af brancher og 

sektorer, som et af Aarhus Kommunes USP’er. Kommunen begrunder dette med, blandt andet, tillid, 

respekt og forståelse blandt borgerne og imellem kommune og borgere. Den manglende opbakning fra 

aarhusianerne selv stiller dermed spørgsmålstegn ved dette USP og er med til at svække den identitet, 

kommunen ellers er så stolt af. Kommunen og brandingbureauernes bud på en succesfuld implementering 

er, som tidligere nævnt, aarhusianernes konstante demonstration af den progressive tankegang. Denne 

opgave syntes umulig uden borgernes involvering og opbakning. Strategiens primære formål er at tiltrække 

talent til byen i form af blandt andet internationale medarbejdere, virksomheder og studerende. 

Erhvervsturisme er dermed, i overensstemmelse med VR-strategien, også et indsatsområde i Aarhus. 

Aarhus arbejder primært med tiltrækning af konferencer og kongresser, men fravælger at arbejde med 

corporate møderne der, ifølge VisitDenmark, kan skabe yderligere vækst i byen.   

Hvordan Aarhus Kommune fremadrettet kan involvere borgerne, forbedre og styrke deres arbejde på 

mødemarkedet og skabe større international succes fremadrettet, vil blive analyseret senere i opgaven. Da 

innovation, netværk og samarbejde er gennemgående temaer i både Danmarks og Aarhus’ turiststrategier, 

og da Aarhus har valgt at sætte netop dette som nogle af byens vigtigste styrker, vil denne opgave først 

forsøge at dykke ned i teorierne om disse emner. Formålet med dette er at skabe en forståelse for, hvad 

innovation og netværk er, samt hvordan de to begreber kan bruges til at skabe vækst.  

 

6 Innovation og netværk 

Dette kapitel vil introducere relevante teorier indenfor innovation, netværk og samarbejde. Slutteligt vil 

kapitlet have en sektion om det kulturelle aspekt på samarbejde. Først introduceres innovation som 

begreb, og derefter redegøres der for sammenhængen mellem innovation og netværk. Dette er relevant 

for opgaven, idet den innovative tankegang netop er det, der ifølge Aarhus differentierer dem fra 

konkurrenterne. Kapitlet er blandt andet baseret på Jan Fagerbergs teorier om innovation. Han har i 

samarbejde med en lang række andre forskere skrevet bogen ’The Oxford Handbook of Innovation’. Bogen 
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er relevant i forhold til denne opgave, fordi den ikke blot kommer med egne teorier og fortolkninger men 

også forholder sig til andet teori om emnet. Derudover er der brugt en lang række supplerende teorier om 

emnet, blandt andet Frantz Dige Pedersen, som er ejer af et konsulentfirmaet ’Powerful Innovation 

Experience’, og derfor har den en anden og mere praktisk viden om innovation. Kulturafsnittet er opbygget 

på Susan C. Schneiders og Jean-Louis Barsoux’ værk om interaktion mellem kulturer. Afsnittet vil give en 

introduktion til de forskellige sfærer, der eksisterer, når der samarbejdes på tværs af kulturer. Slutteligt vil 

rapporten ’Viden til vækst’ blive introduceret, da denne viser, hvordan innovation og samarbejde er en del 

af Aarhus’ vækststrategi.  

 

6.1  Innovations teori 

Innovation er ikke et nyt fænomen. Innovation handler om at udvikle, forbedre og ændre noget som 

eksisterer og er derfor et relativt koncept som altid anses i relation til udgangspunktet. Ifølge Fagerberg 

består al innovation af en ny kombination af eksisterende idéer, evner, ressourcer, osv. 

Fagerberg skelner mellem opfindelser og innovation (Fagerberg, 2006). Opfindelser er idéen og tankerne 

bag et nyt produkt eller lignende. Innovation handler ikke blot om tanker, men om selve eksekveringen af 

disse. Hertil tilføjer han, at innovation hele tiden ændrer sig, og at det, som var innovativt engang, muligvis 

er forældet nu. Ifølge Pedersen er det en farlig tilbøjelighed at sidestille innovation med kreativitet 

(Pedersen1). Han argumenterer endvidere, at innovation er lig med fornyelse og kan forekomme i 5 former: 

et nyt produkt/produktforbedring, en ny serviceydelse/forbedring af denne, en procesforbedring, 

konceptinnovation eller præsentation af ovenstående innovation på et eller flere nye markeder. 

Nøgleordet for Pedersen er derfor nyhedsværdi i forhold til det marked, man henvender sig til.  Dertil 

tilføjer han, at der skal eksistere et behov eller en præference i markedet, da der uden en af disse ikke er 

udsigt til succes. Da mange kreative idéer ikke opfylder disse krav, kan det ifølge Pedersen ikke sidestilles 

med innovation. Küppers og Pyka mener, at vores moderne samfund og virksomheder, afhænger af 

innovation og evnen til at formere innovation til brugbar viden, produkter og services (Pyka & Küppers, 

2002). Dertil argumenterer de, at innovation gennem tiden har gennemgået tre faser; fra at være simpelt 

håndværk, til masseproduktion, til udviklingen af mere komplekse produkter. Med kompleks mener de 

både rent fysisk men også hele idéen bag produktet, fremgangsmåden, salget og de samarbejder, som 

eksisterer i forbindelse med produktet. Pedersen har udarbejdet 15 faldgrupper ved innovation, som 

virksomheder, ifølge ham, oftest bliver udsat for (Pedersen2). En af disse faldgrupper er, at man undlader 

at prøve sig frem. For at innovation kan lykkes, mener Pedersen, at det er essentielt med en iterativ proces, 

hvor man afprøver forskellige ting og bruger tidligere erfaring til at forbedre sit produkt. Derudover er det 

vigtigt, at idéen/produktet skiller sig tilstrækkeligt ud fra eksisterende produkter. Et andet problem kan 

ifølge Pedersen være, at nogle folk ikke bryder sig om forandringer. Han argumenterer, at innovation ofte 
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møder modstand både internt og eksternt, fordi mange ikke bryder sig om forandringer i noget, de synes 

fungerer godt. Slutteligt nævner Pedersen markedsføringen af innovation som værende en potentiel 

faldgruppe. Han argumenterer, at den rigtige markedsføring er essentiel, fordi innovation, som så meget 

andet, skal sælges og markedsføres på den rigtige måde. Dankbaar beskæftiger sig med innovation 

management i videnssamfund (Dankbaar, 2003). Ifølge ham er processen ofte i praksis mere præget af kaos 

og usikkerhed, men han understreger, at det netop er i kaotiske situationer, at innovation og nyskabelse 

opstår. Dankbaar omtaler to tilgange til, hvordan man ’leder’ innovation og innovative processer, som 

ifølge ham begge er vigtige i en innovations proces (Dankbaar, 2003: xvi-xvii). Mest brugt er metoden, hvor 

processen bliver opdelt i mindre faser med hver sin karakteristik og specifikke problemstillinger. Kontrollen 

vedholdes ved klare retningslinjer i hver fase og med en formel beslutningsproces ved slutningen af hver 

fase og begyndelsen af en ny. Denne metode er mest effektiv i situationer, hvor innovationsprocessen ikke 

omfatter store radikale ændringer, og hvor virksomheden stadig bevæger sig på delvis kendt territorie. Den 

anden metode har en væsentlig mere organisk struktur (ibid.). Metoden er præget af mere løst definerede 

opgaver og ansvar, horisontal frem for vertikal kommunikation og væsentlig større handlefrihed for de 

respektive arbejdere. Metoden er god til at opdage og udvikle nye og hidtil usete kombinationer og 

produkter. Metoden prøver med andre ord at skabe rammerne for menneskelig kreativitet og samarbejde, 

uhæmmet af formelle strukturer og bureaukratiske regler. Dankbaar argumenter, at disse to meget 

forskellige metoder kan bruges i forskellige stadier af innovation, men at de også er præget af, hvilke 

omgivelser, forudsætninger og formål der er for processen.  

 

6.2  Innovation og netværk 

Det helt store spørgsmål gennem tiden har været, hvordan innovation opstår. Ifølge Fagerberg er 

innovation igennem mange år blevet set som noget tilfældigt, en tilfældig idé, produktion eller lignende af 

enkeltstående individer, som ikke overordnet kunne forklares nærmere (Fagerberg, 2006). Senere har man 

anerkendt, at der ofte ligger et behov bag ønsket om at skabe noget nyt. Det var også først i løbet af det 20. 

århundrede, at teoretikerne anså teamwork som en afgørende faktor for innovation. Küppers og Pyka har 

tilsluttet sig idéen om, at innovation skabes ud fra innovative netværk og partnerskaber (Pyka & Küppers, 

2002: 18-19). De argumenterer, at resultatet afhænger af konteksten og hver samarbejdspartners speciale 

og evner. Fagerberg tilføjer hertil, at det er vigtigt at have tilstrækkelig kendskab til alternativerne i en tidlig 

fase af innovationsprojektet, og derved være åben overfor forskellige og konkurrerende ’veje’ for at undgå 

at sætte sig fast på en bestemt retning. Dette kræver dog et pluralistisk lederskab – lederskab som tilpasses 

i forhold til konteksten og den specifikke situation samt giver mulighed for flere perspektiver. I relation til 

dette betragtes åbenhed som værende en fundamental egenskab og forudsætning for innovation, især i de 

tidlige faser. Hertil understreger Fagerberg også vigtigheden i at overvåge markedet og konkurrenterne 
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nøje, da der også her kan opstå nye idéer, inputs og kilder til inspiration. Han tilføjer, at presset fra 

konkurrenterne ofte er med til at fremme innovation både hos private firmaer men også i offentlige 

instanser. Innovation er på mange måder vigtigst for mindre virksomheder, da de, grundet deres størrelse, 

har færre ressourcer og derfor er afhængige af at kunne aflæse og kommunikere med omverdenen. En 

anden faktor, som er vigtig for innovation, er frihed til at eksperimentere (Fagerberg, 2006). Denne frihed 

bør ikke kun være til stede for den gruppe mennesker, som eventuelt arbejder specifikt med innovative 

løsninger, men også i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere og kommunikationskanaler. Disse 

partnerskaber kan udvikle sig til stærke netværk, hvori innovation kan opstå som et resultat af 

samarbejdet. Dog understreger Fagerberg, at det er vigtigt at huske, at sammensatte grupper og netværk, 

såvel som interne grupper, kan sætte sig fast på én bestemt retning, også kaldet group-think (Janis, 1972). 

Ifølge Powell og Grodal har samarbejde med konkurrenter og andre virksomheder i gennem historien 

udelukkende været noget man gjorde i opstarts faser for at dele risikoen og omkostningerne ved f.eks. at 

trænge ind på nye markeder. I dag er det noget man i højere grad ser som en almen innovationsstrategi 

(Powell & Grodal, 2006). Disse interorganisatoriske partnerskaber er nu centrale og anderkende 

komponenter i mange virksomheders strategi. Powell og Grodal argumenterer altså for, at der i innovation 

ses en tendens til, at der er en stor afhængighed af eksterne ressourcer indenfor bl.a. research og udvikling 

(R&D) ofte i form af national og internationale konkurrenter, universiteter, offentlige instanser, kunder og 

lignende (ibid.). Udviklingen i disse samarbejdsrelationer ligger altså i, at man førhen samarbejdede for at 

indtage nye markeder og nu i højere grad samarbejder med et mere langsigtet perspektiv og med fokus på 

innovation og udvikling af nye idéer, produkter osv. Samarbejde og netværk er altså en stigende tendens, 

når man taler om innovation og et middel, som organisationer bruger til at udveksle ressourcer og i 

fællesskab udvikle nye idéer, produkter og færdigheder. Powell og Grodal argumenterer, at virksomheder, i 

brancher hvor innovation spiller en stor rolle, har svært ved at bevare førerpositionen i en længere periode. 

På disse markeder er samarbejde og netværk et must for innovation, fordi viden er altafgørende for at 

forbedre konkurrenceevnen. Ved at have adgang til et mere varieret sæt af aktiviteter, oplevelser og 

samarbejdspartnere, udvides organisationens ressource- og vidensgrundlag. Netværket giver organisation-

erne mulighed for at lære fra en bredere pallette af erfaringer, kompetencer og muligheder, og det er ifølge 

Powell og Grodal her, de innovative idéer opstår (Powell & Grodal, 2006). Yderligere argumenterer de, at 

stærke samarbejdsbånd skaber grobund for større fælles engagement og mere indgående udveksling af 

dybdegående information. Organisationer med mange og knapt så stærke netværk er ofte meget dygtige til 

at dele og optage store mængder af forskellig viden og udvælge, hvad der er relevant. Der findes mange 

former for netværk og hvert tilfælde har sine egne ’regler’ og forudsætninger Grabher og Powell har opdelt 

netværk i fire kategorier:  

- uformelle netværk (baseret på fælles erfaringer) 

- projektorienterede netværk (kortsigtet samarbejde med helt specifikke mål) 

- regionale netværk (tæt samarbejde som gavner et fælles samfund) 
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- forretningsnetværk (målrettede strategiske alliancer mellem to eller flere parter)   

(Powell & Grodal, 2006) 

Kategorierne kan lappe indover hinanden, være både kortsigtede og langsigtede og fungere på et lokalt, 

regionalt, nationalt eller internationalt plan. Powell og Grodal fokuserer også på forskellen mellem stærke 

og svage bånd/forbindelser mellem de involverede i disse netværk (ibid.). De definerer de stærke bånd som 

værende mellem de netværk, som regelmæssigt kommunikerer sammen, hvor svage bånd er mellem 

bekendtskaber, hvor kommunikationen er begrænset og måske endda tilfældig. Hertil argumenterer de, at 

de tætte bånd har et vigtigt socialt aspekt og giver muligheder for samarbejde og opbakning, men at de 

mere uformelle forbindelser ofte også kan bidrage til vigtige information, som er brugbar i en 

innovationsproces.  

 

6.3 Samarbejde i praksis  

Jørgensen og Beyer er forfatterne til bogen ”Samarbejde mellem organisationer” som beskæftiger sig med 

samarbejde på forskellige niveauer (Jørgensen & Beyer, 2008). Bogen er baseret på at tanken om, at 

samarbejde er hjørnestenen i yderligere organisatorisk udvikling. Forudsætningen for udvikling er tillid 

mellem parterne og motivation i form af meningsfulde mål og en fælles vision. De argumenterer, at der 

ofte kommer gode resultater ud af samarbejde, hvor partere typisk har modstridende formål, forskellig 

kultur, ingen fælles historie for samarbejde og forskellig identitet (Jørgensen & Beyer, 2008: 10). Ifølge 

Jørgensen og Beyer skal et effektivt samarbejde have en naturlig drift og være på parternes eget initiativ 

(Jørgensen & Beyer, 2008: 21). Dertil argumenterer de, at samarbejdet skal være forankret i en motivation 

og kultur, som forstår meningen og potentialet i samarbejdet og ikke blot omhandler de økonomiske 

gevinster. De understreger dog, at der findes mange former for samarbejde, som arbejder med forskellige 

formål, og at det vigtigste er, at der eksisterer et fælles mål med arbejdet. Sandstrøm arbejder også med 

relationer og samarbejde mellem virksomheder i relation til innovation og mener, at det ikke længere er en 

bæredygtig strategi at innovere og informere envejs uden at involvere kunder, forbrugere osv. (Sandström 

A2). Han mener, at et brand også er resultatet af den interaktionsproces, som eksisterer, og ikke blot et 

kontrolleret output. Dette refererer Sandström til som ’det samarbejdende brand’ (Sandström A2). Det 

samarbejdende brand stiller helt nye krav til måden at tænke og lede brands på, og dette kan gøres enten 

formelt eller uformelt. Det samarbejdende brand i den formelle form kendetegnes ved alliancer, 

partnerskaber, sponsorarter, co-branding eller lignende. Disse indeholder en aftale om at markedsføre sig 

sammen i et større eller mindre omfang og ses ofte i form af sponsorarbejde, konkurrencer og kampagner 

fra humanitære organisationer. Ifølge Sandström er det mest afgørende, at de to parter har respekt for 

hinanden og tiltro til hinanden. Yderligere finder han det også vigtigt, at interessenterne anerkender, at 

samarbejdet skal være værdiskabende for begge parter. De uformelle samarbejdende brands er 

karakteriseret af et minimum af formalitet og aftaler og er på denne måde en refleksion af virksomhedens 
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åbne og ærlige interaktion med dens interessenter. Disse former for samarbejde fokuserer ikke kun på 

kommunikation og markedsføring men også på udvikling af idéer og koncepter, debat om produkter og 

services osv. Formålet med samarbejdet er ikke altid specificeret, og processen er ofte præget af 

eksperimenter. Sandström understreger dog, at disse former for samarbejde kan være meget effektive, da 

der i højere grad arbejdes med forbrugere, kunder og udviklere, som har lysten til at deltage i projektet 

(ibid.). Udfordringen kan være at få skabt disse relationer, som ifølge Sandström kommer gennem 

kommunikation i øjenhøjde og relevans og nærhed i arbejdet. Vidensdeling er også et vigtigt aspekt af det 

at samarbejde, men mange virksomheder frygter ofte at fragive viden til konkurrenterne uden at få noget 

tilbage. Åbenhed er essentielt for at være en del af et netværk og modtage viden fra andre: ”De 

virksomheder, der giver generøst til netværk og communities, vil opleve, at de får brugbare svar, holdninger 

og løsninger mange gange tilbage”. (Sandström A2). Bramwell og Lane har beskæftiget sig med emnet 

samarbejde og partnerskaber i forbindelse med turisme, og ifølge dem er involvering af stakeholders et af 

de vigtigste elementer i en turismestrategi, og det er her samarbejde og netværk kan gøre en stor forskel 

(Bramwell & Lane, 2000). Argumentet er, at man kan opnå konkurrencemæssige fordele ved at slå 

forskellige kompetencer og ressourcer sammen. De understreger hertil, at det er vigtigt, at turismen ikke 

styres af få ledere, politikere eller lignende, men at et stort antal stakeholders får muligheden for at være 

en del af det og tage del i beslutningerne. 

 

6.4 Det kulturelle aspekt 

Når man beskæftiger sig med samarbejde og netværk er det relevant også at kigge på kultur i de forskellige 

sfærer. Kultur eksisterer på mange niveauer fra nationalkultur og regionalkultur til branchekultur, 

virksomhedskultur, professionelkultur og subkultur. Afsnittet har til formål at kortlægge de forskellige 

kulturelle sfærer, som er til stede i et samarbejde mellem virksomheder og brancher, og hvilke faktorer der 

spiller ind i disse kulturer. Argumentet for denne kortlægning er, at virksomhederne, ved at tilegne sig 

større viden om deres egen kulturelle sfære, er bedre udrustet til at samarbejde med andre virksomheder 

og deres kulturelle sfærer. Dette er specielt gældende i situationer, hvor samarbejde opstår mellem 

virksomheder og/eller brancher, som opererer indenfor forskellige områder.  

Schnieder og Barsoux arbejder med kulturer og tværkulturelt samarbejde og de udfordringer, der kan 

opstå. De argumenterer, at det ofte kan være svært at afgøre om specifikke kulturelle fænomener har 

rødder i national, branchemæssig eller virksomhedspræget kultur (Schneider & Barsoux, 2003: 51). De 

skelner mellem en række relevante kulturelle ”lag”, refereret til som sfærer, som potentielt kan have en 

indflydelse på, hvordan kultur kommer til udtryk. Hver af disse sfærer er påvirket af forskellige 

overbevisninger, værdier, adfærd, rammer og eventuelle regler og lovgivninger. Hver enkel kultur har sin 

egen måde at bearbejde problemer på, og det er disse dimensioner, som kan kulminere i et samarbejde.   
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Regionalkultur er ifølge Schnieder og Barsoux både forskellige kulturer indenfor et lands grænser samt 

eventuelle ligheder mellem lande (Schneider & Barsoux, 2003: 53-55). Som eksempel kan nævnes de 

skandinaviske lande, som har mange kulturelle ligheder på tværs af landegrænserne. Viden om 

regionalkultur kan hjælpe med at forstå, hvorfor specifikke brancher ofte centrerer sig i samme områder. 

Når man taler om regionalkultur indenfor landegrænsen spiller historie, sprog og politik ofte store roller, 

især hvis der er tale om konflikter og uoverensstemmelser. Det er ofte tydeligt i forhold til by- og 

landområder, hvor kulturer ofte er øjefaldende forskellige. Denne forskel reflekteres også ofte tydeligt i 

både virksomhedernes kulturer og de subkulturer, som eksisterer i området. Branchekultur er ifølge 

Schneider og Barsoux ofte meget iøjefaldende (Schneider & Barsoux, 2003: 57-62). De understreger dog, at 

der også kan eksistere store forskelle mellem brancher, som umiddelbart kan være svære at påpege for det 

utrænede øje. For eksempel er bankindustrien og legetøjsindustrien af natur meget forskellige, men hvor 

mange mennesker muligvis ikke i samme grad ser de store forskelle mellem bankindustrien og 

forsikringsindustrien. Forskellene mellem brancherne grunder ifølge Schneider og Barsoux (ibid.) i 

forskellige opgavemiljøer, så som de respektive produkter/services, beslutningsprocessen i branchen, 

teknologiniveauet, markedets karakteristik, og hvorvidt branchen er reguleret af diverse lovgivninger. 

Virksomhedskultur er et af de mere kendte kulturområder, da det er et begreb, som man har brugt og 

undersøgt siden 1980’erne (Schneider & Barsoux 2003: 68). De argumenterer, at virksomhedskultur ofte er 

præget af både national, regional og branchekultur (ibid.). Virksomhedskultur er ofte meget influeret af 

grundlæggeren/grundlæggerne af virksomheden, de respektive ledere, virksomhedens historie og 

udviklingsstadie (Schneider & Barsoux, 2003: 71). Derudover er der også eksterne faktorer, som kan spille 

en rolle, så som markedet, forbrugerne og konkurrenterne. Der er som oftest en sammenhæng mellem 

virksomhedskultur og nationalkultur, og den rigtige kombination af disse kan skabe konkurrencemæssige 

fordele for virksomheden. Den professionelle kultur kommer ifølge Schneider & Barsoux i højere grad til 

udtryk i dag, fordi at medarbejderne oftere er en del af beslutningsprocesserne, og derfor styrkes gennem 

mere ansvar og selvstændighed (Schneider & Barsoux, 2003: 62-65). Ledelsen stoler i højere grad på, at 

medarbejderne ikke blot ved, hvordan tingene skal gøres, men også hvad der er det bedste at gøre. Denne 

tendens hænger sammen med stigningen i samarbejde og netværk, fordi det her kræver, at de enkelte 

medarbejdere har høje kvalifikationer og medbestemmelse i processenerne. Forskellene i disse kulturer er 

også mere eller mindre branchebestemte og endda også virksomhedsbestemte. Forskellene kommer til 

udtryk i værdier, kvalifikationer, adfærd og andre skrevne og uskrevne regler (fx tavshedspligt, krav om 

påklædning etc.). Mission og metode er ofte det, som differentierer professionelle kulturer tydeligst fra 

hinanden. Lægers mission er at hjælpe syge mennesker gennem hans/hendes medicinske kvalifikationer, 

hvor en advokat bruger sine kvalifikationer på lovgivningen og retssager. Dette betyder dog ikke, at de to 

ikke potentielt kan arbejde sammen, men det er vigtigt at være bevist om, at de har forskellige 

udgangspunkter i deres professionelle kultur. Funktionel kultur tager udgangspunkt i den funktion, den 

enkelte medarbejder og afdeling har i virksomheden fx økonomi, marketing, R&D og produktion. Der kan 
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ifølge Schneider og Barsoux være meget store forskelle på, hvordan de forskellige funktionelle kulturer 

arbejder og håndterer en opgave og/eller udfordring (Schneider & Barsoux, 2003: 65-68). Hvor 

produktionsfolk måske er mere praktiske og agerende i deres tilgang er, økonomifolk måske mere 

analyserende af natur. Disse forskelle grunder i de forskellige opgavers natur. Funktionel kultur hænger på 

mange måder sammen med både branchekultur og professionel kultur.  

 

6.4.1 De kreative erhverv 

De kreative og kulturelle brancher oplever i øjeblikket stor fremgang, og netop disse brancher er ofte 

inspirationskilde for erhvervslivet, når det kommer til netop innovation og fornyelse. Ifølge Holm Pedersen 

ligger der et kæmpe uudnyttet potentiale i de kulturelle og kreative erhverv i Norden og herunder Danmark 

(Holm Pedersen, 2012). Han argumenterer, at disse erhverv er væsentlige drivkræfter for vækst, innovation 

og jobskabelse og kan øge konkurrenceevnen for landet. Han har i samarbejde med en række 

organisationer udarbejdet en bog med casesamlinger af kulturelle og kreative erhverv, som har skabt en 

kommerciel forretning med en attraktiv markedsposition, baseret på kulturelle og kreative kompetencer. 

Holm Pedersen argumenterer, at der gennem samarbejde mellem virksomheder med forskellige 

kerneområder og kompetencefelter kan skabes øget værdi og konkurrencemæssige fordele på markedet 

(Holm Pedersen, 2012: 5). Kombinationen af flere forskellige kompetencer kan betyde, at virksomheder kan 

opnå øget vækst, innovation, værdiskabelse, øget eksport og jobskabelse. 

Denne viden om de kreative erhverv og deres innovative potentiale er relevant i forhold til denne opgave, 

da der senere vil blive inddraget to cases, der fokuserer på og understreger netop dette.  

 

6.5  Viden til vækst 

På baggrund af ovenstående teori om innovation og netværk, vil dette afsnit redegøre for rapporten ’Viden 

til vækst’ (Aarhus Kommune 2, 2010). Rapporten beskriver, hvordan Aarhus gør brug af henholdsvis 

samarbejde og netværk for at udvikle innovation og tiltrække talent. Formålet med afsnittet er at etablere 

en mere dybdegående forståelse af, hvordan Aarhus Kommune og de mange aktører arbejder for at gøre 

netop dette. På baggrund af teorien og rapporten vil afsnittet endeligt slutte af med to cases, der helt 

konkret tegner et billede af innovative og netværksbaserede tiltag i Aarhus Kommune.  

Ifølge rapporten (Aarhus Kommune 2, 2010) er Aarhus den hurtigst voksende kommune i Danmark, både 

når det kommer til at skabe nye arbejdspladser og tiltrække nye indbyggere. Den største vækst er sket 

inden for service, viden og innovationsområdet. Det skyldes blandt andet Aarhus Universitet, som ligger 

blandt de 20 bedste universiteter i Europa og dermed er med til at styrke Aarhus indenfor vidensområdet. 
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Aarhus Kommune ønsker, at byen i 2030 skal være Europas knudepunkt for viden, vækst og innovation og 

skabe en af de mest eftertragtede, kompetencestærke arbejdsstyrker.  Derfor arbejder de kontinuerligt for 

at styrke byens position (Aarhus Kommune 2, 2010: 4). ’Viden til vækst’-rapporten er Kommunens endelige 

bud på, hvordan Aarhus kan nå målsætningen. Nøglen til succes er, ifølge kommunen, det de kalder 

’Aarhus-modellen’, som handler om tæt samarbejde og god kommunikation imellem Kommunen, 

virksomhederne, organisationerne og vidensinstitutionerne. Det tætte samarbejde er ikke noget, der skal 

skabes, da det allerede er, og længe har været, en del af kulturen i Aarhus. Dog kan der skabes forbedringer 

ved at sammenføre endnu flere aktører og skabe nye netværk på tværs af brancher (Aarhus Kommune 2, 

2010: 8).  

 

Som tidligere nævnt er den internationale konkurrence mellem byerne stor, og Danmark har generelt svært 

ved at konkurrere på et af de vigtigste parametre, når interessenterne skal vælge destination; prisen. Da 

Aarhus hverken kan eller vil konkurrere på dette parameter, arbejder de derfor på at forbedre og styrke alt 

fra infrastruktur, kulturelle tilbud, kvalitetsniveau og byens kompetencer. Dette vil komme både 

erhvervslivet og borgerne til gavn. For at kunne leve op til dette vælger kommunen at fokusere på 12 

fokusområder: Human ressource, innovation, forretningsudvikling og entreprenørskab, byudvikling og 

infrastruktur, kultur og fritid, arkitektur, design og konstruktion, cleantech/greentech, fødevarer, it, 

kommunikation og medier, lægevidenskab, oplevelsesøkonomi og vidensservice. Inden for hvert 

fokusområde blev der fastsat mål og konkrete initiativer, der alle skulle starte i enten 2010 eller 2011. Det 

første fokusområde, human ressource, handler om at skabe og tiltrække en stor og ressourcestærk 

arbejdsstyrke samt tiltrække virksomheder, der kan skabe et bredt spænd af interessante jobs i byen. For at 

gøre dette vil kommunen skabe nye uddannelsesmuligheder indenfor nye fagområder, skabe flere 

uddannelser til folk med lav- eller mellemlange uddannelser og skabe initiativer, der skal sikre, at færre 

dropper ud af studierne og gennemfører den fulde uddannelse.  I alt er det målet, at 95 pct. af alle børn, 

der kommer ud fra folkeskolerne læser videre. Disse initiativer og mål skal nås igennem samarbejde mellem 

Aarhus Kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Udover de nævnte initiativer vil 

Kommunen tiltrække flere udenlandske medarbejdere og få endnu flere højtuddannede til byen. Det vil de 

gøre ved at lave internationale børneinstitutioner og skoler og skabe flere boliger til netop de udenlandske 

medarbejdere. Det kræver ifølge rapporten deltagelse og opbakning fra alle de omkringliggende kommuner 

(Aarhus Kommune 2, 2010: 14-15). For at sikre at innovation og entreprenørskab er en del af det 

Aarhusianske erhvervsliv dagligt, vil Kommunen skabe bedre forhold, så virksomhederne kan blive mere 

omstillingsparate. Til det har de udviklet modellen ’triple-helix’, som er en samarbejdsmodel mellem 

Kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Flere projekter er allerede blevet etableret på 

baggrund af det tætte samarbejde, herunder Katrinebjerg, som nu fungerer som en innovativ IT-videns by. I 
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’byen’, der ligger nordvest fra Aarhus, er alt fra IT-uddannelser, forskningscentre, IT-virksomheder og 

netværksorganisationer inden for IT-området samlet (Katrinebjerg). Kommunen er i gang med at skabe 

flere innovationsmiljøer og arbejder i øjeblikket på det nye universitetshospital, Agro Food Park, Sportsbyen 

Marselis og Navitas Park, der skal være centrum for cleantech-udvikling. For at sikre at flere borgere i 

Aarhus og omegn tør starte deres egen virksomhed eller investere i deres egne idéer, arbejder Kommunen 

også på at forbedre vilkårene for nystartede virksomheder (Aarhus Kommune 2, 2010: 16).  

 

Aarhus Kommune er klar over, at byens største udfordring handler om infrastruktur. Mobilitet og en 

velfungerende infrastruktur er vigtig for at tiltrække interessenter. Jo bedre mobilitet der er i og omkring en 

by, jo større er muligheden for at dele viden, services osv. Kommunen har især fokus på at forbedre 

transportmulighederne mellem København og Aarhus og Aarhus og Hamborg. Dette gælder både fly, tog og 

busruter. Udover en god infrastruktur arbejder Kommunen på at løfte hele regionen. En generelt attraktiv 

og kompetencedygtig region vil være med til at skabe vækst i alle byer, især i de største, som i Region 

Midtjyllands tilfælde er Aarhus og Herning. Det skal ifølge Aarhus Kommune ske ved at etablere 

tværregionale projekter (Aarhus Kommune 2, 2010: 22-23). Et eksempel på et tværregionalt samarbejde er 

Aarhus’ titel som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Årsagen bag Aarhus’ kandidatur til rollen var, at byen, 

ved at vinde, kan fremhæve de mange kreative og kulturelle virksomheder, der er i og omkring byen og 

dermed styrke Aarhus’ udbud og bredde. Samtidig får byen en stor mulighed for at markedsføre sig 

internationalt og vise byen fra en af dens mest innovative og kreative sider (Aarhus Kommune 2, 2010: 42-

43). Da 2017-projektet er et eksempel på innovation, samarbejde og nytænkning vil det blive brugt som 

case i analysedelen. 

 

6.6  Delkonklusion 

Innovation er et komplekst begreb, som altid skal ses i forhold til udgangspunktet. Innovation og kreativitet 

kan ikke sidestilles men går ofte hånd i hånd, og nyhedsværdi samt efterspørgsel er vigtige parametre for at 

kunne skabe innovation. Modstand mod forandring kommer ofte på tværs af den innovative proces. 

Samarbejde og netværk som katalysator for innovation er en forholdsvis ny teori, men den er i dag en 

anderkendt metode for at opnå innovation. Tillid og motivation mellem parterne er essentielt, og 

processen skal være meningsfuld for alle parter. Yderligere er vidensdeling et vigtigt aspekt af et 

samarbejde, men mange virksomheder frygter ofte at give viden til konkurrenterne uden at få noget 

tilbage. På baggrund af den generelle viden om citybranding, redegørelsen for den danske turismebranches 

prioritering og strukturering, Aarhus strategi og udfordringer samt ovenstående teori om netværk og 

innovation vil der nu blive foretaget en analyse af Aarhus’ internationaliseringsstrategi.  
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7 Analyse  

Som nævnt i indledningen vil analysen blive opdelt i tre afsnit, som fokuserer på henholdsvis branding, 

erhvervsturisme og innovation og netværk. Baseret på foregående metode-, teori- og empiriafsnit vil dette 

kapitel analysere og diskutere Aarhus i relation til disse tre aspekter. Analysens formål er blandt andet at 

undersøge, hvorvidt Aarhus Kommune, VisitAarhus og den regionale turistorganisation Midtjysk Turismes 

prioritering og beslutninger i forhold til erhvervsturismen stemmer overens med den udvikling og det 

potentiale, som markedet rummer. Derudover er formålet at undersøge Aarhus’ brug af innovation og 

samarbejde, samt hvordan de fremadrettet kan sikre en mere succesfuld implementering af 

internationaliseringsstrategien. Første afsnit omhandler Aarhus’ brug af innovation og netværk, både i 

relation til Danmarks turiststrategier men også i forhold til den kultur, der eksisterer i Aarhus. Innovation og 

netværk bliver behandlet først idet dette er et gennemgående tema for Aarhus og derfor spiller en rolle i de 

efterfølgende analyser. For at anskueliggøre hvordan Aarhus helt konkret arbejder med netop dette, vil to 

caseeksempler blive inddraget. Det første caseeksempel omhandler 2017-projektet og er både et eksempel 

på, hvordan Aarhus Kommune byudvikler, brander og positionerer byen samt et eksempel på, hvordan 

Kommunen bruger netværks- og samarbejdsteorien til at skabe en succesfuld kulturhovedstad. Det andet 

caseeksempel omhandler i endnu større omfang innovation og netværk og er et eksempel på en mere 

uformel netværkstankegang, der ikke tidligere har været gjort brug af i byen. Derudover er det er eksempel 

på, hvordan Region Midtjylland er med til at bidrage til vækst og innovation frem mod 2017.  

Andet analyseafsnit bearbejder Aarhus’ citybranding med udgangspunkt i deres internationaliserings-

strategi. Denne del af analysen vil, blandt andet, foretage en diskussion af det nye slogan samt måden, 

hvorpå man har arbejdet med borgerinddragelse, da netop borgerne har vist sig ikke at bakke op om 

Aarhus’ strategi. Tredje del af analysen omhandler erhvervsturismen og har til formål at undersøge 

begrundelserne for, hvorfor Aarhus ikke beskæftiger sig med, blandt andet, corporate mødedelen, og om 

hvorvidt der reelt set foreligger et uudnyttet marked netop her. Dette vil ske gennem inddragelse af en 

kvantitativ spørgeundersøgelse blandt turistaktørerne, som er med til at tegne et billede af, hvorvidt der er 

efterspørgsel på netop corporate mødedelen i Aarhus. På baggrund af ovenstående vil denne opgave 

endeligt analysere sig frem til nogle konkrete anbefalinger og strategiske tiltag. Disse anbefalinger og tiltag 

er målrettet VisitAarhus og Aarhus Kommune og har til formål at tegne et billede af, hvordan man 

eventuelt kan optimere arbejdet i erhvervsturismen og udnytte de ressourcer, der er til rådighed. 

Anbefalingerne og de strategiske tiltag omhandler borgerinddragelse, krisekommunikation og 

mødemarkedet. 
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7.1 Innovation og netværksanalyse  

Dette afsnit vil analysere innovation- og netværkstankegangen i Aarhus med udgangspunkt i teorien 

frakapitel 6 ’Innovation og netværk’. Først vil vi analysere innovation og netværk på et overordnet plan i 

forhold til Aarhus’ internationaliseringsstrategi, og derefter har vi valgt at gå i dybden med to cases om 

henholdsvis Aarhus som Kulturhovedstad i 2017 og initiativet More.Creative. De to cases er eksempler på, 

hvordan Aarhus gør brug af innovation, samarbejde og netværk i relation til erhvervsrettede tiltag.  

Man kan ikke argumentere for, at der er noget innovativt i idéen om at gå fra et national til et 

internationalt mindset. Dette er et skridt de fleste byer på Aarhus’ størrelse, grundet globaliseringen, er 

nødt til at tage. Mange destinationer er i stærk konkurrence og forsøger gennem branding og rebranding, 

at etablere et stærkt brand og skabe nogle præferencer i deres målgruppe. I Aarhus’ tilfælde er der tale om 

en rebranding af strategien, da byen ’dropper’ en gammel strategi til fordel for en ny strategi og et nyt 

image. Hverken branding eller rebranding kan argumenteres at være et innovativt fænomen, men det kan 

argumenteres, at Aarhus’ nye strategi er innovativ i forhold til deres tidligere. Det nye brand er derfor, i 

forhold til Pedersens fem innovationsformer, en produktforbedring, altså en udvikling og forbedring af et 

allerede eksisterede produkt samt fokusering af det eksisterende produkt på et nyt marked. Aarhus tager, 

ifølge Kristian Rødbro, ikke længere kun de turismeorienterede briller på men arbejder også med de ting, 

der er erhvervs- og vækstudviklende (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 120). Ifølge ham har Aarhus’ fokus 

flyttet sig fra et nationalt til et internationalt perspektiv. Dette valg hænger tæt sammen med det faktum, 

at erhvervsturismen, generelt set, er kommet mere i fokus end almen ferieturisme. Både erhvervsturisme, 

innovation og partnerskaber er fokusområder for både VR-strategien, VisitDenmarks strategi og den nyeste 

vækstplan for dansk turisme. Strategien og det nye fokus kan altså næppe argumenteres at være kreativ, 

men ifølge Fagerberg, afsnit 6.1 ’Innovationsteori’, skal innovation ikke sidestilles med kreativitet men ses i 

forhold til udgangspunktet. Strategien er uden tvivl innovativ i forhold til, hvad Aarhus tidligere har gjort og 

fokuseret på i deres branding i forbindelse med ’Smilets by’. Netop dette har medført en del debat i 

medierne, fordi byens borgere blandt andet ikke bryder sig om det nye slogan (Jyllands-Posten, 2011). 

Ifølge Pedersen er modstand og manglede opbagning en ting som desværre ofte er set i forbindelse med 

innovative løsninger, fordi mange ikke bryder sig om forandringer i noget, der synes at fungere godt. 

(Pedersen2). Dette vil blive uddybet og analyseret yderligere i afsnit 7.2.2 ’Borgerinddragelse og det nye 

slogan’.  

Ifølge Pedersen er et essentielt parameter for at opnå succes gennem innovation, at der eksisterer et behov 

i markedet. Undersøgelserne bag de tre tidligere nævnte rapporter angiver, at der er et stigende behov i 

markedet for, hvad Aarhus nu tilbyder som destination, og det kan derfor antages, at der er grobund for 

succes. Nøgleordet for Pedersen er nyhedsværdi i forhold til det marked, man henvender sig til, og dette er 

også noget Aarhus ynder at beskæftige sig med. Der findes mange eksempler på Aarhus’ evner som 
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firstmover indenfor diverse kreative arrangementer, som eksempelvis Kaospiloterne, SPOT Festival, 

NorthSide, More.Creative osv. More.Creative-initiativet og Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 

vil senere i dette kapitel blive brugt som cases for at illustrere den innovative og samarbejdende ånd, der 

eksisterer i byen, samt hvordan dette kommer til udtryk i konkrete projekter.  

Et af de fokusområder Aarhus og Region Midtjylland ønsker at vægte højt i forhold til fremtidig innovation 

er uddannelse og kompetenceudvikling (Bilag 7, Ulla Hjort Andersen, 2014: 155). Med tesen ’viden skaber 

vækst og innovation’ ønsker Midtjysk Turisme at dygtiggøre arbejdsstyrken og højne uddannelsesniveauet i 

regionen. I 2011 bragte Politikken Analyse artiklen ’Uddannelse er den vigtigste vækstmotor’. I artiklen 

giver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (i det følgende refereret til som AE) deres bud på, hvordan 

Danmark kan vende den mangeårige økonomiske nedgang til fremgang i fremtiden. AE’s løsning på 

Danmarks udfordringer er større investering i kompetenceudvikling og uddannelse. Ifølge erhvervsråddet 

kan et øget fokus på netop dette være med til at skabe vækst, innovation og velstandsudvikling fremover. 

Målrettede initiativer på disse områder er ifølge AE den vigtigste vækstmotor (Andersen & Harboe, 2011). 

Det er ikke blot AE, der tror på, at uddannelse er vejen frem. I maj 2014 valgte regeringen, LO og Dansk 

Arbejdsgiversforening at afsætte 355 millioner kr. til videregående voksen- og efteruddannelse. Pengene 

skal bruges til at skabe bedre udbud af uddannelser og mere målrettet fokus på de enkeltes kompetencer 

og behov. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen udtaler: ”Regeringens mål er at gøre 

det til en tradition, at man lærer og dygtiggør sig hele livet. Det betyder, at den enkelte ansatte får 

mulighed for at søge udfordringer og spændende opgaver. Og det betyder, at virksomhederne får bedre 

medarbejdere, der kan tænke nyt og udvikle. Det er det, vi i Danmark skal leve af” (DenOffentlige, 2014). 

Idéen bag et fokus på uddannelse og kompetenceudvikling er altså ikke noget Aarhus og Region Midtjylland 

selv er kommet op med, men et af formålene med at fokusere på området er fremtidig innovation og 

stærke netværk. Ulla Hjort Andersen arbejder med kompetenceudvikling hos Midtjysk Turisme, og ifølge 

hende der er mange initiativer i gang i regionen, blandt andet en indsats indenfor turismebranchen, som 

arbejder med udvikling af salg og service, websites samt udvikling af samarbejdet mellem turistkontor og 

erhvervsserviceindsatsen (Bilag 7, Ulla Hjort Andersen, 2014: 153). Netop uddannelse inden for hotel- og 

turismebranchen er, ifølge Kristian Rødbro fra VisitAarhus, noget Aarhus mangler (Bilag 2, Kristian Rødbro, 

2014). Det vil naturligvis kræve en anden og mere omfattende analyse for at kunne konkludere, hvorvidt 

Aarhus rent faktisk skaber innovative løsninger gennem kompetenceudvikling og uddannelse. Men det kan 

konkluderes, at både Midtjysk Turisme og VisitAarhus, i overensstemmelse med AE’s løsningsforslag, 

ønsker at skabe gode rammer for det i fremtiden.  

Som nævnt i afsnit 6.2 ’Innovation og netværk’ er samarbejde og netværk anerkendt som et vigtigt værktøj 

til innovation. Det fremgår tydeligt i både rapporterne fra Aarhus Kommune, VisitAarhus og de indsamlede 

interviews, at samarbejde og netværk er en stor del af Aarhus’ ånd. Kristian udtaler sig om deres arbejde i 
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forbindelse med tiltrækningen af kongresser til byen: ”Når vi skal tiltrække en kongres indenfor et 

fagområde, så gør vi det i samarbejde med for eksempel Aarhus Universitet og eventuelt en lokal forsker, 

som rent faktisk kan tiltrække en kongres. Vi går altid ud og forsøger at tiltrække noget i samarbejde med 

andre. Det er vi meget gode til her i byen. […] vi har en strategi, der hedder sig, at vi skal agere igennem og 

sammen med andre”. (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 115). Yderligere udtaler Lone Stouby fra 

KongresKompagniet sig: ”her er du i en lille by, hvor alle kender alle, og vi er rigtig gode til at arbejde 

sammen, og det er både turistorganisationer, hoteller og bustransport, altså der er vi ikke oppe i 

København-størrelse, og det kan vores arrangører også mærke” (Bilag 4, Lone Stouby, 2014: 136). Ifølge 

Powell og Grodal giver et godt netværk organisationer mulighed for at lære fra en bredere pallet af 

erfaringer, kompetencer og muligheder, og det synes aarhusianerne at vide og udnytte. Derudover 

argumenterer brandingekspert Bil Baker (afsnit 3.2.1), at samarbejde og partnerskaber på tværs af byer og 

regioner også kan være med til at styrke byens brand og er nøglen til succesful citybranding. Uden dette vil 

en by stå svagt i forhold til dets konkurrenter. Også her er Aarhus aktiv, da byen samarbejder meget med 

resten af regionen, blandt andet i forbindelse med Midtjysk Turisme (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014). I 

relation til dette argumenterer Line Gerstrand Knive, at måden, man i Aarhus samarbejder på kryds og 

tværs af byer, brancher og virksomheder, er meget unik, delvist fordi det ofte er uden på forhånd at have 

kontrakter eller mål formuleret (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 132). De indsamlede interviews 

understreger tydeligt det faktum, at der eksisterer en tæt og personlig form for samarbejde blandt aktører 

og virksomheder i Aarhus. Samtlige informanter kender hinanden ved fornavn og kender til hinandens 

arbejde. Lone Stouby fra KongresKompagniet siger for eksempel: ”Vi byder også ind på at holde en kongres, 

som er i udbud, men det vil Kristian komme meget mere ind på, når I taler med ham. Det er han bare dygtig 

til” (Bilag 4, Lone Stouby, 2014: 136). Hvorvidt denne form for samarbejde finder sted andre steder, vil 

kræve en meget omfattende analyse at besvare, men det kan dog konkluderes, at samarbejde og netværk 

også spiller en stor rolle i arbejdet omkring markedsføringen af byen og tiltrækning af turister. Ifølge 

Grabher og Powell, afsnit 6.2 ’Innovation og netværk’, kan netværk have flere former. Blandt de 

interviewede i denne opgave kan der spores både projektorienterede-, regionale- og forretningsnetværk. 

De fleste er tætte partnerskaber, som har det fælles mål at gavne lokalsamfundet, hvor andre er mere 

målrettede alliancer med helt specifikke mål. På denne måde eksisterer der også både, hvad Grabher og 

Powell kalder stærke og svage netværk, hvoraf de stærke bånd synes at have overvægt blandt opgavens 

informanter. Stærke bånd er defineret ved bånd mellem de netværk som regelmæssigt kommunikerer 

sammen, og da eksempelvis VisitAarhus og KongresKompaniet fysisk sidder i samme bygning og 

samarbejder om en masse projekter, synes det rimeligt at kategorisere båndet mellem dem som stærkt.  

Da innovation på mange måder er et abstrakt fænomen, er det oftest lettere at se på konkrete eksempler, 

når innovation skal analyseres. De to efterfølgende cases er eksempler på, hvordan Aarhus arbejder med 
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innovation, netværk og samarbejde. Case 1 omhandler Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og 

case 2 handler om initiativet More.Creative og deres projekter.  

 

7.1.1 Case 1: Aarhus – Europæisk Kulturhovedstad i 2017 

Som nævnt i afsnit 6.2 ’Innovation og netværk’ er der et uudnyttet potentiale i de kulturelle og kreative 

erhverv, og ifølge Holm Pedersen rummer disse erhverv store muligheder for at skabe både innovation og 

vækst. Hvert år udnævner den Europæiske Union to lande, hvis byer skal kæmpe om titlen som 

kulturhovedstad. Initiativet ’Europæisk Kulturhovedstad’ er EU’s bud på, hvordan man kan bringe borgerne 

på tværs af Europa tættere sammen og vise de forskellige nationers mangfoldighed og kultur. Initiativet har 

eksisteret siden 1985, og det år, kulturhovedstæderne bærer titlen, afholdes kulturbegivenheder der, rent 

budgetmæssigt, er langt større end nogen andre kulturarrangementer afholdt inden for Europa. De 

udvalgte lande og den by, der kommer til at kunne bryste sig af titlen, får dermed mulighed for at være en 

del af et initiativ, der åbner dørene til mange nye muligheder. I 2004 viste en dybdegående undersøgelse af 

initiativets effekt på byerne, at værterne og de omkringliggende regioner kan forvente fremgang både 

socialt, kulturelt, økonomisk og turistmæssigt (Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune). Da Danmark i 

2010 blev afsløret som kulturbyland i 2017, bød både Aarhus og Sønderborg Kommuner ind på opgaven. 

Forud for Aarhus’ bud udviklede Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og 

Aarhus’ borgmester en rapport, der belyser de økonomiske effekter, som titlen har haft på de tidligere 

titelbærere samt deres tiltag, organisatoriske forhold osv. (Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune). 

Rapportens økonomiske omfang er snævert, da det ikke dækker alle aspekter men kun udvalgte relevante 

områder. Det skyldes blandt andet, at de tidligere titelbærere ikke har udarbejdet evalueringer og 

effektmålinger. Rapporten understreger dog, at samtlige tidligere værter for initiativet har opnået positive 

samfundsøkonomiske effekter, herunder vækst i turismen (Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune: 8). 

Et eksempel fra dengang Liverpool havde værtskabet viser, at byen det år de bar titlen havde i alt 27,7 mio. 

besøgende, og at de omkringliggende egne havde 75,1 mio. besøgende. Det svarer til stigninger på 

henholdsvis 34 og 19 pct. På baggrund af en stor analyse udført af folkene bag værtskabet viste 35 pct. af 

alle besøg at være motiverede af Liverpool som Kulturhovedstad. I perioden op til værtsskabet udvidede 

Liverpool udbuddet af overnatningsmuligheder og oplevede i hotelbranchen en stigning på 26 pct. i forhold 

til tidligere år (Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune: 9).  

 

7.1.1.1 De kreative brancher som vigtigt element i forretningsstrategien 

På baggrund af ovenstående informationer bød Aarhus ind på opgaven og så en mulighed for, at titlen som 

Europæisk Kulturhovedstad kunne bruges som katalysator for forandring og byudvikling og ikke mindst den 

internationaliseringsstrategi, Kommunen stod overfor at skulle implementere. Aarhus vandt i august 2012 
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kampen mod Sønderborg og står derfor overfor en kæmpe opgave, der betyder, at de i perioden 2012-2017 

skal løfte og udvide byens udbud af alt fra kulturelle tilbud til infrastruktur og øgede facilitetsmuligheder. 

Sidste gang en dansk by var kulturby, var da København havde titlen i 1996. I overensstemmelse med 

Aarhus Kommunes fokus på innovation og den ene af internationaliseringsstrategiens fire USP’er er temaet 

for Aarhus som Kulturhovedstad i 2017 ’Rethink’. I og omkring Aarhus eksisterer virksomheder og individer, 

der besidder store kreative evner, og tanken er at 2017-projektet skal være med til at kreativiteten bliver 

brugt og anvendeliggjort i alle brancher og projekter (Fonden Aarhus 2017 A1). Aarhus Kommunes 

internationaliseringsstrategi har sat store målsætninger for 2030. Ifølge kommunen er et af de vigtigste 

elementer i at nå denne målsætning, udover et ressource- og kompetencestærkt erhvervsliv, at etablere en 

by, der er kreativ, kulturel og mangfoldig (Aarhus Kommune 2 2010: 30). Hvis Kommunen formår at gøre 

dette kan Aarhus skabe et stærkt citybrand og image.   

Tidligere analyser og erfaringer fra andre byers tid som kulturhovedstad har vist, at det kan være en svær 

opgave at løfte titlen, og det er vigtigt, at både organisationen bag og alle eksterne partnere indenfor det 

kulturelle miljø og også inden for regionen bliver involveret. Derfor har man valgt, at projektet ikke skal 

være et Aarhus projekt, men en tværregional indsats, hvor alle regionens 18 kommuner samarbejder om at 

løfte opgaven. Derfor er alle regionens kommuner med til at finansiere projektet (Fonden Aarhus 2017 A4). 

Et kulturhovedstadsprojekt har to store udgiftsområder. Det ene er aktivitets- og driftsudgifter, der 

omfatter alt fra PR, marketing, løn og administration. Det andet omhandler anlægsudgifter, såsom 

forbedring af infrastruktur, byudvikling og renovering samt udbygning eller etablering af nye 

kulturinstitutioner (Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune: 22-23). Projektet og investeringerne 

kommer dermed langt fra kun til at påvirke og forbedre det kulturelle miljø men også byen som helhed. 

Budgettet for et kulturhovedstadsprojekt varierer og afhænger som oftest af den enkelte værts 

ambitionsniveau, målsætninger og den geografiske rækkevidde. Der har derfor været et stort spænd i 

tidligere værters budgetter på mellem 100 mio. kr. og 1,1 mia. kr. (Kultur og Borgerservice, Aarhus 

Kommune: 24). Aarhus Kommune har sat budgettet for 2017 til 500 mio. kr. Heraf står staten til at skulle 

bidrage med godt 200 mio. kr., og derudover vil en femtedel komme fra EU, private sponsorer og fonde. De 

resterende 200 mio. kr. forventes at komme fra de store aktører i Aarhus samt fra de omkringliggende 

kommuner. Budgettet på de 500 mio. kr. skal række fra det år, Aarhus reelt startede projektet i 2013, til og 

med året efter projektets afslutning i 2018 (Fonden Aarhus 2017 A4).  

 

7.1.1.2 Netværk- og samarbejdstilgang – et gennemgående tema 

D. 1. januar 2013 valgte Aarhus Kommune, Region Midtjylland og de øvrige kommuner at stifte en 

erhvervsdrivende fond kaldet ’Fonden Aarhus 2017’. Fondens bestyrelse består af i alt 13 medlemmer, syv 

politisk udpegede og seks fagfolk, der alle har erfaring og kompetencer indenfor erhvervs- og 
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kultursektoren (Fonden Aarhus 2017 A2). Fonden Aarhus 2017 står for udviklingen og afholdelsen af 2017-

projektet i samarbejde med fire rådgivende enheder; herunder 2017-forummet, der består af interessenter 

fra kultur- og erhvervslivet, og Programrådet, der rummer eksperter, der skal stå for programmet indenfor 

kategorierne: byen, værdier, kunst og kreativitet. Derudover er der etableret en regional 

koordineringsgruppe og et kommunikativt advisory board, der skal rådgive kommunikationschefen indenfor 

kultur, reklame og medier (Fonden Aarhus 2017 A2). Det er tydligt, at netværks- og samarbejdstilgangen er 

et gennemgående tema i 2017-projektet. Som tidligere nævnt er samarbejde en afgørende faktor for at 

løfte opgaven, og det økonomiske aspekt er ikke Aarhus Kommunes eneste årsag til at involvere hele 

regionen.  Da en stor del af Aarhus Kommunes strategi og identitet ligger i samarbejde som innovations- og 

vækstskaber, mener Kommunen også, at det tværregionale samarbejde er et afgørende parameter for at 

kunne skabe et anderledes, bæredygtigt og innovativt bud på, hvordan Aarhus kan løfte opgaven. Selvom 

bestyrelsen har det endelige ord i beslutningsprocesserne, er alle de mange mennesker, der er involveret i 

de fire rådgivende enheder, involveret i alle processer og overvejelser. På den måde kan fonden bedst 

muligt træffe demokratiske beslutninger, der tager højde for de lokale aktørers behov og ønsker. Fonden 

skriver på sin hjemmeside: ”Men titlen er ikke meget værd i sig selv, hvis ikke forarbejdet er lavet og byen er 

tilstrækkeligt forberedt. Derfor arbejder Aarhus 2017 allerede i dag på at skabe netværk og udforske byens 

potentialer, og de fleste aktiviteter planlægges og afvikles i tæt samarbejde med lokale og regionale 

institutioner. ” (Fonden Aarhus 2017 A3). Projektet har, på baggrund af dens involverende arbejdsmetode, 

mødt stor opbakning fra regionens mange aktører og mere end 100 af regionens største virksomheder har 

valgt at deltage og bidrage til projektets succes. En af de vigtigste bidragende organisationer er det 

regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland, Midt Jysk Turisme. Midtjysk Turisme arbejder for 

at udbrede erhvervs-, ferie- og kystturismen i hele regionen. Ulla Hjort Andersen er ansat hos Midt Jysk 

Turisme og arbejder under 2017-projektet med kulturturisme og begrebet ’Rethink’. Hendes primære 

opgave er at stå for kompetence-udviklingen indenfor kulturområdet i hele regionen. Ifølge hende er 

forudsætningen for alle de projekter, hun og Midtjysk Turisme implementerer, samarbejdet mellem kultur 

og turisme. Ulla tror i høj grad på, at 2017-projektet kommer til at have stor betydning for hele regionen og 

udtaler: ”Grunden til jeg kan sige ja, er, at det ikke er et 2017 Aarhus-fokuseret-projekt, det er hele regionen 

og hele Danmark (Bilag 7, Ulla Hjort Andersen 2014: 157)”. Kristian fra VisitAarhus er enig med Ulla. Ifølge 

ham er 2017-projektet blevet en katalysator for at skabe samarbejde og netværk og få folk til at engagere 

sig i samlet flok. De mange samarbejdsprojekter vil, ifølge ham, være med til at skabe en kulturhovedstad, 

der står langt stærkere end ellers. Et succesfuldt kulturhovedsstadsprojekt vil dermed være årsagen til, at 

langt flere interessenter, der måske tidligere har overvejet Aarhus som destination, pludselig vælger 

Aarhus. (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014). Også Line fra Aarhus Kommune tror på, at 2017-projektet, hvis det 

bruges på den rigtige måde, kan få enorm betydning for Aarhus’ samlede brandimage. Line udtaler, at 

projektet i høj grad understøtter internationaliseringsstrategien, og at den vil tiltrække en masse talent til 

byen, der forhåbentlig bliver i Aarhus efter projektets afslutning (Bilag 3, Line Gerstrand Knive 2014: 134). 
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Dermed kan byen, ifølge hende, få etableret en kritisk og kompetencedygtig masse af eksperter og fagfolk, 

der er langt stærkere end tidligere. 

 

7.1.1.3 Nye innovative initiativer 

Selvom der stadig er over 2 ½ år til, at Aarhus overtager værtsskabet, er Aarhus Kommune i fuld gang med 

at igangsætte initiativer, der skal gøre byen mere attraktiv for de mange interessenter. Som nævnt i afsnit 

6.1 ’Innovationsteori’ findes der fem former for innovation. Aarhus som Kulturhovedsstad 2017 og de 

mange tiltag involverer alle innovationsformer. Dette understreger i høj grad kompleksiteten af 

internationaliseringsstrategien og Kulturhovedstadsprojektet. Hele Aarhus Havn undergår i øjeblikket en 

stor forandring, og området skal, når alt er bygget, huse både indbyggere og kreative virksomheder. På den 

måde får Aarhus et nyt havneområde midt i byen, der til forskel fra tidligere rummer liv og kreativitet. Ved 

at udbygge havnen bruger Kommunen et område, der allerede er etableret og attraktivt, men udnytter det 

store potentiale og de muligheder, havnen kan tilbyde borgerne. Udover et nyt havneområde arbejdes der 

på at få færdiggjort en letbanestrækning, der skal gå på tværs af byen og forbinde centrum af Aarhus med 

to af de store byer i udkanten af Aarhus, Lystrup og Skejby. Dette er blot et af de helt nye tiltag, Kommunen 

implementerer. Udover de mange permanente tiltag og forbedringer arbejder Aarhus på at tiltrække en 

række store events til regionen (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 134). Som nævnt i afsnit 3.2 

’Megaevents’ er afholdelse af megaevents og specialevents med til at tiltrække interessenter og skabe 

vækst. VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark udviklede i 2009 en model, hvis 

formål er at beregne effekten af netop store, enkeltstående begivenheder inden for erhvervs-, kultur- eller 

sportsverdenen. Da København var vært for IOC-kongressen blev modellen brugt til at måle på 

bruttoværditilvæksten og beskæftigelseseffekten, og det viste sig, at kongressen, udover at skabe 17.000 

overnatninger, genererede en omsætning på 64 mio. kr. (Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune). 

Derfor tror og håber kommunen på, at en bred række af events kan være med til at skabe yderligere 

opmærksomhed og interesse hos interessenterne. Udover de ovennævnte tiltag har Kommunen igangsat et 

initiativ, der skal få innovationen og kreativiteten til at blomstre i Aarhus. Kommunen arbejder konstant på 

at skabe nye netværksforummer, der skal styrke samarbejdet i kultur- og erhvervslivet. Disser forummer 

består af aktører og interessenter fra forskellige brancher. På den måde kan de forskellige parter, udover at 

vidensdele, sikre, at der er overensstemmelse mellem alle de mange forskellige arrangementer og 

projekter. Håbet er, at det vil skabe en samlet synergi omkring Kulturhovedstadsprojektet. Som nævnt i 

afsnit 6.2 ’Innovation og netværk’ kan der være udfordringer ved at samarbejde på tværs af virksomheder 

og brancher. Ifølge Sandström er frygt for vidensdeling med konkurrenterne med til at begrænse 

innovationen (Sandström A2). Jørgensen og Beyer argumenterer for, at det vigtigste ved at skabe et 

velfungerende samarbejde på tværs af aktører er, at netværket og projekterne er forankret i en 

eksisterende motivation, og at det fælles mål er tydeligt og interessant for alle parter (Jørgensen and Beyer 
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2008: 21). Aarhus Kommune er klar over, at det kan være en svær opgave at få interessenterne til at 

arbejde på tværs. Dog tror de på, at projektet og muligheden for at vise resten af Europa, hvad Aarhus som 

destination kan tilbyde, gavner alle partere og aktører i Aarhus. Det er som sagt ikke blot det kulturelle 

erhverv, det kommer til gavn, men også alle borgere i form af nye kulturinstitutioner, forbedret 

infrastruktur, øget turisme og dermed også øget forbrug i detailleddet. På baggrund af dette mener 

Kommunen, at alle de involverede parter er i stand til at se de værdiskabende muligheder ved samarbejdet 

og sætte det fælles mål og den fælles vision for Aarhus højere end deres eget individuelle ønske om at 

vækste  (Aarhus Kommune 3 2014: 38).  

 

7.1.1.4 Udfordringerne 

Som tidligere nævnt skaber det tætte samarbejde ikke kun fordele for Aarhus, som udadtil bærer titlen, 

men vækst og beskæftigelse langt ud i regionerne. Ifølge en undersøgelse udarbejdet af 

konsulentvirksomheden COWI vil titlen som Kulturhovedstad være med til at skabe over 2.200 jobs i den 

private sektor i regionen frem mod 2017 (Fonden Aarhus 2017 A1). Dette tal afhænger dog af, hvorvidt 

Aarhus Kommune formår at skaffe alle 500 mio. kr, for jo flere penge Aarhus Kommune formår at skaffe, jo 

større bliver indsatsen og arrangementerne, og jo flere mennesker skal der ansættes. Aarhus Kommune og 

Fonden Aarhus venter i øjeblikket på en afgørelse om, hvorvidt 2017-projektet skal modtage de 200 

millioner kr. fra staten. Regeringen har, inden de tager den endelig beslutning, bedt Kommunen om at 

foretage en analyse af projektet. Analysen skal blandt andet bidrage til en større forståelse af projektets 

opbygninger, målsætninger og økonomisk prioritering (Pedersen, 2014). 2017-projektet har de seneste 

måneder været ramt af en del kritik. Kritikken er primært kommet fra, nu tidligere, kommunikationschef for 

Aarhus Kulturby, Benedicte Strøm, der i februar valgte at opsige sit job. Forklaringen på opsigelsen var, at 

projektet ikke længere var velfungerende, og at der var mangel på struktur, lederskab og succeskriterier. 

Ifølge hende var en opsigelse det eneste, der kunne være med til at skabe opmærksomhed på 

udfordringerne og dermed måske hjælpe til, at der kan blive rettet op på manglerne, inden det er for sent 

(Vestergaard, 2014). Den pludselige opsigelse fra kommunikationschefen har været med til at skabe tvivl 

hos regeringens beslutningstagere om, hvorvidt de 200 mio. kr., som Aarhus har budgetteret med, at staten 

bidrager med, vil blive brugt på den mest optimale måde. Aarhus Kommune og Fonden Aarhus havde 

forventet at modtage pengene fra staten i enten 2013 eller start 2014, men som det ser ud nu, kan de 

komme til at vente helt til 2015. Dette er ifølge direktøren for Fonden Aarhus, Rebecca Matthews, med til 

at svække kulturbyprojektet væsentligt, idet pengene blandt andet skal gå til infrastruktur og nye 

faciliteter, der tager lang tid at opbygge (Bech-Danielsen, 2014). Derudover er en af de store udfordringer, 

Aarhus står over for ved manglende støtte, at det økonomiske udbytte for Aarhus vil blive mindsket 

væsentligt. Den eksterne medfinansiering har nemlig stor indflydelse på Aarhus endelige ROI, idet den 

blandt andet er med til at dække de mange nye lønomkostninger (Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune: 
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11). Det er dog vigtigt at understrege, at de nye medarbejdere, der ansættes i forbindelse med projektet, 

på længere sigt vil skabe afledte effekter i form af boligkøb/-leje, benyttelse af infrastruktur og forbrug, der 

involverer Aarhus Kommune eller de øvrig kommuners andre nødvendigheder (Kulturforvaltningen, Aarhus 

Kommune: 12).  

 

Aarhus 2017 er et komplekst projekt. Afsnit 6.2 ’Innovation og netværk’ kategoriserer netværk i de fire 

kategorier: uformelle, projektorienterede, regionale og forretningsmæssige netværk. 2017-projektet er 

sammensat og arbejder med alle disse typer netværk. Udover at være et tværregionalt samarbejde er en 

stor del af samarbejdet karakteriseret ved at foregå på tværs af brancher og erhverv. Dette caseeksempel 

viser, hvordan Aarhus har igangsat og implementeret et stort projekt, der samlet set skal løfte hele Region 

Midtjylland. Det viser, hvordan Aarhus ved hjælp af netværk og samarbejde forventer at skabe innovative 

projekter og løsninger, der kan sætte Aarhus på verdenskortet som en kreativ og international destination.  

 

7.1.2 Case 2 – More.Creative  

Nedestående case er baseret på Region Midtjyllands initiativ ’More.Creative’ og bliver i følgende afsnit 

bearbejdet som et eksempel på Aarhus’ tilgang til innovation, netværk og samarbejde. Teorien fra afsnit 6 

’Innovation og netværk’ bruges som teoretisk baggrund for casen, og empirien er baseret på et 

dybdegående interview med Peter Boesen, som er sekretariatsleder på More.Creative-projektet, samt 

Region Midtjyllands og More.Creative’s hjemmeside (More.Creative1, More.Creative2).  

More.Creative er et pilotprojekt nedsat i forbindelse med Region Midtjyllands vækststrategi med stor fokus 

på de kreative erhverv. Initiativet er nedsat for at skabe vækst i regionens kreative erhverv og skabe 

samarbejde og netværk på tværs af brancher og virksomheder. Formålet med projektet er at skabe værdi i 

form af innovation, kompetenceudvikling og nye perspektiver. Derudover er håbet, at de gennem 

samarbejde mellem kreative medarbejdere i regionen kan skabes flere cases med stort 

forretningspotentiale, der på sigt kan bidrage til vækst og beskæftigelse i de kreative erhverv i regionen. 

Det er disse partnerskaber, More.Creative er nedsat for at finde og hjælpe i gang. Operatør for projektet, 

på vegne af Region Midtjylland og Aarhus 2017, er virksomhederne Manto og Seismonaut. More.Creative 

blev etableret i starten af 2013 og løber frem til 2017. Hvad, der derefter skal ske, er ifølge 

sekretariatsleder Peter Boesen endnu usikkert (Bilag 6, Peter Boesen, 2014). I februar udvalgte 

More.Creative-ledelsen en håndfuld aktører blandt mange ansøgere, der i fire kreative partnerskaber skal 

have hjælp til at udvikle og etablere deres koncepter og idéer. 2014-projekterne omhandler: film/tv, 

gastronomi, Design og venues/events (More.Creative2). More.Creative hjælper partnerskaberne undervejs 

i forløbet med alt fra rådgivning, planlægning og udarbejdelse af succeskriterier. Derudover får hvert 
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projekt en projektpulje på DKK 200.000 inkl. moms som kan bruges på rådgivning, test af tiltag, udvikling af 

metoder, produkter osv. More.Creative hjælper også partnerskaberne med synlighed, branding og 

positionering. De projekter, der efter det første år har udviklet sig og skabt forretningspotentiale, får lov at 

fortsætte og får efterfølgende tildelt et større buget, tilpasset efter projektets størrelse, formål og 

potentiale (More.Creative2). 

 

7.1.2.1 Kreative samarbejdsaftaler og innovation 

Ud fra Pedersens 5 klassificeringer af innovation kan More.Creative klassificeres som konceptinnovation. 

Dette skyldes, at det er et nyt koncept, hvis formål er at nedsætte samarbejdsaftaler og netværk i Region 

Midtjylland. Nyhedsværdien er derfor stor, idet det er et projekt med en fremgangsmåde, der ikke tidligere 

er set i regionen (Bilag 6, Peter Boesen, 2014). More.Creative er også et eksempel på Küppers og Pyka’s 

tredje og sidste fase af innovation; komplekse produkter. Kompleksiteten af More.Creative har flere 

niveauer, fordi selve konceptet ikke blot er innovativt i sig selv, men fordi der også er en forventning om, at 

de partnerskaber/cases, der etableres, vil udmunde i et innovativt produkt/initiativ. Der arbejdes derfor 

med innovation på to niveauer med stor fokus på samarbejde og netværk. 

Det er bredt anerkendt at innovation ofte opstår i forbindelse med netværk og samarbejde, og det er netop 

samarbejdet, der er i fokus i More.Creative. Åbenhed for nye kombinationer, markeder og produkter anses 

som værende essentielt for nyskabelse og innovation. Hele konceptet bag More.Creative er basseret på 

åbenhed og nye kombinationer, og på denne måde er første byggesten i innovationsprocessen taget. Dette 

bliver også tydeligt i interviewet med Peter Boesen, som udtaler: ”Vi beder ikke om ret meget, det skal bare 

være en god idé og et stærkt partnerskab. Og så skal der selvfølgelig være en retning og et budget, der giver 

mening.” (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 148). Som udgangspunkt er alle kombinationer altså tilladte, hvis de 

blot er tænkt igennem. Konkurrenceparameteret nævnes ofte som et afgørende element i forbindelse med 

innovation. En analyse af dette element i relation til More.Creative og en forståelse af, hvorfor de 

forskellige parter er gået med i projektet, vil dog kræve en større indsigt i de enkelte projekter og deres 

medarbejdere. De respektive partnerskaber er dog indgået på parternes eget initiativ og må derfor antages 

at have en naturlig drift og engagement. Imidlertid oplever de kreative erhverv i regionen generelt en 

konkurrence fra de traditionelle erhverv i forhold til erhvervsfremmende tiltag. Peter Boesen udtaler: 

”Regionens udfordringer omkring erhvervsfremmende indsatser og erhvervsservicecentrene og væksthusene 

er, at de har haft en form og en formidling, der har henvendt sig ekstremt meget til de traditionelle erhverv. 

Derfor var der både en frustration fra en regional side – nemlig at man ikke oplevede den vækst, man gerne 

ville se, indenfor de kreative erhverv”. (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 148). Dette ’konkurrenceaspekt’ kan 

argumenteres at spille en stor rolle i Region Midtjyllands etablering og nedsættelse af More.Creative-

initiativet og er muligvis også en medvirkende faktor i de enkelte virksomheders motivation for at deltage. 

Udover etablering af kreative partnerskaber arbejder More.Creative også for at skabe et stort fælles 
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netværk for de kreative erhverv, kaldet ’Den kreative arena’: ”Den kreative arena’ er os, der prøver at lave 

et åbent netværk for alle indenfor det kreative erhverv, der har interesse for det, og så kommer vi med 

input, finder nogle spændende oplægsholdere, der kan inspirere, og så er tanken  også at få dem til at 

mødes på tværs. Det er stadig svært for mange indenfor den kreative branche, på tværs af Danmark og 

regionen, at finde et sted, hvor de kan mødes og tale sammen” (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 149). 

More.Creative kan, ifølge Grabher og Powell’s teori om forskellige former for netværk, både kategoriseres 

som et regionalt netværk og et projektorienteret netværk. Det regionale anlæg ligger i, at initiativet ønsker 

at gavne forretningen i hele regionen og ikke blot i de enkelte virksomheder (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 

149-150). Det projektmæssige aspekt er rodfæstet i, at man endnu ikke ved, hvad og om de respektive 

samarbejder udvikler et holdbart produkt og/eller en forretningsstrategi, samt hvorvidt More.Creative 

initiativet skal leve videre efter Aarhus 2017-projektet (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 149). Hele forløbet er 

derfor et eksperimenterende, projektorienteret forløb som man, ifølge Peter Boesen, forventer at lære 

meget af. Han tilføjer hertil, at det er et stort sats fra Regionens side, idet der afsættes mange penge og 

ressourcer på noget, som endnu er ukendt land (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 149-140).  

 

7.1.2.2 Innovationsprocessen  

More.Creative består af en komité, som hvert år i februar måned udvælger de mest interessante 

ansøgninger fra de virksomheder eller kreative personer, der har vist/viser interesse i at deltage i projektet. 

More.Creative havde dertil opstillet en række kriterier for etableringen af de kreative partnerskaber, som 

afspejler det overordnede formål med projektet. Kriterierne er som følger:  

 ”Partnerskabet skal definere og beskrive en case med et stærkt forretningspotentiale, som de har 

lyst og ressourcer til at arbejde med i 2014. Med en case menes en konkret idé/projekt med en 

tilhørende forretningsmodel, der kan danne afsæt for et branchepartnerskab efter 2014 inden for et 

given branche eller tema. 

 Partnerskabets case skal have potentiale til at kunne skaleres eller udbredes til andre med henblik 

på at skabe vækst og beskæftigelse i de kreative erhverv i Regionen Midtjylland. 

 Der skal være den rette sammensætning af partnere for at sikre en organisatorisk ramme for 

partnerskabet og forankring i erhvervet på sigt. Der skal minimum være tre partnere, heraf mindst 

én privat virksomhed (CVR registreret) og mindst én offentlig aktør. 

 En eller flere aktører i partnerskabet kan godt komme fra andre steder i landet blot der er fokus på 

erhvervsudvikling til gavn for kreative erhverv i Region Midtjylland. 
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 Der skal være tale om noget nyt, men det kan både være et spin-off af et eksisterende initiativ eller 

samarbejde, eller en helt ny konstruktion” (More.Creative2, udateret). 

Hvis man fokuserer på de kreative samarbejdsaftaler i projektet og sætter disse i relation til Dankbaars to 

innovationsmetoder, synes More.Creative ved første øjekast at være af kontrolleret natur (se retningslinjer 

ovenfor). Allerede inden processens begyndelse er der opstillet krav om samarbejdet, produktet og 

formålet. Yderligere er der en formel beslutningsproces og kontrol, som vedholdes af andre 

(More.Creative). Men der er endnu ikke nedsat nogle konkrete mål for projekterne, og det er heller ikke 

afgjort, hvordan der skal måles på resultaterne (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 149-150). Ifølge Dankbaar, 

afsnit 6.1 ’innovations teori’, er en metode med regler og kriterier optimal i situationer, hvor der ikke er 

tale om særligt radikale ændringer, og hvor man stadig bevæger sig på bekendt grund. Derudover er 

metoden også god senere i innovationsforløbet, når der skal måles på resultaterne. En mere organisk 

struktur er, Ifølge Dankbaar, mere effektiv i situationer, hvor der arbejdes med nye og hidtil usete 

kombinationer, produkter mm. Dog kan en mere kontrolleret metode have fordele senere i forløbet.  

På baggrund af Dankbaars teori er det derfor rimeligt at stille sig kritisk overfor dele af More.Creatives 

metode i innovationsprocessen. Da More.Creative er et initiativ, nedsat netop med det formål at 

kombinere forskellige virksomheder og brancher med hinanden, som ikke nødvendigvis ellers havde 

indgået et samarbejde, kan det antages, at projektet ønsker at udforske helt ny grund og hidtil usete 

kombinationer. Det er derfor ifølge Dankbaar hensigtsmæssigt at have en organisk struktur. Dankbaar 

anbefaler dog, at der senere i processen bruges en mere kontrolleret metode, hvor der i højere grad føres 

kontrol med resultaterne, opstilles konkrete mål, og at processen eventuelt inddeles i flere mindre faser 

med hver deres mål og retningslinjer. Dette er ikke noget som More.Creative på nuværende tidspunkt gør, 

men der er ifølge Peter Boesen udsigter til, at der udarbejdes mere faste rammer og konkrete mål til 

partnerskaberne i den nærmeste fremtid (Bilag 6, Peter Boesen, 2014: 149). Her vil det være vigtigt for 

More.Creative at strukturere forløbet således, at der i opstartsfasen er en organisk struktur, som stadig 

tillader menneskelig kreativitet og samarbejde uhæmmet af formelle strukturer og bureaukratiske regler, 

men at der senere i forløbet nedsættes faste rammer og mål for at optimere processen. Da de kreative 

partnerskaber i More.Creative endnu ikke er fuldt etableret eller færdigudviklet, er det ikke muligt på 

nuværende tidspunkt at konkludere, hvorvidt innovationsprocessen undervejs har været hensigtsmæssig. 

Men på baggrund af Dankbaars teori kan det argumenteres, at en organisk struktur er en god begyndelse, 

når der arbejdes indenfor nye felter, men at en mere kontrolleret metode er mere hensigtsmæssig senere i 

forløbet.  

Sandström introducerer termen ’det samarbejdende brand’, som gaber over virksomheder, som indgår i 

partnerskaber med en fælles vision. Det samarbejdende brand kan være formelt eller uformelt. De kreative 

partnerskaber i More.Creative kan kategoriseres som primært uformelle, fordi formålet med samarbejdet  
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ikke er helt specificeret, og processerne ifølge Peter Boesen kan være præget af eksperimenter (Bilag 6, 

Peter Boesen, 2014). Dog kan der argumenteres for at være en grad af formalitet, fordi projekterne netop 

forekommer igennem More.Creative, som har nedsat retningslinjer og rammer for partnerskaberne. 

Sandström argumenterer også for, at åbenhed og vidensdeling er en meget vigtig del af et effektivt 

partnerskab, og at det derfor også er en del af ’det samarbejdende brand’, afsnit 6.3 ’samarbejde i praksis’. 

Gennem ’den kreative arena’ forsøger More.Creative at skabe et forum, hvor virksomhederne har mulighed 

for at dele informationer med hinanden og indgå i et vidensdelende netværk. Hvorvidt dette bruges aktivt, 

og om de enkelte virksomheder ’bidrager’ til netværket, er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afklare, 

men rammerne er skabt i et forsøg på dette.  

 

7.1.2.3 Det kulturelle aspekt 

Schnieder og Barsoux’ teori om kulturelle sfærer er også relevant i forbindelse med More.Creative, idet de 

kreative partnerskaber netop sammensættes på tværs af virksomheder og brancher. Ifølge Schnieder og 

Barsoux (afsnit 6.4 ’det kulturelle aspekt’) er hver af disse sfærer påvirket af forskellige overbevisninger, 

værdier, adfærd, regler og rammer. Hver enkel kultur har sin egen måde at bearbejde problemer på, og det 

er disse dimensioner, der er vigtige, at man er bevist om i et samarbejde.   

Det må antages, at regionalkulturen i de fleste tilfælde er den samme, da der er tale om virksomheder og 

brancher inden for samme region og land, og dertil et relativt lille land. Der kan dog muligvis være et skæl 

mellem region og byområderne, hvor visse forskelle kan vise sig. Specielt branchekulturen er relevant i 

forhold til de kreative samarbejder i More.Creative. Det er noget, som både More.Creative men også de 

enkelte virksomheder i projekterne kan have fordel af at være beviste om under samarbejdets forløbet. 

Forskellige virksomhedskulturer er også noget, som kan spille en stor rolle i en samarbejdssituation, og 

derfor noget, som er relevant at være opmærksom på. Den professionelle kultur er mindre relevant i denne 

situation, da selve samarbejdet, grundet More.Creative, har andre forudsætninger, end hvis det var opstået 

på virksomhedernes eget initiativ. Der kan naturligvis stadig eksistere en forskel mellem virksomhedernes 

professionelle kultur, som givet vis vil komme til udtryk i samarbejdet, men det vurderes ikke til at være 

her, de største udfordringer skal findes. Den funktionelle kultur har sin største effekt internt i 

virksomhederne og er noget, som kan påvirke det interne flow i de daglige opgaver. Den er derfor heller 

ikke den mest relevante sfære i forbindelse med kreative samarbejder i More.Creative.  

For at kunne analysere på hvorvidt de enkelte partnerskaber er bevidste om og arbejder med disse 

kulturelle aspekter kræver en mere dybdegående undersøgelse af hvert enkelt samarbejde. Det kan dog 

konkluderes, at det ville være hensigtsmæssigt for More.Creative, som operatør på projekterne, at arbejde 

med nogle af disse aspekter, netop fordi at virksomhederne sammensættes på tværs af brancher og 

dermed også på tværs af virksomheds- og branchekulturer. 
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7.1.3 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse af de to cases kan det konkluderes, at Region Midtjylland og Aarhus’ 

strategi er innovativ i forhold til deres tidligere strategi. Dog kan det også konkluders, at det er tydeligt, at 

baggrunden for strategien er inspireret af VR-strategien, VisitDenmarks strategi og den nyeste vækstplan 

for dansk turisme. Undersøgelserne bag de tre tidligere nævnte rapporter angiver, at brugen af innovation 

og netværk er nødvendig for en destination som Aarhus og Region Midtjylland, og at der ved brugen af 

dette er grobund for succes. Der hersker ingen tvivl om, at samarbejde og netværk spiller en stor rolle i 

Aarhus, ikke blot blandt aktørerne, som arbejder med branding af byen og tiltrækning af turister, men også 

helt ude blandt byens private virksomheder. Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad viser, hvordan et 

projekt kan indeholde både projektorienterede, uformelle, regionale og forretningsmæssige netværk. 

Derudover viser det, hvordan disse netværk er grobund for innovation og fremtidig succes. More.Creative 

er et eksempel på, at Aarhus og Region Midtjylland arbejder aktivt med innovation og samarbejde og 

afsætter mange ressourcer til dette. De to cases er blot to eksempler på nogle af de kreative initiativer, der 

er taget i forbindelse med Aarhus’ strategi og er i denne opgave brugt, da de hver især illustrerer og gør 

brug af mange af de processer, der ifølge innovations- og netværksteorien er vigtige. 

 

7.2 Brandinganalyse  

På baggrund af forgående metode-, teori- og empiriafsnit vil dette afsnit analysere og diskutere Aarhus’ 

brandingvalg og -tiltag i forbindelse med deres citybranding og internationaliseringsstrategi. Først 

analyseres den overordnede strategi i forhold til tidsplan, målgruppe og USP’er. Efterfølgende vil det nye 

omstridte slogan blive analyseret, og det vil blive diskuteret, hvorvidt Aarhus har gjort tilstrækkelig brug af 

borgerinddragelse i processen. En analyse af dette er relevant, idet Internationaliseringsstrategien, udover 

sit fokus på erhvervsturisme, fokuserer på innovation, samarbejde og netværk. I afsnit 5.2.1 

’Udfordringerne’ forklares de udfordringer, Aarhus har mødt i implementeringsprocessen, og disse 

udfordringer danner grundlag for denne analyse.  

 

7.2.1 Internationaliseringsstrategien  

Baker definerer et citybrand som følgende: The totality of perceptions, thoughts and feelings that 

customers hold about a place” (Baker, 2007: 25). Hermed indikerer han, at det er kundernes, i dette 

tilfælde turisternes, opfattelse af byen, der udgør et citybrand. Der er endnu ikke lavet nogen 

internationale undersøgelser om, hvordan det nye brand opfattes i udlandet. Selvom dette ifølge Line 

Gerstrand Knive er en kompliceret proces, er det alt andet lige en undersøgelse, Aarhus på sigt ønsker at få 

udarbejdet (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014). Dette betyder at analysen her ikke kan inddrage 
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målgruppens syn på det nye brand. Analysen vil derimod have fokus på borgeres syn på brandet, herunder 

det nye slogan. Ifølge Baker spiller borgerene, herunder også virksomheder og organisationer i byen, en 

vigtig rolle i et citybrand, da et godt og holdbart citybrand er en refleksion af byen. Det er altså vigtigt, at 

den historie, der fortælles, stemmer overens med virkeligheden, og at brandet lever op til dets løfte. Hvis 

byens indbyggere ikke omfavner det brand, der kommunikeres ud, kan det have alvorlige konsekvenser for 

byens image, og interessen for byen vil hurtigt falde. Aarhus’ internationaliseringsstrategi har mødt en del 

modstad, specielt omkring det nye slogan. Aarhus har oplevet en manglende opbakning fra byens borgere, 

og dette kan blandt andet skyldes manglende borgerinddragelse og dårlig kommunikation med byens 

borgere.  

Aarhus’ internationaliseringsstrategi kommer på mange måder på et aktuelt tidspunkt. Med udsigterne til 

at være kulturhovedstad i 2017 og dermed stor interesse for byen er det en oplagt mulighed for Aarhus at 

forsøge at styrke deres brandimage og på den måde blive en mere genkendelig turistdestination. Line 

Gerstrand Knive udtaler, at den nye strategi ikke udspringer af 2017-projektet, men at de har kørt parallelt 

med hinanden med et overordnet fælles formål (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014). Kristian fra 

VisitAarhus mener også, at 2017 har et stort potentiale (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 116). Han kalder 

2017-projektet en katalysator for mange tiltag og en ”undskyldning” for mange partnerskaber i byen, som 

ellers måske var blevet ved overvejelserne. Om Aarhus rettidigt kan nå at opbygge et, omend ikke nyt, så 

stærkere brandimage frem mod og efter 2017 kan kun tiden vise. Dog kan det konkluderes, at 

Kulturhovedstadsprojektet er, med Kristians egne ord, en god katalysator for internationaliserings-

strategien og diverse projekter/initiativer.  

Aarhus’ valg af USP’er stemmer fint overens med deres målgruppe. USP’erne fokuserer ifølge afsnit 5.1.1 

’De fire USP’er og den nye målgruppe’ på Aarhus’ evne til at samarbejde, eksperimentere og gentænke. 

Disse egenskaber er utvivlsomt relevante, når de udvalgte målgrupper; internationale virksomheder, 

medarbejdere, studerende og turisterne, skal tiltrækkes. Selvom ovenstående USP’er også havde været 

relevante, hvis Aarhus havde valgt at fokusere på andre dele af turismebranchen, såsom ferie- og 

kystturismen, er de, grundet den enorme vækst i erhvervsturismen, omend ikke mere relevante her. I 

rapporten om Aarhus internationaliseringsstrategi fremhæves også ferieturismen som et indsatsområde, 

der skal satses på, på trods af det ellers erhvervsrettede fokus. Undersøgelser inden for ferieturismen har 

vist, at der, især i weekendturismen, er set stor fremgang de seneste år (Aarhus Kommune 1: 4-6). Der er 

dermed et potentielt uudnyttet marked for Aarhus, der, grundet byens størrelse, formentlig ville gøre sig 

godt som weekendby. Dette hænger dog ikke sammen med mange af eksperternes råd og tidligere 

erfaringer, der viser, at regioner og kommuner, hellere bør satse på at være ’meget for udvalgte’ i stedet 

for ’noget for alle’. Samtidig hænger det ikke sammen med det billede, der tegner sig i de respektive 

interviews med de tre vigtigste beslutningstagere i Region Midtjylland og på det Aarhusianske 

erhvervsturismemarked.  Iblandt Kristian fra VisitAarhus, Line fra VisitDenmark og Ulla fra Midtjysk Turisme 

er der bred enighed om, at weekendturismen på nuværende tidspunkt ikke bør være et indsatsområde. Det 
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skyldes erhvervsturismens større ROI-muligheder, manglende ressourcer samt det faktum, at Aarhus ifølge 

Line endnu ikke kan konkurrere med andre byer på dette marked (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 134). 

På baggrund af dette kan det antages, at de tre vigtigste beslutningstagere i Region Midtjylland og det 

Aarhusianske mødemarked alle er enige om, at fokusset bør være på den største vækstskaber, 

erhvervsturismen. Hertil kan det argumenteres, at de udvalgte USP’er har en klar sammenhæng til 

erhvervsturismen, og at der dermed eksisterer en rød tråd i strategien – i netværkets ånd: på tværs af 18 

kommuner og mange organisationer og aktører. At rapporten så alligevel argumenterer for, at 

weekendturisme er en prioriteret målgruppe for Aarhus virker som et forsøg på at spille på flere heste, end 

de kan håndtere. Denne analyse kan ikke konkludere, hvorvidt Aarhus rent faktisk har et potentiale i 

forholdt til tiltrækning af weekendturister. Den kan udelukkende konkludere, at der eksisterer en 

uoverensstemmelse blandt beslutningstagernes holdninger og udtalelser samt en selvmodsigelse i 

strategien i forhold til målgruppe og USP’er. 

Slutteligt, er der også et brandmæssigt problem for Danmark som nation. VR-strategien argumenterer for, 

at ’Danmarksbrandet’, der skal fungere som et fælles brand, et ’fyrtårnsbrand’ med stærk, international 

attraktionskraft med en fælles historie, der består af mindre brands og produkter, der samarbejder, og 

’subbrands’ som fungerer som et brand målrettet en udvalgt målgruppe. Når Aarhus ikke forstår at 

implementere ’deres fælles historie’, har det også en effekt på ’Danmarks fælles historie’. I denne relation 

spiller mødemarkedet og Aarhus’ fravalg af denne en stor rolle. Dette vil blive diskuteret og analyseret i 

afsnit 7.3 ’Analyse af erhvervsturismen og mødemarkedet fremadrettet’. 

 

7.2.2 Borgerinddragelse og det nye slogan 

Som nævnt i kapitel 3,’Brandingteori’, er det vigtigt at involvere borgerne for at etablere et nyt citybrand. 

Det er vigtigt, at borgerne genkender sig selv i den kommunikerede identitet, og at den rummer de 

kvaliteter, borgerne selv vurderer, er til stede i byen. Sandstrøm anbefaler, i afsnit 3.2.2. 

'kommunebranding’, at arbejde ud fra de fire interessentbrands, hvoraf en af disse er borgerne. Alle 

budskaber og al kommunikation skal systematiseres og tilpasses alt afhængig af modtageren. Borgerne skal 

informeres om alt fra praktiske oplysninger omkring placering af dagsinstitutioner og sports- og 

fritidsfaciliteter til formidling omkring kommunens planer og strategier for udvikling af byen, infrastruktur, 

byggerier osv. Ifølge Line Gerstrand Knive har borgerinddragelse været et vigtigt element i 

brandingprocessen. Der blev derfor i 2011 afholdt 43 fokusgrupper med ca. 1.500 borgere, herunder både 

almindelige borgere, medarbejdere og virksomheder. Formålet med fokusgrupperne var at klarlægge 

aarhusianernes egen opfattelse af byen, hvad dens styrker er, og hvor den burde bevæge sig hen i 

fremtiden. Oplysningerne fra fokusgrupperne blev anvendt i udviklingsprocessen af byens nye slogan og 

USP’er. Følgende afsnit vil analysere, hvorvidt Aarhus har inddraget borgerne tilstrækkeligt.  
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Specielt det nye slogan har været til stor debat, og især aarhusianerne har protesteret imod det (Jyllands-

Posten, 2011, TV 2 ØSTJYLLAND, 2011). Som tidligere nævnt ændrede Aarhus i forbindelse med deres nye 

internationaliseringsstrategi deres slogan fra ”smilets by” til ”Danish for Progress”. Formålet var at 

appellere til den internationale målgruppe. Slogans er et udbredt fænomen, og specielt indenfor 

produktbranding benytter mange producenter sig af slogans for at differentiere deres produkter fra 

konkurrenternes og i sidste ende sælge flere produkter. Ifølge teorien i kapitel 3 ’Brandingteori’ skal et 

slogan gerne være kortfattet. Dette har Aarhus overholdt med deres nye og relativt korte slogan. 

Derudover argumenterer Kam og Baker, at et slogan skal kommunikere essensen af byens identitet, skabe 

et præcist billede af den fortælling, byen ønsker at kommunikere, samt at virkeligheden skal stemme 

overens med den fortalte historie. Dette aspekt kan være problematisk, når byens borgere ikke bakker op 

om slogannet og dermed fortællingen om byen. Konsekvensen kan være, at byen og slogannet bliver 

opfattet som utroværdigt og ikke har den ønskede tiltrækningskraft. Afsnit 5.2 ’Et nyt fælles slogan’ giver 

en mere detaljeret redegørelse af undersøgelsen og argumenterne bag slogannet. Det er på baggrund af 

dette afsnit rimeligt at konkludere, at Aarhus har udført en masse relevante undersøgelser og overvejelser 

for at skabe et slogan, som reflekterer byens identittet. Under udviklingen af et effektivt samarbejde er det 

ifølge Gelder essentielt at kortlægge og diskutere de individuelle, organisatoriske og kollektive interesser. 

Herefter kan der arbejdes på, hvordan disse forenes og styrker hinanden (afsnit 3.2.1 ’Partnerskaber og 

samarbejde’). Cotterrell argumenterer, at man, baseret på en undersøgelse lavet blandt byens borgere, 

virksomheder og organisationer, har sporet en utilfredshed med status quo og derfor fundet frem til et nyt 

og ’bedre’ slogan (Bilag 5, Simon Cotterrell). Det vurderes derfor, at problemet er, at borgerinddragelsen 

udelukkende har fundet sted i opstartsfasen, og borgerne i byen synes at være glemt senere i 

brandingprocessen.  

Selvom et slogan argumenteres for at være en relativ lille del af citybranding, har det vist sig at fylde meget 

i Aarhus’ tilfælde. Det nye slogan har været til stor debat og har derfor fyldt meget af den samlede 

internationaliseringsstrategi. Det skyldes, at slogannet er et af de mere synlige elementer og dermed det, 

indbyggerne i Aarhus lægger mærke til (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014). En af de ting, som har fyldt 

mest, er brugen af ordet ’Danish’, som på engelsk ofte relateres til wienerbrød, og slogannet menes derfor 

at få en helt forkert betydning (Ekstrabladet, 2011). Dertil kan det modargumenteres, at det er to 

engelsktalende virksomheder, som har udviklet slogannet (Goosebumps Brand Consultancy og Global 

Cities), og at de tilsyneladende ikke har fundet tvetydigheden problematisk. Slogannet er efterfølgende 

testet i andre engelsktalende lande, som heller ikke har nævnt nogle former for associationer med 

wienerbrød. På trods af dette frygter aarhusianerne stadig at blive associeret med wienerbrød. Et 

sideløbende aspekt har også været, at sætningen volder mange danskere problemer i forhold til udtalelsen 

(TV 2 ØSTJYLLAND, 2011). 
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Borgernes utilfredshed kan mærkes både hos Aarhus Kommune og VisitAarhus, men projektleder for 

erhvervsturisme hos VisitAarhus, Kristian Rødbro, mener, at det er et udtryk for forandringen i sig selv, 

mere end det er misbilligelse overfor det nye slogan (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 126). Han fortæller, at 

samme situation opstod, da Aarhus i sin tid ændrede slogan til ’Smilets By’. Dertil tilføjer Line Gerstrand 

Knive, at byen stadig er ’Smilets by’, men at den bare også er meget mere end det (Bilag 3, Line Gerstrand 

Knive, 2014). Hvorvidt det er muligt for Aarhus at identificere sig med begge ’etiketter’ kræver en mere 

dybdegående undersøgelse, men det kan dog konkluderes, at der her forelægger en form for 

kommunikationsfejl. Aarhusianerne har tydeligvis ikke forstået, at de stadig er ’Smilets by’, men samtidig 

har et stort, internationalt erhvervspotentiale, som skal kommunikeres ud for at blive udnyttet. Kristian 

argumenterer, at det er et internationalt slogan, som har til formål at skabe interesse i udlandet, i højere 

grad end at det er noget, enhver beboer skal kunne se sig selv i (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 125). Han 

mener, at slogannet emmer af ambition, og at interessen nu, mere end med det gamle slogan, giver afkast. 

Line erkender, at det som projektleder har været en blandet oplevelse at arbejde med implementeringen af 

strategien, og at Kommunen har oplevet meget modstand. Hun mener dog, at det er normalt i denne slags 

situationer, og at det først er nu, et par år efter, at de positive resultater begynder at vise sig. Der er ifølge 

Line ikke brugt mange ressourcer på implementeringen af brandet, og der er blevet etableret en 

ambassadørstrategi, der forsøger at få de største aktører til at markedsføre strategien uden omkostninger. 

Derefter har håbet været, at implementeringen af strategien og opbakningen til den ville komme lidt af sig 

selv (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 133). Dette kan argumenteres at være en af de store fejltagelser, 

Aarhus har begået i forbindelse med strategien. Implementeringen er blevet underprioriteret og dermed 

også processen, hvor byens borgere, virksomheder og organisationer skulle have været inkluderet og have 

fået forståelse for formålet med strategien. Begrundelserne er ifølge Line både strukturelle, politiske og 

økonomiske, men hun er overbevist om, at der kan og skal gøres mere i fremtiden (Bilag 3, Line Gerstrand 

Knive, 2014: 133). Det er i følge Baker, afsnit 3.2 ’Citybranding’, ikke en sjældenhed, at citybranding ofte 

udfordres af lokalpolitik. Dette er dog af ressourcemæssige årsager ikke et aspekt, denne opgave vil komme 

nærmere ind på. Derudover fejler Aarhus også i Sandstrøms anbefalinger om at tilpasse al kommunikation 

til hver målgruppe. Kommunikationen har hverken været tilstrækkelig eller tilpasset borgerne, som derfor 

ikke forstår og/eller bryder sig om ændringerne.   

Udover den negative omtale og wienerbrødsdebatten har den nye strategi også skabt succesoplevelser. 

Flere store virksomheder i Aarhus har valgt at bruge underslogannet i deres markedsføring. Herunder, 

bland andet, Universitetet, havneområdet, AROS og knapt så overrasksende VisitAarhus. Det er ifølge Line 

en af forhåbningerne, at borgere, virksomheder og organisationer i byen tager brandet til sig og bruger det 

aktivt for at skabe en kohærent og fælles branding af byen (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014). Hun tilføjer 

hertil, at de udelukkende modtager positive tilbagemeldinger fra de, som kender historien bag slogannet. 
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7.2.3 Delkonklusion  

Aarhus internationaliseringsstrategi og implementeringen af denne kommer ikke et sekund for sent. 

Kulturhovedstadsprojektet fungerer på mange måder som en katalysator for mange tiltag i byen, og det 

stemmer godt overens med den nye strategi og det nye brand. Med undtagelse af det forvirrende fokus på 

weekendturismen stemmer målgruppe og USP’erne godt overens med det øvrige fokus og de nationale 

anbefalinger. Der hersker ingen tvivl om, at Aarhus har oplevet en manglende opbakning fra byens borgere, 

og at dette formentlig skyldes manglende borgerinddragelse og dårlig, måske endda manglende, 

kommunikation med byens indbyggere. Dog synes tankerne bag at være sammenhængende med den 

målgruppe, der ønskes at ramme. Aarhus har brugt mange penge og ressourcer på at udvikle brandet, 

herunder sloganet, men de fejler i implementeringen af denne. Kræfterne er lagt i de indledende faser, og 

strategien er på denne måde ikke fulgt til dørs. Det kommer til udtryk ved borgernes manglende opbakning. 

Det overrasker, at Aarhus, som bruger innovation i form af samarbejde og netværk som et varemærke for 

sig selv, ikke formår at involvere borgerne i højre grad. Hvorvidt slogannet og dermed også hele opfattelsen 

og forståelsen af strategien var blevet opfattet anderledes ved større fokus og indsats på inddragelse af 

borgerne er svært at konkludere endeligt på. Dog er der flere ting der antyder, at dette, med stor 

sandsynlighed, har spillet ind på det endelige resultat. ’Heldigvis’ for Aarhus understreger teorien i afsnit 3 

’Brandingteori’ også, at rebranding af destinationer er en langvarig proces, som tager mange år at 

implementere. Der er dermed stadig håb for Aarhus, deres strategi og erhvervsturismen i byen. 

 

7.3      Analyse af erhvervsturismen og mødemarkedet fremadrettet 

Aarhus Kommune har i deres nyeste internationaliseringsstrategi valgt at fokusere på tiltrækning af 

udenlandsk talent til byen. Et af indsatsområderne herunder er erhvervsturismen og mødemarkedet. 

Erhvervs- og Vækstministeriet samt VisitDenmark har de seneste år haft ekstra fokus på netop dette 

område, da det ifølge dem er en af de helt store vækstskabere. Innovation og nytænkning, under navnet 

MINDblowing meetings, spiller en stor rolle i VisitDenmarks markedsføring af Danmark som 

mødedestination. Ifølge Mette Sattrup er det netop den innovative måde at udforme og tænke møder, der 

adskiller Danmark fra konkurrenterne. VisitAarhus og Kommunen arbejder som tidligere nævnt primært 

med kongresser og konferencer og ikke med de øvrige dele af mødemarkedet. Derudover får de af Mette 

kritik for ikke at være innovative nok i hverken deres markedsføring eller afholdelse af møder. Kritikken og 

måden, hvorpå Aarhus bearbejder mødemarkedet, hænger ikke umiddelbart sammen med den 

overordnede internationaliseringsstrategien, de nyeste analyser og tal om mødemarkedets udvikling eller 

de øvrige, innovative erhvervsrettede tiltag, som Aarhus har taget de seneste år. Aarhus Kommunes mål for 

2030 er ambitiøse, idet kommunen skal vækste langt hurtigere end den tidligere har formået. Dette afsnit 

ønsker derfor at foretage en analyse af, hvordan Aarhus, på baggrund af ovenstående viden, kan udnytte 

mødemarkedets potentiale endnu mere og nå strategiens mål.  
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7.3.1 Innovation og mødemarkedet i Aarhus 

Som tidligere nævnt bruger VisitDenmark betegnelsen MINDblowing meetings om det danske mødemarked 

og arbejder ud fra et mødekoncept kaldet Meetovation. Hele konceptet bag bygger på innovation, og dette 

afspejler sig i alt fra måden, hvorpå mødeplanlæggerne kontaktes og kommunikeres til, hvordan 

faciliteterne udvælges, til hvordan selve møderne afholdes. Involvering og nytænkning er nøgleordene, der 

kan skabe den succes og vækst, der skal til for at holde sig konkurrencedygtige. Dette kan ifølge 

VisitDenmark skabe ROMI for alle kunder og mødeplanlæggere. Mette Sattrup udtaler i interviewet, at 

Aarhus ikke er gode nok til at gøre brug af MINDblowing meeting-konceptet og Meetovation. Ifølge hende 

skyldes det ikke kun det faktum, at Aarhus ikke arbejder med corporate møder, men også det, at de i 

Aarhus har svært ved at se sammenspillet mellem innovativ mødeafholdelse og kongresser (Bilag 1, Mette 

Sattrup, 2014: 111). Konferencer og kongresser rummer mellem 100-3.000 deltagere, og diskussionen går 

derfor på, hvorvidt det er muligt at skabe innovation og involvering i grupper af så store størrelser. Ifølge 

Mette burde det ikke være en forhindring for Aarhus: ”Om man er 30 til møde eller 300 til kongres kan man 

jo kede sig lige meget. Det, som Kristian og mange andre vil sige, er, at det er en mere konservativ 

målgruppe og nej – man skal måske ikke sætte dem i en gummibåd, men man kan tage små, 

revolutionerende tiltag, der kan optimere udbyttet af kongresserne med det her MINDblowing meetings.” 

(Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 111).  

 

Aarhus’ erhvervsrettede Internationaliseringsstrategi bruger fire USP’er i deres markedsføring. To ud af de 

fire omhandler innovation og nytænkning. I en strategi, der i høj grad arbejder for tiltrækning af talent og 

erhvervsturisme, kan det derfor være svært at finde mening i det faktum, at de på trods af dette ikke satser 

på det nyeste område inden for erhvervsturismen og heller ikke arbejder ud fra det innovative mødedesign, 

Danmark ellers bliver markedsført på. Hvis Aarhus vil være konkurrencedygtige inden for mødeturismen, er 

de nødt til at være first movers og nytænkende i alle dele af deres arbejde. At afholde møder i udlandet er 

en dyr og tidskrævende investering for virksomheder, og det er vigtigt, at mødeplanlæggerne kan se 

formålet og fordelene ved at afholde mødet i eksempelvis Aarhus. Meetovation-konceptet har ifølge 

VisitDenmark vist sig at generere et højere indlæringsniveau, motiverede deltagere, bedre løsninger og 

større forståelse – alle effekter der kan skabe bedre ROMI (VisitDenmark A7). Aarhus’ manglende 

opbakning til brugen af mødedesignet skaber, udover mindre ROMI for både Aarhus og mødeafholderne, 

også et usammenhængende billede af Danmarks kompetencer i forhold til konkurrenterne (Bilag 1, Mette 

Sattrup, 2014: 111).  
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Nogle af årsagerne bag VisitAarhus’ fravalg af arbejdet med corporate møder er blandt andet at der er 

færre muligheder for at skabe ROMI, at kongresser og konferencer tiltrækker mere talent, samt at der på 

corporate mødemarkedet er for mange konkurrenter, til at Aarhus kan konkurrere på et fornuftigt, 

internationalt niveau. Selvom erhvervsturismen og mødemarkedet er en vigtig vækstskaber for mange 

større byer, er det en branche med store usikkerhed og udsving. Dette kan være en del af forklaringen på, 

hvorfor Aarhus ikke tør satse mere på mødemarkedet. Horesta, branche- og arbejdsgiverorganisationen for 

hotel-, restaurant- og turisterhvervet, skrev i en artikel fra 2010: ”Når virksomhederne lider, har 

erhvervsturismen det svært. Firmaerne skærer dybt i omkostningerne, og det går ud over rejser, 

overnatninger, møder, messer og konferencer” (Horesta, 2010). Citatet tegner et godt billede af den effekt, 

økonomiske krisetider i virksomhederne har på især erhvervsturismebranchen. Når et samfund rammes af 

generel økonomisk afmatning, eller virksomheder oplever fald i omsætningen, er en direkte afledt effekt af 

dette som oftest en påvirkning af erhvervsturismen. En undersøgelse foretaget af VisitDenmark viser, at når 

virksomhederne er i krise, er rejsebudgetterne et af de steder, hvor det er lettest at spare. Ifølge Horesta 

var der i 2009 sket et fald på godt 12 pct. i antallet af overnattende forretningsrejsende. Denne nedgang 

var markant større end nedgangen i ferieturismen. Det betød også, at udbyderne af mødefaciliteter kunne 

mærke et større fald i omsætningen end tidligere (Horesta, 2010). Erhvervsturismebranchen er en udsat 

branche, der i høj grad er afhængig af samfundets økonomiske situation. Inden finanskrisens indtog i 

Danmark oplevede de fleste mødeudbydere en stor efterspørgsel, og virksomhederne brugte mange 

ressourcer på at efteruddanne og udvikle deres medarbejdere. På trods af disse prioriteringer er det netop 

samme område, der rammes størst af nedskæringer, når krisen kommer. Dermed er der færre 

forretningsrejser samt færre afholdelser af møder i perioder med økonomisk stilstand eller nedgang 

(Albrektsen, 2013). Erhvervsturismen har siden 2012 igen oplevet en stigning af antallet af 

forretningsrejsende, og regeringen har valgt at sætte erhvervs- og mødeturismen på dagsordenen som 

indsatsområde og vækstskaber i fremtiden. Aarhus’ internationaliseringsstrategi fra 2011 er den første 

strategi, der sætter erhvervsturismen højt på dagsordenen i byen. Selvom KongresKompagniet har 

eksisteret i 12 år har både Kommunen, turistbureauet og aktørerne i byen relativt lidt erfaring med 

markedsføring og afholdelse af møder generelt. Ifølge Kristian fra VisitAarhus har man blot arbejdet med 

konferencer og kongresser i halvandet år. Udover de tidligere nævnte argumenter for prioriteringen på 

mødemarkedet forklarer Kristian, at det for dem handler om at operere på et område, hvor der kan skabes 

en nogenlunde stabil omsætning, som understøtter byens samlede strategi, og som ikke er letpåvirkelig 

overfor krisetider (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 124). Når turistbureauer skal vælge, hvor og hvordan de 

vil prioritere deres ressourcer, skal bureauerne kunne dokumentere indsatsernes effekt over for både 

Kommunen og Regionen. Ifølge Mette Sattrup fra VisitDenmark har effektmåling stor indflydelse på, 

hvordan regioner og kommuner fordeler ressourcerne imellem turistbureauerne. Der er stor forskel på, 

hvor effektivt man kan måle på de forskellige dele af mødemarkedet. Kongresser og konferencer er de to 

mødeformer, der er lettest at måle på. Det skyldes, blandt andet, at begge mødeformer er store møder, der 
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kan involvere alt mellem 100-3.000 mennesker. Ved sådanne møder bliver der, som oftest, booket både 

mødefaciliteter, transportmuligheder, catering og hotel, som grundet omfanget, er forholdsvis let målbart. 

Derudover er ’MeetDenmark’, fællesskabet for tiltrækning af kongresser, med til at sikre, at alle tal fra 

afholdte kongresser i Danmark går ind over kongressekretariaterne i VisitAarhus, Wonderful Copenhagen 

osv. Ifølge Mette er udfordringerne ved afholdelse af henholdsvis corporate møder, kurser og incentives, at 

det er langt sværere at måle på omsætningen og mødernes direkte og afledte effekter. Det skyldes, at disse 

mødetyper, grundet størrelsesomfanget, som oftest bliver booket direkte gennem de lokale aktører, og 

dermed ikke går gennem bureauer, der kan måle på, hvor stor en indtjening, de skaffer. Den hidtil 

manglende dokumentation har blandt andet gjort, at regeringens 2014-vækstplan ikke umiddelbart 

afsætter ressourcer til andre dele af mødemarkedet end konferencer og kongresser (Bilag 1, Mette Sattrup, 

2014: 104).  

Set i lyset af de dokumentationsmæssige udfordringer der er ved prioritering af blandt andet corporate 

mødemarkedet, er Aarhus’ valg og prioriteringer af ressourcer umiddelbart forståelige. Ved at fokusere på 

de store kongresser og konferencer kan Aarhus i højere grad kontrollere omfanget af de møder, der 

afholdes i byen samt konstant måle på effekten af de afholdte møder og dermed retfærdiggøre 

prioriteringen over for Aarhus Kommune og Region Midtjylland.  

 

7.3.2 Corporate mødemarkedets værdi 

Selvom ovenstående argumenter for fravalget af corporate mødemarkedet virker som fornuftige årsager til 

at prioritere ressourcerne som valgt, er der flere ting, der taler for det modsatte. Hos VisitDenmark 

arbejder de som tidligere nævnt mere fokuseret på markedsføringen og tiltrækningen af corporate møder. 

De arbejder derfor på at forbedre samarbejdet og kommunikationen med de mange lokale aktører, så den 

reelle virkning af corporate møder kan dokumenteres overfor regeringen. Mettes primære argument for 

dette er, som tidligere nævnt, at de øvrige dele af mødemarkedet kan være med til at skabe omsætning og 

vækst ’nu og her’, og at kommunerne og virksomhederne også har brug for den indtjening for at skabe 

bedre resultater fremadrettet.  

København er den eneste kommune i Danmark, der hidtil har valgt at sætte ressourcer af til corporate 

mødetiltrækningen. Det har de gjort ved at etablere et udviklingsselskab kaldet ’Meeting Place’. Meeting 

Place blev allerede etableret for over 20 år siden og har et stort netværk samt stor erfaring med tiltrækning 

og afholdelse af corporate møder. Ligesom at MeetDenmark er etableret, for at regionerne i fællesskab kan 

udarbejde tilbud og fordele kongresserne mellem byerne, arbejder Meeting Place for at skaffe de lokale 

aktører omsætning i forhold til afholdelse af kongresser, corporate møder og kurser. Dog er arbejdet med 

corporate møder og kurser i fokus, da MeetDenmark allerede arbejder for tiltrækningen af kongresser. 

Meeting Place består af diverse incomingbureauer og mødeleverandører, der sammen kan sikre de bedst 
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mulige møderammer for internationale virksomheder. Da VisitDenmarks rolle som national turismeaktør er 

at markedsføre Danmark, må de ikke selv stå for udarbejdelsen og afholdelsen af konkrete arrangementer. 

Derfor arbejder de på at oplyse, markedsføre og skabe kontakter på markederne i udlandet og sender 

derefter de interesserede videre til, i Københavns tilfælde, Meeting Place. Som nævnt i afsnit 4.2 

’VisitDenmark som central aktør i dansk turisme’ arbejder VisitDenmark ud fra tre samarbejdsformer. 

Samarbejdet med Meeting Place er et eksempel på det, de kalder ’Produktmarkedsføring’, da dette 

involverer erhvervspartnerskaber, hvor flere aktører samarbejder om markedsføring af turismeprodukter, 

hvis formål er at generere salg og vækst. Da København er den eneste by, der har etableret et 

udviklingsselskab, der tager sig af netop dette, er samarbejde i forhold til tiltrækning af corporate møder og 

kurser udelukkende eksisterende mellem VisitDenmark og Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen 

kan gennem udviklingsselskabet lettere måle på antallet af møder, der afholdes i København. Derudover 

kan de, gennem tæt kontakt med planlæggerne, udvælge den eller de aktører i København, der opfylder 

interessentens ønsker bedst. At de øvrige regioner og kommuner ikke har et udviklingsselskab betyder ikke, 

at der ingen corporate møder afholdes i det øvrige Danmark. Det betyder dog, at de enkelte aktører selv 

skal kontakte de internationale mødeplanlæggere, eller at mødeplanlæggerne selv skal kontaktes af dem. 

Denne kontakt er som oftest svær at etablere, da det kan være svært for begge partere at identificere 

hinanden og overskue markedet (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 109).  

København har siden 2012 oplevet stor fremgang i tiltrækning af alle de forskellige mødeformer, og de 

københavnske aktører har de seneste to år afsat mange ressourcer på tiltrækningen af disse. Det involverer 

blandt andet forbedring af faciliteter og flere midler til markedsføring og deltagelse i Meeting Place. Den 

øgede indsats og forbedringerne har givet afkast, og 2014 tegner allerede i første kvarttal til at overgå 

tidligere år. De første tre måneder har Meeting Place formået at vinde 18 kongresser og 86 corporate 

møder. Meeting Place regner med, at disse planlagte møder alene vil være med til at skabe en omsætning 

på 350 millioner kr., hvoraf 114 millioner kr. kommer fra corporate møderne. Selvom Meeting Place har 

eksisteret i over 20 år, er det først de seneste seks år, at udviklingsselskabet har arbejdet intensivt og 

fokuseret på at tiltrække de internationale møder. På seks år har de ved denne indsats formået næsten at 

tredoble antallet af møder og omsætning (Meeting Copenhagen A1). Det er ikke kun i København, at 

erhvervsturismens forretningspotentiale er vokset. Storbritannien er et af de største mødemarkeder i 

Europa, og markedet oplever stadigt vækst. Det gælder både afholdelsen af møder samt efterspørgslen af 

mødemuligheder i udlandet fra de britiske virksomheder. Storbritannien er Europas tredje største økonomi 

og huser generelt mange førende internationale virksomheders hovedkontorer. Derudover importerer de 

varer fra Danmark for godt 30 mia. kr. årligt. I VisitDenmarks rapport om netop det britiske mødemarked 

udpeger ’UK Trade and Investment’, den del af den britiske regering, der arbejder på at sikre britiske 

virksomheders succes på de internationale markeder, syv potentielle samhandelsbrancher i Danmark. 

Herunder er blandt andet sundhedssektoren, cleantech, mad og drikke samt informationsteknologi. Disse 
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områder er alle nogle Aarhus fremhæver som deres største styrkeområder. Storbritanniens virksomheders 

udgående forretningsrejser udgør 12 pct. af alle rejser fra landet (VisitDenmark 4: 13). Storbritanniens 

økonomiske potentiale og det faktum, at UK Trade and Investment har udpeget syv interessante 

samarbejdsbrancher, gør, at det britiske marked for erhvervsturisme er kommet ekstra meget i fokus, når 

både VisitDenmark og Meeting Place markedsfører de danske mødefaciliteter uden for Danmarks grænser.   

Et af Kristians argumenter for at prioritere kongresser og konferencer og fravælge corporate møderne er, at 

Aarhus’ strategi omhandler tiltrækning af viden og talent. Ifølge ham kan byen ved at arbejde med 

videnskabelige kongresser skabe interessante relationer og samarbejdsaftaler, der styrker byens 

vidensniveau. Kongresser og konferencer omhandler viden, og der har Aarhus en tiltrækningskraft. Ifølge 

ham rummer corporate møderne ikke samme grad af viden. Kristian udtaler, at det er de lokale forskere, 

læger osv., der har muligheden for igennem deres netværk at tiltrække og nå ud til de mennesker, der 

arrangerer de store kongresser. Ifølge ham kan de sammen udnytte ressourcerne bedst muligt og arbejde 

for det fælles formål, nemlig at tiltrække viden og omsætning til Aarhus (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 

115). Spørgsmålet er om ikke corporate møderne på sigt kunne have samme effekt? Både Kristian og Lone 

fra KongresKompagniet virker umiddelbart til at være tilfredse med den udvikling og den tilstand, det 

aarhusianske erhvervs- og mødemarked befinder sig i. Dog kunne man fristes til at spørge, om de dermed 

ikke ønsker yderligere udvikling? Aarhus Kommunes erhvervsstrategi rummer store ambitioner og mål for 

byen og har en international vinkel, der fremadrettet blandt andet skal tiltrække flere medarbejdere, 

virksomheder og erhvervsturister til byen. Netop internationaliseringsstrategien og 2017-kulturprojektet 

har igangsat et væld af initiativer og forandringer, der nu og over de næste mange år skaber forbedring af 

alt fra faciliteter, infrastruktur og omdømme. I interviewet med Kristian forklarer han, hvordan VisitAarhus 

aktivt går ind og hjælper med at udvikle projekter indenfor byens styrkepositioner. Kristian udtaler i 

interviewet: ”I første omgang handler vækst generelt set om at etablere noget, og så kan vi efterfølgende 

gå ind og se på, hvordan vi så kan videreudvikle det. Det handler om at etablere kontakt og skabe netværk 

indenfor nogle områder, hvor Aarhus er stærke. Det vil på sigt generere vækst på mange forskellige måder” 

(Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 122). Kristians udtalelse understøtter på mange måder op om den 

innovations- og netværkstankegang, der generelt set eksisterer i Aarhus. På trods af Kristians indstilling til 

dette fravælger han dog et af de områder, som stadig er i stor udvikling. Selvom Aarhus, ifølge Kristian, 

oplever en vækst på mellem 50-75 pct., og KongresKompagniet ifølge Lone ikke behøver at markedsføre sig 

for at skabe forretning, virker det som om, at muligheden for at skabe yderligere vækst er stor. Aarhus har 

allerede og vil over de kommende tre år etablere store hoteller, kulturelle institutioner og bedre 

mødefaciliteter, der alle sammen er med til at forbedre Aarhus’ muligheder for at vinde og tiltrække store 

dele af erhvervsturismen, herunder også møder. Ifølge VisitDenmark og Dansk Erhvervs rapport om 

mødemarkedet i Danmark er både kongresser, konferencer og corporate møder med til at styrke Danmark 

indenfor vidensområdet, og møderne er med til at fremvise Danmarks mange styrker og kompetencer. 
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Derudover er møderne med til at skabe netværk: ”Danmarks nationale og internationale relationer styrkes, 

når folk mødes, og det bidrager til at opbygge værdifulde strategiske netværk. Samtidig udgør Danmarks 

værtsskab et globalt udstillingsvindue for danske services, produkter og forskningsresultater, hvilket 

medvirker til at styrke Danmark som rejsedestination og som investeringsland” (Dansk Erhverv, 2013: 2). 

Citatet fra rapporten og argumentet, om at alle møder er grobund for skabelse af værdifulde strategiske 

netværk, fortæller en anden historie og bringer en anden vinkel på corporate mødedelen, end den Kristian 

giver udtryk for i sit interview. Hvis Aarhus ønsker at nå sine mål om, blandt andet, at skabe 50.000 

arbejdspladeser og 75.000 nye indbyggere i 2030, bør Aarhus ikke blot satse på det, de er gode til, nemlig 

kongresserne, men også dygtiggøre sig de steder, hvor der er mulighed for at skabe yderligere omsætning. 

Ved at tiltrække corporate møder til byen kan møder på sigt generere en større interesse for Aarhus, der 

senere hen kan føre til investering og/eller afholdelse af eventuelle kongresser. 

 

For at få adgang til VisitDenmarks ydelser og hjælp i forbindelse med tiltrækning af internationale 

corporate mødeplanlæggere skal VisitAarhus være villige til at investere i en god opstart. VisitDenmark 

arbejder med et medfinansieringskrav, der gør, at de ikke ligger penge i markedsføringen uden at 

VisitAarhus eller andre partnere gør det samme (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 109). Selvom Aarhus 

Kommune og VisitAarhus ville være tvunget til at afsætte nogle ressourcer i forbindelse med en indsats på 

dette marked, er mulighederne for vækst og ROI gode. Hvis Aarhus kunne tiltrække bare halvt så mange 

corporate møder som København, ville byen potentielt set kunne generere mere end 50 millioner kr. ekstra 

om året. En vækst, der ville skabe afledte effekter i form af, blandt andet, flere årsværk. Det kræver dog 

også, at VisitAarhus vælger at satse på det internationale mødemarked og ikke kun det danske. Et valg der, i 

relation til Kommunens ellers internationale strategi og målsætning, ville give god mening. Lone fra 

KongresKompagniet fortæller i sit interview, at årsagen, til at hverken VisitAarhus eller KongresKompagniet 

har eller opsøger udenlandske kunder, skyldes prioriteringen af ressourcer, og at de allerede oplever succes 

på mødemarkedet (Bilag 4, Lone Stouby, 2014: 141). Mette Sattrup udtaler, at der trods de efterhånden 

mange store virksomheder blot eksisterer et lille udvalg af danske møder, og at det er vigtigt at kigge 

internationalt for at øge omsætningen. Hun understreger dog, at en by som Aarhus, grundet udlandets 

forholdsvis lille kendskab til byen, ikke skal bearbejde USA, Kina eller Rusland men i stedet satse på 

nærmarkederne, hvor de i forvejen har en stærkere profil. Herunder det stærke britiske mødemarked: ”Jeg 

mener ikke, at Aarhus skal kaste håndklædet i ringen og sige, at de kun går efter kongresser. Jeg mener, at 

deres partnerkreds og deres forretning i byen vil have meget glæde af den omsætning, det ville give byen at 

satse på corporate møder” (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 106). Dertil kommer også argumentet om, at de 

udenlandske mødedeltagere bruger væsentlige flere penge end de nationale, og at der rent vækstmæssigt 

er et større potentiale iblandt de udenlandske mødeafholdere. Udover at satse på nærmarkederne mener 
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Mette, at især det kulturelle erhverv i Aarhus har et stort potentiale, og at Aarhus skal bruge dette i deres 

markedsføring overfor de udenlandske interessenter. I flere undersøgelser og samtaler med internationale 

mødeplanlæggere har det vist sig at være et af de erhverv Aarhus scorer højest på (Bilag 1, Mette Sattrup, 

2014: 110). Netop det kulturelle aspekt stemmer godt overens med Aarhus’ strategi og de USP’er, der 

omhandler innovation og nytænkning. Ifølge Mette er Kulturhovedstadsprojektet i 2017 en fantastisk krog 

til markedsføring: ”Hvis de formår at benytte den både til at fortælle om Aarhus, og hvad de kan på 

kulturfronten, så har de rigtig mange budskaber, de kan sende. De har mange kanaler i den her periode, de 

kan kommunikere igennem” (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 112) . 

Selvom VisitDenmark og Mette Sattrup mener, at Aarhus har et stort uudnyttet vækstpotentiale i forhold til 

corporate møderne, kommer der ikke til at ske nogen udvikling i Aarhus, så længe VisitAarhus ikke selv 

tager handling. Mette udtaler, at VisitDenmarks rolle som Danmarks turistbureau er at markedsføre og 

løfte landet inden for konkrete tiltag, eksempelvis mødemarkedet, men at det, så længe regioner og 

kommuner ikke selv ønsker at samarbejde, ikke er muligt for VisitDenmark at hjælpe dem. For at få adgang 

til de internationale virksomheder, der ønsker at afholde møder i udlandet, skal turistbureauerne købe sig 

ind på markedsføringskampagner, som derefter vil repræsentere deres destination på messer, workshops, i 

mødemagasiner osv. (VisitDenmark A12). Aarhus har hidtil valgt ikke at købe sig ind på nogle af 

kampagnerne og får derfor ikke adgang til de internationale interessenter. Ifølge Mette er VisitDenmark 

glade, når der, som på corporate mødemarkedet grundet København, er fremgang på et konkret 

indsatsområde. Hun fortæller, at det for dem er mindre relevant, hvor i Danmark væksten skabes, så længe 

den skabes (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 106). Derudover forklarer hun også ,at det rent ressourcemæssigt 

er en prioritet at samarbejde der, hvor der er størst interesse, og ikke spilde ressourcer der, hvor der ikke er 

opbakning (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 109). På trods af dette ville et løft i omsætningen på corporate 

mødemarkedet i hele Danmark, alt andet lige, være en fordel for hele branchen og lokalsamfundene, og 

VisitDenmark er derfor også i løbende dialog med blandt andet VisitAarhus om netop arbejdet med 

corporate møderne (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 104).    

 

7.3.3         De Aarhusianske aktører 

Som tidligere nævnt betyder det, at eksempelvis VisitAarhus ikke fokuserer på tiltrækningen af corporate 

møder, ikke at de respektive aktører i lokalsamfundet skal undgå afholdelse af møderne. Ifølge Mette er 

der faktisk i stigende grad en større efterspørgsel på corporate møder blandt de lokale aktører på trods af, 

at de kommunale turistbureauer ikke prioriterer dem (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 103). Hun udtaler, at de 

ofte oplever optimisme og engagement i forhold til mødemarkedet, når hun er i dialog med aktører rundt 

omkring i Danmark. Derfor eksisterer der, ligesom der gør mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og 

VisitDenmark, mange steder en interessekonflikt imellem regioner og aktører (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 
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105). Det stiller høje krav til virksomhederne rent netværks-, erfarings- og ressourcemæssigt, hvis de skal 

nå ud til corporate mødeplanlæggerne selv. Derfor er det for mange aktører en svær opgave at nå ud til de 

internationale virksomheder på egen hånd. Eksisterer der ikke et udviklingsselskab, går mødeplanlæggerne 

direkte til aktørerne på destinationen. Det er dog sjældent, at internationale mødeplanlæggere aktivt selv 

vælger Danmark frem for andre destinationer, hvis ikke de er blevet påvirket fra anden side (Bilag 1, Mette 

Sattrup, 2014: 109).  

For at undersøge hvorvidt Mette og VisitDenmarks argumenter og undersøgelser om aktørernes ønsker i 

forhold til corporate mødemarkedet holder stik, udarbejdede vi en kvantitativ spørgeundersøgelse med 13 

af Aarhus’ vigtigste mødeafholdelsesaktører (bilag 8), herunder Radisson Blu Scandinavian Hotel 

(Scandinavian Congres Center), ARoS Kunstmuseum og Den Gamle By. VisitAarhus lister på deres 

hjemmeside for møder og kongresser 34 forskellige lokationer, hvor mødeplanlæggere kan afholde møder. 

Spørgeundersøgelsen dækker derfor lidt over en tredjedel af alle aktørerne og udgør derfor en 

repræsentativ størrelse, hvoraf det er muligt at drage visse konklusioner om aktørernes interesse i 

corporate mødemarkedet (VisitAarhus). Aktørerne stilles i alt 10 spørgsmål, der har til formål at undersøge, 

blandt andet, hvilke mødetyper de afholder, hvor højt de forskellige mødetyper vægter for virksomheden, 

hvorvidt de oplever vækst, hvilke møder de ønsker at fokusere på fremadrettet, deres egen indsats i 

forhold til markedsføring, og om hvorvidt de ønsker at samarbejde med VisitAarhus på corporate 

mødedelen. Alle 13 mødeudbydere kan tilbyde konferencefaciliteter til interessenterne, 92 pct. kan tilbyde 

corporate mødefaciliteter, og 54 pct. kan tilbyde kongresfaciliteter. Til spørgsmålet ’Ranger følgende 

valgmuligheder, ud fra hvor højt de vægter i jeres virksomhed (Hvor 1. er mest vigtig og 3. er mindst vigtig)’ 

er det tydeligt, at corporate møderne og konferencerne er de to mødetyper, der vægter højest for de 

aarhusianske aktører. Af de to er der hele 8 aktører, der peger på corporate møderne som de vigtigste. 

Konferencerne bliver af alle vurderet som enten 1 eller 2’er, hvorimod kongresserne, med ca. 30 pct. på 

1’eren og 15 pct. på 2’eren og 3’eren, har hele 38 pct. af de 13 aktører, der svarer, at de slet ikke afholder 

kongresser. Størstedelen af alle respondenterne, 77 pct., har oplevet en generel vækst på mødemarkedet 

de seneste 2 år. Interessen i, fremadrettet at afholde flere møder er stor. 31 pct. af aktørerne har en stor 

interesse i at afholde flere corporate møder, mens 61 pct. vurderer interessen til at være meget stor. 

Konferencedelen er den klare vinder med 77 pct. svar i kategorien ’meget stor’. Også her scorer 

kongresdelen lavest med, blandt andet, 38 pct. i kategorien ’meget stor’ og 8 pct. i ’lille’. Alle 13 

respondenter svarer, at de selv gør noget aktivt for at tiltrække flere møder og beskriver deres indsats ved 

fokus på hjemmesider, kampagner i tv, annoncering i relevante medier, samarbejde med sælgere, 

deltagelse i messer og workshops, udsending af mødemateriale, deltagelse i netværk samt samarbejde med 

VisitAarhus. Sidstnævnte samarbejde kommer fra kongresafholdere. Størstedelen af de adspurgte aktører 

er opmærksomme på udviklingen på corporate mødemarkedet. Sidste spørgsmål i undersøgelsen 

omhandlede, hvorvidt aktørerne fremadrettet kunne være interesseret i at indgå et samarbejde med 
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VisitAarhus i forhold til corporate mødedelen. Til dette svarer 38,5 pct., at de er interesseret i samarbejde, 

54 pct. at de måske er det, og de resterende 7,5 pct. at de allerede samarbejder med VisitAarhus.    

 

7.3.4         Delkonklusion 

Aarhus internationaliseringsstrategi omhandler i høj grad innovation, nytænkning og netværk. På trods af 

dette formår Aarhus ikke at implementere brugen af dette i deres nuværende arbejde med mødemarkedet 

eller i udviklingen af deres arbejde med erhvervsturismen og mødemarkedet. Selvom Aarhus ikke 

umiddelbart selv synes at kunne finde årsagen til at give sige i kast med corporate møderne, eksisterer der 

mange argumenter, analyser og tal, der viser det modsatte. Vigtigst af alt er formentlig aktørernes 

indstilling til mødemarkedet og deres prioritering og ønske om at arbejde med corporate møderne. 

Derudover modarbejder Aarhus i deres valg af fokusområde også VisitDenmarks overordnede anbefalinger 

og strategi om, at corporate mødemarkedet fremadrettet skal mere i fokus. På trods af at aktørerne i 

Aarhus påpeger, at de selv gør en aktiv indsats for at markedsføre deres faciliteter og tiltrække møder, er 

der stadig et uudnyttet, internationalt vækstpotentiale, der er svært for dem at nå uden hjælp fra 

VisitAarhus. VisitAarhus’ strategi er fuld af store armbevægelser, dette afspejler sig også i citatet: ”Aarhus 

har det, som verden har brug for – der er bare tilstrækkeligt mange, der ikke ved det” (Aarhus Kommune 

A1). Store armbevægelser er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men hvis man ikke formår at leve op til det 

image, man overordnet set forsøger at skabe kan det være svært for Aarhus at skabe en seriøs, 

international profil. Kristian udtaler, at en af årsagerne bag valget af kongresser er, at aktørerne i Aarhus 

primært arbejder for dette formål. Ifølge ham er det en nødvendighed for at samarbejde, at begge partere 

trækker samme retning: ”Ja, det er måden vi arbejder på. Vi har en strategi, der hedder sig, at vi skal agere 

igennem og sammen med andre. Sådan får vi bedst udbytte af de ressourcer, vi smider i vores indsatser”. 

Måske det var på tide at foretage nye analyser og revurdere, hvilke prioriteter og mødetyper der 

fremadrettet er værd at satse på? 

 

8.         Anbefalinger  

Ovenstående analyseafsnit har skabt en forståelse for, hvordan Aarhus konkret bruger innovation og 

samarbejde til at opnå vækst, hvorfor implementeringen af den nye strategi ikke har været succesfuld, 

samt hvordan Aarhus bør prioritere deres ressourcer på erhvervsturismen for fremadrettet at holde sig 

konkurrencedygtige. Aarhus Kommune og VisitAarhus står over for flere udfordringer i forhold til at styrke 

strategien og erhvervsturismen i byen: ressourcemangel og manglende erfaring i forhold til, især, 

bearbejdelsen af mødemarkedet. For at konkretisere analysens hovedpointer og tydeliggøre, hvordan og 
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hvor Aarhus bør sætte ind fremadrettet, er nedenstående anbefalinger udarbejdet. Da ressourcemangel er 

en stor udfordring tager anbefalingerne højde for dette aspekt. Ved implementeringen af en radikalt 

anderledes og ny strategi er det dog ikke muligt at skabe synergi og succes uden større investeringer. 

Derfor vil anbefalingerne, i så høj grad som muligt, tage højde for denne udfordring. 

 

8.1       Samarbejde og netværk skaber bedre branding 

I analyseafsnit 7.2.2 ’Borgerinddragelse og det nye slogan’ og 7.3.1 ’Innovation og mødemarkedet i Aarhus’ 

blev VisitAarhus og Kommunens evne til at involvere borgerne og samarbejde med aktørerne analyseret. 

Nogle af de ting der stod klart i analysen var Aarhus’ manglende evne til at skabe kontinuerlig 

borgerinvolvering og succesfuld kommunikation af strategien samt deres snævre fokus og manglende 

udnyttelse af mødemarkedets potentiale.  

 

8.1.1.        Forbedring af den overordnede branding  

Anbefalingerne i dette afsnit er udarbejdet som konkrete bud på hvordan Aarhus kan forbedre deres 

branding og styrke deres image. Det er dog vigtigt at understrege at alle valg og initiativer har indflydelse 

på byens image og at samtlige anbefalinger i afsnit 8 derfor vil have en forhåbentlig, positiv effekt på 

citybrandet. Anbefalingernes formål er at reparere og forbedre strategien, men indeholder ikke større 

radikale ændringer idet vi er af den overbevisning at basiselementerne og fodarbejdet i strategien 

grundlæggende er godt udarbejdet.  

Den største udfordring, Aarhus står overfor i forbindelse med deres branding, er den manglende opbakning 

fra byens borgere. Som diskuteret i afsnit 7.2.2, ’Borgerinddragelse og det nye slogan’, skal brandingen 

reflektere byens sande identitet og give et oprigtigt billede af byen. Når byens borgere ikke bakker op om 

det nye brand, skabes et uoverensstemmende billede af byen, hvor kommunens ønskede identitet står i 

kontrast til byens egentlige image. Grundet udfordringens omfang vil der i et separat afsnit, afsnit 8.1.2 

’Involverende borgerkampagne’, fremsættes konkrete forslag til, hvordan borgerne kan blive inddraget i 

strategien. En af Aarhus kommunes store udfordringer er manglende effektmåling af 

internationaliseringsstrategien. Selvom det, som tidligere nævnt, er svært at effektmåle på et citybrand 

anbefaler vi at Aarhus fremadrettet fremsætter nogle mere specifikke mål og succeskriterier, herunder 

succeskriterier i forbindelse med den nationale opbakning. Ved at gøre dette kan der nemmere skabes 

overblik over, hvorvidt strategien modtages og opfattes efter hensigten. Det er dog vigtigt at huske city- og 

nationbrandingens tidligere erfaringer der viser at rebranding tager lang tid og kræver tilvænning.  

Yderligere, synes der at være en vis uoverensstemmelse i Aarhus’ selvdefinering hvad angår slogannet og 

deres reelle, aktive valg. Aarhus brander sig på at være innovative, videns stærke og ’lidt bedre i dag end i 
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går’ (Bilag 2, Kristian Rødbro, 2014: 123). Dette hænger ikke sammen med det faktum at de ikke blot 

fravælger arbejdet med corporate mødemarkedet, et marked der udover at være i stor vækst også skaber 

muligheder for innovative løsninger, men også fravælger at bearbejde det generelle internationale 

mødemarked. Begge fravalg er tankevækkende idet der i Aarhus tilfælde ikke blot er tale om en 

implementering af en nationalstrategi, men en internationaliseringsstrategi, udarbejdet netop med det 

formål, at det internationale erhvervsliv skal få øjnene op for Aarhus. Årsagen bag fravalget er svær at gøre 

sig klog på. I interviewet med Kristian fra VisitAarhus fremstår han og organisationen både beskedne og 

overlegne på samme tid. På den ene side udtrykker de frygt for ikke at kunne konkurrere på corporate 

mødemarkedet og på den anden side argumenterer de at de er så gode til det de gør at de ikke behøver 

beskæftige sig med andet. En af Aarhus’ USP’er er ’Rethink’ og det må Aarhus ikke glemme. Som nævnt i 

afsnit 3 ’Brandingteori’, er det essentielt, at det brand, som ønskes projekteret stemmer overens med 

virkeligheden, samt at alle kommunikationsaktiviteter er kohærente. Derfor anbefaler vi, at Aarhus tager 

deres ønske om et international brand seriøst og påbegynder arbejdet med det internationale corporate 

mødemarked. Vi tilslutter os derfor Mette fra VisitDenmarks udtalelse: ”Jeg mener, at deres partnerkreds 

og deres forretning i byen vil have meget glæde af den omsætning, det ville give til byen at satse på 

corporate møder” (Bilag 1, Mette Sattrup, 2014: 106). Hvordan dette helt konkret kan ske vil blive 

introduceret i afsnit 8.2 ’Innovation og mødemarkedet ’. Første skridt er forbedringen af 

borgerinvolveringen, da denne er elementær for strategiens videre succes. De næste anbefalinger 

omhandler derfor borgerinvolvering. 

 

8.1.2         Involverende borgerkampagne  

Aarhus spiller på netværk, tillid og samarbejde som nogle af byens største styrker. Selvom 

internationaliseringsstrategiens formål er at tiltrække internationalt talent og erhvervsturisme, skal Aarhus 

involvere borgerne for at skabe en holistisk identitet og et sammenhængende, stærkt image udadtil. 

Borgerne i byen er også den veluddannede og kompetencestærke arbejdsstyrke. De bidrager alle på en 

eller anden måde til at løfte det aarhusianske erhvervsliv. Som tidligere nævnt er de, ifølge kommunen, 

stadig borgere i ’Smilets by’. De er dog også borgere i en by, der udover at være hyggelig kan tilbyde 

udenlandske interessenter en langt bredere palette af muligheder. Line fra Aarhus Kommune påpeger selv, 

at de fremadrettet skal lave flere borgerkampagner, men at de ikke ved hvordan eller hvor mange 

ressourcer de har til det (Bilag 3, Line Gerstrand Knive, 2014: 133). Vores forslag er en kampagne, 

udarbejdet til at oplyse og skabe aktiv involvering af borgerne. Kampagnen bør, hvis muligt, igangsættes 

inden udgangen af 2014. Dette skyldes først og fremmest, at der er gået længe uden en egentlig 

inddragelse og oplysning blandt borgerne, samt at der stadig er to år til, at byen skal være Europæisk 
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Kulturhovedstad og dermed bliver centrum for det kreative Europas opmærksomhed. Forhåbentlig kan 

Aarhus inden da skabe større opbakning og dermed et stærkere brandimage.  

 

Kampagnen ’Et fælles Aarhus’ er et miks af markedsføringsværktøjer og involverer både traditionelle offline 

medier samt nyere online medier. Dog er online medierne, grundet dette markeds vækst og 

ressourcemæssige omkostninger, prioriteret højest. Da borgerne er et vidt begreb og målgruppen bred, er 

en defineret målgruppe nødvendig. Vi anbefaler, at segmentere budskabet til aldersgruppen 25-55 år. 

Størstedelen af denne målgruppe må, grundet deres alder, antages at være i arbejde og størstedelen af 

denne aldersgruppe er repræsenteret på et eller flere af de sociale medier (Bigum, 2012).   

Formålet med kampagnen er simpelt: Borgerne skal oplyses om og involveres i 

Internationaliseringsstrategien. Dette skal ske gennem etableringen af en Facebook-side og en blog styret 

af Aarhus Kommune. De to medier skal tale sammen og støtte op om hinanden, og de skal, selvom de er 

styret af Kommunen, repræsentere hele Aarhus, herunder det aarhusianske erhvervsliv og borgerne. 

Innovation, nytænkning og samarbejde skal sættes i fokus i de historier, der ugentligt deles på medierne, og 

de skal indholdsmæssigt videregive alt fra information om byens udvikling (infrastruktur, det nye 

havneareal osv.) til viden om events, kulturelle tiltag og den udvikling, der sker hver dag i byen. En generel 

trend på især de sociale medier er ’Takeovers’. Helt konkret betyder det, at en anden end ’ejeren’ af mediet 

overtager det på en specifik dag og deler oplevelser, historier osv. For at skabe oplysning, inklusion, 

opbakning og varieret indhold foreslår vi, at Kommunen gør brug af to typer ’Takeovers’. 1. Borger-

takeover 2. Virksomheds-takeover. De skiftes en gang om ugen til at styre medierne. Virksomhederne, 

eksempelvis ARoS, overtager for en dag og fortæller om deres hverdag i Aarhus, hvordan de skaber 

udvikling og innovation osv. Borgerne fortæller dagligdagshistorier omkring deres arbejde, netværk og om 

deres yndlingssteder og karaktertræk ved byen. Løbende skal Aarhus Kommune selv opdatere borgerne 

med historier, der alle oplyser og støtter op om formålet. Vi anbefaler dog, at selve slogannet ’Aarhus. 

Danish for progress’ forbliver usagt, og at historierne i sig selv skaber forståelse for og styrker den 

progressive identitet. Udover ovenstående tiltag anbefaler vi, at der på Facebook implementeres en App, 

hvor borgerne kan dele billeder af gode øjeblikke i Aarhus. Kommunen skal formulere nogle nøgleord, 

eksempelvis: innovation, netværk, kærlighed, mangfoldighed osv., der kan sætte nogle rammer. Hver uge 

udvælger Kommunen de ti bedste billeder, og disse ligges op til afstemning på både Facebook-siden og 

bloggen. Her kåres ugens vinder, der vinder en præmie, der støtter op om det overordnede tema. Dette 

kunne, blandt andet, være en tur på ARoS Kunstmuseum eller en middag på en af byens nyeste 

restauranter.  
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Ovenstående del af kampagnen kræver ressourcer i form af en persons arbejdskraft samt minimale udgifter 

til sociale medieportaler som Komfo Platform eller Falcon Social. Disse portaler gør det lettere at 

segmentere, måle og udvikle konkurrencer samt applikationer. Selvom de sociale medier er stærke og når 

en bred målgruppe, bør Kommunen gøre brug af nogle traditionelle markedsføringsredskaber for at trække 

en masse trafik på medierne. Hertil anbefaler vi brugen af byens abribusser (skilte og busskilte i 

gademiljøet), annoncering i lokalaviser og Aarhus Stiftstidende samt eventuelle radiospots og tv-reklamer. 

Sidstnævnte muligheder ligger i den tungere del af markedsføringsomkostningerne men skaber alle god 

eksponering til en bred målgruppe. Dog kan kampagnen, da den bygger på brugen af onlinemedier, mod 

vores anbefalinger, implementeres uden brugen af de dyrere markedsføringsplatforme. Sidst vil vi lægge op 

til, at der månedligt afholdes et gratis oplæg for byens borgere. Oplægget skal variere rent indholdsmæssigt 

og oplægsholderne skal repræsentere borgere, der alle arbejder med innovation og byudvikling på den ene 

eller anden måde. Det kunne eksempelvis være Peter fra More.Creative, der fortæller om initiativets 

betydning for det kreative miljø i Aarhus og de tilbud, de skaber for borgere og turister.  

 

8.2    Innovation og mødemarkedet 

Som tidligere nævnt anbefaler vi VisitAarhus at fokusere på det international corporate mødemarked. 

Nedenstående indeholder anbefalinger for, hvordan Aarhus bedst mulig måde kan få del i dette marked, 

samt hvordan aktørerne i Aarhus kan engageres og skabe netværk uden at bruge for mange ressourcer. En 

oplagt mulighed for at entrere det internationale corporate mødemarked ville være at indgå et samarbejde 

om dette marked med VisitDenmark som i forvejen har et stort kendskab og netværk på markedet. Dog 

forklarer Kristian fra VisitAarhus i sit interview at et samarbejde kræver for mange økonomiske ressourcer 

og anbefalingerne forsøger derfor at skabe alternative løsningsforslag.  

 

Overordnet set mener vi at Aarhus skal være mere åbne for nye muligheder og potentielle vækstmarkeder. 

Risikoen ved ikke at gøre dette er at de konstant ligger to skridt efter mange af deres konkurrenter. Det er 

ikke nok kun at beskæftige sig med kongresser. Som det fremgik af vores kvantitative undersøgelse er 

interessen blandt de aarhusianske mødeafholdere stor i forhold til afholdelsen af corporate møder. Aarhus 

skal ikke nedprioritere kongresserne men udvider deres erhvervsturisme marked ved at segmentere nye 

målgrupper. Derudover er det vigtigt at de ikke kun fokuserer nationalt men også internationalt. Her 

anbefaler vi dem at prioritere flest ressourcer til det britiske marked. Udover at markedet generelt er i 

vækst, har UK Trade and Investment udpeget 7 brancher, hvor de bør samarbejde med Danmark. Det er 

brancher, som Aarhus selv udpeger som deres vigtigste. For at skabe differentiering bør Aarhus inkorporere 

VisitDenmarks Meetovation redskab som en vigtig del af deres og aktørernes markedsføring og 

mødedesigns. Dette vil ikke kun skabe ROMI for Aarhus men også kohærens på tværs af Danmark og 
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mødeafholdelses udvalget. Derudover vil det bakke godt op om Aarhus’ generelle USP’er. Et andet 

argument er at de kreative, innovativ tiltag ofte er ressourcevenlige og på sigt kan lede til succesoplevelser 

der på sigt kan betyde flere og større investeringer. ’Meetovate with us’ er vores bud på et innovativt 

mødekoncept, som involverer og indbefatter både byens underslogan, innovations tankegangen og 

erhvervsturismen. Aktiv involvering, kreative løsninger, 

anderledes omgivelser og lokal inspiration skal skabe anderledes 

oplevelser i Aarhus. Der skal implementeres små, nytænkende 

forandringer, der bryder med de vante rammer og skaber 

inspiration og motivation. Dette gælder alle mødetyperne. Det 

kan være små kort på stolene med forskellige citater der 

inspirerer eller informationer om sidemanden der giver en idé om 

mødets mangfoldighed og styrker.  

At skabe anderledes og bedre oplevelser kræver ikke altid mange 

ressourcer. Inspireret af Region Midtjyllands initiativ 

More.Creative skal byen også fokusere mere på afholdelse af 

møder, som sammensætter forskellige brancher med forskellige kompetencer. Fokus skal være på 

innovativt samarbejde og nye bekendtskaber, der efterfølgende kan skabe vækstskabende projekter. 

Derudover skal det tænkes ind i de nuværende kongresser og konferencer. Det behøver blot være et kort 

oplæg fra en oplægsholder fra en anden branche, mere skal der ikke nødvendigvis til. En simpel mulighed 

er også at vende måden, mødet er bygget op på, på hovedet og invitere alternative mødeholdere eller 

debattører til at tale. Alternativt kunne man hyre en komiker, politiker, konkurrent, kunde, 

underleverandør, etc. ind og dermed skabe energi, inspiration og nye perspektiver. Med tiden er det også 

anbefales værdigt at ansætte en eller flere medarbejdere, som arbejder specifikt med at tiltrække 

mødeplanlæggere og møder, men dette er naturligvis en mere ressource dyr proces. Der er ingen grænser 

for, hvordan innovative værktøjer og metoder kan bruges, og kreativitet kan variere alt efter kundernes 

ønsker. Et af de positive aspekter ved denne tankegang er, at Aarhus kan begynde i det små og arbejde sig 

op. De kan prøve sig frem og genbruge den succes, de oplever. Alt sammen i overensstemmelse med de 

styrker og kompetencer de understreger som deres stærkeste.  

 

Da vi i høj grad mener at Meetovation konceptet kan bruges i små såvel som store mødesammenhænge 

anbefaler vi at KongresKompagniet, som er en stor medspiller i afholdelsen af kongresser i byen, og 

VisitAarhus, indgår i et innovativt samarbejde med fokus på, hvordan Aarhus’ kongresser kan blive lidt 

bedre i dag, end de var i går. Kongresser stiller, grundet deres størrelse, andre krav til afholderne, men også 

her kan aktiv involvering, kreative løsninger, anderledes omgivelser og lokal inspiration inkorporeres. Ifølge 
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Lone fra KongresKompagniet har de i Aarhus begrænset plads og savner en lokation, som kan rumme mere 

end 1500 mennesker. NRGi Park & Arena i Aarhus kan rumme op til 3500 mennesker men er ifølge Lone 

ikke salgsbar til en kongres da den er for stor. Hvorfor ikke være nytænkende her og ikke se 

begrænsningerne? I stedet for at afvise NRGi Park som mødedestination, bør Aarhus omfavne de 

muligheder, de har og udnytte dem. Hvem andre har en kæmpe, nybygget arena til rådighed? Areanen kan 

skabe en helt ny og anderledes oplevelse til eksempelvis en lægekongres om sportsrelaterede skader. Med 

et setup midt på banen efterfulgt af en åbningstale af en af de faste spillere i klubben, skabes der en unik 

oplevelse for deltagerne. Dertil skal det siges, at NRGi Park også har et konferencelokale, som kunne 

inddrages til resten af dagen. Ovenstående er blot et eksempel på, at man kan engagere deltagerne på 

anderledes måder på trods af, at der er væsentligt flere mennesker. Aarhus’ USP ’Rethink’, skal udnyttes 

meget bedre i forbindelse med corporate møderen. Det er vores klare overbevisning at både VisitAarhus, 

KongresKompagniet og alle mødeafholderne i byen har et ansvar for at højne innovationen i dette felt og 

de sammen kan skabe resultater uden større udfordringer.  

’Meetovate with us’-initiativet skal også involvere lokale virksomheder i byen. Dette kan eksempelvis være 

restauranter, hoteller og kulturelle institutioner, som i tråd med mødet leverer produkter og services 

speciallavet til hvert møde. Til et møde eller en kongres om bæredygtigt landbrug serveres eksempelvis kød 

og grøntsager fra Aarhus’ lokale økologiske landmænd, tilberedt af en lokal kok eller restaurant i et lokale 

spækket med fotografier på 2x3 meter af landmandens landbrug og dyr. Ved et møde om vindenergi, et felt 

hvor Aarhus kalder sig verdens førende hovedstad, køres samtlige deltagere til Vestas eller Siemens sidst på 

dagen, hvor virksomheden får muligheden for at sige et par ord om netop deres løsninger og succes. På 

denne måde inkluderes byens virksomheder, hvilket på sigt også kan føre til nyt samarbejde og nye 

muligheder.  

Slutteligt anbefaler vi, at Aarhus bruger 2017-projektet til at sprede budskabet om deres mødedestination. 

Byen vil i perioden op til og undervejs have et meget større publikum end normalt og derved også en større 

målgruppe og mulighed for at oplyse og skabe omtale. Det er også en oplagt mulighed for Aarhus at 

invitere en række mødeplanlæggere til byen, fordi der sker mange ting i byen, som utvivlsomt vil have 

interesse for dem. Mødeplanlæggerne skal udvælges ud fra de brancher der er størst fokus på i 

kulturhovedstadsprojektet. Det handler altså om at bruge Kulturhovedstadstiden som en katalysator for 

innovation på mødemarkedet. Det er i relation til dette lettere at forsvare, at der afprøves nye muligheder 

for at opnå innovative løsninger. Dette vil være med til at styrke byens internationale profil og image som 

innovative.  
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9   Konklusion  

Formålet med opgaven var at undersøge, hvordan Aarhus prioriterer sine ressourcer i forhold til 

erhvervsturismen, samt hvordan de bruger innovation, netværk og samarbejde til at skabe vækst på dette 

marked. Da nation- og citybranding i højere grad er blevet en vigtig del af turismeerhvervet, var en 

forståelse for de to begreber vigtig som grundlag for den videre analyse. For at besvare opgavens 

problemformulering var en redegørelse af den danske turismebranches strukturering samt en indsigt i 

Aarhus nyeste internationaliseringsstrategi nødvendig. På baggrund af redegørelserne kan det konkluderes, 

at Aarhus’ strategi ligger sig tæt op af de overordnede strategier for dansk turisme. Aarhus sætter også 

innovation, netværk og samarbejde som de vigtigste elementer for vækst og vælger at opprioritere 

markedsføringen af erhvervsturisme frem for ferieturismen. Ifølge Aarhus er deres innovative og 

samarbejdsbaserede tankegang det, der differentierer dem mest fra deres konkurrenter. Dette er, set i et 

nationalt perspektiv, ikke helt korrekt, da VisitDenmarks overordnede strategi danner grundlag for de fleste 

danske byers turiststrategier og derfor har mange ting til fælles. Dog er der mulighed for at den 

differentierer sig mere internationalt. Dog har Aarhus været innovativ i forhold til deres daværende 

udgangspunkt, og byen har også formået at udarbejde flere innovative tiltag, herunder More.Creative-

initiativet, der søger at skabe innovation inden for helt nye rammebetingelser. Yderligere bliver Aarhus’ 

titel som Europæisk Kulturhovedstad brugt som katalysator for flere innovative partnerskaber, der skal 

løfte byens image som en innovativ erhvervsdestination.  

Partnerskaber spiller en stor rolle i Aarhus’ strategi, og Aarhus formår generelt set at udnytte byens relativt 

lille størrelse til at skabe samarbejdsaftaler på tværs af brancher og virksomheder. På trods af dette er der 

dog flere elementære steder, hvor Aarhus ikke formår at udnytte den samarbejdende tilgang og derfor 

møder udfordringer. Dette kommer blandt andet til udtryk i borgernes manglende forståelse for den nye 

strategi, herunder i særdeleshed det nye slogan. Det kan på baggrund af nation- og citybrandingteorien 

konkluderes, at folkene bag strategien ikke har formået at forstå vigtigheden af etablering af et nyt slogan 

og de emotionelle værdier, der ofte forbindes med dette. Overordnet set skyldes borgerudfordringerne 

kommunens manglende inddragelse og kommunikation med borgerne, der taler imod deres ellers så store 

fokus på samarbejde og netværk. Dette bakkes op af innovationsteorien, der fastslår, at modstand mod 

forandring er en af de ting, der ofte hindrer den innovative udvikling. Ifølge teorierne er tillid vigtigt, og der 

skal i forandringsprocesser skabes mening for alle involverede partere. Selvom strategien og slogannet er 

erhvervsrettet, er borgerene i byen også virksomhedens medarbejdere og dem, der dagligt skaber 

innovation og vækst.  
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Et andet punkt, hvor Aarhus ikke formår at leve op til deres nye image, er på mødemarkedet. Her adskiller 

Aarhus’ strategi sig fra de øvrige, idet de, på trods af VisitDenmarks anbefalinger, fravælger corporate 

mødemarkedet. Det er et marked i udvikling, som giver lokalaktørerne muligheder for at skabe yderligere 

omsætning. Corporate mødemarkedet fravælges på baggrund af en lavere ROI, og fordi det, grundet 

mødernes størrelse, er svært at dokumentere effekten. De bruger derfor deres ressourcer på konferencer 

og kongresser, hvor de i forvejen har et erfaringsgrundlag. På trods af de velbegrundede argumenter for at 

fravælge corporate møderne konkluderer vi, at Aarhus med dette har begået en fejl. Det skyldes, at 

aktørerne i Aarhus netop efterspørger flere møder, samt at møderne kan skaffe virksomhederne kortsigtet 

omsætning. Fravalget af corporate møderne strider mod byens overordnede fokus på erhvervsturisme, og 

det strider samtidig imod den innovative tankegang, da der netop her er mulighed for at skabe mere 

innovative løsninger. Sidst er der en uoverensstemmelse mellem Aarhus’ internationale strategi og, blandt 

andet, VisitAarhus’ tilgang til at arbejde på det internationale mødemarked.  

 

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en række anbefalinger, hvis formål er at tydeliggøre, hvor 

problemerne er opstået, og hvor de fremadrettet bør sætte ind for at skabe en mere succesfuld strategi. Vi 

anbefaler, at Aarhus i fremtiden forsøger at skabe bedre synergi i mellem deres udtrykte identitet og de 

valg, de reelt tager. Samtidig anbefaler vi, at Kommunen først sætter ind over for borgerne, så alle 

aarhusianerne samlet bakker op om strategien. Grundet kommunens mangel på ressourcer foreslår vi en 

borgerkampagne. Kampagnen skal skabe opbakning blandt borgerne og oplyse dem om strategiens reelle 

intention og de spændende forandringer den medfører. Derudover anbefaler vi Aarhus at begynde at 

arbejde med corporate mødemarkedet, idet der er gode muligheder for vækst og omsætning, især på det 

britiske mødemarked. Hertil anbefales det også at skabe en større synergi imellem deres ageren på 

mødemarkedet og deres brug af innovative tiltag. Aarhus kan, uden at indgå et økonomisk samarbejde, frit 

benytte VisitDenmarks tankegang og redskab Meetovation til at innovere den traditionelle måde at afholde 

møder på. I overensstemmelse med Aarhus’ nye brand og ovenstående anbefalinger har vi derfor 

udarbejdet initiativet ’Meetovate with us’, som skal inddrage byens virksomheder og institutioner i et 

samarbejde, hvor fokus er at skabe mere innovative møder. I den forbindelse bør Aarhus også arbejde med 

mere innovative løsninger inden for konference- og kongresmarkedet og udnytte de muligheder, de har i 

byen for at leve op til deres innovative image.  

 

Aarhus har med deres internationaliseringsstrategi og fokus på erhvervsturismen taget et stort skridt på 

vejen mod en internationalisering af byen. Strategien er radikalt anderledes end de tidligere, og 

ambitionerne er sat højt. Dog er det nødvendigt for en by, hvis storytelling i mange år har været både 
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ydmyg og snæver, at være progressiv og målbevidst for at ændre det tidligere image og omdømme. Aarhus 

har implementeret en del større initiativer, der arbejder for at skabe innovation og vækst. Overordnet set 

har Aarhus allerede skabt stor fremgang, men der stadig steder, hvor byen møder udfordringer, samt 

steder, hvor uudnyttet potentiale får lov at ligge hen. Som tidligere nævnt er forandringsprocesser svære, 

det gælder for borgerne såvel som for de mennesker, der udarbejder og implementerer forandringerne. 

Det kan derfor ikke forventes, at Aarhus fokuserer og forbedrer sig på alle områder samtidigt. Dog er det 

vores klare anbefaling, at de på sigt begynder at bearbejde corporate mødemarkedet samt arbejder mere 

innovativt på mødemarkedet generelt. Det vil ikke blot gavne Aarhus’ image, men hele Danmarks samlede 

erhvervsturisme og vækst. 
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