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Abstract 

This report is the result of a Master thesis written in business communication at Copenhagen 

Business School. The purpose of the thesis is to examine how the experience economy, the 

hypermodern society and the digital development have had an impact on consumer behaviour 

and thus how an organization preferably should adapt to these changes. More specifically, our 

main focus has been how these changes in consumer behaviour influence destination image 

creation and how a tourist organisation should handle or even take advantage of this in 

relation to destination branding. One of the things we found was that the development of the 

consumer has resulted in a rise in niche tourism including culinary tourism. In this manner, 

we recognise that the current revolution of the Danish food culture with roots in Copenhagen 

could present an unexploited potential for a tourist organisation like Wonderful Copenhagen. 

Based on Gilles Lipovetsky’s (2005) theory of hypermodern times and theory of the 

experience economy by Joseph Pine & James Gilmore (2009) and Jørgen Ole Bærenholdt & 

Jon Sundbo (2009), we argue that today’s tourist is individualized and highly motivated by 

self actualization and pleasure. Moreover, consumers today have a tense relationship to time 

and a strong sense of responsibility in relation to the future. As a result of the gastronomic 

revolution in Denmark - especially in terms of the New Nordic cuisine - the food experiences 

in Copenhagen today respond very well with these consumer characteristics. Additionally, our 

analysis shows that food experiences is the most important motivation factor when deciding 

where to go on a city break. Thereby, the potential of branding Copenhagen as a culinary 

tourist destination is confirmed. However, we find that the tourist organisation Wonderful 

Copenhagen at the time being do not take sufficient advantage of this potential and that the 

organisation does not fully exploit the possibilities that today’s digitalized communication 

tools offer.  

Using Alexandros Kouris’ (2009) destination brand benefit pyramid as a framework, we 

suggest that Wonderful Copenhagen should brand Copenhagen as a culinary tourist 

destination by selecting brand elements on the basis of the changed consumer behaviour and 

needs combined with the potential of the development in the Danish food culture. Moreover, 

we propose how Wonderful Copenhagen should utilize the digital communication in branding 

the city more advantageously. 
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Antal anslag i afhandlingen 

261.153 svarende til 114,8 normalsider 
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1.0 Indledning 

I de seneste år har der været en eksponentiel vækst i udviklingen af kulinarisk turisme (Skift, 

2016), hvilket også afspejles i den danske turistindustri. Den aktuelle gastronomiske 

revolution i Danmark har indiskutabelt styrket Danmarks og særligt Københavns image, 

hvilket har været magnetisk tiltrækkende for udenlandske turister (Erin-Madsen, 2013). 

Denne udvikling underbygger teorier om, at forbrugeren - og dermed også turisten - i dag er 

karakteriseret ved mere komplekse behov og værdier end nogensinde før. Fremkomsten af 

oplevelsesøkonomien har medført, at forbrugere i stigende grad efterspørger individualiserede 

oplevelser, der er unikke og værdiskabende i individets søgen på selvrealisering og kropslig 

stillingtagen (Pine & Gilmore, 2009; Bærenholdt & Sundbo, 2009). Samtidig markerer 

overgangen fra det postmoderne til det hypermoderne samfund en betydelig ændring i 

forbrugernes adfærd, som i stigende grad er styret af lyst frem for anerkendelse, og som er 

karakteriseret ved en frygt for fremtiden, der blandt andet indebærer en tankegang om, at tid 

er mere dyrebart end materialistiske ting (Lipovetsky, 2005). 

 

Turister har i kraft af digitale og sociale medier i stigende grad mulighed for at interagere med 

destination brands online, hvilket bevirker, at de i høj grad er i stand til at tilpasse de 

oplevelser, de søger, til netop deres behov (Edelman, 2010). Dette stiller høje krav til, 

hvordan en destinations oplevelser bør fremstilles over for potentielle turister gennem 

branding af destinationens styrkepositioner.  

 

En turistorganisation som Wonderful Copenhagen bør forholde sig til denne udvikling for at 

kunne følge med den stigende konkurrence, der præger markedet for storbyrejser i dag (Visit 

Denmark, 2015a). Wonderful Copenhagen anerkender det store potentiale, som kulinarisk 

turisme indebærer - særligt i kraft af den gastronomiske revolution i Danmark - men ser det 

samtidig som en udfordring at udnytte potentialet fuldt ud (interview, bilag e2, s. x, l. x). Når 

Wonderful Copenhagen ser det som en udfordring at brande København som en kulinarisk 

turistdestination, kan det tyde på, at organisationen ikke til fulde forstår at tilpasse sig 

udviklingen i turistens ændrede behov og værdier, hvilket er omdrejningspunktet for denne 

afhandling.  
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1.1 Problemstilling 

Udviklingen i forbrugernes (turisternes) adfærd 

Ifølge teoretikerne Joseph Pine & James Gilmore (2009) er vi i den vestlige verden overgået 

til det, man kalder oplevelsesøkonomien, hvor forbrugere i stigende grad efterspørger 

oplevelser. Denne udvikling kan ifølge Bærenholdt & Sundbo (2009) forklares ud fra et 

samspil mellem den stigende velstand, som betyder, at forbrugerne får dækket deres basale og 

materialistiske behov, og en samfundsmæssig udvikling karakteriseret ved individets trang til 

at finde mening med samfundet eller livet i sansninger og kropslig stillingtagen. Forbrugerne 

kan som følge af denne udvikling ikke længere betragtes som rationelle og forudsigelige 

individer (Bærenholdt & Sundbo, 2009). I den forbindelse argumenterer den franske sociolog 

Gilles Lipovetsky (2005) for, at samfundet i dag overvejende er overgået fra postmodernisme 

til hypermodernitet, hvilket indebærer, at forbrugerens værdier og behov har ændret sig 

markant. Denne udvikling har unægteligt haft en stor indflydelse på, hvordan virksomheder 

og organisationer i dag i højere grad er tvunget til at tage stilling til forbrugerens individuelle 

behov og værdier. Interaktionen mellem brand og forbruger er derfor blevet mere kompleks. 

Digitale og sociale medier har i den forbindelse også medvirket til, at de oplevelser og 

berøringspunkter, som en forbruger har med et brand, har udviklet sig betydeligt, idet disse 

medier faciliterer dialogbaseret kommunikation, som er uafhængig af tid og sted (Edelman, 

2010).  

 

Forbrugere ønsker og er i stigende grad i stand til at søge unikke og individuelt tilpassede 

oplevelser (Skift, 2016). I relation til turismeindustrien betyder ovennævnte udvikling blandt 

andet, at pakkerejser og standardiserede rejser ikke længere er særlig efterspurgte. Dette har 

medvirket til udviklingen fra masseturisme til nicheturisme (Novelli, 2005), hvilket kan være 

med til at forklare en eksponentiel vækst i udviklingen af kulinarisk turisme (Skift, 2016). I 

2012 handlede 21% af de udenlandske artikler om Danmark om dansk gourmetmad (Erin-

Madsen, 2013), hvilket indikerer en bemærkelsesværdig stor interesse for den danske 

restaurantscene. En interesse som, udover den generelle fremgang i kulinarisk turisme, 

umiddelbart kan forklares ud fra Danmarks gastronomiske revolution. 
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Danmarks gastronomiske revolution 

I 2004 samledes 12 nordiske kokke med en ambition for det nordiske køkken, og der blev 

nedskrevet et manifest bestående af 10 punkter. Ambitionen var at skabe et Nyt Nordisk 

Køkken, der i kraft af sin velsmag og egenart skulle kunne måle sig med de største køkkener i 

verden dels qua bæredygtige og lokale råvarer i sæson og dels qua en innovativ og moderne 

tilgang til velsmag og tilberedningsmetoder (Norden, 2016). Samme år åbnede Claus Meyer i 

samarbejde med Rene Redzepi restaurant Noma i København som et flagskib for det Ny 

Nordiske Køkken. I de første år blev Noma anset for - med sin både modigt avantgarde og 

umiddelbare stil - at være et ironisk forsøg på at revolutionere den internationale 

restaurantscene. Men den danske restaurant opnåede hurtigt respekt og anerkendelse, da den 

fik en plads på listen blandt “World’s 50 Best Restaurants” og en stjerne i Michelin-guiden. 

Senere medførte Nomas egen succesfulde udvikling endnu en Michelin-stjerne og 

udnævnelsen som Verdens Bedste Restaurant flere år i træk. Den internationale 

opmærksomhed og anerkendelse markerede Danmark og ikke mindst København på det 

gastronomiske verdenskort og satte desuden skub i udviklingen af den københavnske 

madscene generelt. Steder som Torvehallerne, Papirøens Streetfood og Kødbyens Mad og 

Marked blomstrede frem, og den danske madkultur fik en ny og forstærket identitet (Troelsø, 

2015).  

 

I dag lader udviklingen til at fortsætte; Noma er midlertidigt lukket i Danmark og genopstår 

som en konstant innovativ institution for det Ny Nordiske Køkken i 2017 (Troelsø, 2015), 

Tivoli får en 5.300 kvadratmeter Food Court samme år (Nielsen, 2015), og Copenhagen 

Cooking er gået sammen med Food Organisation of Denmark om at skabe en endnu større 

madfestival til gavn for lokale, turister og internationale erhvervsfolk i august i 2016 

(Copenhagen Cooking, 2015). Den gastronomiske revolution i Danmark har indiskutabelt 

styrket Danmarks og særligt Københavns image, hvilket de seneste år har været magnetisk 

tiltrækkende for udenlandske turister (Erin-Madsen, 2013). Revolutionen af den danske 

madkultur samt udviklingen i kulinarisk turisme afledt af turistens ændrede karakteristika 

indikerer et stort potentiale i at brande København som en kulinarisk turistdestination.  
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Wonderful Copenhagens branding af København 

Turismen er et vigtigt væksterhverv for Danmark primært drevet af udenlandske turister. I 

København voksede turismen med 9% i år 2014, og i de seneste år har København været 

blandt de fem hurtigst voksende europæiske storbydestinationer. Det er vigtigt fortsat at 

arbejde på at styrke turismen i København for at opretholde den positive udvikling 

(Wonderful Copenhagen, 2014a). For at styrke turismen kan man blandt andet forsøge at 

påvirke de potentielle turisters opfattelse af en bestemt destination gennem strategisk 

destination branding (Morgan, Pritchard & Pride, 2010). Det er i den forbindelse interessant 

at undersøge, hvordan opfattelsen af en bestemt destination bliver skabt i de potentielle 

turisters bevidsthed, og hvordan man som turistorganisation bør tage højde for dette. Mere 

specifikt er det relevant at forholde sig til, hvordan turisten som forbruger agerer i 

henholdsvis oplevelsesøkonomien og nutidens hypermoderne samfund, der er karakteriseret 

ved en markant ændring i de værdier og behov, som er styrende for forbrugeradfærden. Det er 

ydermere relevant at undersøge, hvordan København på nuværende tidspunkt bliver brandet 

over for potentielle turister, og om potentialet i at brande København som en kulinarisk 

turistdestination bliver udnyttet fordelagtigt.  

 

Turistorganisationen Wonderful Copenhagen “er en netværksorganisation, hvis formål er at 

fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Region Hovedstaden” (Wonderful 

Copenhagen, 2016a). Organisationens branding af København som en kulinarisk 

turistdestination er i ovenstående sammenhæng en oplagt case. Wonderful Copenhagens 

vision er nemlig, at “København skal være en verdensby. En by som har en relevans, der 

rækker globalt. En by hvor unik livskvalitet og stærke kompetencer går hånd i hånd. En by 

som mennesker fra hele verden ønsker at besøge for at blive inspireret, for at netværke, søge 

forretningsmuligheder – eller for blot at lade op.” (Wonderful Copenhagen, 2014a). Denne 

vision må ifølge Wonderful Copenhagen være rodfæstet i de værdier, kompetencer og 

særegenhed, de mener, København står for (ibid.). Organisationen arbejder med fem af byens 

styrkepositioner, når de skal brande byen til udenlandske turister: Dansk design og arkitektur, 

Det danske køkken, Bæredygtige København, Eventyrlige København og København for 

LGBT’ere (Wonderful Copenhagen, 2016b). Dermed bliver den danske madkultur af 

Wonderful Copenhagen betragtet som en af Københavns fem styrkepositioner, når det 

kommer til at brande byen over for udenlandske turister.  
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Wonderful Copenhagen anerkender det store potentiale i at brande København som kulinarisk 

turistdestination, men ser det samtidig som en stor udfordring (interview, bilag e2, s. 165, l. 

39-41), hvilket understreger relevansen og aktualiteten af denne case. Wonderful Copenhagen 

har et tæt samarbejde med turistorganisationen Visit Denmark. Indenfor storbyturisme i 

København har Visit Denmark identificeret de fem største markeder som Sverige, Norge, 

Tyskland, Storbritannien og USA. Det er derfor relevant at fokusere på Wonderful 

Copenhagens branding på disse fem markeder.  

 

1.2 Problemformulering 

Baseret på den ovenstående problemstilling vurderer vi, at det er relevant at undersøge, 

hvordan turistens ændrede behov har en indflydelse på, hvordan Wonderful Copenhagen bør 

brande København som en kulinarisk turistdestination for at udnytte potentialet i revolutionen 

af den danske madkultur fuldt ud. Dette leder os frem til følgende problemformulering:  

 

 

1.2.1 Underspørgsmål 

Med henblik på at kunne besvare afhandlingens problemformulering har vi valgt at opstille 

nedenstående underspørgsmål. 

 

1. Hvordan associerer udenlandske turister København som feriedestination i dag 

sammenlignet med dels konkurrerende storbyer i Europa, og dels hvad de overordnet 

efterspørger på en storbyrejse? 

 

2. Hvordan associerer udenlandske turister Københavns madoplevelser sammenlignet med 

dels de madoplevelser, København faktisk tilbyder, og dels hvad de overordnet efterspørger i 

madoplevelser på storbyrejser? 

  

3. Har Wonderful Copenhagen taget højde for turistens ændrede adfærd som forbruger i 

brandingen af København herunder som kulinarisk turistdestination, og i så fald hvordan?  

Hvordan kan Wonderful Copenhagen med fordel brande København som en 

kulinarisk turistdestination? 
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1.3 Afhandlingens faglige formål 

Afhandlingens faglige formål er at bidrage til forståelsen af, hvordan turistens adfærd som 

forbruger har udviklet sig, og hvilken indvirkning det har på, hvordan man som 

turistorganisation med fordel bør tilgå destination branding blandt andet gennem digitale 

mediekanaler. Mere specifikt er formålet at forstå, hvordan den samfundsmæssige udvikling 

med særligt fokus på teori om oplevelsesøkonomi, hypermodernitet og nicheturisme har 

påvirket turistens forbrugeradfærd, og hvilke konsekvenser det har for opbygningen af et 

relevant og konkurrencedygtigt destination image i forbrugerens bevidsthed. 

 

1.4 Antagelser og afgrænsning 

Med henblik på at opnå tilstrækkelig dybde i afhandlingen indenfor de opstillede krav til 

længden, har det været nødvendigt at foretage visse afgrænsninger og antagelser, hvilket vi vil 

kommentere på i det følgende. 
 

Først og fremmest er det nødvendigt at fastslå, at vi vil analysere forbrugeradfærd ud fra 

antagelsen om, at dette kan forstås på tværs af og uafhængigt af nationale grænser. 

Forbrugeradfærd er ikke nødvendigvis defineret og afhængig af nationalitet, da en 

polarisering af, hvad der er lokalt og globalt ifølge Roland Robertson (1995) bliver anset for 

at være et forældet verdenssyn. Vi anerkender dog, at der er stor forskel på udviklingen i 

forskellige dele af verden, hvorfor en generalisering i højere grad er valid ved en afgrænsning 

af forbrugeradfærd i den vestlige verden. Den valgte teori om oplevelsesøkonomi og det 

hypermoderne samfund afspejler netop udviklingen i den vestlige verden på tværs af 

nationale grænser. Man kan argumentere for, at de markeder vi fokuserer på alle tilhører den 

vestlige verden, hvorfor nationale forskelle er mindre relevante her.  
 

Ifølge Simon Anholt (2011) berører destination branding seks forskellige kanaler eller 

aktivitetsområder, hvorigennem en destination kan kommunikere. Disse indebærer udover 

turismefremmende aktiviteter blandt andet eksportfremmende eller politisk fremmende 

aktiviteter. Dog vil vi afgrænse os til kun at fokusere på de turismefremmende aktiviteter, 

selvom vi anerkender, at de forskellige aktiviteter og kanaler påvirker hinanden indbyrdes. 

Denne afgrænsning foretages for at holde et snævert fokus i forhold til, hvad der er mest 

relevant for at besvare problemformuleringen. 
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Selvom opbygningen af et destination image i forbrugerens bevidsthed har en afgørende 

betydning for, om brandingen af en destination er virkningsfuld eller ej, er der også andre 

elementer, der har betydning for, om forbrugeren beslutter sig for at besøge destinationen 

eller ej, herunder blandt andet distancen til destinationen, transportmulighederne og 

omkostningerne forbundet med disse (Jenkins, 1999). Vi afgrænser os dog fra at beskæftige 

os med disse forhold. 
 

Wonderful Copenhagen har defineret fem kernefortællinger, som er organisationens 

udgangspunkt for brandingen af København. En af dem udgør fortællingen om Det danske 

køkken, hvilket er vores fokus i kraft af den opstillede problemformulering. Vi vil vurdere 

fortællingen om Det danske køkken i en kontekst af de fire andre fortællinger, men vi 

afgrænser os fra at vurdere de fire andre fortællingers berettigelse og potentiale. Dermed 

antager vi, at de fire øvrige fortællinger har sin berettigelse i Wonderful Copenhagens 

branding af København. 
 

På Facebook varierer det indhold, der vises på forsiden fra person til person. Det betyder, at 

en person, der interagerer mere med indhold, som handler om mad eller rejser for eksempel, 

vil blive eksponeret for flere historier om mad og rejser på sin forside. Samtidig har 

Wonderful Copenhagen gennem annoncering mulighed for at målrette det indhold, som deles 

gennem Visit Copenhagens Facebook-side, til personer, der ikke nødvendigvis synes godt om 

deres side eller aktivt søger deres indhold. Vi har ikke haft back end-adgang til Wonderful 

Copenhagens Facebook-side, ligesom vi ikke har haft mulighed for at undersøge potentielle 

turisters individuelle forsideindhold. Det betyder, at vi må afgrænse os fra at tage højde for, 

hvordan de enkelte individers forsideindhold på Facebook varierer alt efter hvilket indhold, de 

interagerer med. Vi analyserer derfor det indhold, der vises, når man aktivt går ind på Visit 

Copenhagens Facebook-side.  
 

Vi afgrænser os fra at tage højde for de tilgængelige økonomiske ressourcer i organisationen, 

som har betydning for, hvad der er muligt i henhold til brandingaktiviteter. Samtidig 

afgrænser vi os fra at vurdere den økonomiske effekt, som brandingaktiviteterne har eller kan 

have. Dog er vi bevidste om, at de strategiske anbefalinger skal bygge på et økonomisk 

realistisk grundlag. 
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1.5 Afhandlingens struktur 
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2.0 Metode og empiri  

Dette kapitel har til formål at klarlægge afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, nemlig de 

grundlæggende antagelser, som ligger til grund for den producerede viden. Desuden vil dette 

kapitel redegøre for afhandlingens empirivalg og undersøgelsesdesign samt argumentationen 

herfor.  

 

2.1 Ontologi 

Ontologi er grundlæggende antagelser om virkelighedens natur, og dermed er ontologien 

afgørende for opfattelsen af det, der undersøges (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Ifølge 

Torsten Thurén (1992) eksisterer der to overordnede videnskabsteoretiske retninger: 

hermeneutik og positivisme. Hermeneutikken bygger på en tro på, at der findes mange 

virkeligheder, som er skabt i en kontekstspecifik sammenhæng, hvor menneskelig erfaring og 

fortolkning er altafgørende for det, som undersøges (Heldbjerg, 1997). Positivisme er en del 

af realismen, hvor man tror på én objektiv virkelighed, der eksisterer uafhængigt af individer 

og deres opfattelse (Daymon & Holloway, 2011).  
 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i det hermeneutiske paradigme, da vi anerkender, at 

der findes flere virkeligheder, når det kommer til blandt andet opfattelsen af København som 

kulinarisk turistdestination. Disse opfattelser og virkeligheder, vurderer vi, er 

kontekstafhængige og socialt konstruerede. I det følgende vil vi kommentere på, hvordan 

vores ontologiske ståsted som hermeneutikere har en afgørende betydning for den 

epistemologiske metode. Desuden vil vi kommentere yderligere på, hvilken indflydelse vores 

hermeneutiske ståsted har på reliabiliteten og validiteten af vores indsamlede data i afsnittet 

om primær empiri (s. 21). 

 

2.2 Epistemologi 

Det ontologiske ståsted har indvirkning på den epistemologiske metode, som vedrører måden 

hvorpå, man opfatter og tilegner sig ny viden (Daymon & Holloway, 2011). Det 

hermeneutiske paradigmes epistemologiske metode bygger på en opfattelse af, at erfaring og 

forståelse er forudsætninger for hinanden, hvilket også kaldes den hermeneutiske spiral 

(Thurén, 1992). Dermed kræver enhver forståelse en forforståelse, og viden bliver skabt med 
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udgangspunkt i en forforståelse. Den nye viden udgør den nye forforståelse, og sådan 

fortsætter den hermeneutiske spiral kontinuerligt (Kvale & Brinkman, 2008). Da forforståelse 

er uundgåeligt i vidensproduktionen ud fra det hermeneutiske paradigme, er vi således en del 

af vidensproduktionen og virkelighedskonstruktionen.  
 

Afhandlingens empiri bygger på både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Da vi 

erkender, at vores forforståelse og fortolkning har indflydelse på både de kvantitative og 

kvalitative undersøgelsers form og resultater, arbejder vi ud fra det hermeneutiske paradigme.  

For at sikre at undersøgelsen får en høj kvalitet, er vi nødt til i høj grad at være bevidste om 

vores forforståelse, der har indflydelse på den producerede viden. Vi ser vores forforståelse 

hovedsageligt som en fordel, da vi gennem både vores studie og professionelle og private liv 

har tilegnet os viden, der i allerhøjeste grad danner grundlag for denne afhandling. Dog er vi 

bevidste om vigtigheden af at kunne sætte vores egen forforståelse i spil med andre 

horisonter. Yderligere overvejelser om, hvilken indflydelse vores rolle som hermeneutiske 

interviewere har på kvaliteten af vores empiriske undersøgelser, vil som nævnt blive uddybet 

i afsnittet om primær empiri (s. 21).  

 

2.3 Deduktion og induktion 

I det følgende afsnit vil vi klarlægge vores tilgang til den videnskabelige argumentation i 

afhandlingen. Der findes hovedsagligt to tilgange: induktiv og deduktiv. Den deduktive 

metode tager udgangspunkt i teori og udleder ud fra denne konsekvenser og konklusioner. 

Den induktive metode tager udgangspunkt i empiri, hvor målet er at udlede en 

generaliserende konklusion (Thurén, 1992). Vores tilgang til den videnskabelige 

argumentation bygger på den deduktive metode, da vi vil forsøge at forklare, hvordan 

udviklingen i forbrugeradfærd, herunder teorier om hypermodernitet og 

oplevelsesøkonomien, har konsekvenser for den måde, Wonderful Copenhagen bør brande 

København som en kulinarisk turistdestination på. Målet med analysen af vores empiri er 

derfor at be- eller afkræfte teorierne om udviklingen i forbrugeradfærden og derfra drage en 

konklusion, der er brugbar for Wonderful Copenhagen. Vores hermeneutiske tilgang har en 

afgørende indflydelse på, hvordan vi efterprøver de teoretiske argumenter. Vores primære 

empiri er blandt andet baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som vi lavede efter 

at have læst relevante teorier om emnet. Vores forforståelse har en indflydelse på den måde, 
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vi fortolker teorierne på, hvilket selvfølgelig afspejles i spørgeskemaundersøgelsens 

spørgsmål og dermed også i resultaterne. På samme måde har vores forforståelse indflydelse 

på fortolkningen af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, og således er erfaring og 

forståelse kontinuérligt forudsætninger for hinanden. Den deduktive metode kræver, at vi har 

en stor forståelse for teorierne, før vi kan efterprøve dem, hvilket man kan argumentere for 

stemmer godt overens med det hermeneutiske paradigmes syn på, at alt vidensproduktion 

baseres på en forforståelse.  

 

2.4 Undersøgelsesdesign 

For at kunne efterprøve de udvalgte teoriers konsekvens for den måde, Wonderful 

Copenhagen med fordel bør brande København som en kulinarisk turistdestination på, har vi 

indsamlet både primær og sekundær empiri. Analysen er delt op i tre dele, som er bygget op 

omkring de tre nævnte underspørgsmål, der tilsammen har til formål at besvare den 

overordnede problemformulering. I det følgende vil vi forklare formålet med de enkelte dele 

af analysen samt sammenhængen mellem empiri, metode og teori, hvilket desuden er 

illustreret i et overbliksskema vedlagt i bilag a (s. 133). 
 

Det første spørgsmål lyder: Hvordan associerer udenlandske turister København som 

feriedestination i dag sammenlignet med dels konkurrerende storbyer i Europa, og dels hvad 

de overordnet efterspørger på en storbyrejse? Formålet med denne første del af analysen er at 

få en forståelse af kendskabet til brandet og dermed brandets livsstadie på de fem største 

storbymarkeder, hvilket sammen med konkurrencesituationen udgør udgangspunktet for 

brandingen af destinationen. En forståelse for brandets overordnede image i form af 

destinationens faciliteter skal bidrage til strategisk udvælgelse af brand-elementerne i 

opbygningen af et destination brand. For at kunne besvare dette spørgsmål vil vi ved 

kvantitativ metode indsamle primær empiri om forbrugeradfærd gennem en 

spørgeskemaundersøgelse blandt potentielle turister fra Wonderful Copenhagens fem største 

markeder (bilag b, s. 135). Det ville have været optimalt at indsamle kvalitativ data om 

forbrugeradfærden også for eksempel i form af fokusgruppeinterviews. Dette måtte vi dog 

afgrænse os fra, da vi vurderede, at vi for at få repræsentative kvalitative data skulle have 

foretaget et uoverskueligt antal interviews. Desuden vurderer vi, at data fra 

spørgeskemaundersøgelsen er tilstrækkelig for at kunne besvare analysespørgsmålene. 
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Data fra spørgeskemaundersøgelsen suppleres med primær empiri indsamlet gennem et 

kvalitativt dybdegående interview (bilag g2, s. 178). Desuden vil vi supplere den primære 

empiri med sekundær empiri i form af analyser udarbejdet af Visit Denmark (2015a; 2015b; 

Nielsen, 2014) samt en trendrapport fra Skift (2016), som er en amerikansk organisation, der 

forsker i trends indenfor rejser. Denne empiri vil vi analysere ud fra Len Weinreichs (2010) 

teori “The destination brand fashion curve” samt Alexandros Kouris’ (2009) teori “The 

destination brand benefit pyramid”.  
 

Det andet spørgsmål lyder: Hvad efterspørger udenlandske turister i madoplevelser på 

storbyrejser, og hvordan stemmer denne efterspørgsel overens dels med de associationer, de 

har med københavnske madoplevelser og dels med de madoplevelser, København faktisk 

tilbyder? Formålet med denne del af analysen er at klarlægge, hvori potentialet i at brande 

København som kulinarisk turistdestination ligger. Dette vil vi gøre gennem en forståelse af, 

hvad de potentielle turister efterspørger i madoplevelser på storbyrejser i forhold til, hvad 

københavnske madoplevelser kan tilbyde turisterne. Samtidig må disse faktorer indgå i en 

forståelse af Københavns image i relation til madoplevelser specifikt. Ligesom første del af 

analysen vil denne del af analysen være baseret på primær empiri fra den kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse (bilag b, s. 135) samt sekundær empiri i form af analyser 

udarbejdet af Visit Denmark (2015a; 2015b). Derudover vil analysen også tage udgangspunkt 

i et kvalitativt dybdegående interview (bilag f2, s. 168) samt desk research om emnet. Vi vil i 

denne del af analysen tage brug af teori om destination branding af Stabler (1999), Kouris 

(2009) og Anholt (2011), teori om det hypermoderne samfund af Gilles Lipovetsky (2005) 

samt teori om oplevelsesøkonomi af Pine & Gilmore (2009), Bærenholdt & Sundbo (2009) og 

Østergaard (2005). 
 

Det tredje spørgsmål lyder: Har Wonderful Copenhagen taget højde for ændringen af turisten 

som forbruger i brandingen af København herunder som kulinarisk turistdestination, og i så 

fald hvordan? For at være i stand til at komme med strategiske anbefalinger til Wonderful 

Copenhagen i forhold til at brande København som en kulinarisk turistdestination, er det 

nødvendigt at forstå, hvordan Wonderful Copenhagen på nuværende tidspunkt brander 

København, og om de forstår at tilpasse brandingen i forhold til ændringen i turistens 

forbrugeradfærd, oplevelsesøkonomien samt den aktuelle udvikling af den københavnske 

madkultur. Dette udgør formålet med den sidste del af analysen, der vil tage udgangspunkt i 
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empirisk data indsamlet gennem kvalitative interviews med nøglepersoner i branchen (bilag 

e2, s. 160; bilag f2 s. 168; bilag g2, s. 178) foruden materiale fra Wonderful Copenhagen 

(2014b; 2014c; 2016b). Desuden har vi for at kunne besvare det sidste analysespørgsmål 

foretaget en kvantitativ og en kvalitativ indholdsanalyse af Wonderful Copenhagens 

kommunikation på de sociale medier Facebook og Instagram (bilag i, s. 191; bilag j, s. 193). 

Vi vil ligesom de foregående analyseafsnit inddrage teorier om både destination branding og 

oplevelsesøkonomi, og derudover vil vi inddrage Lipovetskys (2005) teori om det 

hypermoderne samfund. Desuden vil vi analysere det empiriske data ud fra teori om digital 

branding af David C. Edelman (2010), teori om nicheturisme af Marina Novelli (2005) og 

teori om indholdsstrategi for sociale medier af Astrid Haug (2014). 

 

2.5 Primær empiri 

Vi vil i det følgende afsnit forklare, hvordan vi har indsamlet den primære empiri. Undervejs 

vil vi reflektere over undersøgelsernes kvalitet og relatere denne til vores hermeneutiske 

ståsted. Reliabilitet og validitet er to begreber, som er med til at beskrive undersøgelsens 

kvalitet. Validiteten relaterer sig til spørgsmålet om, om undersøgelsen undersøger det, den 

har til hensigt at undersøge. Reliabilitet relaterer sig til undersøgelsens pålidelighed, det vil 

sige om den kan gentages med samme resultat. For at kunne tillægge en undersøgelses 

resultat værdi skal reliabiliteten og validiteten være høj (Kvale & Brinkman, 2008). 

 

2.5.1 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 

Vi benytter os af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til indsamling af primær empiri, idet 

vi søger at efterprøve de udvalgte teoriers konsekvenser for Wonderful Copenhagens 

branding. Skabelsen og påvirkningen af et destination image er i høj grad afhængig af 

konkurrenternes positionering. Derfor vil vi gennem en spørgeskemaundersøgelse undersøge 

Københavns overordnede image sammenlignet med konkurrerende storbyer. Derudover vil vi 

undersøge Københavns image relateret specifikt til madoplevelser. Analysen vil dels tage 

udgangspunkt i selvgjorte diagrammer baseret på data fra spørgeskemaundersøgelsen. Dette 

giver os mulighed for at vurdere de efterspurgte og associerede attributter i forhold til 

Wonderful Copenhagens fem kernefortællinger.  
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Spørgeskemaundersøgelsen er opstillet og udarbejdet i det online spørgeskema-program 

SurveyXact (2016), som giver mulighed for at dele spørgeskemaet via et link samt at 

analysere resultaterne efterfølgende. Baseret på en målgruppeanalyse lavet af Visit Denmark 

(Nielsen, 2014), der viser, at de fem største markeder for storbyrejser til København er 

Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien og USA, har vi valgt at målrette spørgeskemaet til 

respondenter i denne målgruppe. Validiteten af vores resultater er altså afhængig af vores 

vurdering af Visit Denmark som valid kilde.  
 

Spørgeskemaet er af hensyn til respondenterne udformet på engelsk, men i det følgende samt i 

vores analyse vil vi referere til formuleringerne oversat til dansk. Spørgsmålsformuleringerne 

fremgår på originalt sprog i bilag b (s. 135) og bilag c (s. 141). Spørgeskemaet er sendt ud via 

et link gennem eget netværk og netværks netværk på Facebook, også kaldet snowball-

metoden (Malhotra & Birks, 2012). Da vi begge har været på udvekslingsophold i USA, har 

vi et udbredt internationalt netværk, hvilket betyder, at vi har kontakter på Facebook fra alle 

de fem udvalgte lande. Hvordan denne metode har påvirket kvaliteten af vores resultater, vil 

vi komme nærmere ind på senere. 

 

Spørgeskemaundersøgelsens design 

Spørgeskemaet starter med en række baggrundsspørgsmål, som kan kategoriseres som 

uafhængige variabler. Her spørges der til, hvilket land respondenten kommer fra, deres alder 

og køn samt hvilke af fire udvalgte konkurrerende storbyer udover København, de har besøgt. 

På baggrund af en rangering af hvilke storbyer turister fra Sverige, Norge, Storbritannien, 

Tyskland og USA hver især foretrækker at besøge (Visit Denmark 2015a), har vi lavet en 

gennemsnitlig beregning, som danner grundlag for udvælgelsen af de primære konkurrerende 

storbyer (bilag d, s. 159). Formålet med baggrundsspørgsmålene er at kunne vurdere 

validiteten af spørgeskemaets øvrige resultater på baggrund af for eksempel 

aldersfordelingen. 
 

Efter baggrundsspørgsmålene følger indholdsspørgsmålene, som primært er 

holdningsspørgsmål. For at sikre undersøgelsens validitet skal der være overensstemmelse 

mellem de teoretiske og empiriske begreber. Det er altså vigtigt at abstrakte og uhåndgribelige 

fænomener bliver nedbrudt i mere håndgribelige størrelser (Malhotra & Birks, 2012). Vi 

undersøger et uhåndgribeligt fænomen i form af et destination brand image, og derfor 
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nedbryder vi fænomenet til specifikke attributter, der er håndgribelige og forståelige for 

respondenterne. På den måde mindskes risikoen for, at respondenterne baserer deres 

besvarelser på egne subjektive fortolkninger, og det er dermed med til at øge validiteten. De 

definerede attributter kan dog stadig være genstand for subjektiv fortolkning af 

respondenterne, hvilket kan have en indflydelse på resultaternes validitet.  
 

I første del af holdningsspørgsmålene bedes respondenterne tilkendegive, hvor vigtige syv 

udvalgte attributter er for dem i relation til valg af en storbyferie på en skala fra 1-5, hvor 1 er 

overhovedet ikke vigtigt, og 5 er ekstremt vigtigt. Dernæst bedes respondenterne tilkendegive i 

hvilken grad, de associerer disse attributter med hver af de fire udvalgte storbyer udover 

København på en skala fra 1-5, hvor 1 er overhovedet ikke, og 5 er i meget høj grad. Dette er 

relevant i relation til at afdække destinationernes image, og hvordan byerne positioneres i 

forhold til hinanden. De fem af attributterne (Arkitektur/design, God mad, Historiske 

seværdigheder, Diversitet og Grønne områder og bæredygtighed) er udvalgt på baggrund en 

kategorisering af attributter, som relaterer sig til de fem kernefortællinger, som Wonderful 

Copenhagen arbejder med i brandingen af København (interview, bilag g2, s. 178 l. 28 – s. 

179 l. 6). Formålet med dette er at kunne sammenholde spørgeskemaets data med data fra den 

kvantitative indholdsanalyse, som tager udgangspunkt i samme kategorisering. De sidste to 

attributter (Shopping og Natteliv) er udvalgt på baggrund af en ekspertvurdering af, hvad der 

herudover hovedsageligt efterspørges på storbyferier (interview, bilag g2, s. 179 l. 14-18). 
 

I næste del af indholdsspørgsmålene bedes respondenterne tilkendegive, hvor vigtige 13 

udvalgte attributter er for dem i relation til madoplevelser på en storbyferie. Dette igen på en 

skala fra 1-5, hvor 1 er overhovedet ikke vigtigt og 5 er ekstremt vigtigt. Dernæst bedes 

respondenterne tilkendegive i hvilken grad, de associerer disse attributter med madoplevelser 

i København på en skala fra 1-5 hvor 1 er overhovedet ikke og 5 er i meget høj grad. Dette er 

relevant i relation til at afdække Københavns image specifikt i relation til madoplevelser. 

De 13 attributter er udvalgt på baggrund af teoretiske overvejelser ud fra Lipovetskys (2005) 

og Pine & Gilmores (2009) teorier, som relaterer sig til forbrugerens komplekse behov.  
 

Til holdningsspørgsmålene benyttes spørgsmålsformen spørgebatteri. Disse er spørgsmål med 

flere skalaer i samme spørgsmål, hvor respondenten kan afgive sit svar på en skala, der i dette 

tilfælde rangerer fra 1-5 (Samfundsfag og metode, 2016). Spørgsmålene er lukkede med faste 
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svarkategorier. Ved at have lukkede svarmuligheder går vi glip af mere nuanceret data, der er 

muligt ved åbne svarmuligheder, men til gengæld gør det os i stand til at måle på dataen 

(Andersen, 2008), hvilket er passende til formålet. Ved at tillade at respondenterne har 

mulighed for at svare ved ikke mindskes risikoen for, at respondenterne afgiver besvarelser, 

som ikke er retvisende (Malhotra & Birks, 2012). Vi har dog valgt ikke at inddrage 

svarmuligheden ved ikke i vores spørgeskema, da vi på den måde tvinger respondenterne til at 

tage stilling. Dette vurderes ikke som en afgørende fejlkilde i det opstillede spørgeskema. 

Svarmulighederne randomiseres for hver respondent, således at rækkefølgen af kategorier 

ikke påvirker besvarelserne. Dette er med til at sikre reliabiliteten. 

 

Spørgeskemaundersøgelsens kvalitet 

Jo mere omfattende en spørgeskemaundersøgelse er, jo større er risikoen for, at 

respondenternes vilje til at besvare spørgsmålene falder, hvilket kan påvirke antallet af 

besvarelser men også resultaterne af besvarelserne (Kotler et al., 2012). Vi har derfor gjort 

spørgeskemaet så kort som muligt samtidig med, at vi har sikret, at dataen er fyldestgørende 

nok til formålet. I spørgeskemaet afgrænser vi os derfor fra at undersøge Københavns image 

relateret specifikt til madoplevelser sammenlignet med konkurrerende storbyers image, netop 

med begrundelsen at spørgeskemaundersøgelsen ellers ville være blevet for omfattende. I 

stedet baserer vi positioneringen af de Københavnske madoplevelser på ekspertudtalelser, 

hvilket vil blive uddybet i afsnittet om kvalitative interviews (s. 28).  
 

Vi har sørget for, at spørgeskemaet er brugervenligt, overskueligt og indbydende, hvilket er 

medvirkende til at vække respondenternes interesse og holde deres opmærksomhed under 

deltagelsen i undersøgelsen (Andersen, 2008). Dette er med til at højne reliabiliteten, idet vi 

mindsker sandsynligheden for, at respondenternes besvarelser bliver udtryk for tilfældigheder.  

Vi er opmærksomme på, at folk ikke nødvendigvis er ærlige eller bevidste om deres egne 

præferencer, da det er muligt, at de enten bevidst eller ubevidst svarer ud fra en forestilling 

eller et ideal. At vi har gjort undersøgelsen anonym, øger respondenternes ærlighed og 

åbenhed og dermed validiteten. Ved at bestræbe os på ikke at lade vores holdninger skinne 

igennem i spørgsmålsformuleringerne, har vi yderligere forsøgt at sikre, at respondenternes 

besvarelser ikke er farvet af vores forventninger. Samtidig har vi bestræbt os på at gøre 

spørgsmålsformuleringerne klare for at sikre, at respondenternes besvarelser ikke er udtryk 
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for tilfældigheder eller subjektive fortolkninger. Før det kvantitative spørgeskema blev sendt 

ud, foretog vi det, man kalder en pilottest, som har til formål netop at eliminere uklare eller 

subjektivt ladede spørgsmål for at højne reliabiliteten (Andersen, 2008). Spørgeskemaet blev 

afprøvet på to bekendte med anden uddannelsesmæssig baggrund og dermed en anden 

forforståelse end os. Efterfølgende bekendtgjorde de os med deres opfattelser, som dernæst 

dannede baggrund for rettelser med henblik på at mindske misforståelser. Ved at sikre at 

spørgsmålene opfattes efter hensigten, øges reliabiliteten men også validiteten. 
 

Vi må i analysen af den indsamlede data tage højde for, at vi sammenholder data fra to 

forskellige spørgsmålstyper, som måske kan være uhensigtsmæssige at sammenholde, da det 

kan påvirke validiteten. Vi har blandt andet brugt forskellige descriptors i de forskellige 

spørgsmålstyper, hvilket kan have en indflydelse på analysen, hvor vi sammenholder ekstremt 

vigtigt med i meget høj grad. Dette vil vi kommentere yderligere på i selve analysen. 
 

Formålet med spørgeskemaet er at kunne lave en forsigtig generalisering af resultaterne, 

hvorfor det er vigtigt, at respondenterne er repræsentative for målgruppen. Begrænsede 

ressourcer er medvirkende til et begrænset antal af besvarelser, hvilket øger den usikkerhed, 

som er forbundet med en generalisering. Med antagelsen om at forbrugeradfærd kan forstås 

på tværs af og uafhængigt af nationale grænser (Robertson, 1995), afgrænser vi os fra at tage 

stilling til, hvorledes efterspørgslen varierer på de enkelte markeder. Vi afgrænser os også fra 

at tage stillingen til variationen af associationer på de fem markeder. Det dog været relevant at 

undersøge, hvorledes associationerne varierer på de enkelte markeder, da disse er med til at 

udgøre kendskabet til København. Da en generalisering af resultaterne for de enkelte 

markeder ikke kan retfærdiggøres grundet den relativt lille mængde af besvarelser, har vi i 

stedet valgt at supplere med sekundær data samt primær data fra et dybdegående interview. 

Dermed undlades en vægtning af spørgeskemaets data i forhold til de enkelte markeders 

størrelse. Fordelingen af respondenter fra de udvalgte lande er 18% er fra Tyskland, 15% fra 

USA, 16% fra Storbritannien, 22% fra Norge og 16% fra Sverige (bilag b, s. 135). Dermed er 

fordelingen forholdsvis lige med undtagelse af nordmænd, som i nogen grad er 

overrepræsenteret.  
 

En vægtning af spørgeskemaets data i forhold til den reelle fordeling af køn og alder i den 

samlede målgruppe er ligeledes udeladt grundet det begrænsede antal besvarelser, vi har haft 
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mulighed for at indsamle. Fordelingen af mænd og kvinder er henholdsvis 43% og 57%, 

hvilket er acceptabelt, selvom kvinder i nogen grad er overrepræsenteret (bilag b, s. 135). 

Aldersfordelingen er at 1% af respondenterne er mellem 15-19 år, 71% er mellem 20-29 år, 

16% er mellem 30-39 år, 6% er mellem  40-49 år, 4 procent er mellem 50-59 år og 2% er over 

60 år (bilag b, s. 135). Der er altså klart flest besvarelser fra respondenter i aldersgruppen 20-

29 år, hvilket skyldes, at spørgeskemaet er delt gennem vores eget netværk. Man kan 

argumentere for, at denne aldersgruppe afspejler forbrugere det hypermoderne samfund i 

højere grad end ældre generationer, hvilket har en indflydelse på validiteten af undersøgelsens 

resultater. 

I kraft af at spørgeskemaet er delt gennem vores eget netværk, er der en større sandsynlighed 

for, at respondenterne har et større kendskab til København end gennemsnittet i den tiltænkte 

målgruppe. Samtidig kan respondenterne være påvirket af dominerende holdninger, som 

kendetegner netop vores netværk. Vi er opmærksomme på, at disse forhold påvirker 

reliabiliteten, da andre ikke ville kunne gentage undersøgelsen gennem disse kanaler men 

også validiteten, da respondenterne i lavere grad er repræsentative for den faktiske fordeling i 

den fremsatte målgruppe.  
 

I baggrundsspørgsmålene spørger vi til, hvilke af de udvalgte storbyer, respondenten har 

besøgt. Fordelingen af resultaterne viser, at 74% af respondenterne har besøgt København, 

58% har besøgt Amsterdam, 87% har besøgt London, 76% har besøgt Paris, og 56% har 

besøgt Barcelona (bilag b, s. 135). Vi kan konkludere, at af de respondenter, vi har spurgt, har 

en langt større andel end respondenterne fra Visit Denmarks (2015a) undersøgelse besøgt 

København. Da Visit Denmarks analyse bygger på et langt højere antal respondenter, betyder 

det, at deres data er mere repræsentativt end vores. Dermed er fordelingen i vores 

spørgeskemaundersøgelse ikke repræsentativ for tiltænkte målgruppe, hvilket vi er bevidste 

om kan påvirke resultaternes validitet. Da en destination image er skabt af opfattelser fra både 

folk, der har besøgt byen, og folk der aldrig har besøgt byen (Echtner & Ritchie, 1991), 

vurderer vi dog, at dette ikke er en afgørende fejlkilde.  

 

2.5.2 Kvantitativ indholdsanalyse 

En kvantitativ indholdsanalyse er en systematisk analyse af kommunikationsindhold på for 

eksempel sociale medier. En af fordelene ved denne type analyse er, at man ved den rette 
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fremgangsmåde kan opnå et repræsentativt overblik over givent kommunikationsindhold ved 

hjælp af kvantificering. Metoden kræver præ-formulerede kategorier, der efterfølgende kan 

gøres til genstand for optælling og sammenligning (Eskjær & Helles, 2015). Vi finder denne 

analysemetode brugbar for at få et så vidt muligt objektivt overblik over, hvordan Wonderful 

Copenhagen overordnet prioriterer de fem kernefortællinger i kommunikationen på de sociale 

medier. 
 

Vi har valgt at fokusere på Wonderful Copenhagens sociale medier, herunder Facebook og 

Instagram1, da disse er kommunikationskanaler til slutforbrugerne, som organisationen 

prioriterer højt i brandingen af København (interview, bilag g2, s. 185 l. 26-30). Desuden er 

disse kanaler velegnede til analysemetoden, da indholdets form ikke varierer så meget over 

tid.  

Vi har manuelt indsamlet data for perioden 1. november 2015 til 12. april 2016, dvs. knapt et 

halvt år, hvilket vi vurderer er repræsentativt i forhold til undersøgelsens formål. Resultaterne 

af den kvantitative indholdsanalyse findes i bilag i (s. 191) og bilag j (s. 193). Vi tager 

udgangspunkt i organisationens fem definerede kernefortællinger i præ-defineringen af 

kategorier. Hermed har vi følgende fem præ-definerede kategorier: Dansk design og 

arkitektur, Det danske Køkken, Bæredygtige København, Eventyrlige København og LGBT-

København udover kategorien Andet. De fem overordnede kategorier opdeles yderligere i 

præ-definerede underkategorier, som relaterer sig til den overordnede kategori (bilag i, s. 

191). Dette gøres ud fra viden, som er tilegnet gennem et ekspertinterview (interview, bilag 

g2, s. 178 l. 28 – s. 179 l. 6).  
 

Facebook og Instagram er begge kommunikationskanaler, som i høj grad er bygget op 

omkring billedindhold. Dermed bliver den kvantitative indholdsanalyse primært baseret på 

kategorisering af billeder, hvorfor vi må være opmærksomme på en vis grad af subjektivitet i 

kraft af vores hermeneutiske ståsted trods metodens mål om objektivitet. For at undgå en for 

høj grad af subjektivitet, har vi forsøgt at koble kategorierne til konkrete objekter på 

billederne med det formål at øge reliabiliteten. Dog er der nogle af billederne, der indeholder 

objekter, som kan kobles til flere overordnede kategorier, for eksempel et billede af 

indretningen i en restaurant, som både kan relateres til Dansk design og arkitektur og Det 

                                                
1 Visit Copenhagens Facebook og Instagram, da disse profiler er Wonderful Copenhagens ansigt udadtil. 
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danske køkken. I disse tilfælde har vi kategoriseret billedet som værende i begge kategorier. 

Der er i alt 176 opslag på Instagram, men dermed 244 kategoriseringer. Procentandele, som 

viser prioriteringen af de seks forskellige kategorier, er udregnet på baggrund af de 244 

kategoriseringer (bilag i, s. 191). 
 

2.5.3 Kvalitative interviews 

Et dybdegående interview kan bruges til at opnå en forståelse af interviewpersonens 

nuancerede opfattelse af det undersøgte fænomen, idet formen giver mulighed for detaljerede 

besvarelser (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Vi har derfor også indsamlet primær empiri 

gennem fire dybdegående interviews med nøglepersoner i branchen. Vi interviewer disse 

personer på baggrund af deres viden indenfor et specifikt felt, hvorfor vi betegner dem som 

ekspertinterviews. De dybdegående interviews er med til at danne fundament for 

indskrænkelsen af problemstillingen og udarbejdelsen af de kvantitative undersøgelser, og 

desuden fungerer de som primær empiri i afhandlingens analyse og diskussion. 

 

Interviewpersoner 

Da målet med undersøgelsen er at nå til en samlet forståelse af virkeligheden baseret på 

individuelle opfattelser og fortolkninger, har vi interviewet en række forskellige personer med 

hver deres forforståelse. Vi har udvalgt interviewpersoner fra udbudssiden, det vil sige 

professionelle i den danske turistbranche med fokus på København som turistmål. Da vi tager 

udgangspunkt i Wonderful Copenhagen, har vi interviewet både CEO, Mikkel Aarø-Hansen 

(bilag e2, s. 160) og projektleder, Tina E. Steiwer fra Wonderful Copenhagen (bilag g2, s. 

178). Formålet med vores interviews med disse personer er at få en indsigt i Wonderful 

Copenhagens overordnede strategi og tilgang til brandingen af København som 

turistattraktion, særligt med fokus på gastronomi. Mikkel Aarø-Hansen fungerer desuden som 

bestyrelsesformand for Copenhagen Cooking & Food Festival, og har et stort indblik i 

organisationens overordnede strategi, mål og prioriteter samt samarbejdet mellem Wonderful 

Copenhagen og Copenhagen Cooking & Food Festival. For at få en dybere forståelse for 

Wonderful Copenhagens tilgang til branding specifikt kontaktede vi organisationens 

kommunikationschef, men det har ikke været muligt at få et interview, da han var bortrejst i 

en længere periode. I stedet interviewede vi Tina E. Steiwer, der har medansvar for 
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udarbejdelsen af de internationale kampagner, hvilket gav os den dybere indsigt i Wonderful 

Copenhagens branding, hvilket var målet.  
 

Da Wonderful Copenhagen har et tæt samarbejde med Danmarks største turistorganisation, 

VisitDenmark, har vi foretaget et interview med int. projektchef i VisitDenmark, Anne-Grethe 

D. Jensen. Formålet med dette interview var i høj grad at klarlægge den kontekst, som 

Wonderful Copenhagen opererer i. Samarbejdet mellem de to organisationer har stor 

betydning for brandingen af København, da Wonderful Copenhagen ofte anvender analyser 

og undersøgelser udført af Visit Denmark. Dermed er en indsigt i Visit Denmarks 

analysemetoder og strategi relevant. Anne Grethe D. Jensen er ansvarlig for strategisk 

marketing for moderne storbyoplevelser, hvilket gør hende til organisationens ekspert i 

forhold til branding af København som turistdestination.  
 

Et vigtigt event i forhold til at brande København som kulinarisk turistdestination er 

Copenhagen Cooking & Food Festival, en international madfestival hvis mål blandt andet er 

at tiltrække internationale turister. Derfor fandt vi det også relevant at interviewe 

festivaldirektør Stine Lolk. Formålet var at få et indblik i, hvordan festivalen bliver brandet 

blandt andet i samarbejde med Wonderful Copenhagen for at tiltrække turister. Stine Lolk er 

desuden ekspert i den københavnske mad- og restaurantscene, hvorfor formålet med 

interviewet ligeledes var at få en dybere forståelse for betydningen af den gastronomiske 

revolution i Danmark i en international kontekst.  
 

Interviewdesign og kvalitet 

Eftersom interviewpersonerne har forskellige jobpositioner og kommer fra forskellige 

organisationer varierer deres kompetencer og viden i relation til problemfeltet. Vi har derfor 

udarbejdet individuelle interviewguides til hvert interview, hvori antallet af spørgsmål, 

rækkefølgen og prioriteringen varierer (bilag e1, s. 160; bilag f1, s. 167; bilag g1, s. 177; bilag 

h1, s. 186). De individuelle interviewguides har dog det tilfælles, at de tager afsæt i en 

overordnet opbygning  bygget op omkring en række hovedtemaer, som er baseret på 

afhandlingens problemstilling: 

 

• Organisationens egne aktiviteter, tiltag og samarbejder 

• Organisationens målgrupper, branding og kommunikation  
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• Udviklingen af den danske madkultur  

• Udviklingen af kulinarisk turisme som industri 

 

Interviewspørgsmålene har en klar sammenhæng med vores indledende viden om fænomenet 

og vores teoretiske forforståelse. I takt med at vi har erhvervet os ny viden, har 

undersøgelsens karakter udviklet sammen med vores forståelse for fænomenet. Dette er typisk 

for den hermeneutiske metode.  
 

De udarbejdede spørgsmål inden for hvert hovedtema er opklarende spørgsmål, som er en 

blanding af specifikke spørgsmål og åbne spørgsmål med det formål at opnå konkrete men 

samtidig detaljerede besvarelser. Under selve interviewet supplerede vi med spontane, 

dybdeborende spørgsmål, såsom "Kan du uddybe det?" for netop at sikre en detaljeret 

forståelse af det indledende svar. Vi benyttede også tolkende og opfølgende spørgsmål (Kvale 

& Brinkmann, 2008).  
 

Taget i betragtning af at vi har en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen er det uundgåeligt, at 

vores forforståelse ikke præger interviewet. At tilstræbe at vores forforståelse ikke påvirker 

interviewpersonens besvarelse er derfor mere utopi end virkelighed. Man skal som 

hermeneutisk interviewer derfor forsøge så vidt muligt at foretage et ikke-ledende interview. 

Succesen af et ikke-ledende interview afhænger ifølge Schmidt og Hollensen (2010) af tre 

ting. Det første er en afslappet og behagelig stemning i interviewsituationen. For at sikre dette 

afholdt vi interviewene på interviewpersonernes hjemmebane i deres kontormiljø. Før vi 

startede alle 4 interviews fortalte vi om vores baggrund, forklarede formålet med interviewet 

og spurgte, om vi måtte optage for at sikre, at interviewpersonen var tilpas. For det andet er 

det vigtigt, at vi som interviewere så vidt muligt er fordomsfri under interviewene, således at 

interviewpersonen har mulighed for at forklare og uddybe uden at blive påvirket af vores 

holdninger. Vi forsøgte derfor under interviewet ikke at lade vores holdninger skinne 

igennem. Dette viste sig at være svært i de dybdegående interviews i situationer, hvor 

interviewpersonen var meget uklar i sin besvarelse, og vi så os nødsaget til at stille 

opfølgende og fortolkende spørgsmål, hvilket vi er klar over kan have påvirket reliabiliteten. 

For det tredje er interviewerens evner til at styre interviewet i den ønskede retning afgørende 

for succes. Det er vigtigt, at intervieweren er i stand til at guide diskussionen tilbage på 

sporet, hvis interviewpersonen kommer ud på et sidespor, som ikke er relevant for 
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undersøgelsen (Schmidt & Hollensen, 2010). Vi tilstræbte os i interviewsituationen på ikke at 

afbryde interviewpersonen for at give plads til interviewpersonens holdninger og for at sikre 

plads til uopdagede og relevante vinkler. Vi fandt det dog nødvendigt i enkelte tilfælde at 

guide samtalen tilbage på sporet.  
 

Forud for de enkelte interviews valgte vi at sende interviewguiden til interviewpersonerne. På 

den ene side var dette med til at højne reliabiliteten, da interviewpersonerne havde bedre tid 

til at sætte sig ind i spørgsmålene, hvilket mindskede sandsynligheden for tilfældige 

besvarelser. På den anden side er vi opmærksomme på, at de spontane og måske mindre 

iscenesatte svar gik tabt. Vi mener i sidste ende, at metoden sikrede de mest informative og 

dermed mest optimale besvarelser. I anvendelsen af data fra de dybdegående interviews i 

analysen må vi tage forbehold for, at interviewpersonernes beskrivelser er en subjektiv 

fremstilling af virkeligheden, og at disse uundgåeligt blandt andet bærer præg af deres 

respektive position i branchen.  

 

2.5.4 Kvalitativ indholdsanalyse 

Den kvalitative indholdsanalyse er baseret på Wonderful Copenhagens strategiske 

kernefortælling om Det danske køkken og deres strategiske kommunikation via sociale 

medier, herunder Facebook og Instagram. Formålet med denne analyse er at få en forståelse 

for, hvilke specifikke brand elementer, som inddrages, samt specifikt hvordan virkemidler 

bruges i kommunikationen på de sociale medier. Vi har i den forbindelse kategoriseret og 

fortolket henholdsvis kernefortællingen om Det danske køkken og opslagene på Visit 

Copenhagens Facebook-side (bilag k, s. 194) og Instagram-profil (bilag l, s. 200) med det 

formål at sammenholde indholdet. Vi vil bruge udvalgte teoretiske begreber som 

analyseredskaber. Modsat den kvantitative indholdsanalyse, giver den kvalitative 

indholdsanalyse os mulighed for at få en dybere forståelse for indholdet. Denne forståelse 

bærer i høj grad præg af vores subjektive fortolkning, men i denne analyse er målet ikke 

objektivitet, hvilket retfærdiggør metoden. 
 

2.6 Sekundær empiri 

Den primære empiri suppleres med sekundær dataindsamling gennem desk research. Ved 

indsamling af sekundær data har vi været kildekritiske i forhold til at sikre validiteten og 
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reliabiliteten. Vi har benyttet os af anerkendte databaser, og vi har forsøgt så vidt muligt at 

benytte kilder, som er aktuelle, således at vores analyse og diskussion ikke bygger på forældet 

data. Dataene består af videnskabelige artikler og nyhedsartikler. Grundet begrænsede 

ressourcer har vi suppleret vores primære empiri med kvantitative data fra blandt 

andet  målgruppeanalyser og brandmålinger lavet af Wonderful Copenhagen (2014a; 2014b; 

2014c) og Visit Denmark (2015a; 2015b) samt Wonderful Copenhagens strategiske 

kernefortællinger (2016c; 2016d; 2016e; 2016f; 2016g; 2016h). Vi vurderer, at disse er valide 

kilder til sekundær data, der er relevante at inddrage i analysen af Københavns destination 

image, da det blandt andet giver os et mere generelt billede af kendskabet til byen. I den 

forbindelse er det vigtigt at påpege, at nogle af Visit Denmarks analyser er bygget på data om 

turisme i Danmark frem for turisme specifikt i København, hvilket vi er opmærksomme på i 

forhold til validiteten, når vi inddrager dataen i vores analyse og diskussion. Vi vurderer, at 

tal for turismen i hele Danmark er relevante i samspil med tal for København, da disse 

afspejler relevante tendenser, som også er gældende København. 
 
 

 

 

 

 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 33 

 
 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 34 

3.0 Teoretisk referenceramme 

Vi vil i det følgende kapitel beskrive de teorier, vi vil benytte i vores analyse og diskussion af 

de strategiske anbefalinger samt begrunde deres relevans.  

 

3.1 Destination branding 

Teori om destination branding danner grundlag for afhandlingens overordnede teoretiske 

ramme. Branding kan differentiere produkter og skabe et løfte om værdi. Samtidig kan brands 

fremprovokere og skabe særlige følelser, præferencer, overbevisninger og handlinger hos 

forbrugere, hvilket er målet med branding (Kotler et al., 2012). Afsenderens ønske om 

modtagerens associationer (image) udgør brandidentiteten (Kotler et al., 2012). Målet for 

branding er, at identitet og image stemmer overens, og dette kan kort fortalt nås ved enten 

visuelt eller verbalt at forsøge at skabe eller opretholde psykiske eller følelsesmæssige 

associationer til brandet i forbrugerens bevidsthed. Effektiv branding tilfører forbrugerne 

relevant, unik og vedvarende merværdi, som matcher deres behov (Kotler et al., 2012).  
 

Ifølge Simon Anholt (2006) har byer altid været brands. Konkurrencen i relation til turisme 

vokser mere end nogensinde blandt andet på grund af billigere og lettere rejsemuligheder og 

internettet. Den konkurrencemæssige succes afhænger i den forbindelse - ud over den 

materielle kapacitet en by besidder - af brandingen af byen (Anholt, 2006).  

Et destination image har indflydelse på potentielle turisters beslutningsproces, men også 

graden af tilfredsstillelse i forhold til turistens oplevelsen af destinationen (Jenkins, 1991). En 

forståelse for byens image skal, sammen med en forståelse for hvordan dette image er 

sammenlignet med konkurrerende byers image, være med til at danne grundlaget for byens 

brandingstrategi og i denne afhandlings tilfælde Wonderful Copenhagens brandingstrategi. 

For at påvirke folks associationer med en by på en effektiv måde, må man forsøge at skabe et 

image, der er relevant for forbrugeren, tæt på virkeligheden, troværdigt, enkelt, tiltalende og 

særpræget. Målet med branding er at opnå brand equity, hvilket forstås som 

forbrugerpræferencer, loyalitet og finansielle gevinster (Anholt, 2011). Teori om destination 

branding vil dermed skabe en relevant ramme for de argumenter, vi vil fremføre i analysen af 

Københavns nuværende brand samt i diskussionen om strategiske anbefalinger til Wonderful 

Copenhagen. 
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For at skabe en konkurrencedygtig identitet for en destination er det ifølge Simon Anholt 

(2011) essentielt først at forstå, hvordan folks associationer med en by (destination image) 

bliver skabt. Ifølge Michael J. Stablers (1999) bliver et destination image påvirket af 

forskellige faktorer, der kan opdeles i to kategorier: udbud og efterspørgsel. Dette er 

illustreret i modellen “Factors influencing the formation of consumers' tourist image”, som vi 

har oversat til “Faktorer som påvirker imageskabelsen”. Faktorerne består helt konkret af 

socio-økonomiske karakteristika såsom indkomst og alder, motivationer, opfattelser, 

psykologiske karakteristika, oplevelser/erfaring, uddannelse, medier, turist-marketing og 

rygter. 

 
Figur 2: Faktorer som påvirker imageskabelsen. Direkte oversat fra Stabler (1999). 

 

Anholts (2011) teori bygger på argumentet om, at det, der ultimativt gør en forskel i forhold 

til at udmærke sig som destination, er, når en betydelig andel af aktørerne på destinationen 

dedikerer sig til innovation og nye idéer, og når disse nyskabelser afspejler det sted, de 

stammer fra. Det skaber opmærksomhed omkring stedet, og folk begynder at forberede sig til 

et meningsskifte (Anholt, 2011).  

 

3.1.1 Positionering af en destination 

Alexandros Kouris (2009) argumenterer for, at fire koncepter udgør et destination brand, 

nemlig præstationsbaserede billeder, følelsesbaserede billeder, oplevelsesbaserede billeder 
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og turistbilleder. Disse danner tilsammen en pyramide-figur kaldet “Destination brand benefit 

pyramid”, som ses nedenfor. Fremover vil vi referere til denne som destination brand-

pyramiden. Denne kan anvendes i en analyse af det eksisterende destination image, hvilket 

danner grundlag for strategisk udvælgelse af særlige elementer i brand image-opbyggelsen. 

Dermed vil denne teori blive anvendt dels til en analyse af det eksisterende destination image 

af København, dels til en analyse af hvordan Wonderful Copenhagen på nuværende tidspunkt 

forsøger at opbygge et destination image og slutteligt til at diskutere, hvordan Wonderful 

Copenhagen med fordel kan forsøge at opbygge et destination image i forbrugernes 

bevidsthed i fremtiden.  

 
Figur 3: Destination brand-pyramiden. Direkte oversat fra Kouris (2009).  

 

De præstationsbaserede billeder inkluderer destinationens faciliteter, attributter og fordele, 

altså pyramidens tre nederste felter, hvilket udgør destination brandets kerne. Faciliteterne er 

konkrete og funktionelle, for eksempel Big Ben, en festival e.l. Attributterne er beskrivende 

karakteristika i forhold til, hvad destinationen har at tilbyde, for eksempel turkisblåt vand. 

Faciliteterne bør supportere attributterne, og attributterne bør supportere fordelene. Fordelene 

er, hvordan attributterne tilfører værdi til turistens oplevelse, for eksempel at det turkisblå 

vand giver en unik følelse af foryngelse. Fordelene kan være både funktionelle, 

følelsesbetonede eller symbolske. Faciliteterne har en afgørende betydning, da de udgør 

grundlaget for opbygningen af attributterne og fordelene, men faciliteterne kan ikke stå alene i 

opbygningen af et brand (Kouris, 2009).  
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Kouris (2009) anbefaler at opdele de præstationsbaserede billeder i henholdsvis points of 

difference og points of parity. Points of difference udgør de attributter og fordele, som er 

unikke for destinationen og som gør, at den skiller sig ud fra andre destinationer, hvilket er 

værdifuldt for turisten og dermed for brandet. Points of parity udgør på den anden side de 

attributter og fordele, der ikke skaber konkurrencemæssige fordele. Ikke desto mindre er de 

nødvendige for at skabe både legitimitet og troværdighed i turistens forhold til destinationen.  
 

Det andet koncept er de følelsesbaserede billeder, som er en dybdegående forståelse af, 

hvordan destinationens points of difference relaterer sig til turistens værdier, personlige mål 

og motivation. Det tredje koncept er destinationens oplevelsesbaserede billeder, hvor målet er 

at skabe unikke brand-elementer i den potentielle turists bevidsthed ved at fremprovokere 

følelser af overraskelse, forventning og relevans. Det er vigtigt, at de kommunikerede 

oplevelser er ægte, og at de vil blive nydt af størstedelen af målgruppen, ligesom det er vigtigt 

at fornye de oplevelsesbaserede billeder jævnligt for at bevare aktualiteten og spændingen. 

Det fjerde koncept, turistbillederne, afspejler det billede, potentielle turister helst skal have af 

den typiske turist, der besøger destinationen. Det er muligt at skabe denne association gennem 

visuelle stimuli, der dels afspejler turister med en særlig (reel eller ideel) demografisk og 

sociokulturel profil, og dels billeder af situationer hvor turisterne er involverede. På den måde 

er det muligt at skabe en brand-personlighed med nærmest menneskelige karakteristika, som 

den potentielle turist kan identificere sig med, hvilket er fordelagtigt (Kouris, 2009).   
 

Tasci & Kozak (2006) argumenterer for, at destination branding er en strategisk udvælgelse af 

brandelementer. Denne tilgang anbefales også af Kouris (2009), som argumenterer for, at man 

skal udvælge - for den potentielle turist - de mest relevante og værdiskabende elementer fra 

pyramiden for at kunne formulere det, man kalder brand-essensen, hvilket udgør pyramidens 

øverste spids. For at være i stand til dette, må man først analysere, hvem turisten og 

målgruppen er, ligesom man må analysere konkurrenterne og brandet sammenlignet med 

konkurrenters brand. Derudover må man tage højde for fremtidens trends. For at kunne 

udvælge elementerne, skal de vurderes i forhold til tiltrækningskraften og konkurrenceevnen 

gennem tre parametre: ønskværdighed, leveringsdygtighed og unikhed. Ønskværdigheden 

henviser til, om elementerne er relevante for turisten, og om de tilfredsstiller turistens 

nuværende behov og præferencer. Leveringsdygtigheden henviser til, om elementerne er 

tilgængelige over for turisten, og om de kan blive leveret til kunden succesfuldt. Unikheden 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 38 

henviser til, om destinationen bliver associeret med en eller få langsigtede 

konkurrencemæssige fordele, det vil sige de points of difference som overbeviser turisten om 

at vælge destinationen over andre destinationer (Kouris, 2009).  

 

3.1.2 Destination brandets livsstadie og konkurrenceposition 

Det er relevant at kigge på, hvilket livsstadie en destinations brand befinder sig på hos 

målgruppen, da udgangspunktet for opbygningen af brandet er afgørende for succes. Ifølge 

Len Weinreichs (2010) model “The destination brand fashion curve” er der følgende fem 

livsstadier: fashionabel, berømt, velkendt, træt og forskrisket, hvilket relaterer sig til 

forbrugerens forhold til brandet. Vi vil i det følgende referere til denne model som 

destinations brandets livsstadie. I den fashionable fase er destinationen ukendt, men eksklusiv 

og de besøgende er trendsættere. I den berømte fase er forbrugerne loyale, men det er vigtigt 

at bevare relevansen. Hvis brandet ikke formår at forblive moderne, kan det overgå til det 

velkendte stadie, hvor alle kender destinationen, men den har mistet sin appel. Når en 

destination bliver velkendt er der fare for, at den bliver træt, og dermed bliver det nødvendigt 

at redefinere destinationens værdi og relevans i forhold til målgruppen for at komme til 

stadiet forfrisket (Weinreich, 2010). 

 
Figur 4: Destination brandets livsstadie. Direkte oversat fra Weinreich (2010). 

Et destination brand må differentiere sig i forhold til andre brands i markedet for at tiltrække 

turister. Man kan skelne mellem de veletablerede og ledende brands, og de brands der er 

mindre populære og bør positionere sig som udfordrende brands. Disse udfordrende brands 

må ifølge Morgan, Pritchard & Pride (2010) i høj grad forsøge at skille sig ud fra 
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konkurrenterne ved at skabe et fantasifuldt, målrettet og konsistent brand. Man skal som 

udfordrende brand turde at tænke og agere anderledes - både i forhold til egen fortid og 

konkurrenterne - for konstant at kunne retfærdiggøre sin relevans og aktualitet som 

feriedestination over for de potentielle turister. Målet er at skabe en såkaldt fyrtårns-identitet 

(Morgan, Pritchard & Pride, 2010).  

 

3.2 Digital branding 

Organisationer og virksomheder har traditionelt set fulgt marketing tunnellen, som beskriver 

forbrugerens beslutningsprocess med stadierne awareness, dernæst interest, så desire og til 

sidst action (Edelman, 2010). Internettet og den digitale udvikling har dog markant ændret 

den måde, forbrugere interagerer med brands. Ifølge David C. Edelman (2010) består 

forbrugerens beslutningsrejse idag af følgende stadier: overvejelse, evaluering, 

købsbeslutning, brug og eventuelt advokering og præference.  

 
 

Figur 5: Beslutningsrejsen. Direkte oversat fra Edelman (2010).  
 
Rejsen begynder med overvejelsen af en række brands, som er øverst i forbrugerens 

bevidsthed. Forbrugere i dag bombarderes med indtryk, og derfor er der hård kamp om 

positionen øverst i forbrugerens bevidsthed. Under evalueringen bliver det antal af brands, 

som evalueres, udvidet i takt med, at forbrugeren søger inputs fra andre forbrugere og 

konkurrerende brands. Nye brands tilføjes, mens andre, som var med i overvejelsen til at 

starte med, sorteres fra, før der endeligt drages en købsbeslutning (Edelman, 2010). Efter 

købsbeslutningen fortsætter interaktionen mellem brandet og forbrugeren og stadierne brug, 

advokering og bånd har stor indflydelse på ikke kun, om forbrugeren bliver loyal, men også 

på brandets generelle image. Forbrugere springer ofte helt stadierne overvejelse og evaluering 
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over og træffer købsbeslutninger på baggrund af præferencer og et særligt bånd, de har 

knyttet til et brand (Edelman, 2010).  
 

De oplevelser eller berøringspunkter, som en forbruger har med et brand er vokset betydeligt 

med fremkomsten af digitale og sociale medier. Disse er ikke nødvendigvis primære og kan 

både inkludere kanaler, som brandet har kontrol over, men også kanaler som de ikke har 

kontrol over, såsom word of mouth og interaktion på sociale medier (Edelman, 2010). Sociale 

medier faciliterer, at interaktionen mellem forbrugere og brands kan foregå tovejs, og at 

forbrugere har mulighed for at dele deres oplevelse af brandet med andre forbrugere. I mange 

tilfælde er den vigtigste influent på en købsbeslutning positiv word of mouth, og derfor er det 

i dag vigtigere, hvordan forbrugerne omtaler brandet, end hvordan brandet omtaler sig selv 

(Rowles, 2014). Selvom man ved at skabe awareness kan bevirke, at forbrugeren overvejer 

brandet, har det ingen værdi, hvis brandet omtales negativt online, for så risikerer man at tabe 

i evalueringen (Edelman, 2010). Nye medier gør, at evaluering- og advokering-stadierne i 

stigende grad er vigtige. Elementer i kommunikationen, der hjælper forbrugerne med at 

navigere i evalueringsprocessen og sprede positiv word of mouth omkring brandet, er derfor 

vigtige at prioritere.  

 

3.2.1 Indholdsstrategi for sociale medier 

Ifølge Astrid Haug (2014) tager en indholdsstrategi afsæt i brugerens virkelighed og har til 

hensigt at give dem relevant indhold på de sociale medier, så man undgår at skyde med 

spredehagl. I sidste ende er målet at styrke forretningen gennem strategisk målrettethed. 

Indholdsstrategiens formål sætter retningen for fremtiden og afspejler, hvad man vil opnå med 

de sociale medier. Man kan nå frem til formålet ved hjælp af Den gyldne cirkel, der består af 

tre lag, hvor det yderste er What, det mellemliggende lag er How, og den inderste del af 

cirklen er Why. Den typiske fejl, en virksomhed begår, er, at man typisk kommunikerer udefra 

og ind, hvilket betyder, at man tager udgangspunkt i det produkt, man gerne vil sælge, altså 

What. Pointen med Den gyldne cirkel er, at kommunikationen bør tage udgangspunkt i den 

inderste del af cirklen: Why, hvilket relaterer sig til virksomhedens motivation. Desuden 

præsenterer Haug (2014) Værditrappen, der kan være et værktøj til analyse af de værdier, 

man udtrykker i sociale netværk. Værditrappen udtrykker forskellen på, hvordan man 

kommunikerer i dag, og hvordan man ønsker at kommunikere. Når virksomheder 
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kommunikerer ud fra det nederste trin, “Køb vores produkt”, bliver sociale medier 

udelukkende brugt som markedsføringskanal. Først på tredje trin, “Vi fortæller om det, vi 

brænder for” forstår man at kommunikere det føromtalte Why. På fjerde trin vender 

kommunikationens fokus fra afsenderen til modtageren, og man forsøger at hjælpe 

modtageren med det, han eller hun brænder for, hvilket forudsætter, at man lytter til 

kunderne. På det femte trin kommunikerer man ud fra en tankegang om, hvordan man 

sammen med modtageren kan forandre verden, hvilket ikke nødvendigvis er det ideelle for 

alle virksomheder. Trappens trin illustrerer, hvordan man kan bevæge sig fra et 

afsenderorienteret perspektiv til et netværksorienteret perspektiv, hvilket er at foretrække 

(Haug, 2014).  

 
Figur 6: Værditrappen (Haug, 2014). 

 

Virksomheder befinder sig på de sociale netværk i brugernes univers, og derfor foregår 

kommunikationen på deres præmisser, hvilket betyder, at man går fra envejskommunikation 

til dialog. Netop dette gør det muligt at inddrage brugeren i produktionen og delingen af 

indhold. I den sammenhæng er det vigtigt at forstå, hvordan brugerne bruger de sociale 

medier, herunder hvilke medier, hvilket sprog og hashtags og tags og hvilke problemer, de har 

brug for at få løst i løbet af deres dag. Relevansen for brugeren kan findes i fællesmængden 

mellem det, virksomheden gerne vil kommunikere og det, brugeren gerne vil høre, og da 

brugerne er forskellige, og da deres præferencer varierer afhængigt af situationen, er relevans 

et elastisk begreb (Haug, 2014). I den sammenhæng handler det ifølge Haug (2014) om, at 
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kommunikere i nicher, og det er essentielt at finde balancen mellem antallet af nicher og de 

ressourcer, man har til rådighed. Når man skal definere nicherne, er det vigtigt at fokusere på 

det, der adskiller virksomheden fra konkurrenterne og bruge det til at skabe godt indhold. 

Haug (2014) har opstillet fem kriterier for det gode indhold på sociale medier:  

• det kan fortælles videre 

• det er følelsesladet, relevant, overraskende, underholdende eller vigtigt 

• det er gerne visuelt 

• det har den rette timing 

• det skal hjælpe folk til at gøre noget 

 

Det visuelle indhold har gode vilkår på de sociale medier, og billeder og videoer sætter 

sanserne i spil og skaber en oplevelse, der efterlader et indtryk hos brugeren. På grund af den 

skærpede konkurrence om brugerens opmærksomhed, kræves der nu af kommunikationen, at 

den er ekstra kreativ, og at budskabet kan læses hurtigt og nemt. Ifølge Haug (2014) 

efterspørger brugerne ikke flotte reklamebilleder, men nærmere autentiske amatørfotografier, 

hvilket bidrager til brandets personlighed. Et godt personligt brand opstår på sociale medier, 

når man opdaterer løbende over længere tid, når man har relevant indhold med en personlig 

vinkel og når man deler ud af sit indhold uden at forvente noget igen.  

 

3.2.2 Storytelling 

Ifølge Jørgen Ole Bærenholdt & Jon Sundbo (2009) kan storytelling fungere som et 

virkemiddel i kampen om forbrugernes opmærksomhed. Samtidig kan storytelling skabe 

følelsesmæssige bånd mellem en organisation og forbrugeren, hvilket kan være yderst 

værdifuldt i en verden, hvor den materielle velstand er blevet dagligdag. Storytelling kan: tale 

til menneskelige behov, som gør livet meningsfuldt, involvere os følelsesmæssigt, stimulere 

fantasi og forestillinger, kommunikere viden, adsprede og give opmærksomhed og opbygge 

fællesskaber. Storytelling er funderet i et narrativt sprog, som skaber indhold og mening og 

som bygger på følelser og sammenhæng og som berører modtageren. Dette står i skarp 

kontrast til det logisk-videnskabelige sprog som har klar funktion, som bygger på enkelthed, 

logik og beviser. Der findes forskellige former for historier alt efter hvad de tager 

udgangspunkt i. Det er vigtigt, at historien passer til den valgte målgruppe og konteksten 

(Bærenholdt & Sundbo, 2009).   
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3.3 Forbrugeradfærd 

Følgende teoretiske afsnit skal bruges i analysen af, hvad der skaber værdi for turisten som 

forbruger i relation til, hvordan et destination image skabes i forbrugerens bevidsthed. I den 

forbindelse vil vi undersøge udviklingen inden for forbrugeradfærd for at forstå, hvordan 

interne og eksterne processer i relation til individet indgår i opbygningen af et destination 

image. 

 

3.3.1 Oplevelsesøkonomi 

Ifølge Joseph Pine & James Gilmore (2009) er vi i den vestlige verden overordnet gået fra 

råvare- til vare- til service- til oplevelsesøkonomi; en udvikling som hovedsageligt er drevet 

af den stigende velstand. Da vi har valgt at fokusere på fem udvalgte markeder, der alle er en 

del af den vestlige verden, underbygger teoriens relevans. Oplevelsesaspektet er økonomisk 

set en ny kilde til værdi, da det gør det muligt at skabe en differentieret konkurrenceposition, 

en høj prisfastsættelse (merpris-berettigelse) og en relevans for kundens individuelle behov 

(Pine & Gilmore, 2009). Oplevelsesøkonomi er dermed betegnelsen for en samfundsmæssig 

rettethed mod oplevelser som et legitimt selvstændigt økonomisk mål i forbrugerens 

tilværelse (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Omfanget af oplevelser i vores samlede forbrug er 

steget markant (Østergaard, 2005), og forbrugere efterspørger i stigende grad oplevelser både 

direkte og indirekte knyttet til en vare eller en serviceydelse. Da turisme som udgangspunkt er 

et oplevelseserhverv, er oplevelsesaspektet ikke nyt i denne kontekst, men alligevel er det 

relevant at undersøge, hvordan turisten som forbruger agerer i oplevelsesøkonomien. 

 

3.3.2 Oplevelsens definition og design 

Først er det vigtigt at definere, hvad en oplevelse er. Oplevelser har traditionelt set befundet 

sig i underholdningsbranchen og kendetegnes ifølge Pine & Gilmore (2009) ved at være 

iscenesat, mindeværdige, personlige, afgrænset af tid og afhængige af sanser. 

Ifølge  Bærenholdt & Sundbo (2009) er oplevelser en aktivitet, som skaber en mental proces i 

forbrugeren. Oplevelser skaber en øget personlig involvering, hvor de emotionelle værdier i 

købsprocessen og forbrugsprocessen får større betydning. Bærenholdt & Sundbos (2009) teori 

supplerer Pine & Gilmores (2009) med en dybere forståelse af, hvordan oplevelser skabes 

gennem menneskers sansning og perception. Oplevelser skabes ifølge dem ikke kun af 

afsenderen, men opstår derimod i mødet med individet. Forbrugeren er dermed i høj grad 
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medproducent, og det er derfor vigtigt at forstå det ydre oplevelsesdesign, men også de 

interne processer som finder sted i individet i mødet med en oplevelse (Bærenholdt & 

Sundbo, 2009).  
 

Iscenesættelsen af oplevelser handler ikke om at underholde, men om at engagere og inddrage 

kunderne (Pine & Gilmore, 2009). Pine & Gilmore (2007) argumenterer desuden for, at 

forbrugerne i oplevelsesøkonomien i stigende grad efterspørger autencitet og ‘rigtige’ 

oplevelser. Denne efterspørgsel afspejler den massive mængde af informationer og tilbud, 

forbrugerne i dag udsættes for, hvilket stiller højere krav til ægtheden, fordi forbrugerne er 

blevet mere bevidste om og skeptiske over for virksomhedernes kommercielle interesser (Pine 

& Gilmore, 2007). Autentiske oplevelser bygger ikke blot på ærlighed, gennemsigtighed og 

konsistens mellem virkeligheden og oplevelsen. I stedet bygger autenciteten i høj grad på 

relationen mellem oplevelsen og forbrugerens individuelle virkelighed og unikke behov, 

hvilket en virksomhed bør forholde sig til, således at oplevelsen bliver troværdig (Pine & 

Gilmore, 2007).  
 

Ifølge Bærenholdt & Sundbo (2009) spiller oplevelser på spændingen mellem det allerede 

kendte og det ukendte. Hvordan en oplevelse designes er væsentligt i forhold til, hvilken indre 

effekt man ønsker hos forbrugeren. I den forbindelse definerer Pine & Gilmore (2009) 

følgende fire oplevelsessfærer: Eskapisme, Æstetik, Underholdning & Uddannelse. Disse er 

gensidigt forenelige og bør blandes for at skabe de bedste oplevelser. Sfærerne placeres på to 

kontinuummer: fra passiv til aktiv deltagelse og fra tilegnelse til opslugthed (se figur 7 på 

næste side).  
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Figur 7: Oplevelsessfærerne (Pine & Gilmore, 2009). 

 

Eskapisme kræver aktiv deltagelse og handler ikke kun om at flygte fra et sted men også til et 

sted; Æstetik opsluger gæsten men kræver ikke aktiv deltagelse; Underholdning tilegnes 

passivt; mens Undervisning tilegnes gennem aktiv deltagelse. Individets indtryk er en vigtig 

bestanddel af en oplevelse. Som udbyder er det derfor relevant at spørge sig selv, hvordan 

man ønsker, at gæsten skal beskrive oplevelsen bagefter (Pine & Gilmore, 2009).  
 

Ifølge Pine & Gilmore (2009) bør virksomheder, der sælger varer i kraft af 

oplevelsesøkonomien, i højere grad fokusere på hvordan individet fungerer og præsterer, 

mens det bruger varen frem for, hvordan varen fungerer og præsterer. Ydermere argumenterer 

de for, at fokus yderligere skifter fra at bruge til brugeren og udviklingen af denne. Det 

betyder, at oplevelser bør designes til at forandre forbrugeren og sikre et bestemt resultat.  

Tilpasning til kundernes individuelle behov betyder ifølge Pine & Gilmore (2009) ikke et så 

varieret udbud som muligt, men derimod at producere som respons på en bestemt kundes 

ønsker, hvilket de betegner som massetilpasning. Kundens afsavn reduceres ved at mindske 

forskellen mellem det, kunden stiller sig tilfreds med og det, han eller hun nøjagtig ønsker, 

mens tilfredsheden maksimeres ved at mindske forskellen mellem det, kunden forventer og 

det, kunden opfatter, at han eller hun får (Pine & Gilmore, 2009). I stedet for blot at gøre 

kunderne tilfredse ved at indfri deres forventninger eller reducere afsavnet og skabe nye 
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forventninger, bør virksomheder bevidst søge at overskride forbrugerens forventninger ved at 

iscenesætte noget uventet. At overskride er således ikke det samme som at overgå en kundes 

forventninger, da ordet overgå relaterer sig til allerede kendte parametre (Pine & Gilmore, 

2009). Bærenholdt & Sundbo (2009) underbygger dette, men tilføjer at vanens magt gør, at 

det er nemmere at holde fast ved eksisterende forestillinger end at afprøve noget anderledes, 

ukendt og overskridende, hvilket kan være en hindring for det nye perspektiv og den nye 

erfaringsdannelse. Det er derfor essentielt at en oplevelse behager, bevæger, engagerer, 

glæder eller overrasker forbrugeren, da det kan skubbe til udviklingen af nye præferencer, en 

udvidet erfaringshorisont og en større selvforståelse. Oplevelsesdesign handler derfor også 

om at indbygge muligheden for nydelse, emotionalitet og spejling (Bærenholdt & Sundbo, 

2009).   

 

3.3.3 Økonomisk, social og kulturel kapital 

Det er relevant at forstå, hvad der gør forbrugeren i stand til at nyde oplevelsen. Forbrugerens 

økonomiske, sociale og kulturelle kapital er afgørende for forbrugerens indre parathed til at 

kunne nyde oplevelsen (Østergaard, 2005). 

Rigdom i kraft af penge udgør et individs økonomiske kapital, hvorimod netværk såsom 

familie og venner udgør den sociale kapital. Kulturel kapital dækker over den viden, som et 

individ har om en bred vifte af emner, herunder kultur, historie og mad. Den kulturelle kapital 

er ofte afhængig af både den sociale og økonomiske kapital. Per Østergaard (2005) 

argumenterer for, at den samfundsøkonomiske udvikling de seneste 50 år har betydet, at 

mange flere pludselig har adgang til oplevelser, der før kun var forbeholdt de mest 

privilegerede. Det medvirker til, at folk med lav kulturel kapital nu tager del i aktiviteter, der 

traditionelt set krævede en høj kulturel kapital, og dette forhold må virksomheder kompensere 

for (Østergaard, 2005).  

 

3.3.4 En mentalitetsændring hos forbrugeren 

Efter at have set på hvad der gør forbrugeren i stand til at nyde en oplevelse, er det nu relevant 

at se på, hvad der driver forbrugeren til at efterspørge oplevelser. Da Pine & Gilmore (2009) 

udelukkende har et økonomisk perspektiv på udviklingen i forbruget, har vi valgt også at 

inddrage Bærenholdt & Sundbos (2009) mere nuancerede beskrivelse af forbrugerkulturen i 

oplevelsesøkonomien. 1960’ernes ungdomsoprør satte spontanitet, kropslighed, sanselighed 
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og følsomhed på dagsordenen, hvilket satte skub i individets trang til at finde mening med 

samfundet eller livet i sansninger og kropslig stillingtagen. Ud fra det sociologiske perspektiv 

er denne mentalitetsændring altså en forudsætning for oplevelsesøkonomien, som findes langt 

tidligere end det argument, Pine & Gilmore (2009) præsenterer.  
 

Ifølge Bærenholdt & Sundbo (2009) bør efterspørgslen på oplevelser ses i sammenhæng med 

to andre markante mentalitetsændringer i relation til det værdigrundlag, som forbrugere 

baserer deres forbrug på. For det første en idealistisk tendens til at bruge købssituationen til at 

tage stilling til samfundsmæssige og politiske spørgsmål, og for det andet en individualistisk 

tendens til at at anvende forbrug i selvrealisering. Forbrugerne tager i denne selvrealisering 

stilling til hvordan ‘produktet’ skaber værdi for deres livsprojekt. Det individualistiske 

værdigrundlag anses som det centrale, da det ligger til grund for det aktive individ, som tager 

del i det politiske og det oplevelsesprægede forbrug (Bærenholdt & Sundbo, 2009). 

Forbrugeren vil ikke ses som et rationelt handlende og forudsigeligt individ, og unikke 

oplevelser bliver i stigende grad efterspurgt (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Forbrugere 

efterspørger oplevelser, der er unikke i kraft af, at de er brugbare og relevante for dem selv. 

Det vil sige oplevelser som kan bekræfte deres identitet, udvide deres horisont og bringe dem 

en smule nærmere deres aktuelle livsprojekt (Bærenholdt & Sundbo, 2009).  

 

3.3.5 Forbrugernes behov og motivation 

Abraham Maslows behovspyramide som illustreret nedenfor er relevant at inddrage, da den 

definerer og rangerer de menneskelige behov, som motiverer individet til at handle, for at 

opfylde dem (Kotler et al., 2012). Ifølge Maslow vil mennesker prioritere tilfredsstillelsen af 

deres vigtigste behov, som findes længst nede i pyramiden først, og derefter vil de søge at 

tilfredsstille de næstmest vigtige behov, som findes længere oppe i pyramiden. De basale 

behov inkluderer fysiske behov som mad, søvn og husly og tryghedsrelaterede behov som en 

stabil indtægt og et fast arbejde. De sociale behov inkluderer kærlighed og tilhørsforhold, 

mens behovet for anerkendelse inkluderer selvværd, respekt og status. Det øverste behov i 

pyramiden er selvrealisering, hvilket inkluderer kreativitet, spontanitet, udfordringer og 

opfyldelse af drømme (Kotler et al., 2012).  
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Figur 8: Maslows behovspyramide. Direkte oversat fra Kotler et al., (2012).  

 

Den stigende velstand medvirker til, at forbrugerne får dækket deres basale og materialistiske 

behov (Pine & Gilmore, 2009). Ifølge Bærenholdt & Sundbo (2009) søger forbrugerne i 

stigende grad at dække behovet for selvrealisering i forbruget i dag. Den klassiske 

behovsorientering har alene fokus på den overstimulering, som en fysisk eller psykisk mangel 

(ubehag) medfører. Inden for oplevelsesøkonomien er forbrugets formål dog ikke blot at 

tilvejebringe, at et behov dækkes, men også at opnå nydelse. Her er fokus ikke kun på 

overstimulering men også på understimulering, og netop understimulering ser ud til at være 

den vigtigste motivationsfaktor i købsbeslutningen i mange forbrugshandlinger i dag. Mens 

overstimulering mindskes ved at mindske spændingen, mindskes understimulering ved at øge 

spændingen (Bærenholdt & Sundbo, 2009).  
 

Den franske sociolog, Gilles Lipovetsky (2005), deler tankegangen om, at forbrugets mål i 

dag i høj grad er at opnå nydelse, hvilken han argumenterer for i sin teori om det 

hypermoderne samfund. Teorien er baseret på studier og fortolkninger af udviklingen i 

nutidens europæiske samfund. Siden 1980’erne har vi ifølge Lipovetsky (2005) befundet os i 

det postmoderne samfund, hvor den postmoderne forbruger har været karakteriseret af sin 

søgen efter identitetsskabelse og selvrealisering gennem sit forbrug med fokus på social 

iscenesættelse og anerkendelse. Fokus har så at sige været udadvendt. Lipovetsky (2005) 

argumenterer nu for, at vi er på vej mod det hypermoderne samfund, hvor individet gennem 

forbrug først og fremmest søger at forstærke selvet og tilfredsstille en lystfølelse. 
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Hypermoderniteten adskiller sig desuden især fra postmoderniteten ved, at forbrugerens 

forhold til tid har ændret sig. For det første anskuer forbrugeren nu tid som noget af det 

dyrebareste i verden, som forbrugeren ønsker at udnytte fuldt ud, og samtidig føler 

forbrugeren sig nødsaget til at leve ansvarligt i nuet ud af frygt for, hvad fremtiden vil bringe 

(Lipovetsky, 2005).  

 

3.4 Kulinarisk turisme 

Marina Novelli (2005) argumenterer for, at nicheturisme er kommet til som en modsætning til 

konceptet masseturisme, hvilket afspejler et samfund, hvor turisten som forbruger har mere 

sofistikerede behov og præferencer, når det kommer til oplevelser og rejser. Ordet niche 

stammer fra et marketingperspektiv, der argumenterer for, at markedet ikke skal anskues som 

en simpel og homogen gruppe med generelle behov, men nærmere som et antal af individer 

med særlige behov og interesser. Nichemarkedets udgøres således af en gruppe af individer 

med samme behov og interesser. Masseturisme refererer til produktionen, struktureringen og 

organiseringen af turisme, hvor økonomiske stordriftsfordele, standardiserede og 

effektiviserede processer gør det muligt for udbyderen at imødekomme den store 

efterspørgsel på billigere rejser. Kulinarisk turisme er et eksempel på en nicheturisme, der er 

baseret på en særlig interesse. For denne niche er mad og drikke de vigtigste motiverende 

faktorer for hele eller dele af rejsen. Nichen omtales også som gastronomisk turisme, gastro-

turisme og den mere generiske definition: mad-turisme (Novelli, 2005).  
 

Man kan argumentere for, at fremgangen i kulinarisk turisme kan ses i lyset af turisten som 

hypermoderne forbruger i oplevelsesøkonomien, der i stigende grad efterspørger oplevelser, 

som tilfredsstiller en lyst ud fra teorien om, at oplevelsen af mad kan sidestilles med andre 

sensuelle kategorier, og at “maden taler til os hinsides rationaliteten - på samme måde som 

seksualiteten” (Troelsø, 2015). Desuden har mad en særlig høj emotionel symbolværdi for 

forbrugere (Nørgaard, 2006). Efterspørgslen på nye smage og madoplevelser bliver betragtet 

som en måde for forbrugeren at tilføje personlig værdi og en følelse af ophidselse eller 

spænding til livet (Ashley, Hollows, Jones & Taylor, 2004).  
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3.5 Fravalg af teorier 

Vi har gjort os mange overvejelser i forhold til udvælgelsen af ovennævnte teorier og dermed 

også i fravælgelsen af en række teorier, der kunne have bidraget til afhandlingens 

argumentation og vidensproduktion. Dog har netop disse fravalg af teorier været nødvendig i 

kraft af afhandlingens begrænsede omfang. Alligevel finder vi det relevant at begrunde, 

hvorfor vi har udelukket en række for problemformuleringen ellers relevante teorier. 
 

I relation til destination branding har vi valgt at inddrage Simon Anholt, som er en anerkendt 

teoretiker indenfor feltet. Vi har dog fravalgt at bruge hans model kaldet The City Brand 

Hexagon, som kan bruges til at belyse den position, en destinations brand image har i forhold 

til konkurrenter, og hvor dette har eventuelle mangler (Anholt, 2006). Modellen bygger på en 

spørgeundersøgelse, hvor rangeringen af de udvalgte byer baseres på et gennemsnit af 

byernes score på tværs af seks kategorier i hexagonen, som respondenterne bør tage stilling 

til. Kategorierne er som følger: The presence, The place, The pre-requisites, The people, The 

pulse og The potential. Ud fra disse data er det muligt at se, hvordan forskellige byer 

præsterer på de nævnte parametre, og dermed kan man sammenligne byernes image. Anholts 

(2006) teori tager dog udgangspunkt i city branding i forhold til mange aktiviteter, som nævnt 

i afsnittet om afgrænsninger og antagelser, hvoraf kun én af disse udgør de turismefremmende 

aktiviteter. Da vores afhandling har fokus på Københavns image i turisternes bevidsthed, 

vurderer vi, at Kouris’ (2009) teori som hovedteori inden for destination branding er mere 

anvendelig end Anholts, da denne udelukkende forholder sig til turister.  
 

Vi har desuden besluttet os for at fravælge teori om nutidens forbrugeradfærd af David Lewis 

& Darren Bridger (2000). De to teoretikere er enige med Lipovetskys (2005) teori om, at 

forbrugerne anser tid for at være en mangelvare i nutidens samfund. Ligeledes pointerer deres 

teori, ligesom Pine & Gilmores (2007), at autenticitet er er altafgørende i nutidens forbrug. 

Man kan altså argumentere for, at disse teoretikere supporterer allerede udvalgte teorier. 

Samfundsændringerne har ifølge Lewis & Bridger (2000) medført en ændring i forbrugernes 

prioriteringer, og de argumenterer for, at forbruget i dag bruges til at signalere og skabe en 

bestemt identitet. Dermed mener de også, at forbrugere i dag har flere forskellige identiteter 

og derfor er umulige at kategorisere efter traditionelle segmenteringskriterier som for 

eksempel demografiske data. Lewis & Bridger (2000) præsenterer i den sammenhæng en 
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teori, der kan hjælpe med at identificere et segment ud fra psykografiske kriterier og en 

såkaldt tastespace-analyse. Tastespace-analysen tager udgangspunkt i en enkelt forbrugers 

personlige smag, præferencer og forbrug. Når man har indsamlet nok tastespace-profiler, kan 

man sammenholde dem og identificere tastewebs. Disse tastewebs kan udgøre en slags 

segmenter, der kan være brugbare for en organisation i branding-sammenhæng (Lewis & 

Bridger, 2000). Netop denne teori om segmenteringsmetoder i forhold til nutidens forbruger 

kunne have været relevant i vores afhandling, særligt i diskussionen om Wonderful 

Copenhagens nichestrategi. Dog har vi vurderet, at en dybdegående tastespace-analyse ikke er 

mulig i forbindelse med denne afhandling. Dette ville have krævet adgang til flere af 

Wonderful Copenhagens interne data, hvilket desværre ikke har været muligt. Alternativt ville 

det have krævet et omfattende arbejde fra egen hånd i forhold til at indsamle nok tastespace-

profiler for at kunne identificere brugbare tastewebs, hvilket ikke vurderes som realistisk taget 

afhandlingens omfang i betragtning. 
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4.0 Analysedel 1 

Dette kapitel har til formål at besvare det første af de tre underspørgsmål. Kapitlet består af 

tre dele. Først vil vi analysere de udvalgte markeder og deres kendskab til København, 

dernæst Københavns position blandt konkurrerende storbyer, og til sidst vil vi analysere 

associationerne med København sammenlignet med konkurrerende storbyer og 

efterspørgslen. Disse tre dele vil bidrage til forståelsen af Københavns overordnede 

destination image samt konkurrencesituationen, hvilket skal inddrages i den strategiske 

udvælgelse af brand-elementerne i opbygningen af et destination brand.  

 

4.1 De udvalgte markeder og deres kendskab til København 

De fem største markeder for storbyrejser til København er som nævnt Sverige (13%), Norge 

(11%), Storbritannien (10%), Tyskland (9%) og USA (8%). Markedernes størrelser i procent 

bliver målt på antal overnatninger (Nielsen, 2014). Vi har taget udgangspunkt i disse 

markeder i vores undersøgelse og analyse. Det er relevant at analysere brandets livsstadie i de 

enkelte markeder, da dette har indflydelse på, hvilken tilgang man bør have til brandingen af 

København. Dette vil vi gøre ud fra Weinreichs (2010) teori, der kategoriserer livsstadierne 

som fashionabelt, berømt, velkendt, træt eller forskrisket. Analysen bygger på empiri fra en 

undersøgelse udarbejdet af Visit Denmark (2015a) samt interview med projektleder i 

Wonderful Copenhagen, Tina E. Steiwer (interview, bilag g2, s. 178). 
 

De fem forskellige markeder har forskellige grader af kendskab til København som 

feriedestination, hvilket kan være med til at bestemme brandets livsstadie. Steiwer (interview, 

bilag g2) underbygger dette, da kendskabet på de enkelte markeder har en betydning for, 

hvordan Wonderful Copenhagen tilpasser deres kommunikation: “der er forskel på hvor godt, 

folk kender os i de forskellige markeder og på, hvad de gerne vil høre om” (interview, bilag 

g2, s. 182 l. 44-45) . Visit Denmarks (2015a) undersøgelse redegør for kendskabet til 

København i fire af de største markeder, herunder Sverige, Norge, Tyskland og 

Storbritannien. Respondenter fra disse lande er i undersøgelsen blevet spurgt, hvor meget de 

kender til København som feriedestination med svarmulighederne “Jeg ved ingenting”, “Jeg 

ved lidt”, “Jeg ved noget” og endelig “Jeg ved meget” (Visit Denmark, 2015a).  
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Sverige og Norges kendskab til København er højt, da henholdsvis 78% og 80% har svaret 

enten “Jeg ved noget” eller “Jeg ved meget”. Analysen viser yderligere, at 14% af svenskerne 

og 9% af nordmændene aldrig har besøgt Danmark mens 50% af nordmændene og 39% af 

svenskerne har besøgt Danmark mere end fem gange. Den hyppigste årsag til, at svenskerne 

og nordmændene fravælger Danmark som feriedestination, er, at de foretrækker at besøge 

andre destinationer. I sammenligning er argumentet “Jeg ved ikke, hvad Danmark har at 

tilbyde” en af de mindre hyppige årsager (Visit Denmark, 2015a). Man kan argumentere for, 

at ovenstående tal indikerer, at brandets livsstadie i både Sverige og Norge er velkendt - det 

vil sige det stadie, hvor stort set alle kender destinationen, men den er ikke længere moderne 

og dermed i fare for at overgå til det trætte stadie. Destinationens relevans bør derfor 

redefineres i forbrugerens bevidsthed (Weinreich, 2010).  
 

Tyskland og Storbritanniens kendskab til København som feriedestination er en del lavere. 

36% af de tyske respondenter og 31% af de britiske respondenter har svaret “Jeg ved meget” 

eller “Jeg ved noget” til spørgsmålet om, hvor meget de kender til København som 

feriedestination. Undersøgelsen viser samtidig, at 77% af briterne og 57% af tyskerne aldrig 

har været på ferie i Danmark. De hyppigste årsager til at Danmark fravælges som destination i 

disse markeder er manglende kendskab til, hvad Danmark har at tilbyde samt argumentet “Jeg 

foretrækker at besøge andre destinationer” (Visit Denmark, 2015a). Især i det britiske 

marked er det manglende kendskab udslagsgivende for fravalget. Dermed kan man ud fra 

ovenstående argumentere for, at brandets livsstadie på det britiske marked befinder sig på det 

fashionable stadie, da kendskabet er begrænset, og langt de fleste endnu ikke har besøgt 

destinationen. Kendskabet blandt tyskerne er også begrænset, men lidt under halvdelen har 

besøgt Danmark, hvilket er en del flere end briterne. København vælges især fra af tyskerne, 

fordi de foretrækker at besøge andre destinationer. Samtidig foretrækker tyskerne at besøge 

kystdanmark frem for storbyerne (interview, bilag g2, s. 183 l. 17-19), hvilket kan forklare, at 

kendskabet til København er relativt lavt sammenlignet med andelen som har besøgt 

Danmark. Dermed kan man argumentere for, at Københavns brand på det tyske marked 

ligesom på det britiske marked befinder sig på det fashionable livsstadie.  
 

Visit Denmarks (2015a) brandmåling tager kun udgangspunkt i de europæiske markeder, 

hvorfor undersøgelsen altså ikke afslører noget om kendskabet til København som 

feriedestination på det amerikanske marked. Dog fortæller en artikel på Visit Denmarks 
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hjemmeside, at amerikanernes kendskab til Danmark er relativt lille, men at Danmark opfattes 

som et “hipt, cool og innovativt land” (Visit Denmark, 2015b). Dermed kan man argumentere 

for, at brandets livsstadie på det amerikanske marked ligeledes befinder sig på det fashionable 

stadie. På det fashionable stadie argumenteres der for, at de besøgende er trendsættere i kraft 

af det lille antal af turister. På dette stadie er det vigtigt at sikre, at trendsætterne driver 

massen, og at destinationen sikrer sin relevans, således at der kan skabes loyalitet (Weinreich, 

2010).  
 
Delkonklusion  

Kendskabet til København som feriedestination varierer blandt de fem største markeder. I 

Norge og Sverige kan brandets livsstadie karakteriseres som velkendt, og her er det vigtigt at 

genskabe destinationens appel. På både det tyske, det britiske og det amerikanske marked 

karakteriseres brandets livsstadie som fashionabelt, hvor de besøgende hovedsageligt kan 

kategoriseres som trendsættere. Her er det vigtigt at sikre destinationens relevans for at skabe 

loyalitet. Dermed er udgangspunktet for brandingen af København forskelligt på de fem 

markeder. 
 

4.2 Københavns position blandt konkurrerende storbyer 

Ifølge Kouris (2009) er det nødvendigt at få en forståelse for konkurrencen i markedet, før 

man kan udvælge de mest relevante og værdiskabende elementer, der skal udgøre 

brandessensen for destinationen. Som allerede nævnt i forrige analyseafsnit er størstedelen af 

tre af de største markeders argument for ikke at besøge Danmark, at de foretrækker at besøge 

andre destinationer, og netop dette indikerer en høj konkurrence. Denne del af analysen 

bygger ligesom foregående afsnit på empiri fra en undersøgelse udarbejdet af Visit Denmark 

(2015a). Vi vil inddrage Morgan, Pritchard & Prides (2010) teoretiske definitioner på 

konkurrencepositioner blandt destination brands.  
 

Undersøgelsen fra Visit Denmark viser, at 31% af svenskerne, som overvejer en storbyrejse 

indenfor de næste 12 måneder, overvejer København som destination. Til sammenligning 

overvejer 44% af svenskerne London, 29% Barcelona og 26% Paris, mens Amsterdam slet 

ikke figurerer på svenskernes top 10-liste over foretrukne storbydestinationer (Visit Denmark, 

2015a). Dermed er København som foretrukken storbydestination kun overgået af London i 

svenskernes bevidsthed - dog skarpt efterfulgt af Barcelona. Undersøgelsen viser desuden, at 
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flere nordmænd end svenskere, faktisk 40%, overvejer København som storbydestination. Til 

sammenligning med de konkurrerende storbyer overvejer 42% London, 31% Barcelona, 24% 

Paris og 22% Amsterdam (Visit Denmark, 2015a), hvilket viser nogenlunde samme tendens 

som for det svenske marked, nemlig at de største konkurrenter er London og Barcelona.   

Dermed er København en af de mest populære storbydestinationer blandt nordmændene og 

svenskerne, og byen har på disse markeder en plads blandt de mest veletablerede og ledende 

brands.  
 

Samme undersøgelse fra Visit Denmark viser, at kun 14% af tyskerne, som overvejer en 

storbyferie indenfor de næste 12 måneder, overvejer København som destination. Her er 

konkurrencen altså noget højere, da 33% overvejer Amsterdam, 30% London, 26% Paris og 

23% Barcelona (Visit Denmark, 2015a). Det samme gør sig gældende på det britiske marked, 

da kun 13% overvejer København som storbydestination. Til gengæld overvejer 37% af 

briterne London, 33% Amsterdam, 32% Barcelona og 31% Paris (Visit Denmark, 2015a).  

I modsætning til Københavns position på det svenske og norske marked, bør byen på det 

tyske og britiske marked positionere sig som det, man ifølge Morgan, Pritchard & Pride 

(2010) kalder et udfordrende brand, hvor man konstant må retfærdiggøre sin berettigelse på 

markedet over for forbrugerne. 
 

Undersøgelsen fra Visit Denmark (2015a) vedrørende foretrukne storbydestinationer 

begrænser sig til europæiske markeder, hvilket betyder, at det amerikanske marked heller ikke 

her bliver taget i betragtning. Til gengæld afslører Visit Denmarks (2016) markedsprofil for 

det amerikanske marked, hvordan Danmarks europæiske markedsandel er placeret 

sammenlignet med de konkurrerende destinationer, hvilket også kan give et indblik i 

konkurrencen. Danmarks europæiske markedsandel for overnatninger ligger på kun 0,4% i 

det amerikanske marked - en markedsandel der har været stabil siden 2008. Til 

sammenligning har Frankrig en andel på 30%, Storbritannien en andel på 22,9%, Spanien en 

andel på 4,4% og Holland en andel på 2,1% (Visit Denmark, 2016). Disse tal indikerer, at 

konkurrencen på det amerikanske marked er massiv sammenlignet med de andre markeder, 

og at København på dette marked i endnu højere grad bør positionere sig som et udfordrende 

brand. Blandt de veletablerede, ledende brands på det amerikanske marked er Frankrig og 

Storbritannien, hvilke svarer til Paris og London. At det amerikanske marked alligevel er et af 

de største for danske storbyrejser afspejler blot landets størrelse.  



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 57 

Delkonklusion  

Der er høj konkurrence blandt europæiske storbydestinationer, og København halter bagefter 

som foretrukken storby i forhold til de konkurrerende storbyer specielt på det tyske, det 

britiske og det amerikanske marked. Dermed bør København på disse markeder positionere 

sig som udfordrende brand, hvor man må retfærdiggøre sin berettigelse på markedet over for 

forbrugerne gennem en såkaldt fyrtårns-identitet. På det britiske og tyske marked er de største 

konkurrenter Amsterdam og London, og på det amerikanske er det Paris og London. På det 

svenske og norske marked er København positioneret som et veletableret og ledende 

destination brand, hvilket kræver en løbende opdatering af brandet for at sikre, at man 

forbliver relevant. På det svenske og norske marked er de største konkurrenter London og 

Barcelona.  

 

4.3 Associationer med København sammenlignet med konkurrerende 

storbyer og efterspørgslen 

Vi vil nu analysere Københavns image sammenlignet med de fire største konkurrerende 

storbydestinationer, nemlig Amsterdam, Paris, London og Barcelona (bilag d), baseret på 

empiri fra vores spørgeskemaundersøgelse (bilag b; bilag c). Desuden vil vi supplere med 

empiri fra en af Visit Denmarks analyser (Nielsen, 2014). Analysen vil tage udgangspunkt i 

Kouris’ (2009) teori om tilblivelsen af et destination image samt Bærenholdt & Sundbos 

(2009) teori om motivation. Vi ved fra tidligere analyseafsnit (jf. s. 55 og 57), at København 

vælges fra som destination primært på baggrund af manglende viden samt høj konkurrence fra 

andre destinationer. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan potentielle turister fra de fem 

største markeder associerer København i forhold til dels de konkurrerende storbyer og dels de 

potentielle turisters efterspørgsel for at få et bedre indblik i positioneringen i forhold til de 

konkurrerende brands. Dette kan være med til at forklare, hvorfor København bliver valgt fra 

som destination, og ligeledes hvorfor visse storbyer i særlig høj grad bliver valgt til. 
 

Nedenstående diagram, som bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen (bilag c) 

illustrerer, i hvor høj eller lav grad respondenterne associerer de fem storbyer, Amsterdam, 

København, Barcelona, Paris og London, med henholdsvis natteliv, grønne områder og 

bæredygtighed, diversitet, shopping, historiske seværdigheder, god mad og arkitektur/design. 
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Desuden markerer den sorte linje i hvor høj eller lav grad, respondenterne efterspørger samme 

parametre på en storbyferie.  
 

 
Figur 9: Associationer med København sammenlignet med konkurrerende storbyer og efterspørgslen. Egen 

tilvirkning på baggrund af primær data (bilag c).  

 

Det er yderst bemærkelsesværdigt, at efterspørgslen på fem ud af syv parametre er lavere end 

samtlige storbyers associationsniveau. Som nævnt i metodeafsnittet (jf. s. 23) kan dette 

afspejle en uhensigtsmæssig sammenholdelse af besvarelser med forskellige typer af 

svarmuligheder, hvilket indebærer at vi sidestiller eksempelvis “ekstrem vigtigt” og “i meget 

høj grad”. Vi mener dog, at sammenligningen kan retfærdiggøres, så længe vi tager højde for 

det potentielle skæve forhold mellem efterspørgselsniveauet og associationsniveauet. Omend 

sammenligningsniveauet er svækket, viser diagrammet i høj grad stadig en klar tendens, som 

vi finder relevant at kommentere på i analysen. 
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Associationerne med København differentierer sig udelukkende på grønne områder og 

bæredygtighed. At København kun udmærker sig på én parameter kan være med til at 

forklare, hvorfor byen bliver valgt fra som storbydestination. Hverken Barcelona, Paris eller 

London er placeret højt på bæredygtighed, og Amsterdam er placeret mellem København og 

de tre andre byer. Efterspørgslen på grønne områder og bæredygtighed er relativ lav i forhold 

til associationerne med særligt København, men også Amsterdam. Da man kan argumentere 

for, at misforholdet mellem svarmulighederne har bevirket, at efterspørgslen bør betragtes 

som værende relativt højere, kan man udlede, at byerne Paris, Barcelona og London 

umiddelbart ikke lever op til efterspørgslen på grønne områder og bæredygtighed. Man kan 

derfor argumentere for at bæredygtighed udgør en konkurrencemæssig fordel for København, 

hvilket Wonderful Copenhagen bør tage højde for i brandingen af København. 

Paris er den by, der differentierer sig på flest parametre, nemlig arkitektur/design, god mad og 

historiske seværdigheder, og samtidig er byen også højt placeret på parameteren shopping - 

kun overhalet af London. Barcelona ligger højt placeret på parametrene arkitektur/design og 

god mad - begge kun overhalet af Paris. Amsterdam differentierer sig på natteliv og ligger 

højt placeret på diversitet, mens London differentierer sig på shopping og diversitet og ligger 

højt placeret på historiske seværdigheder (kun overhalet af Paris) og natteliv.  
 

Efterspørgslen på god mad overstiger associationerne med fire af de fem storbyer. Dermed 

kan man konkludere, at god mad i allerhøjeste grad er efterspurgt blandt respondenterne - 

særligt hvis man tager højde for det føromtalte misforhold mellem associationsniveauet og 

efterspørgselsniveauet. Faktisk har hele 81,4% svaret, at god mad var enten “meget vigtigt” 

(svarer til 4 i diagrammet) eller “ekstrem vigtigt” (svarer til 5 i diagrammet) (bilag b). Paris og 

til dels Barcelona er de storbyer, der associeres mest med god mad. Amsterdam er placeret 

lavest på god mad-parameteren, og København ligger kun meget lidt højere på skalaen end 

London, men forholdsvist langt fra både Barcelona og Paris. Både Barcelona og Paris 

differentierer sig altså fra de andre storbyer på en essentiel parameter, hvilket kan være med 

til at forklare deres placering som nr. 2 og 3. på den gennemsnitlige liste (bilag d) over 

foretrukne storbyer blandt de største markeder.   
 

Data fra en undersøgelse udarbejdet af Visit Denmark (Nielsen, 2014) blandt turister fra de 

fem største markeder (Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland og USA) på storbyferie i 

København kan supplere vores analyse af Københavns image. Visit Denmark har bedt 
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respondenterne udpege de vigtigste grunde til, at de valgte netop København som destination. 

De 10 mest udpegede grunde blandt målgruppen i gennemsnit er som følger (Nielsen, 2014):  
 

1. historiske og kulturelle oplevelser (61%) 

2. interessant storby (58%) 

3. befolkningen generelt (57%) 

4. trygt at opholde sig i København (56%) 

5. gode/billige transportmuligheder til København (52%) 

6. ren storby (42%) 

7. gastronomiske oplevelser (38%) 

8. gode overnatningsmuligheder (37%) 

9. shoppingmuligheder (36%)  

10. børnevenligt (24%)  
 

Det er bemærkelsesværdigt, at resultatet fra vores spørgeskemaundersøgelse (bilag b) viste, at 

god mad efterspørges i meget høj grad, når man sammenligner det med, at gastronomiske 

oplevelser kun ligger på en 8. plads over motiverende faktorer for at vælge København som 

rejsemål (Nielsen, 2014). Som figur 9 viser (jf. s. 58), associerer potentielle turister ikke 

København med mad i ligeså høj grad som to af de konkurrerende storbyer, Paris og 

Barcelona. Dermed kan man udlede, at den eksisterende motivation for at vælge København 

på baggrund af gastronomiske oplevelser er for lav i forhold til potentialet. 
 

Når man kigger nærmere på de andre motivationsfaktorer, der har fået de adspurgte turister til 

at rejse til København, kan man argumentere for, at mange af grundene kan relateres til basale 

behov, placeret længst nede i Maslows behovspyramide (Kotler et. al, 2012). At det er trygt at 

opholde sig i København, at der er gode/billige transportmuligheder til byen, at København er 

en ren storby, og at byen har gode overnatningsmuligheder er alle faktorer som motiveres af 

turisternes fysiske behov eller deres behov for tryghed og sikkerhed - behov som bygger på 

overstimulering. De tre primære grunde til at rejse til København kan dog umiddelbart 

relateres til behov, som ikke er drevet af overstimulering. Dette underbygger Bærenholdt & 

Sundbos (2009) teori om, at forbrugeren i højere grad søger at opnå nydelse i forbruget, 

hvilket afspejler de mere abstrakte motivationsfaktorer, som bygger på understimulering, og 

som er de mest dominerende i oplevelsesøkonomien.  
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Ashley, Hollows, Jones & Taylor (2004) argumenterer for, at madoplevelser i dag bliver 

betragtet som en måde for forbrugeren at tilføje personlig værdi og en følelse af ophidselse 

eller spænding til livet, hvilket stemmer godt overens med Bærenholdt & Sundbos (2009) 

teori om, at nydelse i højere grad motiverer forbrugeren. Ud fra dette kan man altså 

argumentere for, at gastronomiske oplevelser burde være placeret højere på listen over grunde 

til at besøge København.  
 

Københavns image er altså i høj grad baseret på motivationsfaktorer, der bygger på 

overstimulering, hvilket ifølge Bærenholdt & Sundbo (2009) ikke er det, en forbruger 

hovedsageligt motiveres af i dag. Man kan derfor argumentere for, at de motivationsfaktorer, 

der bygger på basale behov, agerer som points of parity, idet de er nødvendige frem for 

nydelsesfremkaldende. Da en destination primært skal udmærke sig gennem sine points of 

difference (Kouris, 2009), kan man udlede, at Københavns points of parity dominerer for 

meget på listen over de mest motiverende faktorer for at besøge byen. Da vi i tidligere 

analyseafsnit (jf. s. 57) kunne konkludere, at Københavns konkurrenceposition kræver, at 

byen overvejende må positionere sig som udfordrende brand, er det endnu vigtigere, at 

brandingen af København er modig og fantasifuld. Brandingen af København bør i høj grad 

fokusere på byens points of difference som motiverende faktorer for at besøge byen. 

 
Delkonklusion  

Associationerne med København differentierer sig udelukkende på parameteren grønne 

områder og bæredygtighed. Paris, Barcelona og London lever til gengæld umiddelbart ikke 

op til efterspørgslen på denne parameter. Til gengæld differentierer særligt Paris, men også 

Barcelona sig på parameteren god mad, der er den ultimativt vigtigste faktor for 

respondenterne. Dette kan Københavns image ikke kan leve op til. En dominerende andel af 

de faktorer, som motiverer turister i dag til at besøge København, kan relateres til basale 

behov såsom tryghed, hvilket udgør brandets points of parity. De motivationsfaktorer, som til 

gengæld kan relateres til understimulering, er i undertal. Disse udgør byens points of 

difference, hvorfor de i højere grad bør prioriteres i brandingen af København. Set ud fra den 

store efterspørgsel på god mad og argumentet om, at madoplevelser i høj grad lever op til 

forbrugernes store efterspørgsel på nydelse i forbruget, er gastronomiske oplevelser ikke 

placeret højt nok på listen over grunde til at besøge København.  



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 62 

  
 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 63 

5.0 Analysedel 2 

Dette kapitel har til formål at besvare afhandlingens andet underspørgsmål og består af tre 

analyseafsnit. Den første del handler om Københavns udbud af madoplevelser relateret til 

nutidens forbrugeradfærd. Dernæst vil vi først analysere associationerne med madoplevelser i 

København sammenlignet med, hvad udenlandske turister efterspørger og derefter 

associationerne med konkrete madtilbud i Danmark sammenlignet med, hvad udenlandske 

turister efterspørger. Gennem disse analyseafsnit søger vi at klarlægge, hvori potentialet i at 

brande København som kulinarisk turistdestination ligger. 
 
 

5.1 Københavns udbud af madoplevelser relateret til nutidens 

forbrugeradfærd 

Formålet med denne analyse er en forståelse af, hvordan designet af de madoplevelser, 

København tilbyder, kan relateres til nutidens forbrugers behov og forventninger. Dette kan 

være med til at forklare, hvad turister efterspørger i en madoplevelse på storbyrejser. Ifølge 

Morgan, Pritchard & Pride (2010) bør brandingen af destinationen nemlig tage udgangspunkt 

i de oplevelser, som er tilgængelige og skaber værdi for turisten. Analysens empiriske 

grundlag er baseret på litteratur om emnet og på ekspertudtalelser, som vi har tilegnet os 

gennem et interview (bilag f2). Dette vil vi sammenholde med teori om destination branding 

af Anholt (2011), teori om forbrugeren i oplevelsesøkonomien af Bærenholdt & Sundbo 

(2009), Østergaard (2005) samt Pine & Gilmore (2009) og teori om hypermodernitet af 

Lipovetsky (2005).  
 
 

Det Ny Nordiske Køkken og Noma 

Man kan argumentere for, at Danmarks gastronomiske revolution startede i kraft af to ting. 

Dels med det Ny Nordiske Køkkens Manifest, som blev nedskrevet af en række af Nordens 

mest betydningsfulde madpersonligheder, blandt andet Claus Meyer og René Redzepi, og dels 

med åbningen af restaurant Noma, der har fungeret som et flagskib for det Ny Nordiske 

Køkken (Troelsø, 2015). Manifestets 10 punkter afspejler dels kokkenes ønske om at basere 

køkkenet på bæredygtige og lokale råvarer i sæson og dels en innovativ og moderne tilgang til 

velsmag og tilberedningsmetoder (Norden, 2016). Den hypermoderne forbruger tager i større 
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grad stilling til sit ansvar over for verden som følge af en følelse af frygt for, hvad fremtiden 

vil bringe (Lipovetsky, 2005). Man kan argumentere for, at netop denne voksende 

ansvarsfølelse er medvirkende til, at bæredygtighed i dag spiller en essentiel rolle i 

forbrugernes beslutninger. Samtidig anser den hypermoderne forbruger tid som noget af det 

dyrebareste i verden (Lipovetsky, 2005), og dermed kan man argumentere for, at råvarer i 

sæson tillægges en særlig eksklusivitet for denne forbruger, da udbuddet af råvarerne, for 

eksempel ramsløg, er begrænset på grund af en tidsfaktor, som ingen har kontrol over. 

Hermed stemmer det Ny Nordiske Manifest godt overens med værdier, som den 

hypermoderne forbruger vægter højt i forbruget.  
 

Åbningen af Noma medførte, at de hvide duge og eksklusive råvarer, der førhen havde været 

synonym med højgastronomiske oplevelser, blev skiftet ud med henslængte fåreskind og 

havtorn, hvilket er kendetegnende for restaurantens både modigt avantgarde og umiddelbare 

stil. I de første år blev Noma anset for at være et ironisk forsøg på at revolutionere den 

internationale restaurantscene, som dengang overvejende var præget af en konservativ, 

frankofil Michelinguide og fine fornemmelser i Frankrig og senest molekylær gastronomi på 

El Bulli i Spanien (Troelsø, 2015). Man kan argumentere for, at den internationale 

restaurantscene før Nomas anerkendelse i høj grad afspejler postmodernismens fokus på 

social status og iscenesættelse (Lipovetsky, 2005). Ligeledes afspejler den datidens høje krav 

til både kulturel og økonomisk kapital (Østergaard, 2005) i relation til gastronomiske 

oplevelser. Dette står i stærk kontrast til Noma og det Ny Nordiske Køkkens værdier. Man 

kan altså argumentere for, at det Ny Nordiske Køkkens manifest og åbningen af Noma 

afspejler overgangen fra, hvad den postmoderne forbruger efterspurgte, til hvad den 

hypermoderne forbruger efterspørger, hvilket kan være med til at forklare, at den danske 

restaurant opnåede respekt og anerkendelse, da den fik en plads på listen blandt “World’s 50 

Best Restaurants” og en stjerne i Michelin-guiden. Denne internationale anerkendelse var 

altafgørende i positioneringen af det Ny Nordiske Køkken, som pludselig satte Norden, 

Danmark og ikke mindst København på det gastronomiske verdenskort (Troelsø, 2015).  
 

Gastronomien har historisk set ikke været højt prioriteret i Danmark, og dansk mad har ikke 

før det Ny Nordiske Køkken haft en selvstændig gastronomisk identitet. I stedet bar den 

danske madkultur præg af middagsretter som stegt flæsk og frikadeller og højtbelagt 

smørrebrød, der opstod, da man fandt på at lave små versioner af velkendte middagsretter 
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anrettet på rugbrød. Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og man måtte finde på noget mere 

bekvemt, blev konserves og dybfrostvarer populære. Den danske madkultur bærer i dag stadig 

præg af traditionel mad som smørrebrød, stegt flæsk og industriproducerede produkter med 

fokus på nemme løsninger (Troelsø, 2015). Da forbrugere i dag ifølge Bærenholdt & Sundbo 

(2009) i høj grad er drevet af et individualistisk værdigrundlag og i stigende søger grad at 

løsrive sig fra traditioner, kan man argumentere for, at traditionelle madoplevelser ikke udgør 

en relevant point of difference for Københavns destination brand.  
 

Anholt (2011) argumenterer for, at det, der ultimativt gør en forskel i forhold til at udmærke 

sig som destination, er, når en betydelig andel af aktørerne på destinationen (i dette tilfælde 

restauranter, spisesteder og fødevareproducenter) dedikerer sig til innovation og nye idéer, og 

når disse nyskabelser afspejler det sted, de stammer fra. Dette skyldes at det skaber 

opmærksomhed omkring stedet, og at folk begynder at forberede sig til et meningsskifte 

(Anholt, 2011). Noma og udbredelsen af det Ny Nordiske Køkken på den københavnske 

restaurantscene udgør i høj grad en point of difference, der skiller København ud fra andre 

storbyer, netop på grund af udviklingen: 
 

“(...) hvad er det, der gør København stærk gastronomisk, og hvad er byens styrkeposition? 

Det er jo et eller andet sted udviklingen. Hele det der nordiske har jo været modet til at tænke 

nye tanker, gøre ting på nye måder, spise nogle nye ting og altså hele det der fokus på at sige, 

at vi tør godt gå den anden vej end den slagne franske, eller hvad det nu måtte være. Og alt 

det har jo skabt den succes, som det Københavnske køkken har!” (interview, bilag f2, s. 172, 

l. 10-14). 
 

At Noma først blev anset for at være et ironisk forsøg på at revolutionere 

restaurationsbranchen, men senere blev anerkendt verden over, illustrerer netop det, Anholt 

(2011) karakteriserer som et meningsskifte.  

 

Københavns øvrige madoplevelser 

Udover nye restauranter inspireret af den Ny Nordiske Køkkens stil og dagsorden, såkaldte 

Noma-babyer, og andre Michelin-restauranter som blandt andet Geranium og Kadeau, har 

massegastronomien fået et indspil med kæder som COFOCO og Madklubben, hvor gode 

smagsoplevelser nu er tilgængelige for den gængse dansker og turist (Troelsø, 2015). I dag er 
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Københavns madscene i høj grad præget af madmarkeder som Torvehallerne, Copenhagen 

Street Food på Papirøen, Kødbyens Mad & Marked, Rebel Food, Illums rooftop food-court, 

Little Copenhagen og Mad Cooperativet på Hovedbanegården (Wagner, 2015), hvilket 

illustrerer en uformel og nysgerrig tilgang til mad. At Noma pludselig introducerer en 

uhøjtidelig restaurantstil på et så højt gastronomisk niveau, og at massegastronomien og 

madmarkederne blomstrer som aldrig før, indikerer, at markedet har tilpasset sig og sænket 

kravene til den kulturelle kapital, der tidligere var påkrævet for at tage del i blandt andet den 

gastronomiske verden (Østergaard, 2005). Desuden giver byens mangfoldige kulinariske 

tilbud mulighed for, at folk med lav økonomisk kapital også kan nyde gastronomiske 

oplevelser. 
 

København er i kraft af samfundets sundhedsbølge kendt for at have været en af frontløberne, 

når det kommer til spisesteder baseret på dogmatiske køkkener som raw food og palæo, 

hvilket byen stadig bærer præg af (Samuels, 2016). Derudover er Københavns madscene 

kendt for restauranter som bygger på et bæredygtigt koncept, der enten har fokus på at 

mindske madspild eller at servere økologisk mad. To eksempler på sådanne restauranter er 

Nose2Tail og BioMio, der begge ligger i det hippe Kødbyen (Følsgaard, 2013). Nose2Tail er 

drevet efter konceptet Nose To Tail Eating, som går ud på at udnytte alt fra dyret (Politiken, 

2016), mens BioMio er den største økologiske restaurant i Danmark (BioMio, 2016). Et andet 

eksempel er Stedsans, en drivhus-restaurant med køkkenhave på taget af en bygning på 

Østerbro, som har høstet international omtale i massevis (Adimando, 2015). Disse 

ansvarsbevidste udbydere illustrerer, hvordan man gennem aktiv deltagelse forsøger at 

undervise forbrugeren i oplevelsen (Pine & Gilmore, 2009), samtidig med at man overskrider 

forbrugerens forventninger til en bæredygtig oplevelse. I eksemplet med Stedsans tangerer 

oplevelsens design til at være i sfæren eskapisme, da man forsøger at opsluge forbrugeren 

(Pine & Gilmore, 2009). Da den hypermoderne forbruger i stigende grad ønsker at leve 

ansvarligt i nuet i frygt for, hvad fremtiden vil bringe (Lipovetsky, 2005), stemmer disse typer 

oplevelser med fokus på bæredygtighed godt overens med forbrugerens behov.  
 

Et eksempel på et spisested i København, der har rykket grænserne for, hvad en 

restaurantoplevelse indebærer, er Alchemist drevet af stjernekokken Rasmus Munk, som har 

udtalt: “Det kommer til at være et sted, hvor alle sanser bliver stimuleret.” (Schou, 2015a). 

Alchemist er en gourmetrestaurant baseret på det molekylære og eksperimenterende køkken, 
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hvor gæsterne bliver placeret i en hestesko rundt om køkkenet, og hvor lys og lyd og 

restaurantrummet i det hele taget er en stor del af oplevelsen (Schou, 2015a). Et andet 

eksempel er den omrejsende restaurant I'm a kombo opfundet af Lasse Askov og Bo 

Lindegaard, der beskriver oplevelsen således: “Gæsterne bliver inddraget i måltidet og skal 

for eksempel selv lave den dessert, de skal spise (...). Vi prøver at spille på nogle nye 

tangenter og få det til at blive mindre stift, end hvad man normalt oplever, når man går på 

restaurant” (Hjort, 2009). Målet med disse spiseoplevelser er i høj grad at overskride 

forbrugerens forventninger til en madoplevelse, hvilket ifølge Pine & Gilmore (2009) er en 

fordel. Samtidig er målet, at forbrugeren deltager aktivt og opsluges af oplevelsen, hvilket 

kategoriserer oplevelsens design i eskapisme-sfæren (Pine & Gilmore, 2009).   
 

Det Ny Nordiske Køkken er blevet så rodfæstet i København, at aktørerne på den danske 

restaurantscene er modne og hviler i den identitet, der er karakteriseret ved locavore2 og en 

øget opmærksomhed på miljøet og sæsonbaserede råvarer. Det har medført, at den 

københavnske madscene i dag også er præget af internationale køkkener, herunder blandt 

andet den dogmefri restaurant Eldorado anført af tidligere Kadeau-kokke (interview, bilag f2, 

s. 175, l. 17-20), tacoshoppen i Torvehallerne Hija de Sanchez med tidligere Noma-kok i 

spidsen (Dahlager, 2014) og den venezuelanske gourmetrestaurant Taller (Schou, 2015b). 

Fælles for disse restauranter og spisesteder er dog stadigvæk, at kilden til høj kvalitet er en 

stor respekt og forståelse for råvarernes oprindelse (interview, bilag f2, s. 175, l. 29-31). 

Locavore-tankegangen med rødder i Norden er i dag et så stærkt fænomen, at det nu bliver 

udbredt i alle verdenshjørner med stor succes. Claus Meyer åbnede i foråret 2016 en food 

court og restaurant baseret på nordisk gastronomi på Grand Central Station i New York (Dai, 

2016), imens Nomas 5600 kuverter til en værdi af 2450 kr. blev revet væk på fire minutter i 

deres pop-up-restaurant i Australien (Frank, 2016).  
 

Den gastronomiske udvikling lader til at fortsætte; Noma er midlertidigt lukket i Danmark 

men genopstår i 2017 i en graffitibemalet bygning på Refshaleøen i København som en 

konstant innovativ institution for det Ny Nordiske Køkken (Gordinier, 2015), Tivoli får 

samme år en 5.300 kvadratmeter Food Court (Nielsen, 2015), Vesterbro får i efteråret 2016 

torvehallen West Market (Nørgaard, 2016) og Copenhagen Cooking er i 2016 gået sammen 

                                                
2 Locavore henviser til en dogmatisk tankegang om at spise lokalt. 
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med Food Organisation of Denmark om at skabe en endnu større madfestival til gavn for 

lokale, turister og internationale erhvervsfolk (Copenhagen Cooking, 2015). At udviklingen 

lader til at fortsætte med hastige skridt understreger, at den danske madkultur ikke “bare” er 

nytænkende og innovativ, men at den netop er i konstant udvikling, hvilket ifølge Anholt 

(2011) er fordelagtigt i positioneringen af en destination.   
 

Delkonklusion  

Udbredelsen af det Ny Nordiske Køkkens værdier afspejler udviklingen i forbrugeren fra det 

postmoderne til det hypermoderne samfund, hvor status og anerkendelse er mindre vigtigt, 

imens tid, ansvarlighed og nydelse prioriteres højere i forbruget. Dette giver den 

københavnske madscene en konkurrencemæssig fordel. Samtidig tilbyder den københavnske 

restaurantscene gastronomiske oplevelser, som er tilpasset lavere krav til kulturel og 

økonomisk kapital. Mange københavnske udbydere forsøger at iscenesætte madoplevelsen for 

forbrugeren på måder, som inddrager elementer fra forskellige oplevelsessfærer, hvilket 

skaber en bedre oplevelse. Forbrugeren uddannes i retning af en miljøbevidst og bæredygtig 

tankegang, og dermed er oplevelsesdesignet tilpasset til både at være tilegnende og kræve 

mere aktiv deltagelse. Kvalitet, god smag og nydelse er samtidig i højsædet, og udbyderne går 

op i spisestedets rammer og serveringen af maden, hvilket gør, at oplevelsesdesignet 

medvirker til at sætte sanserne i spil og opsluge forbrugeren. Samtidig har aktørerne fokus på 

at overskride forbrugerens forventninger i kraft af innovative oplevelser. Udbyderne forsøger 

altså på ambitiøs vis at designe en sofistikerede og unikke madoplevelser i København, 

hvilket stemmer godt overens med forbrugernes komplekse behov.  

 

5.2 Associationer med madoplevelser i København sammenlignet med 

hvad udenlandske turister efterspørger 

Formålet med følgende analyseafsnit er at afdække de styrker og svagheder, Københavns 

eksisterende image har i relation til madoplevelser. En forståelse for et destination brands 

styrker og svagheder er nemlig vigtig i forhold til opbygningen af destinationens brand 

(Morgan, Pritchard & Pride, 2010). Analysen vil tage empirisk udgangspunkt i data fra vores 

spørgeskemaundersøgelse (bilag b, s. 135; bilag c, s. 141). Resultaterne fra vores 

spørgeskemaundersøgelse vises i to selvgjorte diagrammer, der illustrerer de største 

markeders associationer med de københavnske madoplevelser sammenlignet med, hvilke 
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attributter respondenterne faktisk efterspørger i madoplevelser på storbyrejser (jf. figur 10 og 

figur 11). Vi vil analysere dette ved at inddrage Lipovetskys (2005) teori om den 

hypermoderne forbruger samt Bærenholdt & Sundbo (2009) og Pine & Gilmores (2009) 

teorier om forbrugeradfærd i oplevelsesøkonomien.  
 

De i alt tretten attributter, vi spørger ind til i relation til respondenternes associationer med 

madoplevelser i København, er fordelt på to diagrammer med hver seks og syv attributter for 

at gøre illustrationen mere overskuelig. Det ene diagram med syv attributter (figur 10) viser 

overvejende de attributter, hvor Københavns image halter bagefter i forhold til efterspørgslen, 

hvorimod det andet diagram med seks attributter (figur 11) overvejende viser de attributter, 

hvor Københavns image overpræsterer i forhold til efterspørgslen.  
 

Diagram 1  

Nedenstående diagram med syv attributter (figur 10) viser, at Københavns image i relation til 

madoplevelser ideelt set kan forbedres på følgende attributter: innovativt, sæsonbetonet, 

omgivelser, smagfuld, autentisk, lokal og lav pris. Det er værd at bemærke, at de to linjer i 

diagrammet overvejende har samme form, hvilket viser, at de københavnske madoplevelser 

overvejende associeres med relevante attributter, dog ikke i høj nok grad.  

 
Figur 10: Associationer med madoplevelser i København sammenlignet med efterspørgslen del 1. Egen 

tilvirkning på baggrund af primær data (bilag c) 
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Ligesom figur 9 (jf. s. 58) gælder det for både figur 10 og figur 11, at vi har sammenholdt 

besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen, hvilket ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt. 

Dog viser resultaterne også her stadig en klar tendens, som vi vurderer er relevant. På 

baggrund af dette kan man argumentere for, at Københavns image relateret til madoplevelser 

underpræsterer på førnævnte attributter i en endnu højere grad, end figur 10 viser.  
 

At de potentielle turister i høj grad efterspørger attributterne lokal og autentisk afspejler 

teorien om forbrugeren i oplevelsesøkonomien, hvor forbrugerne efterspørger autentiske 

oplevelser (Pine & Gilmore, 2007) og ikke ønsker at blive set som turister, men derimod som 

individer uden en rationel og forudsigelig dagsorden (Bærenholdt & Sundbo, 2009). 

Forbrugeren indtager i stigende grad en aktiv rolle i oplevelsen (Pine & Gilmore, 2009), 

hvorfor det er afgørende, at oplevelsen fremstår troværdig, således at forbrugeren har 

mulighed for at leve sig ind i oplevelsen (Pine & Gilmore, 2007). Pine & Gilmore (2007) 

argumenterer i den forbindelse for, at den stigende efterspørgsel på autentiske oplevelser 

skyldes, at forbrugere i dag bliver bombarderet med indtryk og i stigende grad er skeptiske 

overfor virksomhedernes kommercielle interesser. Netop oplevelsens fysiske rammer er 

afgørende for, om oplevelsen fremstår autentisk (Pine & Gilmore, 2009), hvilket underbygges 

af efterspørgslen på attributten omgivelser.  

Efterspørgslen på attibutten god smag i relation til madoplevelser afspejler udviklingen af den 

hypermoderne forbruger, hvis forbrug i høj grad er drevet af lyst (Lipovetsky, 2005). 

Samtidig underbygger dette teorien om, at forbrugeren i oplevelsesøkonomien i stigende grad 

søger at opnå nydelse i forbruget gennem sanser (Bærenholdt & Sundbo). Dette kan forklares 

ud fra, at mad kan sidestilles med andre sensuelle kategorier og lystdrevne handlinger, fordi 

mad taler til os hinsides rationaliteten (Troelsø, 2015). Desuden er oplevelsen af mad i høj 

grad båret af en sansemæssig interaktion med forbrugeren, hvilket afspejles i efterspørgslen 

på netop god smag.  
 

I takt med at oplevelser i stigende grad digitaliseres, længes forbrugere efter autentiske 

oplevelser (Pine & Gilmore, 2007). Mad er en af de få oplevelser som ikke kan digitaliseres, 

og dette kan være med til at forklare, at kulinariske oplevelser er blevet så populære. Rejsende 

i dag ønsker at udforske destinationerne ‘behind the scenes’, og de bruger mad til at opdage 

og forstå verden som aldrig før, da mad har en speciel evne til at skabe en unik følelse af tid 

og sted (Skift, 2016). Dette stemmer overens med Pine & Gilmores (2009) teori om 
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oplevelsessfærer. Denne form for oplevelse kan karakteriseres som overvejende eskapistisk, 

hvor forbrugeren ikke stiller sig tilfreds med en passiv rolle i oplevelsen - de rejser ikke kun 

fra et sted, men aktivt til et sted, og foretrækker at interagere med destinationen (Pine & 

Gilmore, 2009).  
 

Efterspørgslen på attributten innovation underbygger, at forbrugere i stigende grad motiveres 

af understimulering og derfor søger spænding i oplevelser (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Tid 

er yderst værdifuldt for den hypermoderne forbruger (Lipovetsky, 2005), hvilket stemmer 

overens med efterspørgslen på attributtten sæsonbetonet i relation til madoplevelser, der får 

karakter af eksklusivitet på grund af det begrænsede udbud. Ifølge Pine & Gilmore (2009) kan 

netop et begrænset udbud af en “vare” gøre oplevelsen eksklusiv.   
 

Diagram 2  

Nedenstående diagram med seks attributter (figur 11) illustrerer, at København overpræsterer 

på attributterne: traditionel, nemt/bekvemmeligt og anerkendt/populært. Det er igen værd at 

bemærke, at den linje, som viser efterspørgslen, har overvejende samme form som den linje, 

der viser associationerne med de københavne madoplevelser. 

 
Figur 11: Associationer med madoplevelser i København sammenlignet med efterspørgslen del 2. Egen 

tilvirkning på baggrund af primær data (bilag c). 
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Som nævnt gælder det også for figur 11, at vi må tage højde for en uhensigtsmæssig 

sammenholdelse af besvarelserne fra vores spørgeskemaundersøgelse. Således kan man 

argumentere for, at Københavns image relateret til madoplevelser potentielt overpræsterer på 

førnævnte attributter i højere grad, end figur 11 faktisk viser. Vi vurderer dog, at forskellen 

mellem associationerne med attributterne traditionel og anerkendt/populært og efterspørgslen 

på disse er stor nok til at udgøre en betydning på trods af dette. Ligeledes kan man 

argumentere for, at dette forhold betyder, at Københavns image i relation til madoplevelser 

potentielt halter lidt bagud i forhold til attributterne økologisk, æstetisk og sund, men at det 

lever op til attributten nemt/bekvemt.  
 

Når folk kun i lav grad efterspørger attributten traditionel i relation til madoplevelser, 

underbygger det teorien om at forbrugerne i stigende grad løsriver sig fra traditioner som fast 

holdepunkt (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Dette underbygger ligeledes efterspørgslen på det 

innovative, da det står i skarp kontrast til det traditionelle. 
 

At folk kun i lav grad efterspørger madoplevelser, der kan karakteriseres med attributten 

anerkendt/populær, underbygger Lipovetskys (2005) teori om det hypermoderne samfund, 

hvor postmodernismens forbrug med fokus på social iscenesættelse gennem forbruget er 

forældet. Forbruget er i høj grad bundet til identitetsskabelse og selvrealisering, hvilket 

indebærer en jagt på unikke oplevelser, som er brugbare og relevante for forbrugerne selv i 

modsætning til oplevelser, der er populære og anerkendte. Dette vil sige oplevelser, som kan 

bekræfte forbrugerens identitet, udvide vedkommendes horisont og bringe forbrugeren en 

smule nærmere de aktuelle livsprojekt-mål (Bærenholdt & Sundbo, 2009). 
 
Delkonklusion  

Københavns image i relation til madoplevelser bør ideelt set forbedres på følgende attributter: 

innovativt, sæsonbetonet, omgivelser, smagfuld, autentisk, lokal og lav pris. Efterspørgslen på 

autentisk og lokal underbygger, at forbrugere i oplevelsesøkonomien i stigende grad 

efterspørger unikke og autentiske oplevelser. For den hypermoderne forbruger i 

oplevelsesøkonomien er forbrug i høj grad drevet af lyst og stimulering af sanser, hvilket 

efterspørgslen på god smag bekræfter. Tid er samtidig yderst værdifuldt for denne forbruger, 

hvilket stemmer overens med efterspørgslen på sæsonbetonede madoplevelser, da de i kraft af 

et begrænset udbud får karakter af eksklusivitet. Københavns image overpræsterer i forhold til 
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efterspørgslen på attributterne traditionel og anerkendt/populært. Dette underbygger, at 

forbrugerne i takt med individualiseringen løsriver sig fra traditioner, og at anerkendelse og 

status ikke vægtes højt i forbruget. Sidstnævnte stemmer ligeledes overens med efterspørgslen 

på innovative oplevelser, som står i skarp kontrast til det traditionelle. 
 
 

5.3 Associationer med konkrete madtilbud i Danmark sammenlignet 

med hvad udenlandske turister efterspørger 

Den primære empiri visualiseret i de to diagrammer fra forrige analyseafsnit (jf. figur 10 og 

figur 11), kan med fordel sammenholdes med en undersøgelse lavet af Visit Denmark (2015a) 

samt udtalelser fra et interview (bilag g2). Visit Denmarks undersøgelse afdækker i hvilken 

grad, turister fra Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien associerer danske madoplevelser 

med følgende konkrete madtilbud: god øl, wienerbrød, hotdogs, smørrebrød, nyt nordisk 

køkken, gastronomiske og finkulinariske oplevelser og fisk og skaldyr (Visit Denmark, 

2015a). Formålet med sammenligningen er at afdække hvilke konkrete madtilbud, der kan 

kobles på de efterspurgte attributter relateret til madoplevelserne i København. Dermed vil vi 

være i stand til at vurdere, hvilke konkrete madtilbud i København, der har potentiale i 

brandingen af byen.  
 

Med udgangspunkt i analysen af revolutionen af den danske madkultur (jf. s. 64-65) kan kan 

argumentere for, at konkrete madtilbud som smørrebrød, wienerbrød og hotdogs (Visit 

Denmark, 2015a) kan relateres til attributten traditionel (jf. figur 11, s. 71). Stærke 

associationer med wienerbrød, hotdogs og smørrebrød er ikke med til at skabe en øget værdi i 

relation til Københavns destination brand, da attributten traditionel ikke efterspørges i høj 

grad af de potentielle turister (jf. figur 11, s. 71). Ifølge undersøgelsen lavet af Visit Denmark 

(2015a) associeres danske madoplevelser i høj grad med wienerbrød, hotdogs og smørrebrød 

af svenskerne og nordmændene. Samme undersøgelse viser, at tyskerne i nogen grad 

associerer dansk mad med hotdogs og smørrebrød. Det samme gælder for briterne i forhold til 

smørrebrød, men de associerer i høj grad også danske madoplevelser med wienerbrød (Visit 

Denmark, 2015a). At associationerne i de to sidstnævnte markeder ikke er ligeså stærke som i 

det svenske og det norske marked er umiddelbart positivt, da disse som nævnt ikke skaber en 

øget værdi i relation til Københavns brand. 
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Man kan argumentere for, at det konkrete madtilbud nyt nordisk køkken, som er defineret i 

Visit Denmarks (2015a) undersøgelse kan sammenholdes med attributterne sæsonbetonet, 

lokal og innovativt (jf. figur 10, s. 69) ud fra analysen af revolutionen af den danske 

madkultur (jf. s. 64). Disse attributter bliver alle i lavere grad, end de bliver efterspurgt, 

associeret med København, hvorfor man altså kan argumentere for, at der er et potentiale i at 

brande København på det Ny Nordiske Køkken. Tyskerne associerer danske madoplevelser i 

moderat grad med nyt nordisk køkken, mens briterne kun i lav til nogen grad associerer 

danske madoplevelser med nyt nordisk køkken (Visit Denmark, 2015a). Nordmændene 

associerer danske madoplevelser i nogen grad nyt nordisk køkken, mens svenskerne i lav grad 

associerer danske madoplevelser med nyt nordisk køkken (Visit Denmark, 2015a).  

Da det amerikanske marked ikke er inkluderet i den pågældende analyse lavet af Visit 

Denmark (2015a) har vi i stedet inkluderet data fra en separat rapport om det amerikanske 

marked. Denne rapport peger på, at amerikanerne forbinder dansk mad med både ‘det nye 

nordiske køkken’ og traditionel mad, herunder smørrebrød (Visit Denmark, 2016), hvilket 

indikerer et nuanceret billede af madoplevelserne i København. På grund af det lave kendskab 

til København på det amerikanske marked, må man formode, at associationerne er forholdsvis 

svage sammenlignet med markeder som Sverige og Norge, hvor kendskabet er højt. 

Udfordringen på det amerikanske marked er altså den samme som på det britiske og det tyske 

marked.  
 

Svenskerne og nordmændene associerer i høj grad de københavnske madoplevelser med 

traditionel mad (Visit Denmark, 2015a), hvilket indikerer, at brandets relevans er blevet 

forældet i disse markeder (jf. analyse s. 55). Dette underbygges af Steiwer (interview, bilag 

g2, s. 183 l. 1-3) med følgende udtalelse: “Der er helt klart også nicher der, som synes, det er 

interessant med Ny Nordisk mad, og hvad der ellers er sket af nye ting, men der er stadig en 

meget stor gruppe, som efterspørger det traditionelle”. Man kan argumentere for, at det høje 

kendskab til København i disse markeder burde betyde, at associationerne i højere grad kunne 

relateres til alt det nye, som er sket i kraft af den gastronomiske revolution. Forklaringen på 

dette findes ifølge Steiwer i, at en stor del af svenskerne og nordmændene “stadig mest 

kender Købehavn for alt det traditionelle frem for det nye.” (interview, bilag g2, s. 183 l. 9-

10). Svenskernes og nordmændenes store kendskab til København bevirker altså, at de har 

nogle stærke og delvist forældede forventninger til, hvad København har at tilbyde. Man kan 
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derfor argumentere for, at Københavns destination brand har behov for at blive forfrisket på 

disse markeder for at give plads til associationer med nyere madtilbud, som er kommet til i 

kraft af den gastronomiske revolution. I den forbindelse bør man tage hensyn til, at der stadig 

på begge markeder er en mindre andel, som ifølge Steiwer (interview, bilag g2, s. 183 l. 1-3) 

interesserer sig for udviklingen og alt det nye frem for det traditionelle. 
 

I det tyske, det britiske og det amerikanske marked, hvor kendskabet til København er lavere, 

er associationerne generelt svagere, og der er derfor plads til at skabe nye og stærkere 

associationer med elementer, som skaber værdi for den potentielle turist. Dette underbygger at 

Københavns brand i det tyske og det britiske marked befinder sig i det fashionable livsstadie, 

hvor kendskabet er relativt lavt. Steiwer beskriver, hvad det lavere kendskab i Storbritannien, 

USA og Tyskland betyder for brandingen af København på disse markeder med følgende 

udtalelse: “så er det nemmere at få fat i dem, som synes København er interessant på grund 

af alt det nye, der er sket – de kender ikke særlig meget til København, så man har mulighed 

for at lægge sig i baggrunden af alt den omtale, som København har fået på grund af mad 

over de sidste par år.” (interview, bilag g2, s. 183 l. 12-15). På disse markeder er 

forventningerne til, hvad København kan tilbyde altså ikke så stærke, hvilket bevirker, at der 

er plads til at opbygge disse yderligere gennem branding.  

 
Delkonklusion  

De associationer, som de primære markeder har med konkrete madtilbud i København, 

afspejler ikke i tilstrækkelig grad, de attributter på den københavnske madscene, der er 

relevante og skaber værdi for forbrugeren. Associationer med traditionelle madtilbud er 

generelt stærkere end associationer med det Ny Nordiske Køkken. Især i det svenske og 

norske marked associeres de københavnske madoplevelser i høj grad med traditionel mad, 

hvilket underbygger, at brandet på disse markeder er delvist forældet. Her er det en udfordring 

at fortælle historien om det nye, grundet de stærke forventninger, og det er derfor vigtigt at 

forfriske brandet. På det tyske, det britiske og det amerikanske marked er associationerne 

generelt svagere, hvilket giver plads til opbygningen af forventninger til brandet. Da man kan 

sammenholde nogle af de attributter, København blandt andet kan forbedre sig på 

(sæsonbetonet, lokal og innovativt) med det Ny Nordiske Køkken, udgør dette et potentiale i 

brandingen af København.  
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6.0 Analysedel 3 

Dette kapitel har til formål at besvare afhandlingens tredje underspørgsmål og består 

overordnet af tre analyseafsnit. Det første afsnit berører Wonderful Copenhagens opbygning 

af Københavns destination brand. Her vil vi analysere den overordnede kontekst, 

prioriteringen af de fem kernefortællinger på de sociale medier, kernefortællingen om Det 

danske køkken og endeligt Wonderful Copenhagens strategiske fokus på events. Analysens 

andet afsnit berører Wonderful Copenhagens digitale strategi, og det tredje afsnit berører 

Wonderful Copenhagens branding på de sociale medier. I sidstnævnte afsnit vil vi analysere 

indholdet på de sociale medier relateret til kernefortællingen om Det danske køkken, og 

dernæst vil vi analysere virkemidlerne i kommunikationen på de sociale medier. Formålet 

med kapitlets analyser er at nå til en forståelse af, hvordan Wonderful Copenhagen på 

nuværende tidspunkt brander København, og om organisationen forstår at tilpasse brandingen 

til ændringen i turistens forbrugeradfærd i kraft af hypermoderniteten og 

oplevelsesøkonomien, den aktuelle udvikling af den københavnske madkultur samt 

udviklingen indenfor digital kommunikation.  

 

6.1 Wonderful Copenhagens opbygning af Københavns destination brand 

Wonderful Copenhagen har defineret en overordnet fortælling om København, som uddybes i 

fem kernefortællinger. Disse bruges strategisk i prioriteringen af de elementer, som inddrages 

i Wonderful Copenhagens branding af København (interview, bilag g2, s. 178 l. 28-32). 

Kouris (2009) argumenterer for, at en strategisk udvælgelse af elementer fra destination 

brand-pyramiden blandt andet bør tage udgangspunkt i, hvad der er relevant og 

værdiskabende for den potentielle turist. Man kan argumentere for, at den overordnede 

fortælling og kernefortællingerne udgør de udvalgte brandelementer, det vil sige det, som 

organisationen vurderer, er det mest værdiskabende og relevante for den potentielle turist. Det 

er derfor relevant at vurdere, om Wonderful Copenhagen har udvalgt brand-elementerne 

hensigtsmæssigt. I den forbindelse vil vi analysere disses tiltrækningskraft og 

konkurrenceevne ud fra tre parametre: ønskværdighed, leveringsdygtighed og unikhed, 

hvilket anbefales af Kouris (2009). Følgende analyse tager udgangspunkt Wonderful 

Copenhagens  (2016c; 2016d; 2016e; 2016f; 2016g; 2016h) strategiske fortællinger samt 

Copenhagen Cooking & Food Festivals hjemmeside (Copenhagen Cooking, 2016). 
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Derudover tager analysen udgangspunkt i to kvalitative interviews (bilag f2, s. 168; bilag g2, 

s. 178) og endeligt i en kvantitativ indholdsanalyse af Visit Copenhagens sociale medier3 

(bilag i, s. 191; bilag j, s. 193). Udover Kouris’ (2009) teori om opbyggelsen af et destination 

brand, vil vi inddrage teori om det hypermoderne samfund af Lipovetsky (2005) samt teori af 

Bærenholdt & Sundbo (2009), Pine & Gilmore (2009) og Østergaard (2005), der relaterer sig 

til oplevelsesøkonomien. 

 

6.1.1 Konteksten og den overordnede fortælling 

Fortællingen om Det danske køkken skal ses i relation til den overordnede fortælling om 

København, fordi den - sammen med de fire andre kernefortællinger - er med til at udgøre den 

kontekst, som turisterne oplever den kulinariske fortælling i (interview, bilag g2, s. x, l. 16-

21). Derfor vil vi starte med at analysere konteksten og den overordnede fortælling om 

København (Wonderful Copenhagen, 2016c). Wonderful Copenhagens fem definerede 

kernefortællinger er: Dansk design og arkitektur, Det danske køkken, Bæredygtige 

København, Eventyrlige København og LGBT-København (Wonderful Copenhagen, 2016b). 

Prioriteringen af kernefortællingerne afhænger af målgruppen, ligesom fortællingerne også 

kan variere fra marked til marked. Samtidig er ambitionen, at kernefortællingerne skal 

kombineres og give mening i en komplet fortælling om København (interview, bilag g2, s. 

178, l. 31-32 og s. 179 l. 8-13).  
 

Den overordnede fortælling om København kaldet Dette er København tager udgangspunkt i 

historien om, at danskerne er verdens lykkeligste folk, og at København er verdens bedste by 

at leve i (Wonderful Copenhagen, 2016c). Turister efterspørger i høj grad lokale oplevelser 

(jf. figur 10, s. 69) samtidig med, at en af de mest motiverende faktorer for at besøge 

København ifølge Visit Denmarks undersøgelse er befolkningen generelt (Nielsen, 2014). 

Derfor kan man argumentere for, at netop historien om befolkningen skaber værdi og er 

relevant for den potentielle turist, hvilket bidrager til brand-elementets ønskværdighed.  
 

Historien om den lykkelige befolkning forklares ud fra, at København er en by, der er 

designet til at leve i: “(...) fra bygningerne og arkitekturen, maden og vandet, de mange cykler 

og den intelligente infrastruktur til gratis uddannelse, gratis sundhedsvæsen, og et samfund 

                                                
3 Visit Copenhagen er Wonderful Copenhagens officielle profil overfor turister. 
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fast fokuseret på at skabe balance mellem arbejde og privatliv. København er et eventyr i 

lommeformat og samtidigt et knudepunkt for innovation og idéer.” (Wonderful Copenhagen, 

2016c). Beskrivelsen indeholder kontrasten mellem København som et eventyr i 

lommeformat og byens fokus på innovation. Dette er et følelsesbaseret billede, som stemmer 

godt overens med den høje efterspørgsel på innovation. Samtidig underbygger det teorien om, 

at forbrugere i stigende grad motiveres af understimulering og derfor søger spænding 

(Bærenholdt & Sundbo, 2009), men samtidig også ønsker at opleve noget autentisk (Pine & 

Gilmore, 2007). Brandingen bør være relevant for en stor del af målgruppen (Kouris, 2009), 

og derfor er det en fordel, at man beskriver byens forskellige facetter i form af denne kontrast 

for eksempel. 

 

“Gratis uddannelse” og “gratis sundhedsvæsen” er faciliteter og attributter, som afspejler det 

danske velfærdssamfund. Disse har ikke direkte relevans for turisten, men man kan 

argumentere for, at de har indflydelse på de lokale, hvilket altså underbygger brand-

elementernes ønskværdighed. At det danske samfund beskrives med fokus på “balance 

mellem arbejde og privatliv” er et følelsesbaseret billede, som kan relateres til teorien om at 

den hypermoderne forbruger anser tid som noget af det dyrebareste (Lipovetsky, 2005), 

hvilket medvirker til brand-elementets ønskværdighed.  
 

Den overordnede beskrivelse af København indeholder ordet “maden” som en facilitet 

(Wonderful Copenhagen, 2016c). Der kobles ikke yderligere faciliteter, attributter, fordele, 

turistbilleder, følelsesbaserede eller oplevelsesbaserede billeder på fortællingen i relation til 

de kulinariske oplevelser i byen. Dermed kan man argumentere for, at de kulinariske 

oplevelser er stærkt nedprioriteret i forhold til det store potentiale, som konkluderet tidligere i 

analysen. Her lever udvælgelsen af brand-elementer i Wonderful Copenhagens strategiske 

fortællingen om København altså ikke ikke op til ønskværdigheden.  
 

Københavnerne beskrives ved deres evne til at “kombinere enkle og bæredygtige løsninger 

med en afslappet, men sofistikeret livsstil.” (Wonderful Copenhagen, 2016c). Man kan 

argumentere for, at “bæredygtige” er en attribut, som både lever op til ønskværdighed og 

unikhed. Dette er en parameter, som København differentierer sig fra andre konkurrerende 

storbyer på, og som samtidig er relevant for den potentielle turist (jf. figur 9 s. 58). Dette 

underbygges ligeledes af teorien om, at den hypermoderne forbruger føler en høj grad af 
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ansvarlighed og ser tid som noget dyrebart (Lipovetsky, 2005). Her lever Wonderful 

Copenhagen altså op til kravet om ønskværdighed og unikhed. Beskrivelsen af en 

“afslappet”, men “sofistikeret” livsstil kan man argumentere for ligeledes lever op til kravet 

om ønskværdighed, da det er relevant for den potentielle turist i kraft af udviklingen, hvor 

kravet til den kulturelle kapital i oplevelser er blevet lavere (Østergaard, 2005).  
 

I Wonderful Copenhagens (2016c) beskrivelse: “København er en by stor nok til enhver form 

for livsfilosofi, men lille nok til, at du kan cykle fra den ene ende af byen til den anden på bare 

tyve minutter” bliver historien om København og byens størrelse på en og samme tid 

beskrevet som noget håndgribeligt og noget abstrakt. Beskrivelsen af, at man kan cykle fra 

den ene ende af byen til den anden, skaber en forventning og en følelse af overraskelse, 

hvilket udgør et oplevelsesbaseret billede. Samtidig skaber den abstrakte beskrivelse af 

elementet et følelsesbaseret billede af, at der er plads til alle uanset kulturel kapital. 
 

De fem kernefortællinger fungerer som en uddybning af den overordnede fortælling om 

København. Disse har hver en kort indledende beskrivelse og bliver derefter formuleret i 

detaljer. Generelt er der en klar sammenhæng mellem elementerne i de fem fortællinger og 

den overordnede fortælling, men man kan dog argumentere for, at den overordnede fortælling 

om København ikke vægter de fem kernefortællinger ligeligt. Der er meget lidt fokus på 

fortællingen om Det danske Køkken og i høj grad fokus på Bæredygtige København og i 

øvrigt fortællinger, der ikke relaterer sig direkte til én af de fem kernefortællinger, for 

eksempel københavnernes livsstil. Det er ikke optimalt, at fortællingen om Det danske køkken 

fylder så lidt i den overordnede fortælling om København, når efterspørgslen og potentialet i 

madoplevelser er så stort som konkluderet tidligere i analysen. 
 

Wonderful Copenhagens strategiske udvælgelse af brand-elementer i den overordnede 

fortællinge om København er hovedsageligt fokuseret på en beskrivelse af faciliteter og 

attributter, men man kan argumentere for, at disse i nogen grad kobles til nogle fordele, 

dybere værdier og følelser af forventning og overraskelse, hvilket skaber nogle følelses- og 

oplevelsesbaserede billeder, der knytter sig til København. Fortællingen inddrager ikke 

turistbilleder. Derimod indeholder organisationens udvælgelse af brand-elementer op til flere 

gange et billede af den københavnske livsstil og karakteristika. Pine & Gilmore (2009) 

argumenterer for, at turisten som forbruger ikke længere ønsker at blive betragtet som en 
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turist, men derimod i højere grad efterspørger lokale og autentiske oplevelser på deres rejser. 

Man kan derfor argumentere for, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at skabe identifikation 

igennem turistbilleder, hvilket underbygger Wonderful Copenhagens overordnede fokus på de 

lokales livsstil og karakteristika frem for den typiske turist.  

 

6.1.2 Prioriteringen af de fem kernefortællinger på Visit Copenhagens sociale medier 

Ud fra vores empiriske dataindsamling er det relevant at undersøge, hvordan Wonderful 

Copenhagen rent faktisk prioriterer de fem kernefortællinger i kommunikationen på Visit 

Copenhagens sociale medier, Facebook og Instagram. Denne prioritering vil vi sammenligne 

med tidligere analyse (s. xx) af efterspørgslen på og associationerne med faciliteter i 

København og konkurrerende storbyer. Analysen af efterspørgslen på og associationerne med 

konkrete faciliteter i København og konkurrerende storbyer tog udgangspunkt i en 

spørgeskemaundersøgelse, hvor vi baserede udvælgelsen af faciliteter på Wonderful 

Copenhagens fem kernefortællinger. Formålet med dette var, at vi nu kan sammenholde disse. 

LGBT-København sammenholdes med diversitet, Dansk design og arkitektur med 

arkitektur/design, Bæredygtige København med grønne områder og bæredygtighed, 

Eventyrlige København med historiske seværdigheder og Det danske køkken med god mad. 

Vi har indsamlet data fra Visit Copenhagens Instagram-profil og Facebook-side i perioden 1. 

november 2015 til 12. april 2016, det vil sige knapt et halvt år. 

 

Den kvantitative analyse af Visit Copenhagens indhold på deres Instagram-profil (bilag i) 

viser, at i denne periode vægter tre ud af de fem kernefortællinger markant mest, nemlig 

Dansk design og arkitektur (ca. 28%), Bæredygtige København (ca. 28%) og Eventyrlige 

København (ca. 34%). Der var kun meget få opslag (ca. 2%) med fokus på kernefortællingen 

LGBT-København i perioden, hvilket også var gældende for kernefortællingen om Det danske 

køkken, som kun udgjorde ca. 4,5%. Denne fordeling er illustreret i et diagram på næste side 

(figur 12).  
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Figur 12: Kvantitativ indholdsanalyse, Instagram. Egen tilvirkning på baggrund af primær data (bilag i). 

 

På Facebook ser fordelingen af opslag lidt anderledes ud, omend nogle af de samme tendenser 

gør sig gældende. Visit Copenhagens posts har ligeledes primært fokus på tre af de fem 

kernefortællinger, nemlig Dansk design og arkitektur (ca. 20%), Bæredygtige København (ca. 

40%) og Eventyrlige København (ca. 34%). Dog er der endnu mindre fokus på fortællingen 

om LGBT-København, hvilket udgør under 1% af opslagene. Der er også endnu mindre fokus 

på fortællingen om Det danske køkken, som kun udgør knap 3% af opslagene på Visit 

Copenhagens Facebook-side (bilag j). Denne fordeling er illustreret i et digram nedenfor 

(figur 13).  

 

 
Figur 13: Kvantitativ indholdsanalyse, Facebook.  Egen tilvirkning på baggrund af primær data (bilag j). 
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Vi vurderer, at Wonderful Copenhagens prioritering af indholdet på både Instagram (figur 12) 

og Facebook (figur 13) er yderst uhensigtsmæssig, da den ultimativt vigtigste faktor for 

respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse var god mad (jf. figur 9, s. 58). Som 

tidligere konkluderet, er der et stort potentiale i at brande København på baggrund af 

kulinariske oplevelser. Dette understreger et presserende behov for at brande København med 

udgangspunkt i madoplevelser i langt højere grad end nu og tidligere, hvilket den kvantitative 

indholdsanalyse af Visit Copenhagens sociale medier på ingen måde afspejler. Man må tage 

højde for, at målgruppen ikke kun er påvirket af Wonderful Copenhagens branding af de 

københavnske madoplevelser, men ifølge Stabler (1999) i høj grad også af både medier, 

uddannelse, rygter, oplevelser, socioøkonomiske karakteristika, motivationer, opfattelser, 

psykologiske karakteristika samt marketing fra andre turistorganisationer. Alligevel kan man 

argumentere for, at Wonderful Copenhagen langt fra bidrager til at udnytte potentialet i at 

brande København som en kulinarisk turistdestination på de sociale medier. 
 

Wonderful Copenhagen prioriterer tre af de øvrige kernefortællinger markant højere end 

fortællingen om Det danske køkken på trods af, at efterspørgslen på de relaterede faciliteter er 

betydeligt lavere blandt respondenterne (jf. figur 9, s. 58). At Wonderful Copenhagen 

prioriterer Eventyrlige København relativt højt på de sociale medier kan dog forsvares ud fra, 

at den primære motivationsfaktor ifølge Visit Denmarks undersøgelse er historiske og 

kulturelle oplevelser (Nielsen, 2014). Man kan ligeledes forsvare Wonderful Copenhagens 

høje prioritering af historien om Bæredygtige København på de sociale medier ud fra, at 

grønne områder og bæredygtighed er den eneste parameter, hvor København udmærker sig i 

forhold til de fire konkurrerende storbyer (jf. figur 9, s. 58). Paris, London og Barcelona lever 

ikke op til respondenternes efterspørgsel på grønne områder og bæredygtighed i storbyer, 

hvorfor dette er en vigtig point of difference for Københavns destination brand, der skaber 

unikhed. Trods dette kan man stadig konkludere, at prioriteringen af indholdet på Visit 

Copenhagens sociale medier er skæv i forhold til efterspørgslen og turistens ændrede 

karakteristika.  
 

Delkonklusion  

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem kernefortællingen om Det danske køkken, den 

overordnede fortælling om København og de øvrige kernefortællinger. Den overordnede 

fortælling om København har et stort fokus på beskrivelsen af de lykkelige københavnere og 
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det danske velfærdssamfund. Der findes ingen turistbilleder blandt brand-elementerne, men 

derimod billeder af de lokale. Både disse billeder og et fokus på bæredygtighed i beskrivelsen 

bidrager til brandets unikhed og ønskværdighed. Desuden er der i beskrivelsen af København 

fokus på nogle af byens kontraster: eventyrsformat vs. innovation samt afslappet vs. 

sofistikeret, der også bidrager til brandets unikhed og ønskværdighed gennem følelses- og 

oplevelsesbaserede billeder. Dog lever Wonderful Copenhagens udvælgelse af 

brandelementer i den overordnede fortælling ikke op til ønskværdigheden eller unikheden i 

relation til fortællingen om mad, da den overordnede beskrivelse af København kun berører 

emnet én gang med ordet “maden”.  
 

Vores kvantitative indholdsanalyse afspejlede samme nedprioritering af fortællingen om Det 

danske køkken på de sociale medier, der primært har fokus på tre af de fem kernefortællinger: 

Eventyrlige København, Bæredygtige København og Dansk design og arkitektur. Wonderful 

Copenhagen bidrager dermed langt fra til at udnytte potentialet i at brande København som en 

kulinarisk turistdestination på de sociale medier, og dermed anerkender de ikke turistens 

ændrede behov. 

 

6.1.3 Fortællingen om Det danske køkken 

I det følgende afsnit vil vi analysere Wonderful Copenhagens (2016e) kernefortælling om Det 

danske køkken for at få en dybere forståelse af organisationens strategiske syn på byens 

potentiale, når det kommer til kulinariske oplevelser. Ligesom i forrige analyseafsnit vil vi 

vurdere de udvalgte brandelementer i forhold til ønskværdighed, unikhed og 

leveringsdygtighed (Kouris, 2009). Desuden vil vi inddrage Østergaards (2005) teori om 

økonomisk, kulturel og social kapital, Lipovetskys (2005) teori om den hypermoderne 

forbruger samt Pine & Gilmore (2009) og Bærenholdt & Sundbos (2009) teori om 

oplevelsesøkonomi. 
 

I fortællingen om Det danske køkken beskrives råvarerne først og fremmest med attributterne 

“Årstidens” og “Økologisk” (Wonderful Copenhagen, 2016e). Disse attributter skaber 

relevans og værdi for forbrugeren, idet begge umiddelbart kan relateres til bæredygtighed, 

som efterspørges af turisten (jf. figur 9, s. 58). Efterspørgslen på bæredygtighed underbygger 

Lipovetskys (2005) teori om den hypermoderne forbruger, som i stigende grad er 

ansvarsbevidst og anser tid som noget af det dyrebareste i verden. Råvarer i sæson tillægges 
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således en særlig eksklusivitet for forbrugeren på grund af et tidsbegrænset udbud af 

råvarerne. De valgte faciliteter og attributter afspejler altså både ønskværdighed og 

leveringsdygtighed. Netop bæredygtighed er en parameter, som København skiller sig ud på 

(jf. figur 9, s. 58), og dermed afspejler elementerne også unikhed. Samtidig er bæredygtighed 

fokus i én af de fire andre kernefortællinger (Wonderful Copenhagen, 2016f), hvorfor dette 

element stemmer godt overens med konteksten. Wonderful Copenhagen formår dog ikke i 

fortællingen at koble attributterne og faciliteterne til fordele, følelses- og oplevelsesbaserede 

billeder, og således bliver bæredygtighed ikke fremhævet som en tydelig point of difference. 

Det danske køkken beskrives af Wonderful Copenhagen (2016e) også i kraft af attributten 

“Nyskabende”, hvilket kan relateres til innovation, som i stigende grad efterspørges af den 

understimulerede forbruger. Dermed kan man argumentere for, at attributten er ønskværdig. 

Igen formår Wonderful Copenhagen dog ikke at underbygge innovation som en point of 

difference gennem øvrige brand-elementer.  

 

Fortællingen beskriver yderligere, at man på københavnske restauranter generelt får: “høj 

kvalitet” og en “uhøjtidelig restaurantoplevelse” (Wonderful Copenhagen, 2016e). Dette 

udgør relevante attributter, som stemmer overens med, at det i dag ikke kun er forbrugere med 

høj kulturel kapital, som efterspørger gastronomiske oplevelser (Østergaard, 2005), hvilket 

bidrager til både ønskværdigheden, leveringsdygtigheden og unikheden. Det uhøjtidelige kan 

samtidig relateres til den overordnede fortælling om København i kraft af beskrivelsen af en 

afslappet livsstil. I beskrivelsen af kernefortællingen om Det danske køkken lægges der stor 

vægt på det Ny Nordiske Køkken. Af faciliteter nævnes særligt Noma men også Københavns 

mange Michelin- og Bib Gourmand-restauranter, som kombinerer attributterne “prisvenligt” 

og “høj kvalitet” (Wonderful Copenhagen, 2016e). Her tager Wonderful Copenhagen højde 

for, at gastronomiske oplevelser i København ikke kun er forbeholdt folk med høj økonomisk 

kapital (Troelsø, 2015), hvilket bidrager til leveringsdygtigheden.  
 

Det Ny Nordiske Køkken beskrives af Wonderful Copenhagen (2016e) som som værende et 

“nutidigt lokalt køkken med international appel” med fokus på primært at bruge de 

ressourcer, der er tilgængelige i det nordiske spisekammer: “Årstidens grøntsager, lokalt 

fangede fisk og saltet eller røget fisk og kød“. Her er der altså stort fokus på faciliteter og 

attributter, som i kraft af efterspørgslen på lokale og sæsonbetonede madoplevelser er 
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ønskværdige. I tidligere analyse (s. 68) kunne vi konkludere, at Noma og det Ny Nordiske 

Køkkens værdier i høj grad afspejler forbrugernes ændrede behov i kraft af dets fokus på 

innovation, bæredygtighed og nydelse. Elementerne er dermed også unikke og 

leveringsdygtige. Wonderful Copenhagen formår dog ikke i fortællingen at koble attributterne 

og faciliteterne til fordele, følelses- og oplevelsesbaserede billeder, således at de relevante 

points of difference, som det Ny Nordiske Køkkens værdier udgør, tydeliggøres. I tidligere 

analyse (s. 68) forklarer vi desuden, hvordan modningen og rodfæstelsen af det Ny Nordiske 

Køkken har betydet, at der i stigende grad bliver plads til restauranter og spisesteder med 

internationale køkkener. Wonderful Copenhagen (2016e) beskriver netop dette i fortællingen 

om Det danske køkken ved, at der findes restauranter i alle prisklasser, som uanset hvilket 

verdenskøkken, der tages afsæt i: “sætter en ære i at servere friske råvarer - ofte med fokus 

på bæredygtighed”, hvilket således bidrager til elementernes leveringsdygtighed, 

ønskværdighed og unikhed.  
 

København beskrives af Wonderful Copenhagens (2016e) i fortællingen om  Det danske 

køkken som “et af de foretrukne gastronomiske rejsemål”. Her er der gennem attributten 

“foretrukne” fokus på, at dansk mad er anerkendt og populært. I tidligere analyse (jf. figur 

11, s. 71) fandt vi, at potentielle turister kun i lav grad efterspørger madoplevelser, der kan 

karakteriseres med attributten anerkendt/populær. Dette underbygger teorien om, at 

postmodernismens forbrug med fokus på social iscenesættelse er forældet i det hypermoderne 

samfund (Lipovetsky, 2005), hvor forbrugeren i stedet søger unikke oplevelser frem for 

populære oplevelser (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Samtidig fandt vi, at forbrugeren ikke 

længere ønsker at blive set som en turist men efterspørger i stigende grad lokale oplevelser. 

Dette er altså ikke er et element, som bidrager til ønskværdigheden og unikheden.  
 

Den næste del af fortællingen tager udgangspunkt i faciliteterne “hotdogs” og “smørrebrød”. 

Disse beskrives som en del af det “traditionelle” danske køkken  (Wonderful Copenhagen, 

2016e). I tidligere analyse (jf. figur 11, s. 71) kunne vi konkludere, at folk kun i lav grad 

efterspørger attributten traditionel, hvilket blandt andet afspejler den individualisering, som 

medvirker til, at forbrugerne løsriver sig fra traditioner som fast holdepunkt (Bærenholdt & 

Sundbo, 2009). Denne attribut er altså ikke relevant eller værdiskabende for forbrugerne og 

udgør dermed ikke et ønskværdigt element i historien om Det danske køkken. Dog er der i 

fortællingen også fokus på udviklingen, som har medført, at disse faciliteter i dag også kan 
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beskrives med attributterne “genoplivet” og “innovation” (Wonderful Copenhagen, 2016e). 

Disse attributter er ønskværdige, da innovation efterspørges af potentielle turister (jf. figur 9, 

s. 58). Dermed tillægges de ellers irrelevante faciliteter en grad af ønskværdighed gennem 

attributterne. Smørrebrød beskrives ydermere af Wonderful Copenhagen (2016e) som: “et 

foretrukket frokostvalg blandt unge hippe danskere”. Billedet af den lokale, hippe dansker 

kan betragtes som ønskværdigt og unikt ud fra tidligere argumentation om, at turister 

efterspørger det lokale og det autentiske, og at befolkningen generelt ifølge Visit Denmarks 

undersøgelse udgør en af de primære motivationsfaktorer for at rejse til København (Nielsen, 

2014).  
 

Den sidste del af fortællingen tager udgangspunkt i faciliteterne “gadekøkken” og 

“fusionsbarer”. Herunder nævnes Torvehallerne, som beskrives som en “luksusudgave af et 

traditionelt madmarked” og “en af de mest populære madsteder i København” og 

Copenhagen Street Food på Papirøen, der beskrives som “et samlingspunkt for madører i 

København” som sælger “billig gademad” (Wonderful Copenhagen, 2016e). Wonderful 

Copenhagen tager hermed højde for både leveringsdygtigheden og ønskværdigheden, idet de 

anerkender, at der bør være et udbud af madoplevelser til en bred målgruppe uanset dennes 

kulturelle og økonomiske kapital. Dog kan man argumentere for, at fokus i for høj grad er på 

at beskrive de udvalgte faciliteter gennem attributter, frem for at faciliteterne supporterer 

relevante attributter, som Kouris (2009) ellers anbefaler. Dette er et generelt problem i 

fortællingen som bevirker, at fortællingen bliver statisk og ufleksibel. At de beskriver 

Torvehallerne som populært stemmer ikke overens med, at potentielle turister, som tidligere 

nævnt, ikke efterspørger populære oplevelser, og dermed bidrager dette element ikke til 

ønskværdigheden. Copenhagen Street Food på Papirøen beskrives derimod af Wonderful 

Copenhagen (2016e) som “et samlingspunkt for madører”, hvilket skaber et 

oplevelsesbaseret billede, som beskriver, at oplevelsen er for madinteresserede, hvilket skaber 

en fordelagtig mulighed for identifikation hos modtageren. 

Fusionsbarerne beskrives som “en af de nyeste trends i København”, hvor mad og cocktails 

serveres på mindre steder til sent (Wonderful Copenhagen, 2016e). Dette relaterer sig til 

innovation i kraft af attributterne “nyeste” og “trends”, hvilket er ønskværdige elementer 

sammenholdt med efterspørgslen på netop disse attributter (jf figur 10, s. 69).  
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6.1.4 Wonderful Copenhagens strategiske fokus på events 

Wonderful Copenhagen (2014a) har som en del af deres strategi fokus på at styrke den 

internationale profil ved at lave færre men større tematiserede og eventbårne kampagner på 

deres nærmarkeder Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien. Et af hovedstadens store 

events, som Wonderful Copenhagen vil arbejde på at styrke, er Copenhagen Cooking & Food 

Festival. Fokus er i den forbindelse at tiltrække flere udenlandske turister til festivalen 

(Wonderful Copenhagen, 2014a). Wonderful Copenhagens eksterne kommunikation tager 

ifølge projektleder Tina E. Steiwer ofte udgangspunkt i konkrete events som for eksempel 

Copenhagen Cooking & Food Festival (interview, bilag g2, s. 180, l. 4). Steiwer udtaler 

desuden, at events skaber en kontekst, som brandingen og kommunikationen kan lægge sig op 

ad: “noget vi kan lægges os i samme kontekst af, og det gør det jo altid nemmere, når der er 

nogle andre, der fortæller historien, at man så går ind og blander sig i den diskussion” 

(interview, bilag g2, s. 183, l. 28-32).  
 

Copenhagen Cooking er en festival, der er vokset ud af Wonderful Copenhagen, og som har 

eksisteret i 11 år (interview, bilag f2, s. 168, l. 4-5). For nogle år siden blev festivalen juridisk 

uafhængig af Wonderful Copenhagen, selvom den stadig støttes økonomisk af organisationen. 

I 2015 fusionerede Copenhagen Cooking med Food Organisation of Denmark (Copenhagen 

Cooking, 2015). Festivalen præsenterer et nyt tema fra år til år, og i 2016 er årets tema 

“Breaking the New”, hvilket afspejler en tankegang om, at København ikke kan hvile på 

laurbærerne, men igen og igen skal manifestere sig som gastronomisk højborg i kraft af byens 

innovative og nyskabende identitet (interview, bilag f2, s. 172, l. 15-22). Når festivalen har 

valgt dette tema, kan kan argumentere for, at de har forstået den høje konkurrence og 

Københavns position, som kræver modig nytænkning og konstant udvikling, så brandet ikke 

bliver forældet eller irrelevant for turisten. Samtidig stemmer temaet rigtig godt overens med 

Wonderful Copenhagens fokus i brandingen af København som kulinarisk turistdestination, 

hvilket er fordelagtigt. 

 
Delkonklusion  

Elementerne i fortællingen om Det danske køkken lever overvejende op til kravene om 

leveringsdygtighed, unikhed og ønskværdighed, og derudover stemmer de overens med den 

overordnede fortælling om København. Dog beskrives Det danske køkken også i kraft af sin 

anerkendelse, popularitet og traditionelle restauranter, hvilket ikke er ønskværdige elementer. 
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De udvalgte attributter supporterer i højere grad faciliteterne end omvendt, hvilket ikke er 

fordelagtigt, da det medvirker til at gøre fortællingen mindre fleksibel. Overordnet er 

fortællingen meget fokuseret på faciliteter og attributter frem for fordele, følelsesbaserede og 

oplevelsesbaserede billeder. Samspillet mellem de præstationsbaserede billeder har stor 

betydning for, om der skabes nogle tydelige points of difference, som kan supportere fordele, 

følelses- og oplevelsesbaserede billeder. Dette undergraver generelt ønskværdigheden, 

unikheden og leveringsdygtigheden i de udvalgte brand-elementer.  
 

Wonderful Copenhagens primære aktivitet inden for gastronomi er Copenhagen Cooking & 

Food Festival, hvilket afspejler organisationens strategi, der har blandt andet har fokus på at 

styrke Københavns destination brand gennem events. “Breaking the New” er festivalens tema 

anno 2016, hvilket afspejler en tankegang om, at København kontinuerligt skal manifestere 

sig som gastronomisk højborg i kraft af byens identitet. Dette tema tyder på en anerkendelse 

af den høje konkurrence og Københavns konkurrenceposition, som kræver modig nytænkning 

og konstant udvikling, så brandet ikke forældes. 

 

6.2 Wonderful Copenhagens digitale strategi 

Wonderful Copenhagen tager i deres arbejde med brandingen af København udgangspunkt i 

forbrugernes digitale rejse (interview, bilag g2, s. 185, l. 26-30) og har i deres eksterne 

kommunikation fokus på digitale platforme og sociale medier som grundlag for deres 

nærmarkedsføring (Wonderful Copenhagen, 2014a). Dette fokus forklares ud fra 

en  vurdering af, at den rejsende i stigende grad inddrager digitale og sociale medier i alle 

stadier af en rejse (Wonderful Copenhagen, 2014b). Vi har derfor valgt at fokusere på, 

hvordan Wonderful Copenhagen kommunikerer specifikt gennem sociale medier. I den 

sammenhæng er det relevant at undersøge den strategi, der ligger til grund for denne 

kommunikation.  
 

Vores analyse af Wonderful Copenhagens digitale strategi er baseret på organisationens 

analyse af den digitale rejsende (Wonderful Copenhagen, 2014b), hvilket sammen med vores 

kvalitative interviews med to af organisationens medarbejdere (bilag e2 s. 160; bilag g2, s. 

178) danner det empiriske grundlag. Vi vil sammenholde dette med teori om 

oplevelsesøkonomi af Bærenholdt & Sundo (2009) og Pine & Gilmore (2009) samt teori om 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 90 

det hypermoderne samfund af Lipovetsky (2005). Derudover vil vi i analysen inddrage 

Edelmans (2010) teori om digital branding og Novellis (2005) teori om nicheturisme.  
 

Wonderful Copenhagen (2014b; 2014c) konkluderer overordnet, at digitale og sociale medier 

benyttes af rejsende både før, under og efter rejsen til følgende: planlægning, identifikation, 

tryghed og kontrol. Ifølge analysen planlægger alle storbyrejsende i mere eller mindre grad 

deres rejse. Til- og fravalg i planlægningen sker ifølge Wonderful Copenhagen primært ud fra 

interesser, og i den proces benytter turisterne sig af sociale platforme, hvor de søger inputs, 

som de kan identificere sig med. Dette beskrives som en del af turistens forsøg på selv at 

designe den oplevelse, som de ønsker og forventer. Her bruges de sociale medier som en slags 

præventiv kvalitetskontrol, hvilket skaber tryghed for turisten i beslutningsprocesen 

(Wonderful Copenhagen, 2014b; Wonderful Copenhagen 2014c). Dette underbygger Pine & 

Gilmores (2009) teori om oplevelsesdesign, der argumenterer for, at den gode oplevelse 

blandt andet er afhængig af en mindskning af forskellen mellem det, forbrugeren stiller sig 

tilfreds med og det, forbrugeren nøjagtig ønsker. Sociale medier er i den forbindelse 

medvirkende til, at rejsende i stigende grad er i stand til selv at planlægge og sammensætte 

deres rejse og oplevelse (Skift, 2016).  
 

Wonderful Copenhagen argumenterer for, at det er problematisk at anskue storbyrejsende som 

en samlet og homogen gruppe, da de har mange forskellige interesser og forventninger til, 

hvad den gode storbyrejse indebærer. Definitionen af målgruppen bør ifølge Wonderful 

Copenhagen (2014b): “ikke alene tænkes i henhold til klassiske demografiske karakteristika 

som køn, alder, nationalitet mv., men i høj grad i henhold til interesser og behov”. Denne 

pointe underbygger Bærenholdt & Sundbos (2009) teori om, at oplevelser ikke kun skabes af 

afsenderen, men derimod opstår i mødet med individet. Forbrugere baserer ifølge Bærenholdt 

& Sundbo (2009) deres forbrug på et individualistisk værdigrundlag, der knytter sig til et 

behov for selvrealisering, som tager udgangspunkt i, hvordan ‘produktet’ skaber værdi for 

deres livsprojekt. Det er altså nødvendigt, at Wonderful Copenhagen forholder sig til, at 

forbrugeren ikke kun identificerer sig med interesser, men også med mål, som stemmer 

overens med den enkeltes livsprojekt. Denne tilpasning til kundernes individuelle behov bør 

tage udgangspunkt i en respons på kundens ønsker og ikke i et så varieret udbud som muligt, 

hvilket af Pine & Gilmore (2009) betegnes som massetilpasning. Den rejsendes længsel efter 

specifikke oplevelser, i dette tilfælde i relation til en storbyrejse, baseres ifølge på Bærenholdt 
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& Sundbo (2009) på minder om gode oplevelser og forventninger om fremtidige oplevelser, 

som kan skabe en intens følelsesmæssig relation. Dette kan være med til at forklare 

Wonderful Copenhagens pointe om, at forbrugerens forventninger bør tages i betragtning i 

brandingen af København. Ud fra denne forståelse er det fordelagtigt gennem brandingen af 

en destination at opbygge positive forventninger om en fremtidig oplevelse hos den 

potentielle turist, men samtidig også at sikre positive minder om oplevelsen.  
 

Turister i dag ønsker at opleve noget autentisk og noget, der er lidt udover det sædvanlige 

(interview, bilag g2, s. 182, l. 30-31), og den rejsende ser helst ikke sig selv som turist men 

derimod højst som besøgende (interview, bilag e2, s. 164, l. 36-37). Wonderful Copenhagens 

(2014b) strategiske kommunikation på de digitale medier søger derfor “at få København og 

byens tilbud til turister til at fremstå unikke og ikke for alment tilgængelige”. Dette syn på 

turisten underbygger teorierne om, at forbrugeren ikke vil anskues som et rationelt handlende 

og forudsigeligt individ (Bærenholdt & Sundbo, 2009), og at forbrugeren søger autentiske 

oplevelser (Pine & Gilmore, 2007). Derfor foretrækker turisten i dag at blive opfattet som et 

individ frem for en masseturist, hvilket Wonderful Copenhagen (2014b) netop lægger vægt på 

i deres strategi. Dog er det relevant at pointere, at forbrugere ikke efterspørger oplevelser, 

som er unikke i sig selv, men derimod oplevelser der er unikke i kraft af, at de er brugbare og 

relevante for den enkelte forbruger (Bærenholdt & Sundbo, 2009).  
 

Wonderful Copenhagen (2014b) arbejder i deres digitale strategi med at give København flere 

‘ansigter’ eller identiteter og fokuserer på at lade nicher drive massen. Disse forskellige 

ansigter udgøres af organisationens fem kernefortællinger (interview, bilag g2, s.178, l. 28 – 

179, l. 6). Denne strategi underbygger Novellis (2005) teori om, at nicheturisme kan være en 

konkurrencemæssig strategi for en virksomhed, der forsøger at imødekomme nichemarkedets 

særlige behov og interesser for at differentiere sig. Man kan dog argumentere for, at 

Wonderful Copenhagens tilgang til nichestrategien bygger på et forsimplet grundlag, idet 

nicherne udelukkende er baseret på turisternes fælles interesser som for eksempel mad: “vi 

tager udgangspunkt i interessen mad, når vi markedsfører os” (interview, bilag g2, s. 182, l. 

6-7), “interessen driver, og det er det, der er udgangspunktet” (interview, bilag g2, s. 182, l. 

25-26). Da vi i interviewet spurgte Steiwer, om de har defineret eller beskrevet en eller flere 

nichemålgrupper, som rejser efter madoplevelser, svarede hun: “Det er noget vi gør, men ofte 

så bliver det lidt mere bredt” (interview, bilag g2, s. 182, l. 14-15). 
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Forbrugerens berøringspunkter med brandet er ikke nødvendigvis primære. De kan både 

inkludere kanaler, som brandet har kontrol over, men også kanaler som brandet ikke har 

kontrol over, såsom word of mouth, som i dag ofte er den vigtigste influent på en 

købsbeslutning (Edelman, 2010). Det samme gælder for Wonderful Copenhagen og deres 

styring med København som brand, og det lader ifølge analysen til, at organisationen 

anerkender disse forhold og deres betydning for brandingen. Wonderful Copenhagen (2014, 

b) konkluderer nemlig, at den rejsende ikke længere kun er forbruger af information, men at 

vedkommende også er medvirkende til at producere og distribuere indhold og information, 

hvilket gør, at en masse brugergeneret indhold i stigende grad er tilgængeligt. Det betyder 

ifølge analysen, at når turister søger information om rejser, behøver de ikke nødvendigvis at 

benytte etablerede kanaler - tværtimod søger de i høj grad inspiration og information i deres 

gennem de sociale medier. Behovet for at vedligeholde relationer og indgå i fællesskaber 

dækkes i høj grad gennem sociale medier, hvor forbrugeren har mulighed for at dele 

informationer og oplevelser med sit sociale netværk (Wonderful Copenhagen, 2014b). Den 

rejsende tager relationerne med sig i kraft af de digitale medier, hvorfor interaktionen med 

brandet ikke kun foregår før, men også under og efter rejsen (Wonderful Copenhagen, 2014c). 

Dette underbygger Edelmans (2010) teori om, at stadierne evaluering og advokering i 

stigende grad er vigtige i forbrugerens beslutningsrejse. Wonderful Copenhagen (2014b; 

2014c) anerkender altså som Stabler (1999), at destinationens image bliver påvirket af 

forskellige faktorer, og måske i dag i særlig høj grad af forbrugernes netværk gennem sociale 

medier. Dette underbygges af, at de oplevelser eller berøringspunkter, som forbrugeren har 

med et brand er vokset betydeligt med fremkomsten af digitale og sociale medier (Edelman, 

2010). Man kan i den forbindelse yderligere argumentere for, at den sociale kapital som 

omtalt af Østergaard (2005) er blevet et mere komplekst begreb i kraft af sociale medier, 

hvilket er et fænomen, der bør tages højde for i brandingen af en destination.  
 

De sociale medier hjælper ifølge analysen den rejsende til at træffe de rigtige valg og dermed 

være mere effektiv og mindske tidsspilde, hvilket medvirker til tryghed. Analysens resultater 

viser desuden, at storbyrejsen ofte er af kortere varighed end andre rejser, og derfor involverer 

denne type rejse oftere specifik planlægning, fordi man som rejsende vil have mest muligt ud 

af opholdet (Wonderful Copenhagen, 2014b). Disse behov afspejler netop den hypermoderne 

forbrugers forhold til tid som noget af det dyrebareste i verden (Lipovetsky, 2005). Det er 
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bemærkelsesværdigt, at begrebet tryghed i Wonderful Copenhagens analyse (Wonderful 

Copenhagen, 2014b) anvendes i forbindelse med vendingerne effektivitet og at mindske 

tidsspilde, hvilket hænger sammen med forbrugernes behov for selvrealisering. Tryghed 

relateres dermed til understimulering og ikke kun overstimulering som i den klassiske 

behovsorientering, hvilket underbygger Bærenholdt & Sundbos (2009) teori om, at 

understimulering i dag ser ud til at være den vigtigste motivationsfaktor i købsbeslutningen i 

mange forbrugshandlinger. Således afspejler Wonderful Copenhagens (2014b) analyse, 

hvordan forbrugerens behov har rykket sig - måske endda i højere grad end hvad Bærenholdt 

& Sundbo (2009) anerkender.  

 
Delkonklusion  

Wonderful Copenhagen anerkender i deres digitale strategi, at turister i dag søger oplevelser, 

der skaber værdi for dem ud fra deres individuelle behov og interesser. Desuden anerkender 

organisationen i høj grad, at forbrugerens behov har ændret sig markant, og det er interessant, 

at tryghed i dag relateres til understimulering frem for overstimulering. Selvom Wonderful 

Copenhagen anerkender, at turister i dag søger unikke og autentiske oplevelser, er det vigtigt 

at pointere, at relevansen i høj grad er relateret til den enkeltes værdier og livsprojekt. Som 

følge af udviklingen af de sociale medier, er den sociale kapital samtidig blevet et mere 

komplekst begreb. Ud fra ovenstående analyse og argumenter kan man konkludere, at 

Wonderful Copenhagens digitale strategi illustrerer et lidt forsimplet syn på de komplekse 

behov, som forbrugere gennem sociale medier søger at dække. Brugen af de sociale medier 

rækker altså ud over planlægning, identifikation, tryghed og kontrol, som Wonderful 

Copenhagen definerer som de vigtigste parametre. Ydermere kan man argumentere for, at 

organisationen arbejder ud fra en simplificeret tilgang til segmentering og nichestrategi, idet 

interessen for mad ikke længere kun tilhører en niche. 

 

6.3 Wonderful Copenhagens kommunikation på de sociale medier 

Vi vil nu undersøge nærmere, hvordan Wonderful Copenhagen rent faktisk kommunikerer 

historien om Det danske køkken på Visit Copenhagens sociale medier gennem en kvalitativ 

indholdsanalyse. Vi vil undersøge, om kommunikationen tager udgangspunkt i brand-

elementer, som er beskrevet i kernefortællingen om Det danske køkken. I den forbindelse vil 

vi vurdere, om disse elementer lever op til ønskværdighed, unikhed og leveringsdygtighed, 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 94 

hvilket Kouris (2009) definerer som de vigtigste kriterier for succesfuld destination branding. 

Dette udgør den første del af analysen. I den anden del af analysen vil vi analysere de 

kommunikative virkemidler, som bliver brugt i kommunikationen på de sociale medier. 

Denne kvalitative indholdsanalyse vil inddrage teori om indholdsstrategi på sociale medier af 

Haug (2014). Empirien i analysen udgøres af opslag på Visit Copenhagens sociale medier, 

Instagram og Facebook (bilag k, s. 194; bilag l, s. 200) samt Wonderful Copenhagens (2016e) 

kernefortælling om Det danske køkken. 
 
 

6.3.1 Indhold på Visit Copenhagens sociale medier relateret til fortællingen om Det danske 

køkken 

Den kvantitative undersøgelse (bilag i, s. 191) viser, at i alt 11 opslag ud af de 176 opslag på 

Instagram relaterer sig helt eller delvist til kernefortællingen om Det danske køkken. Ud af de 

11 opslag har to fokus på morgenmad og te/kaffe, to på kaffe; et på en lille dagligvarebutik; et 

på hjemmelavet snaps og smørrebrød i en moderniseret gourmet-udgave; et på en konditor, et 

på et fusioneret spisested med dansk øl og japansk suppe; et på nomineringen af Danmarks 

bedste bøfsandwich, og sidst men ikke mindst har to opslag fokus på restauranter, som 

tilbyder gastronomiske oplevelser (bilag k, s. 194).  

De to opslag, som tager udgangspunkt i morgenmad, viser nogle nytænkende 

sammensætninger af råvarer i en morgenmadsanretning, hvor grøntsager spiller en stor rolle 

(bilag k). Dermed kan man argumentere for, at der indirekte gennem det visuelle skabes 

associationer til friske råvarer, bæredygtighed og innovation, hvilket karakteriseres som 

ønskværdige og unikke elementer i kernefortællingen (jf analyse s. 84-85). Det samme gælder 

indholdet i det opslag, som har fokus på hjemmelavet snaps og smørrebrød i en moderniseret 

gourmet-udgave, da smørrebrød i en “genoplivet” udgave netop er et af de udvalgte elementer 

i brandingen (jf analyse s. 87), der delvist skaber relevans. Det nytænkende element findes 

også i opslaget om et fusioneret spisested, der kan relateres direkte til elementet om 

fusionsbarer i fortællingen om Det danske køkken (Wonderful Copenhagen, 2016e). 
 

De opslag, som har fokus på gastronomiske restaurantoplevelser, kan begge relateres til 

elementer i kernefortællingen om Det danske køkken (Wonderful Copenhagen, 2016e), der 

relaterer sig til det Ny Nordiske Køkken, hvilket vi argumenterer for lever op til både 

unikheden, ønskværdigheden og leveringsdygtigheden (jf. tidligere analyse, s. 85-87). I det 
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ene af opslagene er fokus på billedet og delvist i teksten dog ikke primært på maden, men 

derimod på indretningen i restauranten (bilag k, s. 194). Indholdet i dette opslag kan dermed 

både relateres til Wonderful Copenhagens kernefortælling om Dansk design og arkitektur 

(Wonderful Copenhagen, 2016d) og kernefortællingen om Bæredygtige København 

(Wonderful Copenhagen, 2016f), hvilket viser at indholdet passer ind i den overordnede 

fortælling om København. 
 

Opslaget som har fokus på den lille dagligvarebutik (bilag k, s. 194) kan relateres til 

fortællingen om Eventyrlige København (Wonderful Copenhagen, 2016g) og passer altså også 

ind i den overordnede fortælling om København, hvor byen beskrives som ”en by i 

lommeformat”(Wonderful Copenhagen, 2016c). Fokus er dog igen ikke på maden i dette 

opslag, men på størrelsen af butikken (bilag k, s. 194). Indholdet er dermed ikke baseret på 

elementer fra fortællingen om Det danske køkken, hvorfor det ikke kan karakteriseres som 

værdiskabende i denne sammenhæng. Man kan argumentere for, at de opslag, der relaterer sig 

primært til andre kernefortællinger, bidrager til unikheden og leveringsdygtigheden, men altså 

i en anden kontekst end den kulinariske. 

 

De to opslag, som har fokus alene på kaffe, er ligeledes ikke med til at skabe relevant værdi i 

relation til kernefortællingen om Det danske køkken (Wonderful Copenhagen, 2016e). Kaffe 

er ikke et element i kernefortællingen, og desuden kan man argumentere for, at kaffe ikke 

medvirker til at differentiere Københavns destinations brand og skabe unikhed, men derimod 

nærmere agerer som en point of parity. Derfor kan man argumentere for, at det ikke burde 

vægte så tungt i prioriteringen af indhold. 

Overordnet fornemmer man et overordnet fokus på høj kvalitet i alle opslagene, der kan 

relateres til fortællingen om Det danske køkken (Wonderful Copenhagen, 2016e), både 

gennem tekstelementer som "Danmarks bedste (...)" (bilag k, s. 194) og det visuelle udtryk 

særligt i form af billedernes professionelle karakter. 
 

På Visit Copenhagens Facebook-side figurerer kun fire opslag i perioden, der kan relateres til 

kernefortællingen om Det danske køkken (bilag l, s. 200). To af disse opslag omhandler to 

internationale mediers kåring af København som en af de bedste kulinariske destinationer. 

Billederne som er tilknyttet linket i opslaget viser ikke noget, der relaterer sig til mad, men 

derimod Amalienborg/Marmorkirken og Nyhavn (bilag l, s. 200). 
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Et andet opslag fortæller om WeFood (et nyt supermarkedskoncept baseret på at mindske 

madspild), og hvordan konceptet har fået succes (bilag l, s. 200). Opslaget relaterer sig 

primært til fortællingen om det Bæredygtige København (Wonderful Copenhagen, 2016f), 

hvorfor madfortællingen drukner lidt i denne sammenhæng. Det sidste opslag viser et unikt 

hotel på Vesterbro i København, der kun har et værelse og en lille café (bilag l). Opslaget 

passer godt ind i sammenhængen med fortællingen om det Eventyrlige København 

(Wonderful Copenhagen, 2016g), men fokus er igen ikke på madfortællingen. 
 
 

6.3.2 Virkemidler i kommunikationen på de sociale medier 

Haug (2014) har opstillet en række kriterier for det gode indhold på sociale medier, og med 

udgangspunkt i disse kriterier vil vi nu analysere virkemidlerne i Wonderful Copenhagens 

kommunikation på Visit Copenhagens sociale medier. 

Generelt er der for lange mellemrum mellem opslagene, der relaterer sig til fortællingen om 

Det danske køkken - helt op til to måneder på Instagram-profilen (bilag k, s. 194). 

Kommunikationen om emnet er altså langt fra konsekvent, som Haug (2014) ellers anbefaler. 

Hermed kan man argumentere for, at indholdet til dels ikke lever op til kriteriet om god 

timing. Da det ikke er muligt at se tidspunktet på dagen for opslagene, er det ikke muligt at 

kommentere på timingen i forhold til brugerens hverdag.  
 

Copenhagen Cooking og Food Festival afholdes i august hvert år. Det er vigtigt, at 

kommunikationen om brandet på de sociale medier opdateres løbende (Haug, 2014), og i den 

sammenhæng at festivalens relevans bibeholdes, også når den ikke er aktuel. Dette betyder, at 

det ikke er nok, at der kommunikeres om den én gang om året lige op til og umiddelbart efter 

afholdelsen. En analyse lavet af Visit Denmark (Nielsen, 2014) viser, at over halvdelen af 

storbyturisterne fra Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland og USA traf rejsebeslutningen 

1-3 måneder før afrejsen til København. En femtedel af samme målgruppe traf derimod 

beslutningen hele 3-6 måneder før (Nielsen, 2014). Hvis man i Wonderful Copenhagen 

ønsker at tiltrække turister på baggrund af Copenhagen Cooking & Food Festival, hvilket er 

ambitionen (bilag e2, s. 165, l. 34-37), bør fokus på netop dette event i kommunikationen på 

de sociale medier intensiveres 1-6 måneder op til afholdelsen. Man kan ud fra dette 

argumentere for, at det er relevant at stille spørgsmålstegn ved, at ingen af opslagene hverken 
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på Instagram eller Facebook i den observerede periode relaterer sig til Copenhagen Cooking 

& Food Festival.  
 

Når Wonderful Copenhagen på Visit Copenhagens Instagram-profil henviser direkte til de 

specifikke restauranter eller steder ved brug af tags (@) (bilag k, s. 194), har det en brugbar 

effekt for brugeren. Dermed lever indholdet til dels op til kriteriet om, at det skal hjælpe folk 

til at gøre noget (Haug, 2014). Dels kan vedkommende nemmere planlægge sin rejse, og dels 

kan brugeren finde andet indhold delt af andre, der har benyttet samme tag. Der findes dog 

ingen hashtags (#) i de specifikke opslag (bilag k, s. 194), hvilket ellers også kan være 

brugbart, hvis man vil opfordre andre til at dele indhold om et særligt emne. 

Kommunikationen på de sociale medier bør facilitere, at indholdet kan fortælles videre af 

brugerne (Haug, 2014). Generelt opfordrer Wonderful Copenhagen ikke til dialog eller deling 

i opslagene (bilag k, s. 194), hvilket kan indikere, at deres kommunikation om emnet er mere 

afsenderorienteret end netværksorienteret, hvilket ikke er at foretrække (Haug, 2014). 

Wonderful Copenhagen bruger primært kommunikation til at opbygge awareness og har ikke 

fokus på elementer i kommunikationen, der hjælper forbrugerne med at navigere i 

evalueringsprocessen og sprede positiv word of mouth omkring brandet (Edelman, 2010). 

Selvom man ved at skabe awareness kan bevirke, at forbrugeren overvejer brandet, har det 

ingen værdi, hvis brandet omtales negativt online, for så risikerer man at tabe i evalueringen 

(Edelman, 2010).  
 

Teksterne, der generelt er kortfattede, tager typisk udgangspunkt i faciliteter i form af 

specifikke caféer eller restauranter. Attributterne er få, og de oplevelsesbaserede og 

følelsesbaserede billeder er næsten ikke eksisterende, og når de er, er det indirekte (bilag k). 

Man kan altså argumentere for, at kommunikationen på Instagram ikke er følelsesladet, 

overraskende eller særligt underholdende, hvilket Haug (2014) ellers anbefaler. 
 

Teksterne er generelt uformelle, idet Wonderful Copenhagen benytter sig af ‘vi mener’-

formuleringer og sætter sig selv i spil som afsender i oplagene på Instagram (bilag k, s. 194), 

hvilket gør kommunikationen mere personlig og troværdig. Dog bærer opslagene præg af et 

større fokus på What end Why, fordi Wonderful Copenhagen tager udgangspunkt i produktet. 

Hermed kan man argumentere for, at kommunikationen befinder sig på de nederste trin på 

Haugs (2014) værditrappe, hvor kommunikation betegnes som afsenderorienteret fremfor 
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netværksorienteret. Det kan desuden være med til at skabe tryghed, at Wonderful Copenhagen 

advokerer for oplevelsen. Dette forudsætter dog, at modtageren kan identificere sig med 

afsenderen.  
 

Wonderful Copenhagen sætter ikke sig selv i spil som afsender i opslaget på Facebook (bilag 

l), men holder sig til at annoncere nyheder ved at dele artikler fra andre medier. Dog har de i 

opslagene indikeret, hvad de føler gennem statusfunktionen på Facebook: "føler sig stolt" og 

"føler sig sulten" (bilag l, s. 200). Det er vigtigt, at indholdet involverer og berører 

modtageren følelsesmæssigt (Bærenholdt & Sundbo, 2009). I dette tilfælde forudsætter det 

igen, at modtageren kan identificere sig med afsenderen. Ifølge Rowles (2010) er det 

vigtigere, hvad andre siger om en, end hvad man siger om sig selv. Dermed kan det være en 

fordel at dele eksternt indhold, som Wonderful Copenhagen gør på Visit Copenhagens 

Facebook-side (bilag l, s. 200). 
 

Et andet af Haugs (2014) kriterier for godt indhold på sociale medier er, at kommunikationen 

bør være visuel. Visuel kommunikation sætter nemlig sanserne i spil og skaber en oplevelse, 

der efterlader et indtryk hos brugeren. Brugerne efterspørger ikke flotte reklamebilleder, men 

nærmere autentiske amatørfotografier, hvilket bidrager til brandets personlighed (Haug, 

2014). Man kan argumentere for, at teksten har elementer af personlighed som beskrevet 

ovenfor, men at det visuelle udtryk langt fra afspejler autentiske amatørfotografier og den 

efterspurgte personlighed. Det er meget tydeligt, at det æstetiske element i billederne er i 

højsædet for Wonderful Copenhagen (bilag k, s. 194; bilag l, s. 200), hvilket afspejler en 

professionel karakter, der kan være svær at identificere sig med som modtager. Det personlige 

element udebliver, dels fordi billederne virker opstillede, og dels fordi der ikke indgår nogen 

mennesker på billederne udover en hånd i ny og næ. Hænderne, der optræder på to af 

billederne (bilag k), giver en levende effekt, hvilket bidrager til en følelse af autenticitet. 

Autencitet i historien er vigtigt for sikre, at modtageren lever sig ind i det, der kommunikeres, 

hvilket relaterer sig til historiens troværdighed (Pine & Gilmore, 2007). 

Billederne på Facebook (bilag l, s. 200), der er tilknyttet de eksterne links, viser ikke noget, 

der relaterer sig til mad, men derimod Amalienborg, Marmorkirken og Nyhavn. Dette skaber 

ikke sammenhæng mellem tekst og billede, hvilket gør det sværere for modtageren hurtigt at 

afkode budskabet.  
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Delkonklusion  

Ikke alle opslag formår at relatere sig til værdiskabende og relevante elementer fra den 

overordnede fortælling om Det danske køkken. I flere tilfælde står fortællingen om Det 

danske køkken desuden i baggrunden, eller også decideret drukner den blandt de andre 

kernefortællinger. Dette er med til at underbygge argumentet om, at fortællingen om Det 

danske køkken er stærkt underrepræsenteret og nedprioriteret i Wonderful Copenhagens 

branding af København på de sociale medier. Dette underbygger desuden tidligere konklusion 

om, at opbygningen af brand-elementer i fortællingen ikke er hensigtsmæssig. 
 

Kommunikationen på de sociale medier relateret til fortællingen om Det danske køkken er 

langt fra konsekvent, men hjælper til dels brugerne til at gøre noget, nemlig at planlægge og 

opdage andet delt indhold. Kommunikationen tager ikke højde for timing i relation til 

Copenhagen Cooking & Food Festival, hvilket ikke er optimalt i forhold til ambitionen om at 

tiltrække turister med festivalen. Generelt er Wonderful Copenhagens kommunikation om 

emnet mere afsenderorienteret end netværksorienteret og har primært fokus på at opbygge 

awareness. Kommunikationen på Instagram adskiller sig fra kommunikationen på Facebook 

gennem en inddragelse af afsenderen, hvilket bidrager til brandets personlighed og 

troværdighed. Til gengæld er kommunikationen på Facebook mere følelsesladet. Det visuelle 

udtryk på både Facebook og Instagram bærer præg af et stort fokus på opstillet æstetik, 

hvilket begrænser brandets personlighed og autencitet. 

 

6.4 Samlet konklusion på analysedel 1, 2 og 3 

I det følgende vil vi konkludere på analysedel 1, 2 og 3, hvilket vil danne grundlag for 

diskussionen af de strategiske anbefalinger til Wonderful Copenhagen. 
 

Konkurrencen er generelt høj blandt europæiske storbyer. Københavns destination brands 

livsstadie og konkurrenceposition varierer på de fem markeder. På det svenske og norske 

marked har brandet en veletableret konkurrenceposition, og brandets livsstadie kan 

karakteriseres som velkendt, hvilket kalder på en genskabelse af destinationens appel og en 

opdatering af brandet. På det svenske og norske marked er de største konkurrenter London og 

Barcelona. Brandets livsstadie i Tyskland, Storbritannien og USA befinder sig på det 

fashionable stadie. På disse tre markeder bør brandet have en udfordrende 
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konkurrenceposition, der kræver en kreativ og modig fyrtårnsidentitet. På det britiske og 

tyske marked er de største konkurrenter Amsterdam og London, og på det amerikanske er det 

Paris og London. 
 

God mad er den ultimativt vigtigste faktor blandt potentielle turister, når de skal beslutte sig 

for, hvilken storbydestination, de foretrækker. I denne sammenhæng har byerne Paris og 

Barcelona en fordel, da de udmærker sig på god mad. Netop god mad bør prioriteres højere i 

brandingen af København, da det tilfredsstiller et nydelsesbaseret behov drevet af 

understimulering, hvilket motiverer den hypermoderne forbruger i oplevelsesøkonomien i 

dag. København differentierer sig på bæredygtighed, og tre af de konkurrerende storbyer lever 

ikke op til efterspørgslen på netop bæredygtighed. 
 

Mange madoplevelser i København inddrager forbrugeren gennem aktiv deltagelse og 

uddannelse i relation til for eksempel bæredygtighed. Desuden spiller oplevelserne på 

forbrugerens sanser, hvilket virker opslugende. Den Københavnske restaurantscene lever i 

kraft af den gastronomiske revolution i høj grad op til forbrugernes komplekse prioriteter og 

efterspørgsel, særligt når det kommer til faktorer som nydelse, ansvarlighed, tid og 

afslappethed. Specielt det Ny Nordiske Køkken udgør et stort potentiale. Alligevel halter 

Københavns image i relation til madoplevelser blandt potentielle turister bagud i forhold til 

attributter som innovativt, smagfuld, autentisk og lokalt, hvilket netop karakteriserer den 

københavnske restaurantscene. Til gengæld overpræsterer det københavnske image på 

attributterne traditionel og anerkendt/populær. Dette afspejler et misforhold mellem 

potentialet i den københavnske restaurantscene i relation til nutidens forbruger og byens 

destination image. 
 

Wonderful Copenhagens fem kernefortællinger og den overordnede fortælling om København 

udgør den strategiske ramme for indholdet i kommunikationen. Fokus er generelt på de 

lokales livsstil, bæredygtighed, eventyr og innovation, hvilket er elementer, der bidrager til 

brandets unikhed, ønskværdighed og leveringsdygtighed. Kernefortællingen om Det danske 

køkken er underrepræsenteret i den overordnede fortælling om København. Selvom 

fortællingen om Det danske køkken i sig selv har mange relevante og værdiskabende 

elementer, findes der også attributter såsom populær og traditionelt, der ikke er ønskværdige. 

Fortællingen er meget fokuseret på faciliteter og attributter frem for fordele, følelsesbaserede 
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og oplevelsesbaserede billeder. Wonderful Copenhagens strategi indebærer et fokus på at 

styrke Københavns brand gennem events som Copenhagen Cooking & Food Festival. Temaet 

for festivalen anno 2016 er "Breaking the New", hvilket afspejler en konkurrencedygtig 

tankegang om, at København kontinuerligt skal manifestere sig som gastronomisk højborg for 

at udnytte potentialet.  
 

Wonderful Copenhagen anerkender delvist forbrugernes ændrede behov i deres digitale 

strategi og har desuden et stort fokus på segmentering ud fra interesser. Deres digitale strategi 

illustrerer imidlertid et lidt forsimplet syn på forbrugerens komplekse behov. Den potentielle 

turists brug af de sociale medier rækker nemlig umiddelbart ud over planlægning, 

identifikation, tryghed og kontrol, som Wonderful Copenhagen definerer som de vigtigste 

parametre. Organisationen arbejder desuden ud fra en simplificeret tilgang til nicher, idet 

interessen for mad ikke længere kun tilhører en niche, men derimod er meget bredere. 

Andelen af opslag på organisationens sociale medier, der relaterer sig til fortællingen om Det 

danske køkken udgør under 5%, og kommunikationen er ikke konsekvent. Generelt er 

kommunikationen om emnet mere afsenderorienteret end netværksorienteret og har fokus på 

at opbygge awareness og udtrykke æstetik. Dette begrænser brandets personlighed og 

autenticitet, hvilket ikke er fordelagtigt.  
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7.0 Diskussion af strategiske anbefalinger 

I det følgende kapitel vil vi diskutere analysens konklusioner og ud fra dette komme med 

strategiske anbefalinger til Wonderful Copenhagen i relation til, hvordan organisationen med 

fordel kan brande København som en kulinarisk turistdestination.  

 

7.1 Abstraktionsniveauet i behovspyramiden og den afledte betydning 

for destination branding 

Bærenholdt & Sundbo (2009) argumenterer for, at forbrugerne i dag får tilfredsstillet deres 

basale og materialistiske behov, hvorfor de primært søger at tilfredsstille behovet for 

selvrealisering. Dette betyder at forbrug i dag hovedsageligt understimulering frem for 

overstimulering. At forbrugeren ifølge Lipovetsky (2005) i dag lever i en decideret frygt for, 

hvad fremtiden vil bringe kan relateres til et basalt behov for sikkerhed og tryghed, som i den 

traditionelle behovspyramide relaterer sig til sikkerhed, stabilitet og faste rammer motiveret af 

overstimulering (Kotler et al., 2012). Dog kan man argumentere for, at forbrugerens 

anstrengte forhold til tid som noget dyrebart, der skal udnyttes til fulde, hænger sammen med 

behovet for selvrealisering. Dermed relaterer frygten sig indirekte også til understimulering, 

modsat traditionelt set hvor behovet for tryghed alene relateres til overstimulering. 

Lipovetskys (2005) teori underbygger på den måde Bærenholdt & Sundbos (2009) teori om, 

at forbrugerens behov og motivation har ændret sig markant.  
 

Ud fra konklusioner fra vores analyse vil vi argumentere for, at abstraktionsniveauet i 

behovspyramiden har udviklet sig i endnu højere grad, end hvad Bærenholdt & Sundbo 

(2009) anerkender, hvilket vi vil uddybe i det følgende. I analysen konkluderede vi, at 

Wonderful Copenhagen delvist anerkender forbrugernes ændrede behov i deres digitale 

strategi. Denne anerkendelse kommer blandt andet til udtryk i den måde, organisationen 

relaterer begrebet tryghed til en understimulering, der hænger sammen med at forbrugeren 

ikke ønsker at spilde sin tid.  
 

Behovet for selvrealisering, der relateres til individets værdier og livsprojekt, er blevet så 

betydningsfuldt i forbruget, at det mere eller mindre er med til at forme alle øvrige behov. 

Pyramidens øvrige behov er derfor alle relateret til individets livsprojekt, hvorfor man med 
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fordel kan vende den på hovedet og betragte den som en tragt, hvor alle de øvrige behov er 

baseret på netop selvrealisering som vist nedenfor.  

 
Figur 14: Ny behovspyramide. Egen tilvirkning med inspiration fra Bærenholdt & Sundbo (2009), Kotler et. al. 

(2012) og Lipovetsky (2005).  

 

De fysiske behov er i dag ikke blot for eksempel at få stillet sulten, men også at opnå sanselig 

nydelse gennem blandt andet smagen af mad. De sociale behov er i dag blevet mere 

komplekse, idet de nye medier faciliterer, at der skabes relationer mellem mennesker, som 

rækker ud over familie, venner og bekendte. Der skabes desuden ligefrem nærmest personlige 

relationer mellem mennesker og brands. De sociale relationer er ligesom de mest basale 

behov også afhængige af behovet for selvrealisering. Behovet for anerkendelse relaterer sig 

ikke længere til social status i så høj grad, som det gjorde i det postmoderne samfund. Det 

hypermoderne samfund er hypernarcissistisk, og derfor kan man argumentere for, at 

individualiseringsprocessen spiller en større rolle end anerkendelse fra andre i dag.  
 

I vores analyse fandt vi, at gode overnatnings- og transportmuligheder er eksempler på 

faciliteter og attributter, som dækker de mest basale behov og dermed udgør byens points of 

parity. Når vi argumenterer for, at abstraktionsniveauet i pyramiden har ændret sig markant, 

kan man udlede, at dét som man førhen har forbundet med en destinations points of parity, for 

eksempel gode overnatningsmuligheder, i dag er så meget en selvfølge for forbrugeren, at 

elementet end ikke bliver taget i betragtning i forbrugsbeslutningen. Dermed bør Wonderful 

Copenhagen ikke have fokus på forbrugernes traditionelt set basale behov (for eksempel gode 
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overnatningsmuligheder) i brandingen. Til gengæld bør tryghed relateret til effektivitet 

inddrages som et relevant og værdiskabende element i brandingen, i kraft af forbrugerens 

behov for ikke at spilde tiden. Dette kan betragtes som en point of parity, der er vigtig i 

opbygningen af brandet, men som ikke skaber en differentiering for destinationen på 

markedet.  
 

Man kan argumentere for at i kraft af, at alle behov i behovspyramiden kan relateres til 

selvrealisering i dag, får de elementer, som er placeret længst oppe i destination brand-

pyramiden, en øget værdi for forbrugeren. Dette bør en organisation som Wonderful 

Copenhagen tage højde for. Når Wonderful Copenhagen udvælger brand-elementer nederst i 

pyramiden - altså de præstationsbaserede billeder - bør organisationen tage højde for, at disse 

relaterer sig til billederne længere oppe i pyramiden og omvendt, præcis ligesom i 

behovspyramiden.  
 

Destination brandet bør tilføre en værdi til forbrugerens liv uafhængigt af køb. Samtidig bør 

brandingen i langt højere grad end tidligere være fokuseret på at tilføre mening til 

forbrugerens liv - mening der rækker langt udover den destination, man som organisation 

forsøger at sælge. Da turisten som forbruger søger selvrealiserende oplevelser og har 

hypermoderne behov, bør brandingen altså tage udgangspunkt i dette. På den anden side kan 

man argumentere for, at den branding som i høj grad tager udgangspunkt i 

oplevelsesøkonomien og det hypermoderne samfund er med til at forme turisten som 

forbruger i dag og dennes forventninger, krav og behov. Dermed foregår der en gensidig 

vekselvirkning mellem, hvad der efterspørges, og hvad der udbydes. 
 

I henhold til ovenstående vil vi nu diskutere, hvordan Wonderful Copenhagen med fordel kan 

udvælge brand-elementerne i opbygningen af Københavns brand som en kulinarisk 

turistdestination. Inden vi diskuterer udvælgelsen af brand-elementerne, vil vi dog først 

diskutere, hvorfor vi vurderer, at Wonderful Copenhagens udvælgelse af brand-elementer i 

nogle sammenhænge er uhensigtsmæssig.  
 
7.2 Fra afsenderorienteret til netværksorienteret kommunikation 

I Danmark har der generelt været en tendens til at benytte en produktorienteret tilgang til 

kulinarisk turisme, hvilket betyder et stort fokus på danske råvarer såsom øl, danish pastries 
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og smørrebrød og mindre fokus på, hvad vi kan tilbyde gennem produkterne (Hjalager & 

Corigliano, 2000). Ved ikke at være markedsorienteret i sin tilgang risikerer man at overse 

forbrugerens behov (Hjalager & Corigliano, 2000). I vores analyse kunne vi konkludere, at 

den gastronomiske revolution i Danmark generelt har flyttet noget af fokus fra produkterne til 

madoplevelsen og de bagvedliggende værdier. Vi fandt dog samtidig, at Wonderful 

Copenhagens kommunikation på de sociale medier ikke umiddelbart afspejler denne 

udvikling. Wonderful Copenhagen kommunikerer ikke ud fra Den gyldne cirkels Why på de 

sociale medier, da organisationen ikke formår at vende fokus fra dem selv og deres 'produkt' - 

København - til brugeren, vedkommendes livsprojekt og det, han eller hun brænder for. Det er 

vigtigt, at organisationen i højere grad anerkender, at kommunikationen på de sociale medier 

foregår på brugerens præmisser (Haug, 2014). Wonderful Copenhagen bør derfor søge at 

rykke deres kommunikation op på værditrappens trin 4, hvor der kommunikeres ud fra: 

"Hvordan kan vi hjælpe dig med det, du brænder for?". Her overgår man fra 

afsenderorienteret til netværksorienteret kommunikation, hvilket er at foretrække (Haug, 

2014). 
 

At kernefortællingen om Det danske køkken har et stort fokus på faciliteter og attributter frem 

for fordele, turistbilleder og følelses-, og oplevelsesbaserede billeder kan være med til at 

forklare, hvorfor kommunikationen på de sociale medier ikke formår at tage udgangspunkt i 

Why. For at Wonderful Copenhagens kommunikation kan rykke sig fra What til Why på de 

sociale medier, må organisationen fokusere mere på de elementer, som er placeret længst 

oppe i destination brand-pyramiden, i opbygningen af Københavns destination brand. 

Destinationens points of difference i form af faciliteter, attributter og fordele bør relateres til 

turistens værdier, personlige mål og motivation gennem følelsesbaserede billeder, mens 

følelser af overraskelse, forventning og relevans bør fremprovokeres gennem 

oplevelsesbaserede billeder.  
 

Ifølge Kouris (2009) bør faciliteterne supportere attributterne, og attributterne supportere 

fordelene. Vi konkluderer i analysen, at de udvalgte attributter i fortællingen om Det danske 

køkken i højere grad supporterer faciliteterne end omvendt, hvilket ikke er fordelagtigt, fordi 

der således er et for stort fokus på faciliteterne. Wonderful Copenhagen relaterer ydermere 

generelt ikke de udvalgte faciliteter og attributter til de øvrige elementer i brand-pyramiden. 

Samspillet mellem de præstationsbaserede billeder har en afgørende betydning for, om der 
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skabes nogle tydelige points of difference, som kan supportere de følelses- og 

oplevelsesbaserede billeder (Kouris, 2009). For at undgå at attributterne supporterer de 

udvalgte faciliteter i højere grad end omvendt, er det en fordel at sikre, at de udvalgte 

faciliteter er eksempler, som kobler flere af de øvrige brand-elementer sammen.  

Wonderful Copenhagen mener selv, at de tager højde for, at fortællingen ikke bliver for 

statisk ved ikke at uddybe fortællingens elementer yderligere (interview, bilag g2, s. 185, l. 

22-24). Men i kraft af at fokus i fortællingen er på beskrivelsen af konkrete faciliteter gennem 

udvalgte attributter, fremstår fortællingen netop statisk og ufleksibel. Fortællingen indebærer 

blandt andet en meget specifik beskrivelse af de to madmarkeder henholdsvis i Torvehallerne 

og på Copenhagen Street Food på Papirøen. Udover disse to madmarkeder er der som nævnt i 

analysen efterhånden et utal af madmarkeder, som blomstrer op alle steder, herunder i 

Kødbyen, i Illum, på Hovedbanegården og snart i Tivoli. Det burde i højere grad være 

tydeligt i fortællingen, at de udvalgte faciliteter i form af madmarkeder er eksempler på 

vigtige elementer, som beskriver den danske madscene generelt. Netop dette vil vi 

argumentere yderligere for i det følgende afsnit, der er vores anbefalinger til, hvilke elementer 

Wonderful Copenhagen bør basere deres branding af København på.  
 

7.3 Udvælgelse af elementer i brandingen af København 

I opbygningen af Københavns destination brand må Wonderful Copenhagen sikre en klar 

kobling mellem forbrugerens komplekse behov, konkurrencen og det, som den Københavnske 

madscene har at byde på. Vores analyse viser klart, at madscenen er en af Københavns 

styrkepositioner i kraft af forbrugernes ændrede behov, og det faktum at potentielle turister 

vurderer, at god mad er den vigtigste parameter i beslutningen om, hvor de ønsker at rejse hen 

på storbyferie. Samtidig viser vores analyse, at Københavns image halter bagud på netop 

parameteren god mad, mens byer som Barcelona og Paris i betydeligt højere grad associeres 

med denne parameter. Dette underbygger vigtigheden af at skabe en unik og udfordrende 

position i markedet for København som kulinarisk destination gennem points of difference. I 

det følgende vil vi kommentere på, hvilke elementer Wonderful Copenhagen bør udnytte og 

drage fordel af i brandingen af København som en kulinarisk turistdestination.  
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Innovation og udvikling  

De første elementer er innovation og udvikling. Pine & Gilmore (2009) argumenterer for, at 

man som virksomhed i forsøget på at skabe en god oplevelse bør overskride kundens 

forventninger ved at gøre noget uventet. De oplevelsesbaserede billeder bør derfor tage 

udgangspunkt i den øgede spænding, som ifølge Bærenholdt & Sundbo (2009) skal til for at 

mindske understimuleringen. Udover at det er vigtigt at fornye de oplevelsesbaserede billeder 

jævnligt for at bevare aktualiteten og spændingen (Kouris, 2009), bør de oplevelsesbaserede 

billeder være modige og fantasifulde, dvs. alt andet end statiske. Vi fandt i vores analyse, at 

udbyderne på den københavnske madscene på ambitiøs vis designer unikke madoplevelser, 

som både er uddannende, inddragende og opslugende, og som søger at overskride 

forbrugernes forventninger, hvilket stemmer godt overens med forbrugernes ændrede behov i 

oplevelsesøkonomien og det hypermoderne samfund i dag. Dette aspekt af Københavns 

madscene bør Wonderful Copenhagen udnytte i brandingen af København som en kulinarisk 

turistdestination. 
 

Vi fandt i vores analyse, at København især har noget at byde på i kraft af udbredelsen af det 

Ny Nordiske Køkkens værdier, som afspejler udviklingen i forbrugeren fra det postmoderne 

til det hypermoderne samfund. Det Ny Nordiske Køkken udgør i høj grad en 

konkurrencemæssig fordel i kraft af dets fokus på innovation og nye ideer, der udfordrer de 

etablerede køkkener som det franske og det spanske. På nuværende tidspunkt beskrives det 

Ny Nordiske Køkken i fortællingen om Det danske køkken blandt andet gennem attributterne 

“nyskabende” og “innovativ”. Disse attributter bør ledsages af følelsesbaserede billeder 

relateret til den understimulering, som motiverer forbrugeren. Samtidig bør Wonderful 

Copenhagen udelukke beskrivelsen af, at det Ny Nordiske Køkken er anerkendt og populært, 

da det ikke skaber en fordel for forbrugeren. Fokus bør i stedet vendes til den konstante 

udvikling i Københavns madkultur, således at fordelen ikke begrænses til nyhedsfaktoren. 

Billederne skal altså fortælle om den fortsatte udvikling og om fremtiden i forhold til 

ambitionerne og innovationen, eventuelt gennem en fortælling om nogle af alle de nye tiltag 

og restauranter, der er på tegnebrættet. I den forbindelse kan det være en fordel at opbygge 

positive forventninger om fremtidige oplevelser hos den potentielle turist ved at formidle 

historien om nogle af de steder, der endnu ikke er åbnet. Netop udviklingen og det innovative 

element i brandingen af Københavns madscene er en klar fordel, fordi det skaber en kontrast 
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til de traditionelle og veletablerede køkkener i blandt andet Spanien og Frankrig, der på 

nuværende tidspunkt associeres mest med gastronomi og god mad. På den måde skabes der en 

klar point of difference, hvilket er fordelagtigt - især hvis der er tale om potentielle turister, 

der har besøgt byen før og dermed i endnu højere grad ønsker at opleve ‘det nye’ ved 

København.  
 

Lyst og uhøjtidelighed  

Den hypermoderne forbruger motiveres primært af lyst, og nydelse prioriteres derfor højt i 

forbruget. Forbrugeren søger at skabe mening gennem kropslig stillingtagen, som involverer 

sanserne. Vi konkluderer i vores analyse, at status og anerkendelse på den københavnske 

restaurantscene er skubbet i baggrunden til fordel for en uhøjtidelig madoplevelse, hvor 

nydelse i stedet er i højsædet. Dette udgør en konkurrencemæssig fordel for København, da 

det udfordrer den traditionelle restaurantscene og bidrager med tiltrængt fornyelse. Desuden 

stemmer det overens med den stigende efterspørgsel på gastronomiske oplevelser med et 

lavere krav til forbrugerens kulturelle kapital. Samtidig stemmer fortællingen om det 

afslappede og uhøjtidelige restaurantmiljø i København godt overens med den overordnede 

fortælling om København. Nydelsen og den kropslige stillingtagen gennem sanserne bør 

udgøre baggrunden for et følelsesbaseret billede i fortællingen om den københavnske 

madkultur. Den gode smag og inddragelsen af sanserne i oplevelsernes design er en fordel, 

som bør understreges, da det i høj grad underbygger nydelsen.  
 

Massegastronomiens indspil bør også fremhæves, da det udgør en fordel, som underbygger 

dette billede i kraft af, at gode smagsoplevelser nu er tilgængelige for den gængse dansker og 

turist (Troelsø, 2015). God smag er en stor del af oplevelsen i København, uanset om du er på 

shoppetur i Illum, er en tur i Tivoli eller udforsker byens hippe industrikvarter, og dette udgør 

yderligere en fordel, som bør fremhæves. På samme måde bør Københavns madmarkeder 

fremhæves, men på en anden måde end som gjort af Wonderful Copenhagen. Torvehallerne 

og Papirøen er ikke i sig selv tydelige eksempler på det uhøjtidelige og nydelsesaspektet, 

fordi de udelukkende bliver begrænset til at være faciliteter. I stedet bør Wonderful 

Copenhagen inddrage følelses- og oplevelsesbaserede billeder i relation til madmarkeder som 

et element, der skaber relevans og værdi for forbrugeren. 
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Ansvar, tid og bæredygtighed  

Vi fandt i analysen, at København skiller sig ud fra de øvrige konkurrerende storbyer på 

bæredygtighed, som i stigende grad efterspørges af den hypermoderne forbruger, der ønsker 

at leve ansvarligt i nuet i frygt for, hvad fremtiden bringer. Samtidig er tid dyrebart for den 

hypermoderne forbruger. Det bæredygtige element og råvarer i sæson udgør dermed en 

konkurrencemæssig fordel, som bør udnyttes i højere grad, end hvad der er tilfældet på 

nuværende tidspunkt. I kraft af at en af de øvrige kernefortællinger handler om 

bæredygtighed, kan dette element relateres til den overordnede kontekst, som fortællingen om 

Det danske køkken skal findes i, og dette udgør en klar fordel for Wonderful Copenhagen.  
 

Bæredygtighed optræder i fortællingen i kraft af faciliteter og attributter, men elementet 

kobles hverken til fordele eller følelses- eller oplevelsesbaserede billeder. Netop den 

ansvarsbevidsthed, som i stigende grad driver den hypermoderne forbruger, bør inddrages 

som et følelsesbaseret billede, da det relaterer elementet bæredygtighed til forbrugerens 

dybere værdier. Dette bør underbygges af fordele, som er relevante i relation til den 

ansvarsbevidste forbruger, herunder for eksempel mindsket madspild, mindsket negativ 

påvirkning på miljøet og sundere kost. Andre fordele inkluderer den friskhed og smag i 

råvarerne, som fås ved at benytte sig af lokale råvarer i sæson.   
 

Individualisering og autenticitet  

Vi fandt i vores analyse, at turisten som forbruger ikke længere ønsker at blive betragtet som 

en turist, men derimod efterspørger lokale og autentiske oplevelser på deres rejser. Rejsende i 

dag vil gerne være en aktiv del af det, de oplever. Kouris (2009) præsenterer i sin teori om 

destination branding-pyramiden turistbilleder som et element i brandingen, hvilket afspejler 

de billeder, potentielle turister helst skal have af den typiske turist, der besøger destinationen. 

Vi mener dog, at turistbilleder som koncept i destination branding-pyramiden er delvist 

forældet, da der ikke tages højde for udviklingen i turistens rolle på rejser. Hvad der ikke er 

forældet, er Kouris’ (2009) syn på, at brandet med fordel kan tillægges en personlighed med 

nærmest menneskelige karakteristika, som den potentielle turist kan identificere sig med. Vi 

vil derfor anbefale Wonderful Copenhagen at skabe identifikation gennem billeder af de 

lokale københavnere. Dette vil ydermere hjælpe organisationen til at nå til fjerde trin på 

værditrappen, fordi de således skifter fra afsenderorienteret til netværksorienteret 

kommunikation. Turistbillederne - vi tillader os i stedet at kalde dem lokalbillederne - i 
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destination brand-pyramiden bør derfor baseres på en særlig demografisk og sociokulturel 

profil, der karakteriserer den lokale københavner frem for den typiske turist. Dette 

underbygges af, at vi i vores analyse fandt, at befolkningen generelt ifølge Visit Denmarks 

(2015a) undersøgelse udgør en af de primære motivationsfaktorer for at rejse til København. 
 

Netop billeder af den lokale livsstil inddrager Wonderful Copenhagen i deres overordnede 

fortælling om København og få gange i fortællingen om Det danske køkken, hvilket altså er 

fordelagtigt. Dog kan man argumentere for, at de ikke formår at tage udgangspunkt i 

rammefortællingen i den daglige kommunikation på de sociale medier i forhold til 

kommunikere billeder af de lokale, hvorfor hensigten mister sin betydning.   

Oplevelsesøkonomien kan udover den økonomiske vækst forklares ud fra individets trang til 

at finde mening med samfundet eller livet gennem spontanitet, kropslighed, sanselighed og 

følsomhed (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Dette behov stemmer godt overens med 

fortællingen om udviklingen i det danske samfund. Det danske frisind og det lykkelige danske 

folk er billeder på de lokale, som bør kobles mere til madoplevelsen. I den forbindelse bør 

den afslappethed og uhøjtidelighed, som beskriver den danske madscene kobles til billeder af 

de lokale. Dette kunne blandt andet gøres gennem historien om Noma, som genåbner nær 

fristaden Christiania. Her kobles det danske frisind med det uhøjtidelige og afslappede i en 

gastronomisk madoplevelse med et særdeles højt kvalitetsniveau. 
 

Ved at inddrage de lokale i brandingen af København, vil Wonderful Copenhagen kunne 

skabe et personligt og troværdigt brand. På den måde vil organisationen også kunne 

overkomme det meget opstillede og æstetiske udtryk, som deres sociale medier i dag bærer 

præg af. Wonderful Copenhagen bør inddrage de lokale i kommunikationen, således at 

potentielle turister oplever byen gennem de lokales ‘briller’, hvilket også bidrager til et mere 

umiddelbart og autentisk visuelt udtryk. Ved at inddrage mennesker, som opfattes som 

‘rigtige’ i forhold til destinationen og de tilknyttede værdier, opstår der automatisk et element 

af autenticitet. De lokale lever nemlig op til den rolle, som turisten selv ønsker at optræde i, 

nemlig ikke-turist. På den måde undgår man at fortælle eksplicit om autenticitet, men skaber 

derimod en følelse af autenticitet, hvilket er fordelagtigt.  
 

Man kan argumentere for, at denne form for kommunikationen kan karakteriseres som 

storytelling der tager udgangspunkt i den bagvedliggende historie om historien. Fordelen ved 
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at kommunikere gennem storytelling er, at man kan skabe et følelsesmæssigt bånd mellem 

forbruger og brand, og at man kan fordre positiv word of mouth, fordi rammerne for historien 

allerede eksisterer, hvilket gør det nemmere at fortælle historien videre (Bærenholdt & 

Sundbo, 2009). 

 

Kobling af de udvalgte brand-elementer 

Vi har nu identificeret de mest relevante og værdiskabende elementer for turisten, hvilket bør 

udgøre brandets essens ifølge Kouris (2009). Disse er innovation og udvikling, lyst og 

uhøjtidelighed, ansvar, tid og bæredygtighed samt individualisering og autencitet. De 

motiverende faktorer skal ikke stå alene eller adskilles, men derimod kobles til hinanden. Man 

kan argumentere for, at elementerne lyst og ansvar umiddelbart står i kontrast til hinanden, 

hvilket understreger vigtigheden af at koble de forskellige elementer, så de ikke modarbejder 

hinanden. Det gælder for eksempel om at fortælle, at maden netop smager godt, fordi der er 

brugt bæredygtige råvarer, og at man kan nyde den, fordi man kan have god samvittighed i 

kraft af for eksempel dyrevelfærd eller mindsket påvirkning på miljøet. Samtidig er koblingen 

essentiel i opbygningen af brandets unikhed, da netop kombinationen skaber Københavns 

vigtigste points of difference. Nyhedsfaktoren i det Ny Nordiske Køkken er netop det store 

fokus på ansvarlighed og den afslappede stemning, og dette bør understreges. Et tydeligt 

eksempel på en restaurant, som er en kombination af elementerne bæredygtighed, innovation, 

nydelse og afslappethed er for eksempel Nose2Tail, som i madlavningen udnytter alt fra 

dyret.  

 

Både Paris og Barcelona har begge en konkurrencemæssig fordel i forhold til deres image 

relateret til god mad. Derfor er det særligt vigtigt, at Wonderful Copenhagen forsøger at 

positionere Københavns image relateret til god mad ud fra nogle parametre, hvor København 

udmærker sig i forhold til de konkurrerende storbyer. Vores analyse viser, at både Barcelona 

og Paris ikke lever op til de potentielle turisters efterspørgsel på bæredygtighed, hvilket 

indikerer et potentiale i positioneringen af Københavns destination brand. Man kan desuden 

argumentere for, at de to byer ikke har tilpasset madkulturen til den hypermoderne forbruger 

ændrede behov, for eksempel i forbindelse med en uhøjtidelig og innovativ 

restaurantoplevelse. Både Paris og Barcelona er stadig præget af en mere traditionel madscene 

end København, da deres madidentiter er meget mere rodfæstet end den danske. Dette kan 
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man argumentere for er en svaghed i positioneringen af de to byer, som Wonderful 

Copenhagen bør udnytte.  

 

Copenhagen Cooking & Food Festival er en facilitet, som er relevant at inddrage som et 

element i brandingen, da denne i høj grad underbygger og kobler mange af de relevante 

elementer i form af både bæredygtighed, innovation, udvikling og nydelse. Særligt med årets 

tema, “Breaking the new”, passer festivalen godt ind i Københavns brand-essens relateret til 

de kulinariske oplevelser. Festivalen kan medvirke til at styrke Københavns brand som 

kulinarisk turistdestination generelt, hvis turisterne har en positiv oplevelse med Copenhagen 

Cooking & Food Festival.  

 

Udvælgelsen af brand-elementerne er sket på baggrund af en analyse af, hvilke elementer i 

den danske madkultur, der stemmer overens med turistens ændrede behov og karakteristika 

som følge af udviklingen i oplevelsesøkonomien og samfundets skift fra postmodernisme til 

hypermodernitet. Selvom elementerne er udvalgt på baggrund af disse forhold, må Wonderful 

Copenhagen tage højde for, at forbrugere er så forskellige, at deres præferencer varierer 

afhængigt af situationen, hvorfor relevans er et elastisk begreb. I den sammenhæng handler 

det om at kommunikere i nicher, og det er essentielt at finde balancen mellem antallet af 

nicher og de ressourcer, man har til rådighed (Haug, 2014). Derfor vil vi i det følgende 

diskutere, hvordan Wonderful Copenhagen med fordel kan benytte sig af en nichestrategi, der 

netop skaber relevans og værdi for den individualistiske forbruger. 

 

7.4 En nichestrategi der skaber relevans og værdi for forbrugerne 

I analysen af Wonderful Copenhagens digitale strategi konkluderede vi, at selvom 

organisationen anerkender, at turister i dag søger unikke og autentiske oplevelser, anerkender 

organisationen ikke, at relevansen i høj grad er relateret til den enkelte forbrugers værdier og 

individuelle livsprojekt. Relevansen for brugeren kan ifølge Haug (2014) findes i 

fællesmængden mellem det, virksomheden gerne vil kommunikere og det, den enkelte 

forbruger gerne vil høre. 

  

I analysen konkluderer vi, at Wonderful Copenhagens (2014b) nichestrategi bygger på et 

forsimplet grundlag på grund af den brede interesse for mad. Wonderful Copenhagens 
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argumentation mod en strategi med flere specialiserede nicher lød på, at det ikke ville være 

økonomisk holdbart, fordi interesserne på den måde bliver for snævre i forhold til den brede 

målgruppe (interview, bilag g2, s. 182, l. 14-15). 

Netop kulinarisk turisme er en industri, der i høj grad har været i fremgang de seneste år 

(Skift, 2016), hvilket vores analyse af nutidens turist som forbruger også afspejler. Forbrugere 

i dag rejser i allerhøjeste grad efter madoplevelser, og god mad er et af de absolut vigtigste 

parametre, når de skal vælge destination til en storbyrejse. Dermed kan man stille 

spørgsmålstegn ved, om interessen for mad kan betragtes som en niche, eller om det i 

virkeligheden er så essentielt for forbrugeren på en rejse, at interessen for mad er så bred og 

vigtig, at den nærmere tilhører massen og således ikke definerer en niche. Til gengæld kan 

man argumentere for qua det stigende behov for unikke og individualiserede oplevelser, at 

interessen for mad burde inddeles i mindre nicher.  
 

Selvom man kan konkludere, at mad er vigtigt for de fleste på rejser, er det forskelligt hvilken 

type madoplevelse, folk efterspørger. Samtidig er det forskelligt, i hvilken grad folk 

efterspørger de enkelte elementer i madoplevelser. Man kan derfor argumentere for, at 

Wonderful Copenhagens syn på nicher i dag ikke stemmer overens med udviklingen i den 

kulinariske turisme og turisternes efterspørgsel på mad og deres komplekse interesser og 

behov. Wonderful Copenhagen anerkender vigtigheden af, at brandet bør have mange 

ansigter, men disse ansigter burde i højere grad være fleksible i kernefortællingen om Det 

danske køkken for at imødekomme de individualiserede og unikke behov, forbrugeren har i 

dag. For at tilgangen til nicher skal være en konkurrencemæssig fordel for Wonderful 

Copenhagen, må organisationen anerkende, at nicherne bør tilpasses en mere kompleks 

forbrugeradfærd ved at allokere flere ressourcer til en undersøgelse af forskellige 

madinteresser og -behov.  
 

Derfor bør Wonderful Copenhagen gøre kernefortællingen om Det danske køkken fleksibel og 

lægge vægt på, hvordan kerneelementerne i brand-essensen kan skrues op og ned i 

kommunikationen til udvalgte nicher. Derudover bør Wonderful Copenhagen nøje overveje, 

hvordan de kombinerer og prioriterer de udvalgte elementer, fordi de på kryds og tværs kan 

skabe adskillige nichegrupper. I den forbindelse gælder det blandt andet for Wonderful 

Copenhagen om at definere, hvilke faciliteter, der kan relatere sig til de udvalgte elementer, 

herunder eksempelvis innovation. Der findes nemlig forskellige yderligheder; fra 
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fusionsbaren Foderbrættet, der har nytænkt den traditionelle hotdog, til Alchemist, der 

gennem oplevelsesdesignet er innovativ på et helt nyt niveau. Samtidig handler det om at 

relatere denne pågældende attribut til forskellige grader af følelsesbaserede billeder, for 

eksempel forbrugerens forhold til ansvarlighed. Der er forskel på, om det vigtigt for 

forbrugeren at spise bæredygtigt på grund af egen sundhed, eller om vedkommende har en 

idealistisk ambition om bæredygtighed i landbruget for eksempel. 
 

En så specialiseret nichestrategi er hovedsageligt mulig i kraft af digitale og sociale medier, 

hvor Wonderful Copenhagen kan målrette deres kommunikation til nøje udvalgte netværk på 

baggrund af ikke kun demografiske kriterier men i høj grad også af psykografiske kriterier.  

I den forbindelse fandt vi i vores analyse, at udgangspunktet for brandingen af København 

varierer på de fem markeder i kraft af brandets livsstadie og konkurrenceposition. Derfor er 

det relevant at diskutere, hvordan dette bør indgå i tilpasningen af brandingen på de digitale 

og sociale medier, hvilket vi vil gøre i det følgende. 
 

7.5 Effektiv påvirkning af turisten i den digitale beslutningsrejse  

I det følgende vil vi diskutere, hvordan brandets livsstadie og konkurrenceposition bør indgå i 

Wonderful Copenhagens overvejelser i forhold til, hvordan organisationen med fordel kan 

søge at påvirke turisten i den digitale beslutningsrejse. Ligeledes vil vi diskutere, hvordan 

Wonderful Copenhagen gennem diverse virkemidler i kommunikationen kan skabe en stærk 

relation mellem turisten og destinationens brand.  

 
7.5.1 Opbygning og genskabelse af forventninger til brandet 

I forbindelse med turistens beslutningsrejse er det vigtigt at sørge for, at København som 

storbydestination først og fremmest bliver taget i betragtning, og dernæst at byen evalueres 

positivt. Turistens forventninger til hvad destination kan tilbyde er afgørende, da positive 

forventninger om en fremtidig oplevelse kan skabe en stærk følelsesmæssig relation samt 

spredning af positiv word of mouth (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Vi fandt i vores analyse, 

at brandets livsstadie og konkurrenceposition varierer på de udvalgte markeder, hvilket 

Wonderful Copenhagen bør tage højde for.  
 

På det svenske og norske marked kan brandet karakteriseres som et veletableret brand på det 

velkendte stadie, hvor brandet ikke længere er moderne. Ifølge Wonderful Copenhagen er der 
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en tendens til, at de potentielle turister i det svenske og det norske marked hovedsageligt vil 

høre historien om det traditionelle og klassiske danske køkken, hvorfor Wonderful 

Copenhagen i højere grad fokuserer brandingen på elementer, som kan relateres til netop dette 

(interview, bilag g2, s. 183 l. 1-3). Man kan ud fra Pine & Gilmores (2009) teori om 

forventning argumentere for, at svenskerne og nordmændenes modreaktionen på fortællingen 

om det Ny Nordiske Køkken skyldes, at deres forventninger til København ikke mødes. I 

dette tilfælde er det dog ikke fordelagtigt at blive ved med at underbygge det eksisterende 

billede, da brandet på den måde risikerer at overgå til det trætte stadie. Her er det vigtigt, at 

man gennem brandingen sikrer, at København som destination ikke bliver valgt fra i 

evalueringsfasen grundet indgroede og forældede forventninger til, hvad byen har at tilbyde. 

Destinationens relevans bør derfor redefineres i forbrugerens bevidsthed gennem en 

opdatering og en genskabelse af brandets elementer (Morgan, Pritchard & Prides, 2010), som 

skal medvirke til at danne grundlag for nye forventninger. 
 

I Storbritannien, Tyskland og USA befinder brandet sig på det fashionable stadie, og 

forventningerne til hvad København kan tilbyde er ikke så stærke. Her er det er vigtigt, at 

destinationen sikrer sin relevans og skaber loyalitet gennem en opbygning af forventninger 

hos forbrugerne, som kan danne grundlag for en følelsesmæssig relation til brandet. Som 

udfordrende brand i disse markeder bør Wonderful Copenhagen i brandingen af København 

skille sig ud ved at skabe en fyrtårnsidentitet. Dette opnås ved at være modige og kreative i 

formidlingen af brandets elementer, hvilket vi vil uddybe senere.   
 

Redefineringen af brandet på det svenske og det norske marked kan sammenholdes med 

opbygningen af brandet på de øvrige markeder, da det i begge tilfælde handler om at sikre 

brandets relevans. Dette gøres blandt andet gennem stærk vision og en stor kreativitet 

(Morgan, Pritchard & Prides, 2010). I det svenske og det norske marked bør brandet som 

udgangspunkt ikke positionere sig som udfordrende, som det bør i de øvrige markeder. Man 

kan dog argumentere for, at en vis udfordrende tilgang er nødvendig, da der er behov for et 

meningsskifte, som ifølge Anholt (2011) netop kræver, at man er modig og dedikerer sig til 

“det nye” ved destinationen. Både i forsøget på at opbygge og redefinere Københavns 

destination brand kan man argumentere for, at man, som Pine & Gilmore (2009) foreslår, ikke 

blot bør overgå forbrugerens forventninger, men derimod overskride dem i forsøget på at 

skabe en mindeværdig oplevelse for forbrugeren. Det er dog som udgangspunkt nemmere at 
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holde fast ved eksisterende forestillinger end at afprøve noget ukendt, anderledes og 

overskridende (Bærenholdt & Sundbo, 2009). For at overkomme dette er det ifølge 

Bærenholdt & Sundbo (2009) nødvendigt, at man i brandingen inddrager elementer som 

behager, bevæger, engagerer, glæder eller overrasker modtageren, da det kan skubbe til 

dannelsen af nye præferencer, en udvidet erfaringshorisont og en større selvforståelse. I begge 

tilfælde er det vigtigt at skabe en følelsesmæssig reaktion hos modtageren, som kan danne 

grundlag for en stærk relation til brandet. I det svenske og det norske marked er der tale om at 

erstatte den relation, de i forvejen har til brandet. 
 

Når man som potentiel turist på det tyske, det britiske og det amerikanske marked ikke ved så 

meget om København som feriedestination, er man mere tilbøjelig til at søge ny information. 

I denne søgning er det vigtigt, at den potentielle turist oplever, at brandet i høj grad er synligt 

og omtales positivt online. Når man som potentiel turist på det svenske og det norske marked 

til gengæld føler, at ens kendskab til København er højt, er man ikke lige så tilbøjelig til at 

søge ny information. Samtidig er omtalen af brandet online med al sandsynlighed præget af 

det forældede destination brand image. Dette skaber en udfordring i forhold til at forsøge at 

påvirke turistens evaluering af brandet, som underbygger behovet for at skubbe til dannelsen 

af nye erfaringer med brandet. På det svenske og det norske marked kan det være fordelagtigt 

at lægge sig op ad det, som de potentielle turister allerede ved om Københavns 

madoplevelser, hvilket overvejende er kendetegnet ved historien om det traditionelle danske 

køkken. Fortællingen om det traditionelle bør dog sættes i en tydelig kontekst af de nye 

relevante brand-elementer. For at ændre diskursen er det vigtigt, at man dedikerer sig til det 

nye og tør at blande sig, der hvor omtalen er forældet.  
 

Wonderful Copenhagen bør nøje overveje, hvordan de på bedst mulig vis gengiver oplevelsen 

af Københavns brand på de digitale medier med det formål at skabe en stærk relation til 

brandet i de enkelte markeder. Vi vil i det følgende diskutere, hvordan Wonderful 

Copenhagen med fordel kan kommunikere en modig og kreativ brand identitet gennem de 

sociale medier.  

 
7.5.2 Dialog og word of mouth i evalueringen af brandet 

Kommunikationen på de sociale medier bør facilitere, at indholdet kan fortælles videre af 

brugerne (Haug, 2014). Wonderful Copenhagen bruger primært kommunikation til at 
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opbygge awareness og har ikke fokus på elementer i kommunikationen, der hjælper 

forbrugerne med at navigere i evalueringsprocessen og sprede positiv word of mouth omkring 

brandet. Selvom man ved at skabe awareness kan bevirke, at forbrugeren overvejer brandet, 

har det ingen værdi, hvis brandet omtales negativt online, for så risikerer man at tabe i 

evalueringen (Edelman, 2010). Wonderful Copenhagen bør etablere sin relevans gennem 

storytelling, da det kan være med til at styrke word of mouth, fordi forbrugere i højere grad er 

villige til viderefortælle en god historie (Bærenholdt & Sundbo, 2009). Storytelling er 

samtidig et effektivt redskab til at skabe en følelsesmæssig relation mellem turisten og 

destination brandet. 
 

Wonderful Copenhagen bør benytte sig af virkemidler, der fordrer en dialog og faciliterer 

deling af indholdet på de sociale medier. I den forbindelse bør organisationen anvende flere 

hashtags (#) i kommunikationen på de sociale medier, og i det hele taget søge at engagere 

forbrugeren gennem både billeder og tekst, som inddrager elementer, som forbrugeren kan 

relatere til, og som skaber en følelsesmæssig reaktion. Wonderful Copenhagen kan med 

fordel identificere forbrugerens relation til og berøringspunkter med konkurrerende brands, 

for derefter at ‘blande sig’ og derved sætte sig selv i spil på evalueringsstadiet. Fokus bør 

være på de største konkurrenter i de enkelte markeder. I Sverige og Norge er de største 

konkurrenter London og Barcelona, mens de største konkurrenter på det tyske og det britiske 

marked er Amsterdam og London og på det amerikanske marked Paris og London.  
 

Når et brand befinder sig på det fashionable livsstadie argumenteres der for, at de besøgende i 

kraft af det lille antal er trendsættere, som har en meningsdannende rolle i forhold til resten af 

befolkningen. Derfor er det vigtigt at facilitere, at disse spreder positiv word of mouth online. 

Dette kan med fordel gøres ved aktivt at tage kontakt til disse og guide dem til en positiv 

oplevelse med brandet, som de derefter har mulighed for at dele med andre. Det er vigtigt i 

den forbindelse at sikre autenciteten, således at word of mouth fremstår troværdigt og uden 

kommercielle interesser, som kan vække modtagerens skepsis. Wonderful Copenhagen kan 

med fordel på det svenske og det norske marked, der dog ikke befinder sig på det fashionable 

livsstadie, identificere den niche, som foretrækker at høre historien om det nye (interview, 

bilag g2, s. 183 l. 1-3). Derfra kan organisationen søge at facilitere, at disse kan fungere som 

trendsættere, præcis som tilfældet med markeder på det fashionable stadie.  
 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 119 

En anden måde Wonderful Copenhagen kan fordre en dialog er ved at kommunikere mere 

direkte med forbrugeren. Nutidens forbrugere bombarderes med indtryk, og derfor er der hård 

kamp om forbrugernes opmærksomhed. Samtidig er forbrugernes 

opmærksomhedsspændvidde kendetegnende ved den korte tid, det tager for dem at behandle 

information, overveje hvad informationen betyder, og derefter gå videre til den næste ting, der 

fanger deres opmærksomhed, hvorfor det kan være fordelagtigt at kommunikere direkte. 

Messaging er et nyt fænomen, der giver mulighed for et direkte, intimt forhold til forbrugerne, 

som sociale medier kun strejfer (Skift, 2016). Ulempen ved denne form for kommunikation er 

dog, at det kræver en del flere ressourcer end sociale medier, men det er værd at undersøge, 

om udbyttet er relativt større. 

 

7.5.3 Digitalisering af en analog oplevelse som forbrugeren kan relatere til 

Trends i den digitale verden peger på, at den næste generation af forbrugere, også kaldet 

Generation Z, er fundamentalt forskellige fra ældre generationer. Kendetegnene for denne 

generation er en opmærksomhedsspændvidde som ligger på kun 8 sekunder, hvilket er 

ekstremt kort sammenlignet med 12 sekunder i år 2000 (Skift, 2016). At forbrugerens 

opmærksomhedsspændvidde daler drastisk, underbygger vigtigen af en forståelse for 

forbrugerens ændrede beslutningsrejse. Man kan i den forbindelse argumentere for, at 

evaluering- og advokering-stadierne i endnu højere grad bliver afgørende, hvilket 

understreger, at Wonderful Copenhagen bør fokusere på at hjælpe forbrugerne med at 

navigere i evalueringsstadiet ved at fordre positiv word of mouth.  
 

Den korte opmærksomhedsspændvidde, der kendetegner Generation Z, lægger også op til en 

overvejelse af, hvilke medier Wonderful Copenhagen bør satse på i fremtiden. Generationen 

værdsætter sociale medier, men i højere grad apps som Instagram og Snapchat frem for 

Facebook og Twitter. Tendensen understreger behovet for at kommunikere gennem billeder 

og video frem for ord (Skift, 2016), og at man bør være ekstra kreativ og modig med 

indholdet for at hamle op med den øgede kamp om forbrugernes opmærksomhed. Dette 

stemmer overens med den modige og kreative tilgang, der kræves af brandingen i kraft af, at 

brandet bør have en udfordrende brandposition på størstedelen af markederne. 

Man kan argumentere for, at det kan være vanskeligt at engagere forbrugerne på de digitale 

medier i en oplevelse, hvis styrke netop er, at den ikke kan digitaliseres. Vi konkluderede 
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nemlig i vores analyse, at efterspørgslen på madoplevelser i høj grad er forbundet med, at 

forbrugere længes efter autentiske oplevelser i en digitaliseret verden. Desuden kan 

madoplevelsen noget, som traditionelle turistseværdigheder som Den Lille Havfrue ikke kan, 

fordi den kræver aktiv deltagelse og opsluger forbrugeren gennem en interaktion med 

forbrugerens sanser. Udfordringen ligger i at kommunikere oplevelsen af mad så tæt på 

følelsen af den analoge og autentiske oplevelse som muligt. Pine & Gilmore (2007) 

argumenterer for, at forbrugerne generelt er skeptiske over for virksomheders salg af 

oplevelser, fordi oplevelser udbudt af virksomheder altid vil være uautentiske, idet formålet 

med dem i sidste ende er at tjene penge. Selvom Wonderful Copenhagen ikke er en 

profitorienteret virksomhed, er der alligevel en stor for udfordring Wonderful Copenhagen i at 

gengive oplevelsen som autentisk, hvilket er det, forbrugerne efterspørger.  
 

Pine & Gilmore (2007) forklarer, at det er nemmere at fremstå autentisk, hvis man ikke selv 

påstår, at man er autentisk. Dette indebærer, at man ikke behøver at fortælle eksplicit, at 

oplevelsen er autentisk, hvis man er god nok til at gengive den som autentisk. For at kunne 

gengive den autentiske og analoge oplevelse af mad for forbrugeren, vil vi anbefale 

Wonderful Copenhagen at kommunikere gennem videoer eller levende billeder med 

forskellige effekter, der skaber en følelse af autenticitet. Fordelen ved at kommunikere 

gennem videoer er, at de kan skabe en følelsesmæssig relation til modtageren (Haug, 2014) 

samtidig med, at man også kan stimulere høresansen og udfordre synssansen mere med 

levende billeder. Videoerne kunne for eksempel vise en lokal københavner, der handler i We 

Food-supermarkedet og rører ved salaten, så man kan høre, hvor sprødt og friskt, det er. En 

anden mulighed er at vise en stemningsfilm af en masse mennesker foran Hija de Sánchez i 

Torvehallerne, der griner og siger “mmmh”, mens de spiser tacos, der damper og knaser, når 

de tager en bid. På den måde kan videoerne udtrykke fordele og oplevelsesbaserede billeder 

som kan relateres til for eksempel god smag, det sociale element i spisningen eller friskheden 

i grøntsagerne. 
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8.0 Konklusion og perspektivering  

8.1 Konklusion 

Afhandlingens dataindsamling og undersøgelser har dannet grundlag for en analyse og 

diskussion af, hvordan Wonderful Copenhagen med fordel kan brande København som en 

kulinarisk turistdestination. Med udgangspunkt i analysen og diskussionen, vil vi i det 

følgende besvare afhandlingens underspørgsmål i den opstillede rækkefølge, hvorefter der 

afslutningsvis vil foreligge en besvarelse af afhandlingens overordnede problemformulering.  
 

Svenskerne og nordmændene har et højt kendskab til København og stærke forventninger til 

hvad byen har at tilbyde. I disse markeder har brandet en etableret position, men der er fare 

for, at brandet mister sin appel. København halter bagefter som foretrukken storby specielt på 

det tyske, det britiske og det amerikanske marked, hvor brandet derfor bør positionere sig som 

udfordrende brand. Kendskabet til København er i disse markeder betydeligt lavere end i det 

svenske og det norske, hvorfor forventningerne også er lavere.  

De potentielle turister efterspørger i høj grad god mad i forbindelse med en storbyrejse, 

hvilket underbygger en stigende efterspørgsel på nydelse i forbruget. Københavns image 

halter i relation til dette bagefter sammenlignet med konkurrerende storbyer. Til gengæld 

udmærker Københavns image sig på bæredygtighed, hvilket bør udnyttes i brandingen. 

Faktorer som motiverer turister til at besøge København er domineret af behov, som bygger 

på overstimulering, hvilket udgør brandets points of parity. Motivationsfaktorer som bygger 

på understimulering, og som udgør brandets points of difference, herunder gastronomiske 

oplevelser, bør i højere grad bør prioriteres i brandingen af København.  
 

De københavnske madoplevelser lever i kraft af den gastronomiske revolution og det Ny 

Nordiske Køkken i høj grad op til at tid, ansvarlighed og nydelse er vigtigt for den 

hypermoderne forbruger mens status og anerkendelse er mindre vigtigt. Iscenesættelsen 

madoplevelserne inddrager elementer fra forskellige oplevelsessfærer, hvilket skaber en mere 

værdifuld oplevelse, som lever op til forbrugerens komplekse behov. Til trods for dette 

udmærker Københavns image sig som nævnt ikke på god mad. Specifikt i relation til 

madoplevelser halter imaget bagud i forhold til attraktive attributter som innovativt, 

sæsonbetonet, smagfuld, autentisk og lokal, hvilket afslører et uudnyttet potentiale. 
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Københavns image overpræsterer til gengæld i forhold til efterspørgslen på attributterne 

traditionel og anerkendt/populært, hvilket ikke er fordelagtigt. 
 

Wonderful Copenhagens digitale strategi illustrerer i nogen grad et forsimplet syn på 

forbrugerens komplekse behov og en forsimplet tilgang til nicheturisme. Organisationen 

formår i deres strategiske fortælling om Det danske køkken ikke at knytte konkrete faciliteter 

og attributter, der kendetegner madoplevelserne i København, til øvrige relevante 

brandelementer som skaber værdi for nutidens forbruger. Dette afspejles i deres 

kommunikation på de sociale medier, hvor Wonderful Copenhagen generelt nedprioriterer 

fortællingen om Det danske køkken. Samtidig er kommunikationen hovedsageligt 

afsenderorienteret frem for netværksorienteret og fokus er på at opbygge awareness og 

udtrykke æstetik, hvilket begrænser brandets personlighed og autencitet.  
 

Wonderful Copenhagens opbygning af Københavns destination brand bør i højere grad 

fokusere på følelses- og oplevelsesbaserede billeder, som forbrugeren følelses- og 

værdimæssigt kan relatere til. Disse får i kraft af det øgede abstraktionsniveau i den klassiske 

behovspyramide en større betydning, da alle behov tager udgangspunkt i individets 

selvrealisering. Brand-elementerne bør udvælges på baggrund af Københavns points of 

difference hvorfor elementer som innovation og udvikling, lyst og uhøjtidelighed, ansvar, tid 

og bæredygtighed samt individualisering og autenticitet med fordel kan udgøre essensen af 

Wonderful Copenhagens branding af København. Netop et fokus på kombinationen af 

elementerne skaber stærke points of difference, som bør udgøre positioneringen København 

som kulinarisk destination. Wonderful Copenhagens identificering af nicher bør i den 

forbindelse ikke blot tage udgangspunkt i mad som en bred interesse men derimod afspejle 

mere specifikke behov og værdier, hvor vægtningen af de enkelte brandelementer prioriteres 

og vægtes forskelligt. 
 

På det svenske og det norske marked bør forældede forventninger til, hvad København har at 

tilbyde overskrides gennem en redefinering af brandet. På det tyske, det britiske og det 

amerikanske marked bør Wonderful Copenhagen sikre brandets relevans. I begge tilfælde 

kræves en kreativ og modig tilgang til brandingen. Wonderful Copenhagen bør stræbe efter at 

skabe netværksorienteret frem for en afsenderorienteret kommunikation, hvor fokus ikke er på 

produktet men derimod på den værdi, som skabes for forbrugeren. Wonderful Copenhagen 
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bør identificere trendsættere, som en afgørende kilde til positiv word of mouth, samtidig med 

at kommunikationen bør facilitere, at modtageren inddrages og har mulighed for at dele 

indholdet. Dette kan blandt andet gøres gennem indhold, som skaber en følelsesmæssig 

reaktion, der kan danne grundlag for forbrugerens relation til brandet. Øget brug af 

videobaseret indhold er i den forbindelse relevant, først og fremmest fordi det taler til 

forbrugernes mindskede opmærksomhedspændvidde, men også fordi det herigennem er 

muligt på autentisk vis at digitalisere og gengive madoplevelser, hvis styrke egentlig er de 

analoge egenskaber.  
 

Grundet det uudnyttede potentiale kan vi slutteligt konkludere, at Wonderful Copenhagen 

med fordel kan brande København som en kulinarisk turistdestination i langt højere grad end 

på nuværende tidspunkt. Dette kan organisationen gøre ved at udnytte potentialet i 

revolutionen i den danske madkultur sammenholdt med nutidens ændrede forbrugeradfærd og 

markedets konkurrenceforhold.  
 

8.2 Perspektivering 

Denne afhandling omhandler kun ét af de aktivitetsområder, destination branding berører, 

nemlig turismefremmende aktiviteter. Dermed afgrænser vi os som nævnt blandt andet fra 

aktivitetsområdet eksportfremmende aktiviteter, selvom de forskellige aktiviteter inden for 

destination branding påvirker hinanden indbyrdes ifølge Anholt (2011). Man kan således 

argumentere for, at de turismefremmende aktiviteter for eksempel i form af branding af 

København som en kulinarisk turistdestination har en indflydelse på den danske eksport af 

blandt andet fødevarer og omvendt. I den forbindelse fik vi for nylig i professionel 

sammenhæng muligheden for at tale med Johan Bülow, iværksætteren bag den internationale 

succes Lakrids by Johan Bülow. Vi delagtiggjorde ham i vores problemstilling og i relation til 

denne fortalte han, at Danmarks gastronomiske revolution i høj grad har været med til at bære 

hans brand og virksomhed i en international kontekst, da dansk og/eller nordisk er et 

kvalitetsstempel på fødevarer ude i verden i dag. Andre eksempler er Claus Meyers åbning af 

en nordisk food court og restaurant centralt i New York City og Nomas succes med pop up-

restauranter rundt omkring i verden. 
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Når Johan Bülow sælger kvalitetslakrids overalt i verden med en idyllisk fortælling om 

lakridskogeriet, der startede på Bornholm, og som ikke går på kompromis med råvarer eller 

smag, kan man argumentere for, at det styrker Københavns image i relation til kulinariske 

oplevelser over for potentielle turister. På samme måde styrker brandingen af København som 

en kulinarisk turistdestination et brand som Lakrids by Johan Bülow, og dermed kan de 

enkelte aktiviteter drage fordel af hinanden. Det er dog vigtigt at nævne, at den indbyrdes 

indflydelse ikke kun opstår i kraft af en positiv afsmitningseffekt, da eksportaktiviteter af 

danske fødevarer også kan hæmme brandingen af København som en kulinarisk 

turistdestination, hvis eksportvarerne ikke stemmer overens med eksempelvis den kvalitet 

eller innovative tankegang, som man ønsker København skal forbindes med af turister. 

Ligeledes kan turistaktiviteter virke hæmmende på eksportfremmende aktiviteter. Et eksempel 

på dette kunne være, hvis en turistorganisation fokuserer brandingen af Københavns 

madoplevelser på traditionelle, danske retter over for udenlandske turister, og en dansk 

fødevarevirksomhed ønsker at positionere sig internationalt som nytænkende og innovativ. 
 

Disse forhold bør en organisation som Wonderful Copenhagen tage højde for i udvælgelsen af 

brandelementer, når de skal brande København som en kulinarisk turistdestination, ligesom 

de bør forholde sig til øvrige destination branding-aktiviteter, for eksempel de politiske. 

Optimalt set bør Wonderful Copenhagen arbejde i tæt kontakt og jævnligt sparre med 

relevante aktører i brancher, der berører destination branding for at forene interesser og 

branding-intentioner og dermed opnå positiv afsmitningseffekt. 
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10.0 Bilag 

10.1 Bilag a: Skemaoversigt over undersøgelsens design  

 

Underspørgsmål 1: Hvordan associerer udenlandske turister København som 
feriedestination i dag sammenlignet med dels konkurrerende storbyer i Europa, og dels hvad 
de overordnet efterspørger på en storbyrejse?  
 
 
Empiri Metode Teori 
Primær: Spørgeskemaundersøgelse 
blandt potentielle turister fra 
Wonderful Copenhagens 5 største 
markeder samt interview med 
ekspert                   
Sekundær: Analyser fra Visit 
Denmark samt rapport fra 
amerikanske Skift (organisation der 
forsker i rejse-trends)  

Kvantitativ 
(spørgeskemaundersøgelse)               
Hermeneutisk/deduktiv 

Weinreich (2010): The destination 
brand fashion curve                                                     
Kouris (2009): The destination brand 
benefit pyramid                                                

 
 
 
Underspørgsmål 2: Hvad efterspørger udenlandske turister i madoplevelser på storbyrejser, 
og hvordan stemmer denne efterspørgsel overens dels med de associationer, de har med 
københavnske madoplevelser og dels med de madoplevelser, København faktisk tilbyder?  
 
 
Empiri Metode Teori 
Primær: Spørgeskemaundersøgelse 
blandt potentielle turister fra 
Wonderful Copenhagens 5 største 
markeder samt interview med 
ekspert                                      
Sekundær: Analyse fra Visit 
Denmark samt diverse artikler om 
emnet og bogen Danmarks 
Gastronomiske Revolution fra 2015 
af Ole Troelsø  

Kvantitativ 
(spørgeskemaundersøgelse) 
og kvalitativ (interview)                                         
Hermeneutisk/deduktiv 

Stabler (1999): Påvirkende faktorer 
på skabelsen af et destination image   
Kouris (2009): The destination brand 
benefit pyramid                                             
Pine & Gilmore (2009): Oplevelses-
økonomi (oplevelsesdesign)                             
Anholt (2011): Destination branding: 
Competitive Identity                              
Bærenholdt & Sundbo (2009): 
Oplevelsesøkonomi                                      
Østergaard (2005): Økonomisk, 
kulturel og social kapital                                               
Lipovetsky (2005): Det 
hypermoderne samfund                                
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Underspørgsmål 3: Har Wonderful Copenhagen taget højde for ændringen af turisten som 
forbruger i brandingen af København herunder som kulinarisk turistdestination, og i så fald 
hvordan?  
 
 
Empiri Metode Teori 
Primær: Interviews med Visit 
Denmark og Wonderful Copenhagen 
og indholdsanalyse af Visit 
Copenhagens sociale medier                                                    
Sekundær: Analyser og øvrigt 
materiale fra Wonderful Copenhagen  

Kvalitativ (interviews 
og indholdsanalyse) og 
kvantitativ 
(indholdsanalyse)                                               
Hermeneutisk/deduktiv 

Stabler (1999): Påvirkende faktorer på 
skabelsen af et destination image   
Kouris (2009): The destination brand 
benefit pyramid                                             
Pine & Gilmore (2009): Oplevelses-
økonomi (oplevelsesdesign)                             
Anholt (2011): Destination branding: 
Competitive Identity                    
Bærenholdt & Sundbo (2009): 
Oplevelsesøkonomi                                       
Lipovetsky (2005): Det hypermoderne 
samfund                                                           
Edelman (2010): Digital branding                    
Novelli (2005): Nicheturisme                        
Haug (2014): Indholdsstrategi for 
sociale medier 
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10.2 Bilag b: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 
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10.3 Bilag c: Udregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen  

 

How important are the following attributes to you when choosing where to go on a city 
break?    - Architecture/design 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 7 5,0% 7   

2 
Somewhat 
important 28 20,0% 56   

3 Important 46 32,9% 138   
4 Very important 46 32,9% 184   

5 
Extremely 
important 13 9,3% 65   

I alt   140 100,0% 450 3,214285714 
 

How important are the following attributes to you when choosing where to go on a city 
break?   - Good food 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 0 0,0% 0   

2 
Somewhat 
important 4 2,9% 8   

3 Important 22 15,7% 66   
4 Very important 53 37,9% 212   

5 
Extremely 
important 61 43,6% 305   

I alt   140 100,0% 591 4,221428571 
 

How important are the following attributes to you when choosing where to go on a city 
break?             - Historical sights 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 6 4,3% 6   

2 
Somewhat 
important 39 27,9% 78   

3 Important 41 29,3% 123   
4 Very important 36 25,7% 144   

5 
Extremely 
important 18 12,9% 90   

I alt   140 100,0% 441 3,15 
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How important are the following attributes to you when choosing where to go on a city 
break?             - Shopping 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 23 16,4% 23   

2 
Somewhat 
important 40 28,6% 80   

3 Important 38 27,1% 114   
4 Very important 32 22,9% 128   

5 
Extremely 
important 7 5,0% 35   

I alt   140 100,0% 380 2,714285714 
 

How important are the following attributes to you when choosing where to go on a city 
break?             - Diversity 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 21 15,0% 21   

2 
Somewhat 
important 38 27,1% 76   

3 Important 40 28,6% 120   
4 Very important 37 26,4% 148   

5 
Extremely 
important 4 2,9% 20   

I alt   140 100,0% 385 2,75 
 

How important are the following attributes to you when choosing where to go on a city 
break?             - Green areas and sustainability 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 14 10,0% 14   

2 
Somewhat 
important 28 20,0% 56   

3 Important 44 31,4% 132   
4 Very important 45 32,1% 180   

5 
Extremely 
important 9 6,4% 45   

I alt   140 100,0% 427 3,05 
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How important are the following attributes to you when choosing where to go on a city 
break?             - Nightlife 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 13 9,3% 13   

2 
Somewhat 
important 41 29,3% 82   

3 Important 37 26,4% 111   
4 Very important 35 25,0% 140   

5 
Extremely 
important 14 10,0% 70   

I alt   140 100,0% 416 2,971428571 
 

How much do you associate the following attributes with London?  - Architecture/design 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 4 2,9% 4   
2 Small degree 20 14,4% 40   

3 
Moderate 
degree 37 26,6% 111   

4 High degree 61 43,9% 244   

5 
Very high 
degree 17 12,2% 85   

I alt   139 100,0% 484 3,482014388 
 

How much do you associate the following attributes with London?  - Good food 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 6 4,3% 6   
2 Small degree 33 23,7% 66   

3 
Moderate 
degree 43 30,9% 129   

4 High degree 44 31,7% 176   

5 
Very high 
degree 13 9,4% 65   

I alt   139 100,0% 442 3,179856115 
 

How much do you associate the following attributes with London?  - Historical sights 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 0 0,0% 0   
2 Small degree 7 5,0% 14   

3 
Moderate 
degree 17 12,2% 51   

4 High degree 61 43,9% 244   

5 
Very high 
degree 54 38,8% 270   

I alt   139 100,0% 579 4,165467626 
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How much do you associate the following attributes with London?  - Shopping 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 3 2,2% 6   

3 
Moderate 
degree 14 10,1% 42   

4 High degree 61 43,9% 244   

5 
Very high 
degree 60 43,2% 300   

I alt   139 100,0% 593 4,26618705 
 

How much do you associate the following attributes with London?  - Diversity 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 15 10,8% 30   

3 
Moderate 
degree 41 29,5% 123   

4 High degree 50 36,0% 200   

5 
Very high 
degree 32 23,0% 160   

I alt   139 100,0% 514 3,697841727 
 

How much do you associate the following attributes with London?  - Green areas and 
sustainability 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 3 2,2% 3   
2 Small degree 42 30,2% 84   
3 Moderate degree 67 48,2% 201   
4 High degree 20 14,4% 80   
5 Very high degree 7 5,0% 35   

I alt   139 100,0% 403 2,899280576 
 

How much do you associate the following attributes with London?  - Nightlife 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 6 4,3% 12   

3 
Moderate 
degree 29 20,9% 87   

4 High degree 74 53,2% 296   

5 
Very high 
degree 29 20,9% 145   

I alt   139 100,0% 541 3,892086331 
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How much do you associate the following attributes with Paris?  - Architecture/design 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 0 0,0% 0   
2 Small degree 2 1,4% 4   

3 
Moderate 
degree 19 13,7% 57   

4 High degree 63 45,3% 252   

5 
Very high 
degree 55 39,6% 275   

I alt   139 100,0% 588 4,230215827 
 

How much do you associate the following attributes with Paris?  - Good food 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 0 0,0% 0   
2 Small degree 1 0,7% 2   

3 
Moderate 
degree 11 7,9% 33   

4 High degree 57 41,0% 228   

5 
Very high 
degree 70 50,4% 350   

I alt   139 100,0% 613 4,410071942 
 

How much do you associate the following attributes with Paris?  - Shopping 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 2 1,4% 2   
2 Small degree 5 3,6% 10   

3 
Moderate 
degree 21 15,1% 63   

4 High degree 58 41,7% 232   

5 
Very high 
degree 53 38,1% 265   

I alt   139 100,0% 572 4,115107914 
 

How much do you associate the following attributes with Paris?  - Diversity 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter  
Gennemsnit 

1 Not at all 5 3,6% 5   
2 Small degree 25 18,0% 50   

3 
Moderate 
degree 53 38,1% 159   

4 High degree 44 31,7% 176   

5 
Very high 
degree 12 8,6% 60   

I alt   139 100,0% 450 3,237410072 
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How much do you associate the following attributes with Paris?- Green areas and 
sustainability 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 4 2,9% 4   
2 Small degree 36 25,9% 72   

3 
Moderate 
degree 62 44,6% 186   

4 High degree 32 23,0% 128   

5 
Very high 
degree 5 3,6% 25   

I alt   139 100,0% 415 2,985611511 
 

How much do you associate the following attributes with Paris?  - Nightlife 
 Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 3 2,2% 3   
2 Small degree 13 9,4% 26   

3 
Moderate 
degree 50 36,0% 150   

4 High degree 57 41,0% 228   

5 
Very high 
degree 16 11,5% 80   

I alt   139 100,0% 487 3,503597122 
 

How much do you associate the following attributes with Barcelona?  - Architecture/design 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 2 1,4% 2   
2 Small degree 2 1,4% 4   

3 
Moderate 
degree 21 15,1% 63   

4 High degree 60 43,2% 240   

5 
Very high 
degree 54 38,8% 270   

I alt   139 100,0% 579 4,165467626 
 

How much do you associate the following attributes with Barcelona?  - Good food 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 2 1,4% 2   
2 Small degree 4 2,9% 8   

3 
Moderate 
degree 30 21,6% 90   

4 High degree 46 33,1% 184   

5 
Very high 
degree 57 41,0% 285   

I alt   139 100,0% 569 4,09352518 
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How much do you associate the following attributes with Barcelona?  - Historical sights 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 3 2,2% 3   
2 Small degree 10 7,2% 20   

3 
Moderate 
degree 35 25,2% 105   

4 High degree 64 46,0% 256   

5 
Very high 
degree 27 19,4% 135   

I alt   139 100,0% 519 3,73381295 
 

How much do you associate the following attributes with Barcelona?  - Shopping 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 9 6,5% 9   
2 Small degree 25 18,0% 50   

3 
Moderate 
degree 56 40,3% 168   

4 High degree 40 28,8% 160   

5 
Very high 
degree 9 6,5% 45   

I alt   139 100,0% 432 3,107913669 
 

How much do you associate the following attributes with Barcelona?  - Diversity 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 4 2,9% 4   
2 Small degree 28 20,1% 56   

3 
Moderate 
degree 56 40,3% 168   

4 High degree 40 28,8% 160   

5 
Very high 
degree 11 7,9% 55   

I alt   139 100,0% 443 3,18705036 
 

How much do you associate the following attributes with Barcelona?  - Green areas and 
sustainability 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 7 5,0% 7   
2 Small degree 34 24,5% 68   
3 Moderate degree 61 43,9% 183   
4 High degree 25 18,0% 100   
5 Very high degree 12 8,6% 60   

I alt   139 100,0% 418 3,007194245 
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How much do you associate the following attributes with Copenhagen?  - 
Architecture/design 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 7 5,0% 14   

3 
Moderate 
degree 26 18,7% 78   

4 High degree 62 44,6% 248   

5 
Very high 
degree 43 30,9% 215   

I alt   139 100,0% 556 4 
 

How much do you associate the following attributes with Copenhagen?  - Good food 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 4 2,9% 4   
2 Small degree 41 29,5% 82   

3 
Moderate 
degree 33 23,7% 99   

4 High degree 37 26,6% 148   

5 
Very high 
degree 24 17,3% 120   

I alt   139 100,0% 453 3,258992806 
 

How much do you associate the following attributes with Copenhagen?  - Historical sights 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 19 13,7% 38   

3 
Moderate 
degree 60 43,2% 180   

4 High degree 38 27,3% 152   

5 
Very high 
degree 21 15,1% 105   

I alt   139 100,0% 476 3,424460432 
 

How much do you associate the following attributes with Copenhagen?  - Shopping 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 6 4,3% 6   
2 Small degree 37 26,6% 74   

3 
Moderate 
degree 40 28,8% 120   

4 High degree 43 30,9% 172   

5 
Very high 
degree 13 9,4% 65   

I alt   139 100,0% 437 3,143884892 
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How much do you associate the following attributes with Copenhagen?  - Green areas and 
sustainability 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 10 7,2% 20   
3 Moderate degree 24 17,3% 72   
4 High degree 61 43,9% 244   
5 Very high degree 43 30,9% 215   

I alt   139 100,0% 552 3,971223022 
 

How much do you associate the following attributes with Copenhagen?  - Nightlife 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 7 5,0% 7   
2 Small degree 23 16,5% 46   

3 
Moderate 
degree 35 25,2% 105   

4 High degree 48 34,5% 192   

5 
Very high 
degree 26 18,7% 130   

I alt   139 100,0% 480 3,45323741 
 

How much do you associate the following attributes with Amsterdam?  - 
Architecture/design 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 0 0,0% 0   
2 Small degree 15 10,8% 30   

3 
Moderate 
degree 53 38,1% 159   

4 High degree 55 39,6% 220   

5 
Very high 
degree 16 11,5% 80   

I alt   139 100,0% 489 3,517985612 
 

How much do you associate the following attributes with Copenhagen?  - Diversity 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 8 5,8% 8   
2 Small degree 30 21,6% 60   

3 
Moderate 
degree 64 46,0% 192   

4 High degree 24 17,3% 96   

5 
Very high 
degree 13 9,4% 65   

I alt   139 100,0% 421 3,028776978 
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How much do you associate the following attributes with Amsterdam?  - Good food 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 5 3,6% 5   
2 Small degree 39 28,1% 78   

3 
Moderate 
degree 69 49,6% 207   

4 High degree 18 12,9% 72   

5 
Very high 
degree 8 5,8% 40   

I alt   139 100,0% 402 2,892086331 
 

How much do you associate the following attributes with Amsterdam?  - Historical sights 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 21 15,1% 42   

3 
Moderate 
degree 54 38,8% 162   

4 High degree 53 38,1% 212   

5 
Very high 
degree 10 7,2% 50   

I alt   139 100,0% 467 3,35971223 
 

How much do you associate the following attributes with Amsterdam?  - Shopping 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 8 5,8% 8   
2 Small degree 39 28,1% 78   

3 
Moderate 
degree 64 46,0% 192   

4 High degree 23 16,5% 92   

5 
Very high 
degree 5 3,6% 25   

I alt   139 100,0% 395 2,841726619 
 

How much do you associate the following attributes with Amsterdam?  - Diversity 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 1 0,7% 1   
2 Small degree 17 12,2% 34   

3 
Moderate 
degree 46 33,1% 138   

4 High degree 45 32,4% 180   

5 
Very high 
degree 30 21,6% 150   

I alt   139 100,0% 503 3,618705036 
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How much do you associate the following attributes with Amsterdam?  - Nightlife 
Værdi af 

deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent Værdi af deskriptor*respondenter Gennemsnit 
1 Not at all 3 2,2% 3   
2 Small degree 12 8,6% 24   

3 
Moderate 
degree 20 14,4% 60   

4 High degree 48 34,5% 192   

5 
Very high 
degree 56 40,3% 280   

I alt   139 100,0% 559 4,021582734 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Authentic 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 3 2,2% 3   

2 
Somewhat 
important 9 6,5% 18   

3 Important 22 15,8% 66   
4 Very important 50 36,0% 200   

5 
Extremely 
important 55 39,6% 275   

I alt   139 100,0% 562 4,043165468 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Local 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 5 3,6% 5   

2 
Somewhat 
important 8 5,8% 16   

3 Important 29 20,9% 87   
4 Very important 70 50,4% 280   

5 
Extremely 
important 27 19,4% 135   

I alt   139 100,0% 523 3,762589928 

How much do you associate the following attributes with Amsterdam?  - Green areas and 
sustainability 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 2 1,4% 2   
2 Small degree 23 16,5% 46   
3 Moderate degree 38 27,3% 114   
4 High degree 54 38,8% 216   
5 Very high degree 22 15,8% 110   

I alt   139 100,0% 488 3,510791367 
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How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Innovative 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 12 8,6% 12   

2 
Somewhat 
important 30 21,6% 60   

3 Important 34 24,5% 102   
4 Very important 44 31,7% 176   

5 
Extremely 
important 19 13,7% 95   

I alt   139 100,0% 445 3,201438849 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Tasty 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 0 0,0% 0   

2 
Somewhat 
important 1 0,7% 2   

3 Important 10 7,2% 30   
4 Very important 34 24,5% 136   

5 
Extremely 
important 94 67,6% 470   

I alt   139 100,0% 638 4,589928058 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Traditional 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 38 27,3% 38   

2 
Somewhat 
important 32 23,0% 64   

3 Important 28 20,1% 84   
4 Very important 32 23,0% 128   

5 
Extremely 
important 9 6,5% 45   

I alt   139 100,0% 359 2,582733813 
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How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Low priced 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 16 11,5% 16   

2 
Somewhat 
important 52 37,4% 104   

3 Important 45 32,4% 135   
4 Very important 19 13,7% 76   

5 
Extremely 
important 7 5,0% 35   

I alt   139 100,0% 366 2,633093525 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Setting 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer 

Respondente
r Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 4 2,9% 4   

2 
Somewhat 
important 14 10,1% 28   

3 Important 40 28,8% 120   
4 Very important 53 38,1% 212   

5 
Extremely 
important 28 20,1% 140   

I alt   139 100,0% 504 3,625899281 
 
How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Easy/convenient 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer 

Respondente
r Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 11 7,9% 11   

2 
Somewhat 
important 51 36,7% 102   

3 Important 38 27,3% 114   
4 Very important 32 23,0% 128   

5 
Extremely 
important 7 5,0% 35   

I alt   139 100,0% 390 2,805755396 
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How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Healthy 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 15 10,8% 15   

2 
Somewhat 
important 39 28,1% 78   

3 Important 52 37,4% 156   
4 Very important 25 18,0% 100   

5 
Extremely 
important 8 5,8% 40   

I alt   139 100,0% 389 2,798561151 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Aesthetic 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 13 9,4% 13   

2 
Somewhat 
important 29 20,9% 58   

3 Important 45 32,4% 135   
4 Very important 38 27,3% 152   

5 
Extremely 
important 14 10,1% 70   

I alt   139 100,0% 428 3,079136691 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Seasonal 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 12 8,6% 12   

2 
Somewhat 
important 29 20,9% 58   

3 Important 41 29,5% 123   
4 Very important 50 36,0% 200   

5 
Extremely 
important 7 5,0% 35   

I alt   139 100,0% 428 3,079136691 
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How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Organic 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 22 15,8% 22   

2 
Somewhat 
important 34 24,5% 68   

3 Important 46 33,1% 138   
4 Very important 34 24,5% 136   

5 
Extremely 
important 3 2,2% 15   

I alt   139 100,0% 379 2,726618705 
 

How important are the following attributes to you when seeking food experiences on a city 
break? - Recognized/popular 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all important 50 36,0% 50   

2 
Somewhat 
important 47 33,8% 94   

3 Important 20 14,4% 60   
4 Very important 18 12,9% 72   

5 
Extremely 
important 4 2,9% 20   

I alt   139 100,0% 296 2,129496403 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Authentic 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 8 5,8% 8   
2 Small degree 26 18,7% 52   
3 Moderate degree 55 39,6% 165   
4 High degree 39 28,1% 156   
5 Very high degree 11 7,9% 55   

I alt   139 100,0% 436 3,136690647 
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How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Local 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 9 6,5% 9   
2 Small degree 19 13,7% 38   
3 Moderate degree 50 36,0% 150   
4 High degree 47 33,8% 188   
5 Very high degree 14 10,1% 70   

I alt   139 100,0% 455 3,273381295 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Traditional 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 8 5,8% 8   
2 Small degree 17 12,2% 34   
3 Moderate degree 45 32,4% 135   
4 High degree 47 33,8% 188   
5 Very high degree 22 15,8% 110   

I alt   139 100,0% 475 3,417266187 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Innovative 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 16 11,5% 16   
2 Small degree 35 25,2% 70   
3 Moderate degree 34 24,5% 102   
4 High degree 35 25,2% 140   
5 Very high degree 19 13,7% 95   

I alt   139 100,0% 423 3,043165468 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Tasty 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 8 5,8% 8   
2 Small degree 31 22,3% 62   
3 Moderate degree 41 29,5% 123   
4 High degree 34 24,5% 136   
5 Very high degree 25 18,0% 125   

I alt   139 100,0% 454 3,26618705 
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How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Low priced 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 51 36,7% 51   
2 Small degree 36 25,9% 72   
3 Moderate degree 42 30,2% 126   
4 High degree 7 5,0% 28   
5 Very high degree 3 2,2% 15   

I alt   139 100,0% 292 2,100719424 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Setting 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 12 8,6% 12   
2 Small degree 22 15,8% 44   
3 Moderate degree 47 33,8% 141   
4 High degree 47 33,8% 188   
5 Very high degree 11 7,9% 55   

I alt   139 100,0% 440 3,165467626 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Easy/convenient 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 9 6,5% 9   
2 Small degree 18 12,9% 36   
3 Moderate degree 49 35,3% 147   
4 High degree 53 38,1% 212   
5 Very high degree 10 7,2% 50   

I alt   139 100,0% 454 3,26618705 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Healthy 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 10 7,2% 10   
2 Small degree 32 23,0% 64   
3 Moderate degree 52 37,4% 156   
4 High degree 36 25,9% 144   
5 Very high degree 9 6,5% 45   

I alt   139 100,0% 419 3,014388489 
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How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Aesthetic 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 14 10,1% 14   
2 Small degree 35 25,2% 70   
3 Moderate degree 48 34,5% 144   
4 High degree 28 20,1% 112   
5 Very high degree 14 10,1% 70   

I alt   139 100,0% 410 2,949640288 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Seasonal 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 9 6,5% 9   
2 Small degree 45 32,4% 90   
3 Moderate degree 45 32,4% 135   
4 High degree 33 23,7% 132   
5 Very high degree 7 5,0% 35   

I alt   139 100,0% 401 2,884892086 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Organic 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 15 10,8% 15   
2 Small degree 38 27,3% 76   
3 Moderate degree 44 31,7% 132   
4 High degree 33 23,7% 132   
5 Very high degree 9 6,5% 45   

I alt   139 100,0% 400 2,877697842 
 

How much do you associate the following attributes with the food experiences in 
Copenhagen?  - Recognized/popular 

Værdi af 
deskriptor Deskriptorer Respondenter Procent 

Værdi af 
deskriptor*respondenter Gennemsnit 

1 Not at all 17 12,2% 17   
2 Small degree 35 25,2% 70   
3 Moderate degree 43 30,9% 129   
4 High degree 33 23,7% 132   
5 Very high degree 11 7,9% 55   

I alt   139 100,0% 403 2,899280576 
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10.4 Bilag d: Optælling lande 

 

Nedenstående udregninger er foretaget på baggrund af information fra Visit Denmark (2015a) 

  Norge Sverige Tyskland Storbritannien 
9 London London Berlin London 
8 Barcelona Barcelona Amsterdam Amsterdam 
7 Rom Stockholm Hamburg Barcelona 
6 Paris Paris London Paris 
5 New York Berlin Wien Rom 
4 Amsterdam New York Paris New York 
3 Stockholm Rom Barcelona Edinburgh 
2 Prag Prag Prag Dublin 
1 Berlin Göteborg Rom Madrid 

 
 
Resultat: 
 

 
 

  	London 33 
  	Barcelona 26 
  	Paris 22 
  	Amsterdam 20 
  	Rom 16 
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10.5 Bilag e: Interview Mikkel  

Bilag e1: Interviewguide til  interview med Mikkel Aarø-Hansen, Adm. Direktør i  

Wonderful Copenhagen 

 

Wonderful Copenhagen står bag en rapport fra 2014 kaldet Digitale Storbyrejsende, som 

bl.a. anbefaler at fokusere på at drive massen af turister til Danmark gennem nicheturisme 

ved at segmentere på baggrund af interesser og behov. 

1. Har I defineret/beskrevet en eller flere målgrupper/nicher, som rejser efter 
madoplevelser? Og i så fald hvordan? 

2. Hvordan arbejder I ud fra niche-tankegangen i praksis? (Hvordan identificerer I de 
omtalte interesser og behov, og hvordan inkorporeres det i de konkrete kampagner?) 

3. Hvilke parametre vurderer I driver turisten som forbruger?  
a. Har det ændret sig hvordan folk rejser? 

4. Hvordan vurderer du potentialet for København som kulinarisk turistdestination? 
a. Hvordan inkorporerer I det konkret i jeres strategi (fx konkrete KPI’er)? 

5. Hvordan vurderer du potentialet i det ny nordiske køkken som et brand for den danske 
madkultur internationalt? 

6. Har I defineret en samlet eller flere overordnede identiteter for København i relation 
til den danske madkultur? Eller markedsfører I forskellige identiteter til forskellige 
markeder eller målgrupper? Og hvorfor? 

7. Prioriterer I nogle udvalgte markeder I jeres kommunikation til turister som rejser 
efter madoplevelser/ i markedsføringen af København som kulinarisk turistdestination. 
Hvis ja, hvorfor og hvordan? 

8. Hvilke udfordringer mener du er forbundet med markedsføringen/brandingen af 
København som kulinarisk turistdestination? 

9. Hvad er baggrunden for jeres arbejde med Copenhagen Cooking? Hvilke 
overvejelser? 

10. Hvordan samarbejder I med Visit Denmark?  
 

Bilag e2: Transskriberet interview med Mikkel Aarø-Hansen, Adm. Direktør i  

Wonderful Copenhagen 

Interview foretaget: 11.03.2016 
Mikkel: M 
Interviewer: I 
 
M: Altså jeg kom jo til i 1. juni sidste år, så jeg har jo ikke været her i hundrede år og en 1 
sommer vel, men der sker faktisk lidt på.. vi zoomer ind på mad ik’, er det iorden? 2 
Copenhagen Cooking er jo en festival, der har levet her i 11 år – det er en selvstændig 3 
forening med en selvstændig bestyrelse… 4 
I: Det kan være vi lige skal starte med at sige, at vi her i formiddags havde interview med 5 
Stine Lolk.  6 
M: Skide godt, så i har hele rammen for processen derovre – alt det der.  7 
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I: Ja.  1 
M: Perfekt. Godt. 2 
I: Hende snakkede vi også med i en time, og hun fortalte om at i er fusioneret med Food..  3 
M: Ja, vi er ikke fusioneret endnu, men det er vi på vej til, og det kommer til at ske her i 4 
efteråret. Formålet med det er jo set med mine øjne, at nu har Woco været med til ligesom at 5 
skabe en festival, som handler om mad på et tidspunkt, før alt det her gourmet kom ind, og 6 
alle stjernerne begyndte at rulle ind til byen ik’ - som mere var nedefra og op ik’ - altså mad i 7 
byens rum og mad som noget, som primært jo var til for københavnerne. At skabe en 8 
bevidsthed om mad for københavnerne. Det lag vi arbejder med nu, det er jo og sige okay, nu 9 
er vi blevet kendt som maddestination, og nu vil vi gerne ha forskellige markører på det - 10 
også internationalt øh og en markør er jo en festival – en større international festival, som kan 11 
byde på noget for turister -selvfølgelig også for danskere og københavnere osv. osv. - men 12 
som også kan formidle som sådan en spydspids  i brandingen af byen samlet set. Tænk nu 13 
hvis vi kunne lave øh den fedeste mest folkelige men samtidig også mest spændende og sjove 14 
og innovative madfestival, øh i Nordeuropa eller Europa ik’? Det ville jo være .. det er jo en 15 
fed ambition. Så.. og det vil sige baggrunden for at gå sammen for ligesom at bære den ud af 16 
Woco over i et andet setup er at prøve at se, om den ikke kan få nogle større muskler ved at 17 
lægges sammen med noget andet. Den måde vi ellers kommer til at arbejde på herinde, det er 18 
at sige, vi vil gerne være fødselshjælpere til gode ideer, tanker, strukturere dem driftmæssigt i 19 
pilotfasen, og så vil vi gerne ha dem ud og leve et andet sted. Så den skal være større, den 20 
festival, og den skal være mere internationalt rettet – den skal både ha det her b2c, og så skal 21 
den ha b2b2 øh delen med også og alt det der. Det har i snakket med Stine om. 22 
I: Ja.  23 
M: Øhm, og hun kender jo alt til den festival, så det er jo fint. Så det er, øhm, sådan 24 
grundlæggende strategien, og hvis man skal se på det sådan oppe fra og ned, så kan man sige, 25 
vi er en turismeorganisation, som grundlæggende har et formål, og det er ikke at lave mad, 26 
men det er at skaffe turister til regionen - til hele region hovedstaden – i kender setuppet på os 27 
ik’, vi er jo en erhvervsdrivende fond, som har region hovedstaden som skub, og vi skal ha' 28 
flest mulige turister til regionen og ha' mest muligt ud af dem for at kalde en spade for en 29 
spade, sådan lidt kort sagt ik’. Øhm, så hvis man kigger på det sådan lidt med rent 30 
turistbriller, så kan man sige, hvor meget kan mad være med til at være en driver for turisme, 31 
og der er der jo ingen tivivl om - og det ved i sikkert masser om - at mad og at rejse hænger 32 
rigtigt meget sammen. Så når man .. jeg kommer lige fra Berlin, sådan en stor rejsemesse – 33 
verdens største rejsemesse, det er sådan 10 gange Bellacentret, og der er fyldt med øhm, 34 
samtlige lande, der er .. altså Egypten har bygget pyramider inde i hallerne, så man går rundt i 35 
sådan et landskab, hvor man tænker: hva satan sker der ehm.. Og der fylder mad noget overalt 36 
- altså mad er en del af rejseoplevelsen på stort set alle stande på den ene eller den anden 37 
måde.. om det er briterne der står og sælger pint, eller om det er øh italienerne, der står og 38 
laver pizza, så er det en del af brandingen. Og en anden indikator er at samtlige travel-39 
programmer har et madelement i sig. Du kan ikke se et program i fjernsynet om at rejse, som 40 
ikke også inkluderer maddelen, og det er jo fordi, at det er en del af vores kultur. Man rejser 41 
for at opleve, og man oplever gennem smag .. og alt muligt andet. Så selvfølgelig har det en 42 
betydning, og der er vi nok der i Danmark - eller i København - hvor vi på meget kort tid har 43 
bygget en ret kendt stjerne op, om man så må sige. Fra ingenting, altså stort set ingenting. Vi 44 
levede jo af frikadeller for 10 år siden, og der er sket rigtig meget. Så den kapacitet og kvalitet 45 
om man så må sige, den skal vi jo ha' høstet også i forhold til turisme. Så det er sådan set det 46 
vi gerne vil - så derfor er gastronomi en del af de 5 kernefortællinger, vi arbejder med her i 47 
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Wonderful Copenhagen – vi har 5 kernefortællinger, og det er en af dem, så det er en meget 1 
integreret del af det, vi går og laver. 2 
I: Prioriterer i dem forskelligt eller hvordan? 3 
M: Vi prioriterer dem ikke. Vi plejer at præsentere de 5 kernefortællinger som nogle døre 4 
man går ind af. Så det er ikke sådan, at vi går ind og så siger: nu laver i gastronomi-5 
kampagner. Vi kigger på dem og siger, hvad er det for nogle fortællinger om København som 6 
madby, som vi kan være med til at skabe. Så kan vi både producere noget content selv – om 7 
det så er bageren, der laver nogle sjove kager, eller på det kinesiske marked at få nogle 8 
kinesere til at stå og lave danish pastry på den kinesiske plads – og så den vej igennem 9 
fortælle – så det bliver nogle små fortællinger, men vi arbejder bevidst med det her som et 10 
område, der er inde i vores digitale markedsføring. 11 
I: Okay. Ja. Det kan være at vi skal tage nogle af de specifikke spørgsmål, som vi har skrevet 12 
ned nu.  13 
M: Ja, det er ikke sikkert, jeg kan svare. 14 
I: Okay, vi prøver. Wonderful Copenhagen står bag en rapport fra 2014 kaldet Digitale 15 
Storbyrejsende, som bl.a. anbefaler at fokusere på at drive massen af turister til Danmark 16 
gennem nicheturisme ved at segmentere på baggrund af interesser og behov. 17 
Hvordan har i defineret de målgrupper/nicher i arbejder med? Og har i beskrevet en 18 
målgruppe, som er folk der rejser efter mad? 19 
M: De fem fortællinger dem bryder vi jo ned på nicheplan og også på landeplan og fortæller 20 
på forskellige måder. Herinde der sidder der 4 kinesere, og de sidder og kommunikerer på 21 
kinesisk om madoplevelser og om andre by-oplevelser i København på kinesisk wabor, som 22 
er Facebook i Kina. Så vi arbejder med det her i forhold til dels markeder, om man så må sige 23 
– der er forskel på, hvordan man kommunikerer i Kina, og hvordan man kommunikerer i 24 
USA. Og også dels nicher eller målgrupper i forhold til – er det de unge, vi vil ha' fat i? Og så 25 
har vi jo nogle platforme med en masse følgere – og i dag kører det jo meget digitalt, så i må 26 
ikke spørge mig om, hvordan vi har hvilke nicher, vi har, i forhold til hvilke følgere og hvilke 27 
målgrupper – men vi arbejder målrettet, for det er også den måde, vi får mest ud af vores 28 
penge på.  29 
 30 
I: Vurderer du at denne her gruppe af madinteresserede mennesker, som jo er en eller anden 31 
form for niche – er noget i har bragt ned i mindre nicher – såsom fx nogle af dem som går 32 
efter de her højgastronomiske michelinstjerne-oplevelser og så nogle måske lidt mere hipster, 33 
som gerne vil drikke Mikkeller-øl? 34 
M: Ja der er mange undergrupper – der er kæmpe forskel. 35 
I: Hvor meget ned i detaljen arbejder I med at beskrive de undermålgrupper og så 36 
kommunikere direkte til dem?  37 
M: Vi arbejder med det dagligt – vi har ikke .. nu skal vi så lige ha fat i vores 38 
kommunikationsafdeling, det kan være i skulle prøve at tage en snak med Emil, vores 39 
kommunikationschef. 40 
I: Ham har vi prøvet at skrive til, men han er desværre bortrejst. 41 
M: Okay. Nå, men hvordan vi konkret arbejder med det i forhold til, hvordan vi segmenterer, 42 
det må i ikke spørge mig om - det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men folk sidder derinde 43 
og arbejder helt konkret med det til daglig.  44 
I: Okay. Så vil vi gerne høre, hvordan du vurderer potentialet for København som kulinarisk 45 
turistdestination? 46 
M: Stort. Kæmpe stort vil jeg sige. Altså for det første har vi jo allerede nu et rigtig godt 47 
grundlag at stå på - for vi er faktisk kendt som kulinarisk turistdestination, og det er jo sådan 48 
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set grundlaget for at satse på det ik’? For man kan jo godt beslutte sig for at bygge et brand op 1 
omkring et eller andet, men det tager rigtig lang tid, så de styrkepositioner vi har - om det er 2 
indenfor bæredygtighed, eller det er det kulinariske område eller cykler, eller hvad det er – 3 
dem skal man virkelig værne om i en global verden, hvor det gælder om at adskille sig. Og 4 
det her det er et adskillelsesparameter. Et som vi dog ikke har høstet frugten af endnu 5 
overhovedet, men som jeg vurderer som rigtig, rigtig stort, fordi det er noget som alle er 6 
interesseret i – altså hvis det nu var, hvad fanden … Elektriske cykler ik’? Men vi spiser jo 7 
alle sammen mad, og vi vil alle sammen gerne spise en del af landet, når vi er ude at rejse. 8 
I: Har I nogle konkrete kpi’er i forhold til det med turister og mad? 9 
M: Ja vi har. Vi sidder og kigger på det nu. Vi har selvfølgelig mål for Copenhagen Cooking 10 
– vi har selvfølgelig antal besøgende - altså hvor mange kommer til Copenhagen Cooking… 11 
I: Så det er specifikt for Copenhagen Cooking? I har ikke nogle for Wonderful Copenhagen, 12 
som er på mad? Eller er det igennem Copenhagen Cooking i får udlevet dem? 13 
M: Ja, det har det været. I vores resultatkontrakt med regionen, som vi er sponsoreret på. Og 14 
så arbejder vi selvfølgelig med at få det ind, som en del af de der kernefortællinger – og at få 15 
det maksimale antal følgere på vores sider. Så vi måler fx på, hvor mange følgere er der. De 16 
tal har jeg ikke lige her. Men på den måde har vi også KPI’er for alt det digitale, vi går og 17 
laver. Om det så lige er brudt ned på, hvor mange der har klikket på mad, det har jeg ikke lige 18 
overblikket over i dag. Men det følger vi faktisk. Vi evaluerer en gang om året på, hvem søger 19 
– altså efter Copenhagen Cooking fx. Hvis man søger på Copenhagen, hvad søger man så på 20 
derefter – hvad er de der ord? 21 
I: Er det nogle tal, I kan dele, hvis vi laver specialet fortroligt?  22 
M: Ja, det kan godt være vi kan det – hvor gamle eller nye de tal er, det ved jeg ikke.  23 
I: Det er fint. Vi har fundet en masse tal inde på Visit Denmark, men vi kunne godt tænke os 24 
noget mere konkret på København. De har jo fx lavet sådan nogle brand analyserer, hvor de 25 
kigger på, hvad turister associerer Danmark med. Har I lavet sådan nogle, som man kan få 26 
adgang til? Fx hvor mange associerer egentlig København med mad?  27 
M: Det ved jeg ikke. 28 
I: Nej okay, du må meget gerne undersøge det, hvis det er muligt. 29 
M: Ja, godt. Lad os gå videre.  30 
I: Vi har en masse meget specifikke spørgsmål til jeres kommunikation, men det kan være vi 31 
skal springe dem over? 32 
M: Ja, gem dem. Altså den identitet vi arbejder med for København, det er jo meget det 33 
gastronomiske – altså det er ikke så meget mad bredt set, altså det er meget det 34 
gastronomiske. 35 
I: Gastronomi hvad er det så? 36 
M: Ja det er så kvalitetsmad. Det er ikke, at man kan sidde og nyde smørrebrød i Vestsjælland 37 
mens solen skinner. 38 
I: Hvad med sådan nogle mindre ting som fx alle madmarkederne og små pop ups fx Alle 39 
sådan nogle små ting, hvor det bare er en hotdog på gaden, men som stadig er en del af hele 40 
den … 41 
M: Det er jo en del af byen ik’? Men det kommer nok lidt i anden række forstået på den måde, 42 
at gastronomien og det at vi er noget særligt omkring kvalitet i Danmark, det hænger jo rigtig 43 
godt sammen med vores land i øvrigt. Det er pisse dyrt, men det er god kvalitet - og derfor så 44 
hænger det med at lave god mad i virkeligheden rigtig godt sammen med den generelle 45 
fortælling omkring landet. 46 
I: Okay, så det er der I gerne vil hen af? 47 
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M: Ja. Men det betyder jo ikke, at gastronomien ikke skal være i øjenhøjde, eller at man ikke 1 
skal kunne få en kvalitets hamburger. Og det oplever vi også nu. Altså faktisk kan man få 2 
rigtig gode hamburgere - og der kommer flere og flere kvalitets kæder, som popper op som 3 
modsvar til MC Donalds. Så den trend er jo en del af gastronomibilledet, som bare bliver 4 
brudt ned i nogle forskellige lag.  5 
I: Men du ser, at potentialet er størst i high-end gastronomiske historier? 6 
M: Nej ikke nødvendigvis. Jeg ser, at positioneringen internationalt er større. Altså man kan 7 
sgu få mad og burgere og alt mulig andet alle vegne – det er ikke det der gør os specielle. Det 8 
gør os specielle, at man kan komme til København og så får man sådan noget nyt nordisk 9 
mad, og hvad er det egentlig for noget. Og det er meget kvalitetsbåret – det betyder ikke, at 10 
det er en Michelinstjerne, men det betyder, at det er kvalitet.  11 
I: Så potentialet synes du også ligger meget i det ny nordiske køkken? 12 
M: Ja bestemt. 13 
I: Er det et brand i arbejder med - også med den label? 14 
M: Ja, det gør vi.  15 
I: Når man går ind på Visit Denmarks side og man klikker på tysk sprog, så ændrer billederne 16 
sig – så er det hotdogs – Steff Houlberg og smørrebrødsmadder. Har I også sådan en opdeling 17 
- at I ved fx, at tyskerne ikke gider det højgastronomiske? 18 
M: Nej vi operer nok lidt anderledes forstået på den made, at vi opererer ikke så landebaseret. 19 
Visit Denmark har jo også kontor i Tyskland og i Sverige osv. Selvfølgelig er der forskel på, 20 
om man er kineser eller om man er tysker, men i virkeligheden så er der rigtig mange 21 
kinesere, som er middelklasse-kineserere, som ligner os på mange måder, og som også agerer 22 
som tysk middelklasse fx. Og derfor så operer vi nok lidt på tværs af lande. 23 
I: Så det er nogle andre kriterier, I bruger? 24 
M: Ja mere i forhold til, om man er ung, om man er gammel, om man er hipster eller bogligt 25 
interesseret, eller hvad man er - og så ikke så meget ud fra, om man er en eller anden hudfarve 26 
eller taler et eller andet sprog.  27 
I: Det var også lidt det, vi kunne forstå på den rapport om den digitale forbruger. At det er på 28 
baggrund af interesse og behov, I segmenterer. Hvis vi skal tage udgangspunkt i noget af det, 29 
som driver forbrugeren - har du nogen føling med, hvad det er i dag, der hovedsageligt driver 30 
turisten? Er der sket en eller anden udvikling hos forbrugeren? 31 
M: Det ved vi rigtig meget om. Jeg er muligvis ikke den bedste at spørge, men det er jo klart, 32 
at vi kigger jo rigtig meget på trends indenfor turisme og dermed indenfor forbrug. Og en 33 
meget typisk trend er jo, at man gider sgu ikke være en del af en eller anden pakkerejse eller 34 
køre i en bus, selvom man er kineser. Og middelklassen i Kina er større end i USA - altså der 35 
er rimelig mange af dem. Så det er meget individuelt. Altså man vil i virkeligheden gerne 36 
rejse som menneske og ikke som turist. Man vil gere være rejsende og ikke turist. Jeg er 37 
opdagelsesrejsende - jeg er sgu ikke turist. Så det er jo en trend. Og en del af det hænger jo 38 
meget sammen med eller er drevet af de digitale mediers muligheder. Det handler jo om, tror 39 
jeg på, at vi som mennesker har brug for identitet. Altså et eller andet sted er det helt 40 
grundlæggende, det her. En del af vores identitetsskabelse er at rejse, fordi så kan vi dele 41 
vores rejse med andre. Det har vi også kunnet tidligere. Der fortalte man det til sin mormor og 42 
sin mor og sine venner – og når man kom hjem, så printede man sine billeder ud, og så viste 43 
man, hvor man havde været henne hjemme i sofaen. Nu foregår det on time på de sociale 44 
medier. Man vil ikke være ligesom alle de andre. I virkeligheden skaber vi vores identitet ved 45 
at være noget, som andre ikke er. Så hvis man rejser i grupper – så kan man ikke skabe sin 46 
identitet. Så du er i virkeligheden mere interesseret i at finde den lækre bar på bagsiden af 47 
Eiffeltårnet, end du er i at besøge Eiffeltårnet. Alle har jo et billede af Eiffeltårnet, og alle har 48 
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et billede af den lille havfrue. Alle har de der billeder. Du vil i virkeligheden hellere fortælle 1 
en historie om dig selv, der har oplevet noget andet. Så hvis man som by kan positionere sig 2 
som ’ikke en Eiffeltårns by’ er det faktisk en styrkeposition. Det at man kommer et sted hen, 3 
hvor det er lidt spændende at fortælle videre, hvad er det egentlig man har set i København? 4 
Jeg sad på en bar eller jeg sejlede eller jeg cyklede en tur. Fortælle nogle individuelle 5 
historier. Så vi skal skabe mulighed for at fortælle en individuel historie. 6 
I: Hvad gør I så helt konkret for at leve op til, at forbrugeren eller turisten har ændret sig på 7 
den måde i forbindelse med fx madoplevelser? 8 
M: Vi fortæller alle mulige små nørdede historier og ikke sådan nogle store kampagne-9 
historier. 10 
I: Hvad så med Copenhagen Cooking, er det ikke en stor historie? 11 
M: Nej fordi Copenhagen Cooking det er jo i virkeligheden essensen af det Københavnske 12 
madliv. Fordi det blobbede op nede fra. Det er jo alle mulige små ting, man sælger - men 13 
essensen i det er, at det er kvalitet, og det er innovativt. Altså det er nyt, og det er spændende. 14 
Det kan godt være, det er en hotdog, men den er lavet på en ny måde end tidligere. Så den 15 
styrke bygger jo ovenpå fortællingen om København. Fordi vi er også små, og vi er også nede 16 
i øjenhøjde, og vi er også innovative. Så de der trends, dem arbejder vi rigtig meget med og 17 
en del af de der trends, det handler jo om at kigge på individet og ikke på landet. Så det er 18 
meget omkring det der med ikke at operere for meget i firkanter - for sådan er verden jo bare 19 
ikke - og så tage udgangspunkt i menneskets behov for at skabe sin egen identitet.  20 
I: Hvordan samarbejder i med Visit Denmark? 21 
M: Rigtig meget. Jeg sidder selv i deres bestyrelse og vi har et meget tæt samarbejde. Vi har 22 
dagligt samarbejde. Vi deler analyser, og vi samarbejder også, når vi er ude, hvis Danmark 23 
har en eller anden stand.  24 
I: Føler du, der er nogle udfordringer forbundet med det her med at brande København som 25 
kulinarisk turistdestination? 26 
M: Den største udfordring er at der er kæmpestor global konkurrence. For vi er sjovt nok ikke 27 
de eneste, der har fundet ud af, at det kan tiltrække turister. Så mange har jo madmesser og 28 
madfestivaler og alt muligt andet. 29 
I: Hvem oplever du er de største konkurrenter bymæssigt i forhold til mad?  30 
M: Vores udfordring er det man kalder reason to go - der er mad ikke stor nok i Danmark. 31 
Altså det fylder ikke nok. Det er sådan en del af en samlet pakke - og generelt tænker folk jo 32 
også, at Ny Nordisk er spændende - men vi har ikke en festival som får folk til at komme i 33 
dag. De gider sgu ikke rejse til Copenhagen Cooking fra Kina. Vi vil gerne ha', at det er en 34 
reason to go, fordi vi skaber noget, hvor man på en og samme tid ser byen og oplever noget 35 
ret unikt. Noget som er småt, unikt og hyggeligt men også stort og som måske også tiltrækker 36 
nogle erhvervsturister.  37 
Og så har vi selvfølgelig Noma og nu også Geranium, som selvfølgelig også er en reason to 38 
go men ikke for så mange - det er et lille segment ik’. Så vores største udfordring er egentlig 39 
at selvom vi har en styrkeposition og vi har en fortælling omkring det, så er der ikke nok, der 40 
rejser til København for at besøge os pga. af vores mad.  41 
I: I rapporten om den digitale storbyrejsende, der er strategien jo, at man skal få nichen – 42 
måske dem der rejser efter Noma og Geranium – til at drive massen. Kunne man forestille sig 43 
- nu hvor der er kommet hele bølgen med massegastronomi med Cofoco og Madklubben – at 44 
man kunne trække nogle turister på det? Altså ikke kun på Noma? 45 
M: Jo det tror jeg godt man kunne forestille sig. 46 
I: Er det så et uudnyttet potentiale? 47 
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M: Ja det er det bestemt. De kommunikerer jo også selv alle restauranter osv. Men det er et 1 
uudnyttet potentiale i forhold til i høj grad at få fortalt historien omkring København, som jo 2 
udvikler sig hele tiden. At få fortalt de små historier, der er. Fordi en ting er, hvis man 3 
kommer og besøger Noma, eller hvad man nu kommer og besøger. Men vi vil jo gerne ha' 4 
dem til at komme igen også. Så næste gang kan man måske besøge noget 2. og noget 3. Der 5 
er det, som der er fedt jo. At der år for år rent faktisk kommer flere restauranter, og der sker 6 
nogle nye ting hele tiden omkring mad. Papirøen som noget særligt bl.a. Det blomstrer både 7 
på lav og høj. Så jo, det er det. Her har vi en styrkeposition, som vi er bevidste om, men som 8 
vi ikke har arbejdet strategisk nok med i forhold til at få løftet den op til det, den reelt kan. Og 9 
det er jo fx det vi gør med Copenhagen Cooking, og det løser jo ikke hele verden, men det er 10 
et eksempel på det.  11 
I: Har i nogle andre aktiviteter eller områder, hvor i sætter ind i relation til mad– udover at i 12 
skriver om det på jeres website fx? Er der noget digitalt, nogle apps eller noget? 13 
M: Nej ikke udover generel kommunikation omkring stort og småt. Vi samarbejder jo med 14 
andre byer i verden omkring forskellige ting. Jeg har lige underskrevet en aftale med 15 
Hamborg i denne uge, og en del af formålet med at lave en samarbejdsaftale med Hamborg er 16 
at tiltrække kinesiske turister til den nordeuropæiske region, fordi der er sgu ikke langt fra 17 
Hamborg til København – to lande to byer. Og der ville mad ligesom også være en del af det 18 
jo - to forskellige kulinariske oplevelser.   19 
I: Har du nogen fornemmelse af, hvor potentialet er størst – altså ift. dem der rejser efter mad 20 
– er der nogle målgrupper i prioriterer højt? 21 
M: Tyskerne er et stort marked. Der er også mange, der kender os rigtig godt -  svenskerne 22 
kender os rigtig godt, og mange af tyskerne kender os også rigtig godt. Om det er pga. maden 23 
man kommer, eller det er pga. strandende, det ved jeg sgu ikke – altså det ved JEG ikke, men 24 
der er sikkert nogen, der ved det.  25 
I: Okay, helt i orden. Så vil vi sige tak. Jeg tror alt i alt, at vi er kommet rundt om de ting, vi 26 
havde forberedt. Tak for din tid.  27 
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10.6 Bilag f: Interview Stine  

Bilag f1: Interviewguide til  interview med Stine Lolk, Direktør i  Copenhagen 

Cooking & Food Festival 

 
Målet med festivalen 

1. Hvad er Copenhagen Cooking & Food Festivals overordnede vision og mission? 
2. Har I nogle konkrete KPI’er for årets festival? 10 punkter 
3. Hvorfor blev Copenhagen Cooking og Food Organisation of Denmark slået sammen 

til én festival? 
4. Hvilke udfordringer og muligheder ser du ved dette? 

 
Årets tema "Breaking the new" 

1. Hvorfor dette tema? Hvilke kriterier har i haft? 
2. Hvad er ambitionen ift. hvordan festivalgæsten skal opleve det valgte tema?  
3. Hvordan arbejder I med temaet helt konkret i forhold til aktiviteter, 

samarbejdspartnere, etc.? 
 
Copenhagen Cooking & Food Festival: målgruppe 

1. Du har nævnt i et interview med Mad+Medier, at målgruppen er meget bred, kan du 
uddybe det?  

2. Har målgruppen ændret sig efter Copenhagen Cooking blev til Copenhagen Cooking 
& Food Festival og hvilken betydning har det? 

3. Du nævner også i artiklen, at noget af det, I vil satse særskilt på er "at tiltrække 
internationale erhvervsfolk og gastro-turister" - kan du uddybe den ambition? 

a. Hvordan har I defineret gastro-turister?  
b. Har I segmenteret målgruppen gastro-turister yderligere? - fx på baggrund af 

interesser og behov 
4. Helt overordnet vurderer du så, at den måde folk rejser efter mad på har ændret sig? 

Hvordan? 
5. Hvordan vurderer du potentialet i gastro-turisme i Danmark generelt? 
6. Hvilke udfordringer mener du er forbundet med brandingen af Danmark som 

kulinarisk turistdestination? 
 
Copenhagen Cooking & Food Festival: kommunikation 

1. Fokuserer I på udvalgte lande i jeres kommunikation og i så fald hvorfor?  
2. Differentierer I jeres kommunikation til de forskellige målgrupper og i så fald 

hvordan? - herunder tænker vi på budskab, kanaler, mål med kommunikationen.  
a. Hvis nej: hvorfor ikke?  
b. Hvis ja: Prioriterer i nogle målgrupper? 

3. Hvordan opretholder I interessen for festivalen igennem hele året, når den nu kun 
afholdes én gang årligt? 

 
Copenhagen Cooking & Food Festival: aktiviteter 

1. For at tiltrække jeres forskellige målgrupper deler i så jeres aktiviteter op, således at 
nogle tiltag er rettet konkret mod en målgruppe? 
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a. Kan du komme med et eller flere eksempler på aktiviteter, der er blevet 
iværksat for at tiltrække gastro-turister? 

2. Hvilke udfordringer er der i forbindelse med, at festivalens program både skal favne 
en stor mangfoldighed samtidig med, at det er vigtigt at skabe en markant identitet? 

3. Kan de forskellige aktiviteter balanceres, så der ikke opstår modsatrettede interesser? 
(kommercielle tilbud vs. autentiske oplevelser)  

 
Vi kan forstå, at Copenhagen Cooking samarbejder med forskellige private og offentlige 
aktører.  

1. Hvordan foregår samarbejdet med de offentlige partnere? Wonderful Copenhagen? 
Kommunerne? 

2. Hvordan foregår samarbejdet med de private virksomheder? Arla, Coop..  
3. Hvordan bliver I finansieret? 
4. Hvor stort er jeres marketing/kommunikation budget pr. år? 
5. Med så mange forskellige samarbejdspartnere, hvordan sørger I så for at ensrette 

målet med festivalen?  
 
Det ny nordiske køkken/den danske madkultur generelt 

1. Hvordan er dit syn på det ny nordiske køkken og dets betydning for udviklingen i den 
danske madkultur? 

2. Hvordan vurderer du potentialet i det ny nordiske køkken som et brand for den danske 
madkultur i en global kontekst? Både generelt og for festivalen. 

3. Hvordan er dit syn på den kritik, der har været af det ny nordiske køkken - altså at der 
efterhånden er kogt for meget suppe på havtorn fx? 

4. Hvordan mener du, at festivalens identitet afspejler den danske madkultur generelt? 

 

Bilag f2: Transskriberet interview med Stine Lolk, Direktør i  Copenhagen 

Cooking & Food Festival 

Interview foretaget: 11.03.2016 
Stine: S 
Interviewere: I 
 
I: Vi vil gerne starte med at spørge om, hvad Copenhagen Cooking & Food Festival 1 
overordnede mission og vision er? 2 
S: Rigtig godt spørgsmål. Lige nu er vi i gang med en proces omkring det, fordi ja.. I får lige 3 
forhistorien omkring man kan sige, det er, at Copenhagen Cooking har eksisteret i 11 år og 4 
skal lave sin 12. festival i år og er egentlig vokset ud af Wonderful Copenhagen som en idé 5 
derinde fra sammen med nogle andre aktører i byen og det vil sige, at den har levet derinde. 6 
Og så for et par år siden blev den skilt ud for sig selv - det er sådan en juridisk ting, men det 7 
gjorde den så og fik egen bestyrelse og sådan nogle ting, hvor jeg bl.a. også var med i den 8 
bestyrelse. Så den har jo levet sit liv i København og har været sådan en meget restaurant-9 
orienteret festival, sådan meget gastronomisk, kulinarisk orienteret. Og har jo også gjort det 10 
rigtig godt, men man kan sige, at fordi der har været mange gæster på den, så er det den 11 
måske ikke har noget, det er at få så meget international opmærksomhed eller potentiale, som 12 
man måske kunne have forestillet sig, især fordi den er vokset ud af en turistorganisation. Så 13 
både indholdet af den og gæsterne har ikke været så international, som man kunne håbe på. 14 
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Det er så sådan en separat problemstilling. Samtidig for 5 år siden blev FOOD stiftet - den 1 
organisation jeg er ansat af - og det er en organisation der skal markedsføre dansk gastronomi 2 
og danske fødevarer. Altså hele Danmark og ikke kun København. Og FOOD har så i de 3 
første par år koncentreret sig om resten af Danmark, bl.a. udviklet Food Festival i Århus, 4 
lavet Østersuge, Local Cooking og alt muligt, der har i virkeligheden primært har foregået 5 
rundt omkring udenfor København. Dog har FOOD også været involveret i MAD Symposium 6 
og MAD Food Camp, man lavede en food camp på Refshaleøen i 2011, så man har været lidt 7 
i København, men ikke meget. Men øhhhm, og man kan sige, at FOOD's interessenter, eller 8 
dem som FOOD får sine penge fra, det er dels Erhvervs- og Vækstministeriet, en mindre del 9 
og så er det meget de store fødevarevirksomheder. Og de synes sådan set, at det var en meget 10 
god festival, altså Cooking, men de synes ikke helt, at de kunne se deres rolle i den - der 11 
manglede et fokus på fødevarer og en måde at de kunne være med på, for ellers sker der lidt 12 
det, at fødevarerne trækker alle sammen til Jylland, for det er der, virksomhederne ligger og 13 
der er en stor messe i Herning. Så der var et stort ønske om at komme til København også på 14 
en logisk måde og være synlige. Samtidig var der også, der er en fyr der hedder Allan 15 
Agerholdt, som er direktør for BC Hospitality Group (Bella Sky, Crown Plaza og alt muligt 16 
andet) og han kunne jo ligesom godt se hvor godt det gik for Københavns modeuge, så han 17 
sagde: hvorfor har vi ikke en mad-uge? Så der kom ligesom hele erhvervsbenet ind, altså 18 
hvorfor har vi ikke erhvervsmesser osv. i forbindelse med den her festival for at løfte den op. 19 
Så de tre ting gjorde, at FOOD ligesom prøvede at samle interessentkredsen inkl. Cooking, og 20 
sagde hvordan kan vi lave noget i København, som ikke er bare er restaurantbaseret men som 21 
også har noget internationalt, vi skal have plads til fødevarerne og vi skal have plads til 22 
erhvervsaktiviteterne. Det var det der ligesom startede samarbejdet mellem Cooking og 23 
FOOD. Efter alt muligt snak frem og tilbage, så valgte man altså... Altså FOOD kunne jo også 24 
bare have valgt en uge i maj og lavet en FOOD Week, men selvfølgelig er det logisk at afsøge 25 
muligheden for om 1 og 1 kan blive 3 et eller andet sted og det blev man enige om at i 2016 26 
vil vi prøve at slå det sammen som noget nyt og se om vi ikke sammen kan lave noget bedre 27 
end vi kan hver for sig og det er jo så ligesom der, man kan sige, at 2016 er et prøveår, hvor 28 
hvis det går godt - og det ser det ud som om det gør - så vil der komme en egentlig juridisk 29 
fusion af de to foreninger - også medarbejdermæssigt, lokaler og økonomisk. Og så lave 30 
festivalerne fremover som en samlet festival. Det er også afspejlet i vores titel, som jo er 31 
virkelig lang - Copenhagen Cooking & Food Festival - og det er jo sådan lidt båret af altså, 32 
mere et behov der kommer indefra, fordi alle vil gerne kunne se sig selv i den her titel, end 33 
det egentlig er særlig gæste/modtagerrettet. Men det har der været et behov for i det her testår, 34 
fordi at man ligesom havde det sådan at Copenhagen Cooking er et stærkt brand som man har 35 
været 10 år om at opbygge, så det kan jeg godt forstå at Cooking ikke ville smide væk for et 36 
enkelt års prøve, hvis nu det ikke gik, at man så skulle til at hive det frem igen, det ville også 37 
være ærgerligt. På den anden side så kan man sige, at der har også været et behov for at vise 38 
at der er en masse interessenter der er kommet ind og har lagt penge osv, for hvis det bare er 39 
Cooking, så tror vi det er svært at fortælle folk at det er noget nyt der sker. Men det var lige et 40 
sidespor. For at komme tilbage til spørgsmålet, så er det sådan at vi har sat os ned og lavet 41 
nogle strategiske målsætninger for 2016, som hedder vi vil lave en synlig samlet festival 42 
under et stærkt brand, vi vil  sætte fokus på danske fødevarer, vi vil styrke København som 43 
ølby, vi vil fokusere på de unge talenter - altså vi har fokus på 10 målsætninger, og hvis vi så 44 
når det i 2016, så har vi sagt at det er tilfredsstillende. Sideløbende er vi så gået i gang med at 45 
se på, at hvis man skal lave en strategi for fremtiden, der rækker udover 16, så giver det 46 
mening at sige - fordi at lave en mission og en vision for et prøveår er svært, for Cooking har 47 
sin egen strategi og FOOD har sin egen strategi, så at merge dem før man var helt sikker på 48 
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fusionen. Men nu er vi igang med at etablere en ny strategi som skal godkende i bestyrelsen. 1 
Så derfor er mit svar rigtig langt. Formuleringen af missionen og visionen er ikke godkendt 2 
endnu. Men det som det handler om det er at sætte lys på København som gastronomisk 3 
metropol men også at hive Danmark som madland med. At bruge København som lokomotiv 4 
for resten af Danmark. Få fortalt at der er en masse små producenter udenfor byen som kan en 5 
helt masse.  6 
I: Perfekt. Hvis du kan sende de 10 punkter der omhandlede jeres målsætninger, så kunne det 7 
være rigtig godt. 8 
S: Det kan jeg sagtens. 9 
I: Okay tak, du har faktisk svaret fyldestgørende på nogle af vores spørgsmål allerede. Men 10 
du må måske gerne lige uddybe nogle af de udfordringer, der er ved at fusionere de to 11 
organisationer. Udover navnet... 12 
S: Ja, navnet er bare et symptom. Man kan sige, der er jo sikkert de samme typer udfordringer 13 
som i en typisk fusion - altså det der med at man kommer med forskellige kulturer, baggrunde 14 
og så synes man noget er mere vigtigt end det andet. Cooking har været god til at få et stærkt 15 
netværk med græsrødderne i byen, som jo har helt vildt stor betydning for festivalen, og 16 
FOOD kommer med de store aktører. Så frygten har for Cooking været om de små bliver 17 
trumlet af Arla og Coop og Danish Crown - skal de så sætte en masse store logoer op og hvor 18 
er der plads til os mellem alle de store? Men det har været en frygt som vi begge to havde 19 
men som faktisk ikke rigtig har udmøntet sig. Der har måske været en enkelt eller to aktører 20 
som har henvendt sig til Cooking og sagt uuuh, du ved, ej de er godt nok store, hvad så med 21 
os. Men vi har taget et bevidst valg om at måden vi kommer til at vise det på, det er ikke via 22 
store logoer, altså de store partnere skal byde ind med indhold. Så fx at Carlsberg nu er blevet 23 
hovedpartner betyder at de laver en Jakobsen festival øl. Med Copenhagen Cooking & Food 24 
Festival brand. De laver en biergarten i kødbyen og et bryggerseminar med en international 25 
brygger, dvs det handler ikke om at alle skal putte Carlsberg på deres postkort, nej det handler 26 
om at Carlsberg byder ind med nogle sjove idéer. Lidt ligesom at Coop også byder ind med 27 
noget på pladsen. Så det er meget mere aktivitetsbåret end at tvære logoer udover de små. Så 28 
heldigvis ikke så stor en udfordring som frygtet. Men ellers overstiger potentialet 29 
udfordringerne.  30 
I: Giver det så nogle ekstra muligheder, det her med at I har slået jer sammen? Også 31 
økonomisk? 32 
S: Ja, helt klart. Cooking har levet af offentlige midler. Det har været Københavns kommune 33 
og Woco der har været primær økonomi bag festivalen. Og øøhh, men det som vi kommer ind 34 
med i den nye sammenlægning er at de store fødevarevirksomhederne lægger 250.000 for at 35 
være hovedpartner, men det handler for dem lidt mere om en langsigtet strategi, altså at sige 36 
vi skal have den her festival løftet, så de kan ansætte flere medarbejdere og flere aktiviteter. 37 
Så de private virksomheders økonomiske bidrag er skidegodt. Det er jo ikke optimalt at 38 
festivalen på 12. år lever på skatteborgernes penge. Man bliver jo nødt til at udvikle en 39 
forretningsmodel. Og det er jo klart, at der er nogle dele af festivalen som aldrig bliver en god 40 
forretning i sig selv, men så kan man bygge den op sådan at nogle af de andre aktiviteter kan 41 
drive det. Så den bliver mere økonomisk bæredygtig, festivalen. Så god stabilitet. 42 
I: Hvor meget er Wonderful Copenhagen inde over stadig? 43 
S: Da vi i 2013 tog festivalen og oprettede en selvstændig forening og bestyrelsen, så rent 44 
juridisk har de ikke ret over den forening længere, men Cooking sidder stadig hos Woco, har 45 
medarbejdere på kontoret og modtager stadig mange midler fra Woco, men der er også sket 46 
mange ting i Woco. Der er sket en stor udskiftning og der har været turbulens, også i 47 
forbindelse med Melodi Grand Prix'et, så på den måde synes jeg ikke at de blander sig særlig 48 
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meget, men det at Mikkel Aarø i øjeblikket både er direktør i Woco og bestyrelsesformand i 1 
Cooking er ikke meningen, selvom han er skide dygtig, men jeg måtte træde ned da jeg blev 2 
ansat her. Så Woco har stor magt økonomisk. Hvis de trækker stikket er der ikke nok penge til 3 
festivalen, og på den anden side er de også bundet af den succes som festivalen har haft. De 4 
kan ikke skrotte den. 5 
I: Dvs. I samarbejder om kommunikationen også? 6 
S: Ja, vi har haft mange møder med Woco om det her og de bliver ved med at sige at de bliver 7 
ved med at støtte festivalen, men jeg tror i fremtiden at det kommer til at ligge tættere op af 8 
deres egen interesse, altså turistmarkedsføringen. De er rigtig dygtige til kongresser og få 9 
store arrangementer hertil også jo. Så god volumen bidrager de også til. 10 
I: Du kommer meget ind på at der har været fordele og ulemper ved fusionen indadtil og ift. 11 
aktørerne. Du nævner fx at der er nogle få aktører der har vist bekymring ift. store logoer osv. 12 
Men hvad med i forhold til gæsterne og målgruppen? Har I gjort jer nogen tanker om hvordan 13 
de vil reagere på fusionen? 14 
S: Vi sendte jo en pressemeddelelse ud i efteråret, og har jo i den forbindelse ændret på de 15 
sociale medier og nyhedsbreve osv. Det er jo lidt banalt fordi vi ikke har afholdt festivalen 16 
endnu og ikke ved hvordan de reagerer der, men ind til videre er der ikke en eneste der har 17 
reageret uforstående. Jeg tror gæsterne tænker.. Eller måske tænker de ikke så meget. Måske 18 
bare the more the merrier og at de glæder sig til at se hvilke arrangementer der kommer. Hvis 19 
vi laver noget der er lige så publikumsvenligt, så er folk sikkert ligeglade med hvem der 20 
betaler gildet og hvad det hedder. Haha.. 21 
I: Ja okay. Jeres marketing- og kommunikationsbudget, er det noget du kan kommentere på? 22 
Hvor stort det er? 23 
S: Ja, altså det er jo hele kernen i sådan et festivalsekretariat, altså kommunikationen omkring 24 
festivalen. De fleste aktører melder sig jo også til eller møder op fordi de så kommer under en 25 
hat, eller får noget opmærksomhed de ellers ikke ville få, som de kan nyde godt af. Så det er 26 
vores centrale opgave og derfor er det også en væsentlig del af vores medarbejderes opgaver, 27 
altså at kommunikere og få aktiviteterne til at ske og flaske sig. Men pengemæssigt, altså 28 
hvad vi køber af flyers osv, er der blevet brugt en lille halv million kr. og det er inkl. at trykke 29 
20.000 eksemplarer af vores program. Men heldigvis har vi haft et rigtig godt 30 
mediesamarbejde med Politiken og med DOT (Metro, Bus osv.) og forskellige partnere. Det 31 
er jo det, man så må gøre, altså finde en anden måde at få synlighed på. Og i det nye setup 32 
kommer vi til at udvide mediepakken. Vi vil stadig gerne have Politiken, men hvorfor ikke 33 
også have Gastro, eller radio, eller internationale magasiner. Idéen er jo at vi skal ud med 34 
budskabet og vi vil gerne være endnu mere internationale. En anden stor fordel ved at få de 35 
store private virksomheder ind, er jo at de har nogle kanaler. Fx har Coop 1,5 millioner 36 
medlemmer, og de har sagt at selvfølgelig vil de fortælle historien til de her medlemmer. 37 
Øøhmm.. Og Carlsbergs øl med Copenhagen Cooking brand. Så på den måde får vi også 38 
nogle muligheder for at komme ud nogle andre steder end vi har haft tidligere. 39 
I: Hvad med Woco og Visit Denmarks kommunikationskanaler? Har deres kommunikation 40 
om festivalen stor betydning? 41 
S: Ja, de er jo rigtig gode. Det er en kæmpe fordel. Det bedste er jo at man både har de private 42 
og de store turistorganisationer. Med de private rammer vi jo danskerne, de lokale. Ude i 43 
detail osv. Og så fanger vi forhåbentlig turisterne den anden vej. Woco skal jo hjælpe os med 44 
at der også bliver skrevet noget i de svenske, og de tyske og de norske medier. Wocos 45 
kommunikationsafdeling kører en del af arbejdet for festivalen, og de er rigtig gode. De 46 
hjælper med dele af Facebook og presse.  47 
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I: Vi har kigget lidt på årets tema: Breaking the New. Kan du kommentere på kriterierne for 1 
valget af det tema? 2 
S: Ja, altså. Øhhhm.. Cooking har arbejdet med et tema de sidste par år, altså ikke som 3 
nødvendigvis har været brugt på plakater osv, men noget som har været brugt pressemæssigt 4 
og til at motivere de der aktører. Sidste år var det Nærvær og Fællesskab, og det resulterede i 5 
bl.a. langbordsmiddage, middage hjemme hos nogle kendte osv. Så da vi skulle lave et tema i 6 
år havde vi egentlig lidt lyst til at gå ud af hjertet og kroppen og gå op i hovedet, altså sige at 7 
nu kan man godt veksle lidt, så det hele ikke handler om hvem man spiser sammen med, men 8 
også hvad man spiser og hvad der ligger på tallerkenen. Mere fokus på mad. Og så sagde vi, 9 
hvad er det der gør København stærk gastronomisk og hvad er byens styrkeposition. Det er jo 10 
et eller andet sted udviklingen. Hele det der nordiske har jo været modet til at tænke nye 11 
tanker, gøre ting på nye måder, spise nogle nye ting og altså hele den der fokus på at sige at vi 12 
tør godt gå den anden vej end den slagne franske eller hvad det nu måtte være. Og alt det har 13 
jo skabt den succes som det Københavnske køkken har. Og så tænkte vi at vi ville lave en 14 
festival som læner sig op af, eller nej som bidrager til det, som København kan. Så hvorfor 15 
ikke sætte fokus på ny viden, ny mad, nye talenter, nye produkter, nye debatemner, hele det 16 
der. Jamen sige, vi er den festival der skubber på, altså prøve at fortsætte hele den der 17 
udvikling omkring hvad København har løftet sig op til at være. Og man kan sige, det er jo 18 
ikke givet, det at København har været gennem den her revolution - det er jo fantastisk og 19 
sindssygt værdifyldt for byen og Danmark og alt muligt, men det er ikke givet at vi bliver ved 20 
med at ligge i toppen, så vi skal ikke læne os tilbage nu, det kræver hårdt arbejde. Man er 21 
simpelthen nødt til at gå videre hele tiden. Push harder! Og det er det, som festivalen er 22 
bygget på. Det startede lidt som et tema, men nu har det vist sig... Nu har vi været rundt og 23 
snakke med forskellige aktører om det og det er så tilpas motiverende det der med det nye, at 24 
de forstår det fuldstændig og forstår hvad de kan bruge det til. Så nu er det endt med her i 25 
strategiprocessen at være mere sådan en form for big idea eller en samlende idé for festivalen, 26 
som vi kommer til at arbejde med de næste par år. Og så kan vi jo tematisere det år for år og 27 
sige at i 2017 er det breaking the new talents, breaking the new sustainability eller hvad ved 28 
jeg. Men nu skal vi lige vænne folk til det og det bliver rigtig godt.  29 
I: Vil det sige, at de tanker I har gjort jer om det her tema eller denne her big idea i høj grad er 30 
målrettet det internationale marked? 31 
S: Ja, meget. Det er jo lidt sådan en dobbelthed, for det handler jo om at lave nogle 32 
arrangementer for gæsterne, der er interessante men det er også en måde at skabe miljøet på. 33 
Så vi stiller nogle krav til aktørerne, som fx kunne være restauranterne, og så udfordrer vi 34 
dem jo, for vi siger, at det ikke er godt nok til festivalen at de laver den menu de plejer, de 35 
bliver simpelthen nødt til at vende det på hovedet. Om det så er at arbejde sammen med nogle 36 
andre farmere, at få kokkeeleven til at lave alt maden eller noget, sådan at de også rykker sig 37 
og at de på den anden side af festivalen har gennemgået en udvikling og har fået et skub og er 38 
blevet klogere. Og alt det kan festivalgæsten også mærke. 39 
I: Godt, så vil vi gerne have uddybet noget omkring målgruppen. Vi har læst et interview, du 40 
har lavet i Mad+Medier, hvor du nævner at målgruppen er meget bred. Kan du uddybe det? 41 
Har I segmenteret målgruppen? 42 
S: Ja.. Altså vi kan jo sætte os ned og kigge på, hvem der har deltaget tidligere og der har det 43 
overvejende været københavnere og mellem 18-35 år. Meget de unge som også bruger og 44 
synes mad er interessant og som også har overskud, tid og penge til at besøge sådan noget her. 45 
Øhh, så vi kender godt de danske gæster, eller de københavnske gæster. Så på pleasure-siden 46 
er det meget de unge københavnere. Men så er der jo også turisterne. Og turisterne kan jo 47 
både være danske turister og udenlandske turister. Hvis vi lige bliver væk fra de internationale 48 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 173 

erhvervsfolk. De danske turister er nok ikke, altså det ville jo være herligt hvis der var nogen 1 
der tog fra Jylland til København for at opleve den her festival, men det er sjældent tilfældet 2 
og det er ikke fokus. Det er at holde fast i København og nærområdet og så at tiltrække 3 
turisterne fra udlandet. Og der er også to grupper af internationale turister. Dem der er i 4 
København i forvejen og er her i perioden, dem skal vi selvfølgelig sørge for har lyst til at 5 
opleve nogle af de ting, festivalen har at byde på og noget af det vi gør er at vi bliver bedre til 6 
at kommunikere på engelsk fx. Det der med at man ikke helt forstår hvad der foregår på 7 
programmet eller skilte, det vil vi prøve at gøre for at være mere imødekommende og 8 
tilgængelige, så folk føler sig velkommen og har lyst til at deltage. Og i 2. række er målet jo 9 
at forsøge at tiltrække nogle turister i kraft af festivalen. Det vil vi jo rigtig gerne, men vi tror 10 
også at det er et langt sejt træk hvis man skal få den almene turist til at skrive ind i kalenderen 11 
at de skal tage til København i august for at besøge festivalen. Der kan vi nok godt i første 12 
omgang ramme øhhhh, foodie-folket, altså de hardcore madinteresserede og så er det 13 
nemmere at ramme dem hvis de sidder i Hamborg eller Stockholm. Dem tror jeg vi kan 14 
ramme hurtigst, men hvis du skal til den almindelige tyske turistfamilie, så kræver det et stort 15 
arbejde. Så det vi gør i 16 er at vi vil være sikre på at alle dem der er i byen i forvejen, at de 16 
ved det sker, og hvis det er noget for dem, så skal de være meget velkomne til at deltage. Så 17 
arbejder vi med Sverige, Norge og Nordtyskland - altså kunne der være nogen, for hvem det 18 
ikke er så svært lige at hoppe i bilen og køre til København, og så laver vi nogle internationale 19 
presseture i 16 for at det forhåbentlig kan give noget omtale i 17 og få folk til at overveje at 20 
komme herop og så i august. Så det er ligesom hele den der pleasure-målgruppe. Forbrugerne. 21 
Så er der hele erhvervsmålgruppen og der er indenfor fødevareindustrien vil det være Horeca 22 
(hotel, restaurant, café). Restaurantchefer, tjenere, hotelejere, alle mulige som på en eller 23 
anden måde beskæftiger sig professionelt i branchen. Så er der hele fødevareindustrien, altså 24 
alle dem der laver fødevarerne. Og så er der hele detailverdenen, altså dem som køber 25 
fødevarerne til supermarkederne og stormagasinerne osv. Så det er tre meget vigtige 26 
målgrupper også. Det er noget vi kommer til at arbejde på via nogle særlige 27 
erhvervsarrangementer. Fx kommer der i år et arrangement, MAD symposium, som Noma 28 
afholder for den internationale madavantgarde. Men hvis de skal komme skal der jo være 29 
nogle aktiviteter der er relevant. Og det tager lidt nogle år.  30 
Så når jeg siger at festivalens målgruppe er bred, så er det fordi det er en meget bred festival, 31 
for det kan være man bare synes kanelsnegle er herligt at gå på Meyers kanelsneglekursus. 32 
Eller det kan være man er en hotelkædeejer, der har lyst til at finde en sjov øl til barerne og 33 
kommer ind og lægger en stor ordre.  34 
I: Så I prøver lidt at ramme alle, men så siger du også at I særskilt prioriterer de udenlandske 35 
turister og erhvervsfolk. Vi er ret interesserede i hvordan I karakteriserer den målgruppe, der 36 
rejser efter madoplevelser. Du nævnte noget med pleasure... 37 
S: Ja altså pleasure er bare forbrugere, altså ikke i forbindelse med job. Og jeg er sådan set 38 
ligeglad med om de er 18-35 årige eller hvad de laver, men jeg vil gerne have der kommer 39 
mange mennesker som er glade for at besøge festivalen. Hvis man skal segmentere dem 40 
yderligere, så tror jeg ikke man skal gøre det demografisk, så skal man gøre det efter 41 
interesse. Fx madinteresserede, men idenfor det er der også ekstremt mange. Fordi der er 42 
nogen som er madinteresserede som i at spise på Noma, og så er der nogen der gerne vil lave 43 
fermenterede kål hjemme på køkkenbordet. Der er en bred range af dem. Så nej, vi har ikke 44 
segmenteret yderligere desværre. Det handler også lidt om mulighedens kunst. Altså hvor 45 
mange penge vi har til det og også hvilke medier vi kan få til at skrive om det. Så vi prøver at 46 
gøre det mulige. Og vi vil bruge energi i 16 på at lave en international pressetur, som er 47 
relateret til rejsesektionerne i aviserne, dvs. folk der godt kan lide at rejse. Så kommer vi til at 48 
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lave en meget mere hardcore madskribent.. Altså nogle af dem man lytter til, hvis man hører 1 
til i miljøet. Forgangsfolk. Og så kommer vi til at lave en blogger/Instagram-tur, altså nogle af 2 
dem som måske ikke flytter køkkener nye steder hen i verden, men som har ekstremt mange 3 
følgere og har de almindelige menneskers bevågenhed, altså se nu har jeg lavet den her 4 
kålting eller nu har jeg bagt den her kage eller rejst her hen eller spist her. Altså for at ramme 5 
nogle af dem som synes at mad er rigtig spændende.  6 
I: Men er I ikke begrænset af at festivalen kun foregår i en uge? Ift. at nogle bloggere fx skal 7 
skrive om det, så kan følgerne jo ikke rigtig nå at tage action. 8 
S: Jo det er en stor udfordring. Det er svært internationalt fordi folk skal kunne stå inde for det 9 
og hvis ikke de kender det, jamen så.. Så det man kan gøre, det er at man kan invitere dem, og 10 
så kan man håbe på, at de gør noget undervejs, som måske inspirerer nogle i nærområdet. Og 11 
det giver jo ikke gæster sådan lige nu og her nødvendigvis, men det handler jo om at 12 
begynder og bygge et kendskab til det her brand, som gør at næste gang folk læser noget i et 13 
magasin eller en avis om det, så kan de identificere sig bedre. Så det handler om at bygge 14 
noget henover nogle år. 15 
I: Vil det sige, at målgruppen har ændret sig efter at Copenhagen Cooking og Food har slået 16 
sig sammen i kraft af de store erhvervspartnere? 17 
S: Ja, altså man kan sige, at målgruppen har ændret sig på den måde, at for Cooking har 18 
målgruppen har været en stort set ren forbrugermålgruppe. B2C.. Så altså B2B-målgruppen er 19 
kommet med ind i det nye. 20 
I: Okay, så er det rigtigt forstået. Tak.. Okay, vi vil også gerne høre, om du mener der er nogle 21 
udfordringer med at brande København som kulinarisk turistdestination? 22 
S: Neeej.... Hmm. Der er en udfordring ved at brande Danmark som en kulinarisk 23 
turistdestination, for der er stadig mange sorte huller i Danmark, hvor man får virkelig dårlig 24 
mad. Men altså.. København har også trukket rigtig meget. Og nu kan man se i Michelin-25 
guiden, at der er kommet nogle fyrtårne rundt omkring i Danmark og ikke kun i København, 26 
så selvfølgelig er der noget godt at komme efter. Men der er stadig lang vej, for man kan godt 27 
gå hen og blive skuffet hvis man sidder nede på en eller anden havn et eller andet stede nede 28 
på Lolland... 29 
I: Og hvad med København i sig selv? 30 
S: Ja, altså alt andet end at markedsføre København som kulinarisk turistdestination ville 31 
være tosset. Vi har så meget at byde på.. 32 
I: Okay. Nu hvor I er begyndt at henvende jer mere og mere til internationale turister, har du 33 
så gjort dig nogle tanker om, om den måde folk rejser på efter mad har ændret sig? 34 
S: Nej, altså jeg har selvfølgelig en fornemmelse.. Og den er at mad spiller en meget større 35 
rolle når folk rejser i dag, og folk er begyndt at orientere sig efter mad og gode steder at spise. 36 
En større identitetsmarkør.. Og så det der med at vi deler billeder af mad konstant på de 37 
sociale medier, der er mad jo bare ekstremt velegnet til at fortælle en historie om hvem man 38 
selv er. Se nu spiser jeg den her spændende ting eller se nu sidder jeg her på den her cafe med 39 
den her lækre kage. Så på den måde er mad en større del af ens sociale liv. Og alt det 40 
medfører jo også en større interesse for mad og en bedre evne til at skelne mellem de gode og 41 
dårlige steder osv. Så det fylder meget mere end det gjorde for fx 10 år siden. Men jeg har 42 
ikke nogen, hmmm. Altså jeg tror alle leder efter nogle tal på gastroturisme, det er sådan lidt 43 
svært at finde.  44 
I: Nu siger du, at mad kan være med til at skabe ens identitet. Tror du også at nogle af de 45 
madoplevelser man har på et bestemt sted kan være med til at definere stedets identitet? 46 
 47 
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S: Ja helt klart. Tankegangen fra det nordiske køkken smitter jo af eller er i en eller anden 1 
form for vekselvirkning mellem alle de andre ting i København, altså i hvert fald i den 2 
kreative klasse. Altså måden at tænke hoteller på, og måden at tænke design og øl og jamen 3 
alt muligt på. Så ja.. 4 
I: Hvordan ser du på potentialet i det ny nordiske køkken som brand både generelt og for 5 
festivalen? 6 
S: Altså det ny nordiske køkken er jo nærmest mere en bevægelse eller en strømning og den 7 
har betydet ekstremt meget for den måde Københavns madscene ser ud på, måden man 8 
tænker på og for måden man opfatter Danmark på. For mig at se en af de vigtigste, tydeligste 9 
bevægelser der har været. Øhhhmm. Og man kan sige, så er spørgsmålet nu, hvor man er nået 10 
til at hele verden, eller hele den vestlige verden - alle der interesserer sig for mad, kan man 11 
sige, kender til det nordiske køkken og hele tankegangen er jo noget som breder sig ud, altså 12 
locavore, er jo noget som bliver brugt i Mexico og Australien osv. Så det er jo noget der også 13 
har haft betydning for mad eller gastronomi på globalt plan. Men vi er også nået et sted hen i 14 
Danmark, hvor den er så moden den bevægelse nu, at - og det er faktisk positivt, at vi hviler 15 
så meget i det - at vi nu er begyndt at tage ting ind udefra. Men i tankegangen! Så det er her 16 
med at der nu åbner Eldorado, som siger at man kan også godt have chili og citroner og 17 
avocado og karry, og det begynder man at finde på de københavnske restauranter nu, som 18 
ellers har bekendt sig meget til det ny nordiske køkken, og det viser jo en form for modenhed 19 
at de har styr på det der. Så kun positivt, at man udvider tankegangen. For der er jo mange der 20 
tænker, ny nordisk køkken er noget med birkesaft og mælkeskind og ramsløg, og så har man 21 
ligesom gjort det, men det er jo meget mere en tankegang, en strømning, en måde at lave mad 22 
på. Det der med at se naturen omkring sig, at spise ting omkring sig og genopdage sit land. 23 
Det er jo meget sjovt, jeg var i Australien og det er jo det, som australierne siger de også nu 24 
gør. Altså de har fået øjnene op for ting, de aldrig har tænkt over, de kunne spise. Nye smage..  25 
I: Er ny nordisk køkken så noget andet eller noget mere end det der med at man skal spise 26 
lokalt? For hvis vi begynder i Danmark at spise karry og baba ganoush, hvad er det så, der er 27 
nyt nordisk ved det? 28 
S: Jamen så er det jo stadigvæk tankegangen i at tage udgangspunkt i hvor man er henne i 29 
verden, og det kommer ikke til at forsvinde. Vi bliver bare mere åbne for, at der er plads til 30 
andre madkulturer i vores kultur nu også, fordi den er så rodfæstet nu.  31 
I: Hvad siger du til den kritik, der har været af det ny nordiske køkken? Fx at der nu er kogt 32 
nok suppe på de havtorn.. 33 
S: Jeg forstår jo godt idéen. Jeg er fandme også træt af gulerødder i desserter, men et eller 34 
andet sted synes jeg, at man undervurderer den betydning, hele den der bevægelse har haft, 35 
hvis man bare tror, eller at man bliver træt af. Men der er jo ikke noget der fylder så meget et 36 
sted, som der ikke er nogen der bliver træt af. Det der jo lige meget, hvad det er. Øhh... Så jeg 37 
synes det er fint med den kritik, for det er jo en måde at skubbe det videre på. Men at erklære 38 
det ny nordiske dødt fx, det kan man ikke. Men det er jo meget forskelligt. Det har haft en 39 
sindssyg betydning. 40 
I: Hvis vi går lidt tilbage til målgruppen igen.. Du nævnte at I fokuserer meget på Sverige, 41 
Norge og Nordtyskland. 42 
S: Ja, det er jo de umiddelbare nærmarkeder, som er valgt efter afstand/mulighed for at 43 
komme hertil og så at deres kultur ligner vores. 44 
I: Okay. Differentierer I kommunikationen til de målgrupper? 45 
S: Hmm, det ville jo være nemmere hvis vi havde et kæmpestort marketingbudget, hvor vi 46 
kunne udvælge hvad der var mest relevant for de enkelte markeder.. Så igen... Det er 47 
mulighedens kunst. Meget PR. Og på den måde, hvis vi går til Sverige, så vil en stor national 48 
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avis have en anden vinkel end en mere lokal som Malmøavisen, så det kommer også an på 1 
mediet. Så man kan ikke bare sådan inddele det på lande. 2 
I: Vil det sige, at I heller ikke målretter noget kommunikation specifikt til gastroturisten? 3 
S: Nej desværre ikke. Altså hvis man kunne få nogle tal på det.. Jeg er ikke i tvivl om, at det 4 
har stor betydning. Men jeg aner ikke, om de kommer fra Rusland eller Jylland. Og derfor er 5 
det også svært at lave en kampagne hvor man skal ramme dem, for vi kender ikke nok til det. 6 
Vi håber jo på, at hvis man er så interesseret i mad, at man rejser efter det, så følger man nok 7 
også med i Lucky Peach og ja.. de internationale food magazines.  8 
I: Det tror jeg var det hele.. Tusind tak for din tid! 9 
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10.7 Bilag g: Interview Tina  

Bilag g1: Interviewguide til  interview med Tina Estreich Steiwer, Projekt 

Manager i  Wonderful Copenhagen 

 
København som kulinarisk turistdestination  

1. Hvordan vurderer du potentialet for København som kulinarisk turistdestination? - 
Både generelt og specifikt for Wonderful Copenhagen 

a. Hvordan inkorporerer I det konkret i jeres strategi? 
2. Ser du nogle udfordringer forbundet med markedsføringen/brandingen af København 

som kulinarisk turistdestination? 
 
Det nye nordiske køkken 

1. Hvordan er dit syn på det ny nordiske køkken og dets betydning for udviklingen i den 
danske madkultur? 

2. Hvordan vurderer du potentialet i det ny nordiske køkken som brand? - Både generelt 
og for Wonderful Copenhagen 

a. Hvordan er dit syn på den kritik, der har været af det ny nordiske køkken - fx 
at der efterhånden er kogt for meget suppe på havtorn? 

 
Målgruppe og kommunikation: Turister som rejser efter madoplevelser 
Wonderful Copenhagen står bag en rapport i 2014 kaldet Digitale Storbyrejsende, som bl.a. 
anbefaler at fokusere på at drive massen af turister til Danmark gennem nicheturisme ved at 
segmentere på baggrund af interesser og behov. 

1. Har I defineret/beskrevet en eller flere målgrupper/nicher, som rejser efter 
madoplevelser?  

2. Hvordan arbejder I ud fra niche-tankegangen i praksis?  
3. Kan du uddybe hvad det er I vurderer, som primært driver/styrer turisten som 

forbruger?  
a. Hvad kræver nutidens turist af de oplevelser de rejser efter?  
b. Vurderer du at der er sket en ændring i den måde folk rejser efter 

madoplevelser på? 
4. Hvordan balancerer I det, så jeres budskaber/tiltag ikke ender med at blive for 

kommercielle? Har I en udfordring på det punkt?  
5. Har I defineret en samlet eller flere overordnede brand identiteter for København som 

kulinarisk turistdestination?  
a. Markedsfører I forskellige identiteter til forskellige markeder eller 

målgrupper? Hvis ja, hvorfor? 
6. Prioriterer I nogle udvalgte markeder i markedsføringen af København som kulinarisk 

destination? Hvis ja, hvorfor?  
7. Hvordan vælger I jeres kommunikationskanaler, når I kommunikerer til turister som 

rejser efter madoplevelser? 
8. Varierer jeres kommunikationsmål til turister, som rejser efter madoplevelser?  
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Konkrete tiltag og samarbejder 
• Tager i del i konkrete samarbejder/tiltag udover Copenhagen Cooking & Food 

Festival, der er blevet iværksat for at tiltrække turister, som rejser efter 
madoplevelser?  

o Hvis ja, hvilke? Og har målet været at nå en specifik type mad-turist? 
o Hvis nej, hvorfor ikke? 

• Hvordan samarbejder I med Visit Denmark?  
 

Bilag g2: Transkriberet interview med Tina Estreich Steiwer, Projekt Manager i  

Wonderful Copenhagen 

Interview foretaget: 14.03.2016 
Tina: T 
Interviewere: I 
 
I: Vil du starte med at forklare lidt om din rolle i organisationen?  1 
T: Vi er en 18-20 personer, hvor nogle sidder med corporate kommunikation til stakeholders 2 
og alt hvad der går ud i pressen omkring Wonderful Copenhagen sådan helt overordnet. Og så 3 
er vi nogle, der sidder med kampagner, vi har et kampagne team, vi har nogle kreative som 4 
sidder og producerer indhold. Så har vi et lille team, som sidder med mødemarkedsføring og 5 
pr på det. Så har vi vores websites og så dem der håndtere vores sociale medier altså selve 6 
platformene på Instagram osv. Så jeg sidder i den afdeling med ansvar for internationale 7 
kampagner og det kan både være i Sverige og USA og andre steder. Og så sidder jeg med en 8 
række andre marketing projekter, lige nu sidder vi g laver design guide og alt muligt andet 9 
I: Vi har nogle spørgsmål omkring København som kulinarisk turistdestination generelt og 10 
hvordan i håndterer det, og så har vi nogle meget specifikt på jeres kommunikation til 11 
turisten. Det første spørgsmål er hvordan du vurdere potentialet for København som 12 
kulinarisk turistdestination, både generelt men også hvordan I ser potentialet herinde? 13 
T: Altså det er et kæmpe potentiale. Der er lige blevet offentliggjort en rapport fra USA som 14 
også siger at mad er det greb som allerflest rejser efter. Så hvis man ser bort fra København 15 
og Danmark, og det hele så er mad i det hele taget bare en rigtig rigtig vigtig motivation for at 16 
rejse. Folk efterspørger den her autentiske oplevelse og vil gerne dykke lidt dybere ned end 17 
bare turistattraktioner og seværdigheder osv., og der kan mad bare noget unikt.  18 
Det er også det der med, at der er noget historie, der er noget tradition og kultur, så det 19 
indrammer en masse ting, og det gør at det bliver interessant at rejse efter. 20 
Så i det hele taget er det rigtig vigtigt, og det der er positivt for København, det er at der sker 21 
så meget på den Københavnske madscene og det har der gjort de sidste 10 år. Det er jo en 22 
verden til forskel, hvis man går 15 år tilbage og så i dag. Så Noma og alt hvad der ellers er 23 
kommet i slipstrømmen af Noma har jo været fantastisk for at udvikle København både som 24 
by men også som rejsedestination. Så mad er utrolig vigtigt, og vi har defineret 5 25 
kernefortællinger hvor gastronomi er en af dem og en rigtig rigtig vigtig en.  26 
I: Kan du nævne lige kort hvad de andre er? 27 
T: I kan få det her med, det er en beskrivelse af vores 5 kernefortællinger. Grunden til vi har 28 
dem, det er for at kunne prioritere. Vi kan ikke det hele. Der er rigtig mange ting vi kan 29 
markedsføre København på og det kan godt give et mudret billedet. Hvis man gerne vil alt, så 30 
når man som regel ingenting, så vi har valgt at fokusere på de her 5 kernefortællinger, som 31 
sætter scenen og rammen for byen. Det er mad og gastronomi, design og arkitektur, 32 
bæredygtighed - det er også cykelfortællingen, at man kan bade i havnen og alle de her ting 33 
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der ligesom følger med at vi har et renere miljø. Og så har vi også den her fortælling om det 1 
eventyrlige København, som relaterer sig til det historiske– alle vores slotte, de 2 
brostensbelagte gader og Magstræde som er fra 1700-tallet, altså hele den der historiske del. 3 
Og den sidste er så diversitet, som er LGBT men også Christiania og hele den tolerance som 4 
Danmark er kendt for. Så det er brede fortællinger, hvor der er mange forskellige måder, man 5 
kan fortælle den historie på og mange forskellige steder man kan dykke ned. 6 
I: Er de prioriteret lige de 5? 7 
T: Ja det er lidt afhængig af hvem vi taler til og det kan være markedet – nu taler vi til USA fx 8 
- men det kan også gå på tværs af markeder. Så det er meget individuelt tilpasset, fordi at den 9 
samme fortælling fungerer ikke lige godt alle steder men der kan også være variationer af den 10 
fortælling fx det her med diversitet – man går måske ikke til Indien og fortæller om LGBT det 11 
er måske ikke det der får flest til at rejse hertil men man kan så fortælle historien om 12 
Christiania eller noget andet indenfor den ramme. 13 
I: Er der andre ting, som i ved turister i høj grad efterspørger på en storbyrejse, men som 14 
ligger udover de her 5 kernefortællinger?  15 
T: Ja altså der er alle de ting, som ikke nødvendigvis er noget, hvor vi i København skiller os 16 
ud. Vi ved at der er mange turister som tager på storbyferie for at shoppe fx og mange som 17 
godt kan lide at gå ud om aftenen og få en drink.  18 
I: Okay. I relation til fortællingen om gastronomi kunne vi godt tænke os at høre om i har 19 
nogle specifikke KPI’er, som i kan dele med os? Vi skal måske lige sige, at vi sagtens kan 20 
lave specialet fortroligt. 21 
T: Altså vi har en masse KPI’er, men det er primært på den specifikke aktivitet - er det en 22 
kampagne fx Den måde vi arbejder på er digitalt først og mobilt først – altså det er de to ting 23 
vi prioriterer og så har vi så en række KPI’er efterfølgende.  24 
Vi er jo i en sjov situation vi ejer jo ikke nogen produkter, vi ejer ikke København, men det er 25 
det, som er vores produkt. Og vi forsøger at markedsføre byen, så der kommer flere turister til 26 
byen og så der kommer flere overnatninger i København -  det er egentlig det vi bliver målt på 27 
helt overordnet set.  28 
Og man kan sige vi er jo ikke herrer over det som sådan, det er ikke os der sætter 29 
hotelpriserne, som jo også har en betydning, det er heller ikke os der beslutter hvilke flyruter 30 
der skal til København. Altså der er jo mange ting, som er udenfor vores kontrol på trods af at 31 
vi forsøger at markedsføre det. 32 
Så vi har KPI’er på kampagne niveau - hvor mange engagerer sig med vores markedsføring 33 
når vi laver kampagner på Facebook eller instagram, hvor mange besøger vores websites osv. 34 
Men det helt overordnede det er jo overnatningstallene. Hvor mange overnatter i København 35 
og omegn - hovedstadsregionen som vi er en del af og det går heldigvis rigtig godt vi nærmer 36 
os 10 mio. hvilket er helt fantastisk. 37 
Men den er svært at bryde ned på mad, fordi vi går ikke ud og måler på hvor mange besøger 38 
restauranterne for det er jo også københavnere og alle mulige andre. 39 
I: Hvordan arbejder i så med de her kampagner – tager i udgangspunkt i en kernefortælling og 40 
så laver i en kampagne ud fra det til et bestemt marked eller hvordan? 41 
T: Altså vi arbejder med det på mange niveauer. Der er selve kommunikationen til pressen 42 
generelt hvis København har noget specielt at fortælle – nu er det lige blevet offentliggjort 43 
hvor mange Michelin stjerner der er givet til Københavnske restauranter – så går vi også ud til 44 
vores interessenter og stakeholders og fortæller historien. Så det kan være gennem 45 
nyhedsbreve eller vores hjemmeside – vi har jo både vores turistsite, og så har vi vores 46 
mødesite – og mad er jo også vigtigt overfor den målgruppe, her vælger man kongressted og 47 
mødested og der er mad ofte en af parametrene.  48 
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 1 
I: Så er kommunikationen primært event drevet – altså når der bliver givet Michelin stjerner 2 
eller afholdt festival?  3 
T: Ja både og – vi tager egentlig mere udgangspunkt i fortællingerne – jeg kan give et 4 
eksempel på en kampagne vi kører i USA. Lige nu kører vi en stor kampagne i samarbejde 5 
med Norwegian. Det gør vi, fordi de åbner nye ruter til København og hver gang de åbner en 6 
ny rute så har vi et samarebjde med dem, hvor vi går ind og markedsfører København. Hvis 7 
de fx åbner i LA – så markedsfører vi København ikke Norwegian for at skabe en interesse 8 
for at tage til København og så rejser nogle af dem jo forhåbentlig også med Norwegian  9 
Og i de historier vi fortæller der tager vi bl.a. udgangspunkt i mad fortællingen og lige på den 10 
kampagne der har vi kørt Facebook og Instagram hvor vi så har forskellige fortællinger. 11 
I: På Visit Copenhagens platforme?  12 
T: Ja Visit Copenhagen er vores ansigt udadtil. Wonderful Copenhagen er selve 13 
organisationen, den behøver turister ikke kende til – det giver dem ikke nogen værdi  - så vi 14 
ville aldrig sætte det Wonderful Copenhagen som afsender på en kampagne målrettet turister.  15 
Men det vi kører lige nu det er fx en madfortælling hvor vi måske har 4 forskellige posts 16 
omkring forskellige madoplevelser i København. Det kunne være en enkelt restaurant, det 17 
kunne også være en fortælling omkring Michelin restauranterne eller alle de her andre 18 
restauranter som har baggrund i Michelin restauranterne – der er mange der har åbnet en 19 
søster eller en lillebror restaurant. Det kunne også være en video fra en specifik restaurant, 20 
som har et eller andet unikt – fx har vi lavet en video fra Höst fordi den både har det her 21 
meget danske design og lækre interiør samtidig med at den har en madfortælling som også er 22 
bæredygtig – så der er lige pludselig mange fortællinger i det ene sted.  23 
I: Er hele den gastronomiske fortælling fokuseret på restauranter?  24 
T: Ja hvad tænker du? 25 
I: Man kunne fx skrive om madmarkeder? 26 
T: Ja det gør vi også. Copenhagen street food det bruger vi også meget. Det er også meget 27 
med hvor er der nogle lækre billeder – det der fungerer på sociale medier er meget det 28 
visuelle. Copenhagen street food er helt klar noget vi har brugt meget – det kunne også være 29 
torvehallerne og kødbyens mad og marked. Alt hvad der ligesom har med madscenen at gøre 30 
– et interview med en kok fra Relæ fx har vi haft en artikel omkring. Det er det med at se den 31 
interessante historie og kunne fortælle den visuelt.  32 
Det som har været vores udfordring nogle gange det er at vi vil også godt ha at det ikke kun er 33 
fortællingen om en specifikt restaurant men at det fortæller historien om København. Der er 34 
jo mange steder hvor der er unikke restauranter men det skal gerne kobles sammen med 35 
fortællingen omkring København. Der bruger vi meget cykelfortællingen, fordi det er virkelig 36 
noget unikt og der kan vi se fx i USA at ligeså snart vi har noget med en ladcykel så synes de 37 
at det er fantastisk - så den historie koblet sammen med gastronomi 38 
I: Det springer egentlig lidt videre til det næste vi gerne vil spørge om. Nu nævnte du selv det 39 
Ny Nordiske Køkken og Noma osv. Hvad er dit syn på Det ny Nordiske Køkken og dets 40 
betydning for udviklingen i den danske madkultur? 41 
T: Jeg kender ikke så meget til madkultur ellers men mit indtryk er, at det har haft enorm 42 
indflydelse i København og har ændret hele madkulturen ude på restauranterne. Og nu har det 43 
også bredt sig til andre dele af Danmark. Det kunne man også se, da Michelin stjernerne blev 44 
uddelt at der var flere restauranter i andre dele af Danmark som også fik.  45 
Og så har det vel generelt ændret sig hos befolkningen – at vi har fået øjnene op for hvad er 46 
dansk mad, og at der måske er nogle råvarer som vi ikke rigtig synes var interessante tidligere 47 
det er de nu fordi vi har fået meget større viden om det.  48 
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 1 
I: Er det så noget som i bruger som et brand? Altså når i skal kommunikere til USA fx er det 2 
så det Ny Nordiske Køkken eller er det Michelin stjerner eller hvordan? 3 
T: Nej det er det egentlig ikke specifikt. Det er med udgangspunkt i den interessante historie – 4 
og det kunne være om Noma, men det er det bestemt ikke altid og slet ikke nu hvor de har 5 
lukket. Men nej, det kunne ligeså vel være den nye mexicanske som er åbnet i torvehallerne, 6 
som jo intet rigtig har med Ny Nordisk at gøre - men det har noget at gøre med Københavns 7 
udvikling på madscenen at der kommer de her små sådan mere simple forenklede steder og 8 
madkoncepter – hvor man får noget meget simpelt mad, men som er lavet med sjæl  og 9 
passion. Kokkene går op i det.  10 
Det kunne også være Leckerbaer på Østerbro, hvor man kan sige vi har altid fået småkager i 11 
Danmark og det er der ikke noget nyt i - men det nye er at man åbner en meget specialiseret 12 
butik, som har et unikt håndværk og det ser ekstremt lækkert ud og det bliver lavet med sjæl. 13 
Så det er mere den historie fremfor at det er ny nordisk mad. Den bruger vi nogle gange men 14 
det er bestemt ikke altid. 15 
I: Det giver jo god mening. Men Ny Nordisk Køkken er jo også mere end Noma –også mere 16 
end Höst  måske. Vi snakkede med Stine Lolk fra Copenahgen Cooking & Food Festival og 17 
hun nævnte at det er hele filosofien bag Ny Nordisk Køkken, som Noma har skubbet igang – 18 
det med at man interesserer sig for mad og at man udnytter den opmærksomhed. Tror du at 19 
nogle af de der små mexicanske taco steder er poppet op i kraft af det Ny Nordiske Køkken 20 
bølgen? 21 
T: Det er de helt klart. Både det og så denne her Michelin bølge som er strømmet indover 22 
København. Fordi mange af de restauranter som er åbnet er åbnet af folk som har arbejdet på 23 
de her fancy steder. Det er bare vigtigt at man ikke kun fortæller denne her Michelin historie 24 
for det er jo en drøm for mange som er urealiserbar. Så det er vigtigt at tage den et niveau ned 25 
og fortælle at sådan noget er der også. Vi arbejder lige nu på en Instagram tur for amerikanske 26 
instagrammers, hvor vi inviterer dem til København og viser dem det vi kalder lillebror turen 27 
– altså michelin restauranternes lillebrødre. Så vi tager dem rundt hvor de så samtidig ser 28 
København og så besøger nogle af de her steder som har afsæt i Noma og de andre Michelin 29 
restauranter.  30 
I: Ser du nogle udfordringer i forbindelse med at markedsføre København som en kulinarisk 31 
turistdestination? 32 
T: Om jeg ser nogle udfordringer? 33 
I: Er der noget som især har været svært eller noget som i arbejder på at overkomme? 34 
T: Ikke andet end det jeg har nævnt med at det kan være vanskeligt at få denne her 35 
København fortælling med. At det er vigtigt at det ikke kun er den enkelte restaurant. Det er 36 
klart at der er det her lille niche marked for dem som rejser verden rundt og spiser på de her  37 
Michelin restauranter – ikke nødvendigvis rige mennesker, men folk som sparer op og tager 38 
til København for at spise på Noma – men det er jo meget meget lidt. Så det er det med at få 39 
bredt det ud så det også bliver helt almindelige mennesker, som også rejser efter det fordi de 40 
synes København er interessant på den måde. Men det kan være svært når vi fortæller en 41 
historie om gastronomi og så få denne her Københavnerfortælling med. 42 
I: Så det bliver altid fortalt i en kontekst? 43 
T: Det er det vi forsøger i hvert fald. Det er tit lidt svært også på de medier. Den anden 44 
udfordring er vel at det er jo ikke kun København som markedsfører sig på gastronomi. Det er 45 
der rigtig mange der gør - så konkurrencen er jo høj. 46 
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I: Nu nævnte du selv nicher - vi har læst en rapport i har lavet om den digitale storbyrejsende 1 
fra 2014 – og der er blandt andet en anbefaling om at fokusere på nichen for at drive massen 2 
og segmentere på baggrund af interesser og behov i stedet for den der helt klassiske 3 
segmentering. I den forbindelse kunne vi godt tænke os og høre om i har defineret eller 4 
beskrevet en eller flere niche målgrupper som rejser efter madoplevelser? 5 
T: Ikke så meget det, men det er klart at vi tager udgangspunkt i interessen mad når vi 6 
markedsfører os. Så det er jo også det med at prøve at dykke helt ned i at det er folk som 7 
rejser selvfølgelig, men hvor man tidligere bare ville målrette sig den og den aldersgruppe 8 
som godt kan lide at rejse eller tage på storbyferie jamen så dykker vi et skridt længere ned og 9 
tager udgangspunkt i denne her interesse for mad. 10 
I: Tror du at der et behov for at komme længere ned? Interesse for mad er ret bredt. Er det 11 
noget i gør? 12 
T: Ja det gør vi på nogle kampagner og det kan man jo netop gøre på de sociale medier hvor 13 
man kan få en ret snæver målgruppe. Så det er noget vi gør men ofte så bliver det lidt mere 14 
bredt lidt afhængig af hvor det er vi markedsfører os. Det handler også om resourcer jo. 15 
I: Så det er mest på de sociale medier at i kan identificere interesser og nicher? 16 
T: Ja man kan også gøre det igennem andre medier jo ved fx at vælge det rette magasin, hvis 17 
det var det man ville - men vi har valgt en tilgang som er digital kun stort set og der er det 18 
også netop med udgangspunkt i at man bedre kan segmentere på interesser – også fordi at 19 
interesser går på tværs af verden. 20 
I: Det næste handler om jeres overordnede syn på turisten forbruger. Kan du uddybe hvad det 21 
er som i ser, som driver turisten? Det kunne fx være identitet skabelse, social accept, lyst eller 22 
nysgerrighed. Har i noget i har fastlagt at i arbejder ud fra som hovedsageligt er drivkraften 23 
for turisten? Også i forhold til udviklingen i samfundet – er der sket noget der? 24 
T: Det ved jeg ikke rigtig. Andet end at især det her med interessen driver og det der er 25 
udgangspunkt og så ved vi at det er ens omgangskreds hvad de anbefaler som er det 26 
allervigtigste i forhold til hvor man rejser hen. 27 
I: Det kan være det er nemmere at svare på om turisten har udviklet sig i forhold til hvad de 28 
kræver af en rejse – er der nogle specifikke elementer som skal være med i dag? 29 
T: Det tror jeg er meget forskelligt men helt overordnet så er det den autentiske oplevelse. At 30 
man vil gerne lidt dybere ned. Det er også derfor formentlig at Airbnb er mere populært – 31 
man vil gerne bo som en københavner når man er her fremfor at bo på Hilton, hvor man 32 
tænker man kunne være i København eller Singaporre eller hvor som helst. Så det er især det 33 
autentiske og at opleve noget lidt udover det sædvanlige. Og det er derfor at fx sådan noget 34 
som Copenhagen street food også er populært. På trods af at alle tager jo derud nu. Men som 35 
turist tror jeg man har følelsen af at det er en af de der små perler som man har fundet.  36 
I: De her autentiske oplevelser betyder det at folk gerne vil spise den danske mad i Danmark? 37 
T: Ja ikke nødvendigvis dansk men det som sker i København i Danmark.  38 
I: I forhold til mad er der så en overordnet identitet i arbejder med eller er det mere 39 
fragmenteret – sådan at der er klassiske røde pølser og så er der pastries og så er der Ny 40 
Nordisk? 41 
T: Vi arbejder egentlig med den brede og så afhænger det specifikt af hvem vi kommunikerer 42 
med - så dykker vi ned der. Nu snakker jeg hele tiden om markeder som om at en svensker er 43 
præcis sådan her – sådan er det selvfølgelig ikke. Men der er forskel på hvor godt folk kender 44 
os i de forskellige markeder og på hvad de gerne vil høre om. Der er nogle markeder hvor det 45 
er stadig populært at tale om det klassiske Nyhavn og klassisk dansk mad frem for alt det nye. 46 
I: Kan du uddybe hvad er det for nogle markeder? 47 
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T: Jamen Sverige og Norge i sær. Det er vores største udenlandske markeder. Der er helt klart 1 
også nicher der, som synes det er interessant med Ny Nordisk mad og hvad der ellers er sket 2 
af nye ting, men der er stadig en meget stor gruppe som efterspørger det traditionelle… At 3 
sidde på en fortovs restaurant og drikke en øl og spise en hotdog. Alle de ting som vi som 4 
københavnere har fået nok af. Men det er der altså stadig en efterspørgsel på.  5 
I: Har du en ide om hvorfor det er at svenskerne og nordmændene i højere grad efterspørger 6 
det traditionelle fremfor det nye, som er sket i København? 7 
T: Det er hovedsageligt fordi at fra Sverige og Norge der kommer der jo enormt mange 8 
turister til København og der er en stor del af dem som stadig mest kender København for alt 9 
det traditionelle frem for det nye.  10 
I: Hvilke markeder det så som besøger København for alt nye? 11 
T: Hvis man går ud på markeder som ikke kender København så godt på nuværende tidspunkt 12 
så er det nemmere at få fat i dem som synes København er interessant pga. alt det nye der er 13 
sket – de kender ikke særlig meget til København, så man har mulighed for at lægge sig i 14 
baggrunden af alt den omtale som København har fået pga. mad over de sidste par år.  15 
I: Kan du uddybe specifikt hvilke markeder du tænker på her? 16 
T: Ja fx Storbritannien og USA… men også tyskerne. Tyskland er et kæmpe marked for 17 
Danmark men de foretrækker kystdanmark så der er stadig et stort uudnyttet potentiale i at 18 
tiltrække turister fra Tyskland til København. 19 
I: Nu er det ikke for at lægge ord i munden på dig, men jeg hører dig sige at det er en fordel 20 
på de markeder, som så ikke kender os så godt som Sverige og Norge fx, fordi man får 21 
mulighed for at fortælle den nye historie? Eller hvordan?  22 
T: Ja måske. Man skal passe på at alt ikke kommer til at handle om Ny Nordisk mad, fordi det 23 
er ikke altid det som folk gerne vil høre.  24 
I: Har i en fornemmelse af hvilke markeder eller hvilke målgrupper som så rigtig gerne vil 25 
høre den historie – ikke kun Ny Nordisk men måske også bare historien om det nye indenfor 26 
madscenen generelt?  27 
T: I USA og i NYC hvor Claus Meyer lige har startet noget op – der er jo noget vi kan lægges 28 
os i samme kontekst af og det gør det jo altid nemmere  når der er nogle andre der fortæller 29 
historien at man så går ind og blander sig i den diskussion. Det er egentlig også det vi gerne 30 
vil på vores platforme – altså blande os i den diskussion som foregår omkring netop 31 
madscenen. 32 
I: Er der nogen prioritering af markeder – sådan at i fokuserer mest på dem der ligger tættest 33 
på eller er der lige nu et marked fx USA som er vigtigst? 34 
T: Vi kan se hvor største delen af turisterne er fra og der er et af de store markeder Sverige. 35 
Men i UK kan vi se en kæmpe vækst lige nu. Derfor er det interessant at kigge på UK og sige 36 
hvad kan vi gøre for at få endnu flere hertil – fordi vi kan se denne her positive tilgang.  37 
Men vi arbejder på forskellige måder. Altså vi kigger på vores nærmarkeder som er Sverige, 38 
Norge, Tyskland og UK. Men det er ikke fordi vi kører størst kampager dér nødvendigvis. Vi 39 
kigger på, hvem kan vi samarbejde med på de markeder og er der noget som er interessant og 40 
relevant eller foregår der noget som vi kan lægge os op af, som kunne gøre at det var 41 
interessant at lave noget i fx Hamburg. Og det er der lige nu, så derfor kigger vi på Hamburg 42 
fx Men så er der også nogle andre kontekster hvor vi arbejder i det her netværk der hedder 43 
Copenhagen Connected som er et samarbejde med bl.a. lufthavnen og regionen og nogle 44 
andre partnere som støtter op om det. Her kigger vi på, hvad for nogle nye flyruter der 45 
kommer til København. Hvis der er et flyselskab der åbner en rute, så er det interessant at 46 
opbygge det marked og sørge for at flyselskabet bliver ved med at have ruten. Fordi vi kan se 47 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 184 

at når der kommer de her direkte flyruter så øges turisttallet derfra. Hvor vi lægger vores 1 
indsat er også prioriteret efter det – hvad der sker her og nu.  2 
I: I forhold til kommunikationskanalerne - nu nævnte du et selv blogger samarbejde tidligere 3 
– er det noget i gør meget at gå ud og hente ambassadører på den måde? 4 
T: Ja altså vi arbejder løbende hele året med presse og bloggere og instagrammere osv. Vi har 5 
en presseansvarlig som står for udenlandske besøg af pressefolk og han viser dem København 6 
og det har også meget fokus på mad – det er også der, der er meget stor interesse. 7 
Og ellers ser vi på er der nogle interessante instagrammers som kommer til København. Vi 8 
har været heldige også mange gange at blive kontaktet af nogle dygtige fotografer eller 9 
bloggere, som gerne vil til København fordi der har været en positiv udvikling de sidste 10 
mange år. Så der er mange der kontakter os, og så samarbejder vi med dem – det kunne være 11 
en der overtog vores instagram-konto, eller at de bare postede på deres egen profil. Tit er det 12 
bedre når andre fortæller historien end når man selv gør.  13 
I: Men i kontakter også selv folk? 14 
T: Vi har lige nu en proces i gang med hvordan vi skal håndtere det her bedre – kunne vi gøre 15 
noget så vi blev bedre til at opfordre nogen til at kontakte os og hvordan kontakter vi dem. 16 
Det går begge veje. Begge dele kunne være interessant at kigge på. Men ja vi opsøger dem 17 
også selv. Som jeg sagde denne her lillebror-tur vi er ved at arrangere - det er jo, hvor vi går 18 
ud og kigger på relevante profiler – fx hende her fra NYC hun har en interessant profil og så 19 
og så mange følgere og så og så stort engagement på hendes profil. Kunne vi kontakte hende 20 
og høre om hun ville komme over og så ligesom showcase København.  21 
Det er noget som er enormt tidskrævende så der er også nogle begrænsninger, men det er 22 
virkelig en interessant mulighed. 23 
I: Det er alt sammen noget der sker internt? I har ikke bureauer på? 24 
T: Nej vi har ikke bureauer på. Det har vi nogle gange på nogle markeder – fx har vi kørt 25 
noget i Singapore og der er det enormt svært at vide hvad rykker der – så samarbejder vi med 26 
Singapore Airlines og så kan det være at de kender nogle. Så det er lidt forskelligt men vi vil 27 
gerne selv være mere involveret.  Det er også derfor vi ikke har et mediebureau til at køre 28 
vores Facebook osv. Vi vil gerne have den viden internt også fordi det udvikler sig hele tiden 29 
så hvis man skal have en føling med hvordan tingene går og hvad der virker og ikke virker så 30 
er det vigtigt at have hænderne helt nede i det. Så det er det vi prøver mange gange. 31 
I: Hvordan gør i så helt konkret – en ting er jo at i ved noget om København og at der er en 32 
god historie om mad og sustainability og en række andre ting – det vil i gerne ud og fortælle, 33 
men hvordan finder i ud af hvad der egentlig virker på de forskellige markeder og de 34 
forskellige målgrupper? Hvordan får i en føling med hvad de mennesker egentlig 35 
efterspørger, når de er ude og rejse? 36 
T: Jamen det er jo også svært. Altså det er jo både via samarbejdspartnere - det kunne være 37 
flyselskaberne men det er selvfølgelig også Visit Denmark. 38 
I: Er det dem der laver alle analyserne? 39 
T: Det kunne det være men vi har også et analyse bureau her. Vi har selv lavet 3-4 rapporter 40 
om asiatiske markeder, hvor vi går i dybden. Jeg ved faktisk ikke, om der har været en 41 
konsulent på men dem kan i gå ind og se på vores hjemmeside. Så det er noget af det - andre 42 
gange er det Visit Denmark og de har en masse analyser som er interessante. Men nogle 43 
gange vil man gerne dykke længere ned, og så får man et bureau eller nogle andre til det så 44 
det er sådan meget fra case til case 45 
I: Laver i en rapport for hver kampagne - fx den i kører i USA lige nu, har i lavet noget 46 
indlede arbejde? 47 
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T: Altså nej ikke sådan store markedsanalyser. Det kunne være rigtig rart at have men det 1 
koster også rigtig mange penge. Det er jo også en begrænsning 2 
I: Vi læste jeres strategi for 2014-16, arbejder i pt. på en ny? 3 
T: Ja det gør vi, det kommer vi til hele året. Den skal så være klar i slutningen af året og så tre 4 
år frem.  5 
I: Er der noget indledende som i kan dele allerede nu? 6 
T: Nej lige nu snakker vi mest proces og overordnede linjer. Det er ikke kun os der laver den 7 
vi skal også involvere alle vores stakeholdere - det er jo både regionen og de enkelte hoteller 8 
og turistattraktioner - så der er rigtig mange der skal involveres i denne her proces, sådan at 9 
det bliver Københavns strategi og ikke kun Wonderful Copenhagen og hvad er det vi ser af 10 
visioner og målsætninger fremadrettet. Det er vigtigt at alle ligesom bakker op og har bidraget 11 
til den. Så nej det er først ved at tage sin form nu og så skal der arbejdes i dybden.  12 
I: Er der andre tiltag end Copenhagen Cooking i relation til mad som i står bag? 13 
T: Nej ikke sådan event agtigt. Vi er jo tit involveret i sportsevents og andre kulturevents men 14 
ikke decideret mad.  15 
I: I henhold til det digitale og mobile i strategien som du snakkede om tidligere - en app er det 16 
noget i har snakket om – en guide til københavn fx? 17 
T: Vi har en Visit Copenhagen app som er det samme som der er på websiten.  18 
Der kan i jo se at der er et kæmpe fokus på mad – det har jo sin helt egen overskrift og 19 
derunder en masse nicher. Men nej jeg tror ikke vi kommer til at lave en decideret app.  20 
I: De 5 kernefortællinger du gav os, er de uddybet mere et sted? 21 
T: Nej det er mere en form for guideline. En slags tema fortællinger som man så kan dykke 22 
ned i . Så de kan faktisk ikke beskrives mere så bliver de for statiske det er jo historier som 23 
udvikler sig.  24 
I: Er der en kobling fra kernefortællingerne til den digitale strategi? 25 
T: Ja det er der helt klart – den måde vi arbejder på tager meget udgangspunkt i den digitale 26 
rejse så er det ligesom vores strategi proces efterfølgende, at vi dykker ned i de her interesser, 27 
hvor vi har udvalgt de her 5 kernefortællinger. Det er jo både interesser men også de ting hvor 28 
København står stærkt. De to ting skal gerne bindes sammen. Men den digitale rejse er helt 29 
klart første step i hvordan vi arbejder med kernefortællingerne. 30 
I: Jeg tror egentlig vi er nået rundt om alle spørgsmålene.  31 
T: I er velkommen til at vende tilbage hvis der er noget jeg ikke har besvaret. 32 
I: Tusind tak for din tid.  33 
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10.8 Bilag h: Interview Anne-Grethe 

Bilag h1: Interviewguide til  interview med Anne Grethe Dong Jensen - Int. 

Projektchef Moderne Storbyoplevelser, Strategisk Marketing i Visit Denmark 

 
Danmark som kulinarisk turistdestination 
 

1. Hvordan vurderer du potentialet for Danmark som kulinarisk turistdestination? - 
Både for Danmark generelt og for Visit Denmark 

a. Hvordan inkorporerer I det konkret i jeres strategi? 
 
Det ny nordiske køkken/den danske madkultur generelt 

1. Hvordan er dit syn på det ny nordiske køkken og dets betydning for udviklingen i den 
danske madkultur? 

2. Har det ændret den måde i arbejder på? 
 

Målgruppe og kommunikation: Turister som rejser efter madoplevelser 
I segmenterer overordnet ud fra rejse-type. Vi er interesserede i at vide, om I yderligere har 
segmenteret disse målgrupper, og hvordan I differentierer kommunikationen til sådanne 
målgrupper i et marked. 

1. Har i segmenteret yderligere på baggrund af interesser og behov?  
a. Vurderer du, at der er sket en udvikling i den måde folk rejser på? 

2. Har I defineret/beskrevet en eller flere målgrupper, som rejser efter madoplevelser? 
Og i så fald hvordan?  

a. Hvilke segmenteringskriterier? - fx den søgte type af madoplevelse, 
rejsegruppe, motiv, interesser, demografi etc.  

3. Er der forskel på, hvordan I arbejder med markedsføringen af Danmark som 
kulinarisk turistdestination på de forskellige markeder/til de forskellige målgrupper?  

a. Har I defineret en samlet eller flere overordnede identiteter for Danmark i 
relation til dette?  

b. Prioriterer I nogle udvalgte markeder i jeres kommunikation til turister som 
rejser efter madoplevelser og hvis ja, hvorfor?  

c. Har i nogle specifikke mål for kommunikationen til denne målgruppe? 
d. Bruger i nogle specifikke kanaler? 

4. Hvilke udfordringer mener du er forbundet med markedsføringen/brandingen af 
Danmark som kulinarisk turistdestination? 

 
Konkrete tiltag og samarbejder 

1. Har I taget del i konkrete samarbejder/tiltag, der er blevet iværksat for at tiltrække 
turister, som rejser for madoplevelser?  

a. Hvis ja, hvilke? Hvis nej, hvorfor ikke? 
2. Hvordan samarbejder I med Wonderful Copenhagen?  
3. Hvordan balancerer I det, så jeres budskaber/tiltag ikke ender med at blive for 

kommercielle? Har I en udfordring på det punkt?  
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Bilag h2: Transskriberet interview med Anne Grethe Dong Jensen - Int. 

Projektchef Moderne Storbyoplevelser, Strategisk Marketing i  Visit Denmark 

Foretaget: 11.03.2016 
Mikkel: M 
Interviewer: I 
 
I: Hvad er din rolle i Visit Denmark? 1 
A: Vi er delt op her i Visit Denmark, så vi har tre forretningsområder, som dækker de fleste af 2 
de internationale turister, der kommer til Danmark. Og de er Storbyferie, Kyst og Natur og så 3 
har vi Møde og Events. Ift. Wonderful Copenhagen dækker de jo København og vi dækker 4 
Danmark. Og vi har jo kontorer ude på markederne. Jeg er ansvarlig for alt den 5 
markedsføring, vi laver internationalt i forbindelse med storbyferier. Og storbyferier er så 6 
København, og så er det Århus, som jo er kulturhovedstad i 2017. Så derfor laver vi en ekstra 7 
indsats der.  8 
I: Hvordan vurderer du potentialet for København som kulinarisk turistdestination? 9 
A: Det er klart at både København og Danmark har fået et øøhh... gastronomi og det nordiske 10 
køkken har været med til at øge den omtale, der er omkring København og Danmark. Og så 11 
også i turisme. Når der så bliver uddelt Michelin-stjerner fx, så er det jo en eller anden form 12 
for blåstempling af selvfølgelig den gastronomiske oplevelse på den pågældende restaurant, 13 
men også destinationen som helhed. Det er med til at man hæver niveauet, og det kan vi se at 14 
det har gjort i Danmark. 15 
I: Udnytter I potentialet fuldt ud på det område, vil du mene? 16 
A: Nej, der er klart flere fisk vi kan fiske efter og også med gastronomi. Men det er jo et 17 
spørgsmål om økonomi. Det er jo svært at få økonomi nok til at markedsføre sig 18 
internationalt, særligt når det kommer til storbyferier. Ser man på resten af Danmark, er det 19 
klart, at der stadig er steder i Danmark, hvor gastronomien ikke skinner igennem. Så det 20 
handler både om at man kan forbedre produktudviklingen og markedsføringen. Hmm..  21 
I: Har I nogen målsætninger ift. hvad I ønsker at internationale turister gerne skal associere 22 
København med? 23 
A: Altså vi har nogle temafortællinger, som vi fokuserer på, hvor gastronomi så er én af dem, 24 
men vi sætter ikke målsætninger op specifikt ift. gastronomi-fortællingen. Det er meget 25 
sjældent, at vi fokuserer på ét tema, men så rammer vi en snæver... en interessant men meget 26 
snæver målgruppe. Hvor vi måske i vores markedsføring går ud og gør noget som er mere 27 
bred destinationsmarkedsføring. Ikke at vi ikke også segmenterer på interesser, fordi det gør 28 
vi, men budskabet er som regel lidt bredere end på ét tema som regel.  29 
I: Okay. Hvad er dit syn på den ny nordiske madkultur og dens betydning? 30 
A: Den her nordiske madkultur har været med til at sætte baren højt, og det gør at hele 31 
niveauet bliver løftet. Så det har rykket på ambitionsniveauet blandt de danske kokke og 32 
branchen generelt. 33 
I: Har det ændret på den måde, I arbejder på her i Visit Denmark?  34 
A: Nej, det tror jeg ikke. Men vi synes jo, det er godt, fordi vi har så noget ekstra, vi kan 35 
tilbyde turisterne og et ekstra budskab, vi kan fortælle dem.  36 
I: Er jeres temafortællinger de samme som Wonderful Copenhagen's? 37 
A: Nej, ikke helt, men de minder meget om, men altså der er jo forskel i og med at vi dækker 38 
hele landet, så det er bredere. Men jeg har printet det her ud, så I kan læse om dem... 39 
 40 
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I: Nå, perfekt, tak for det. Så vidt vi kan se i jeres rapporter har I segmenteret overordnet på 1 
rejsetype som du også selv nævner. Betyder det at I har mere fokus på rejsetype end på 2 
interesser i segmenteringen? Segmenterer I yderligere? 3 
A: Altså det her med at segmentere ud fra motiver går vi nok lidt væk fra, fordi vi som sagt 4 
deler det op i forretningsområder. Men det er klart, at under de forretningsområder 5 
segmenterer vi selvfølgelig igen. Vi segmenterer på sociodemografiske kriterier, fx at når det 6 
gælder for storbyturister at det er vigtigt at man kan komme hurtigt hjemmefra og til 7 
destinationen, og uddannelse, indkomst osv. Og så segmenterer vi selvfølgelig også ud fra 8 
interesser. Altså i forhold til forskellige rejsemotiver, der driver om man vil på storbyferie 9 
eller kystferie. Og igen er det så ud fra de temaer, vi har defineret er Danmarks 10 
styrkefortællinger. Der hvor vi kan adskille os fra vores konkurrenter, hvor gastronomi blot er 11 
et af dem.  12 
I: Vil det sige, at I har en klart defineret målgruppe under storbyrejsende, der interesserer sig 13 
for gastronomi? 14 
A: Nej.. Vi segmenterer primært ud fra sociodemografiske kriterier, men hvis vi så skal lave 15 
noget annoncering på fx de sociale medier kan vi fx vælge at det skal være rettet mod folk der 16 
interesserer sig for mad. Men det er jo lidt længere nede i medieplanlægningen. 17 
I: Så I tager ikke udgangspunkt i sådan en målgruppe i kommunikationen? 18 
A: Nej.. Altså udgangspunktet er temafortællingerne. Og når man så skal lave 19 
medieplanlægningen kan man jo finde ud af hvor og til hvem der skal annonceres. Så det er 20 
først når vi kommer ned på det niveau at vi segmenterer efter interesser.  21 
I: Så I arbejder med de her temafortællinger og vælger først senere målgruppen? Hvordan 22 
udvælger I dem? 23 
A: Sociodemografiske kriterier...  24 
I: Når I nu har defineret de her fem temafortællinger om Danmark, er det så også sådan, at I 25 
har defineret yderligere fortællinger inden for én af disse, fx gastronomi? Eller har I en 26 
overordnet identitet for den danske gastronomi. 27 
A: Ja, for hvis vi kommer endnu længere ned, så bliver det for niche-præget. Men det er klart, 28 
vi ved jo at der er folk, der udelukkende rejser efter fx michelin-stjerner og så har de listen og 29 
pengene. Men de kommer alligevel, for de skal nok finde ud af, hvor de stjerner kommer, så 30 
vi behøver ikke gøre så meget. 31 
I: Hvad bygger den identitet eller madkultur, I har defineret for Danmark så på? 32 
A: Altså svenskere og nordmænd synes det er enormt hyggeligt at sidde nede i Nyhavn og 33 
drikke fadøl og spise sild, og det skal de have lov til. Og det ville ikke være hensigtsmæssigt 34 
at vi tilsidesatte den del af det. Men vi italesætter ikke silden eller pølsevognen. Fortællingen 35 
handler om at vi bor der hvor vi nu engang bor, kvalitet og det nordiske køkken, men også 36 
vores kulturarv, vi har.  37 
I: Skifter den identitet så, afhængigt af hvem I skal kommunikere til? Nu siger du at svenskere 38 
og normænd foretrækker øl og sild.. 39 
A: Ja, det gør den. For kendskabet er meget forskelligt. Sydsvenskere er her en gang om året. 40 
Så der skal der ske noget nyt hele tiden. Hvis vi taler UK eller Italien er kendskabet meget 41 
lavt, så der skal der nogle andre ting til. Så er det måske ikke den lille ny restaurant nede på 42 
Vesterbro, men så er det Noma eller Geranium.  43 
I: Når I nu ikke arbejder med nicher, er der så en bestemt grund til det? 44 
A: Ja, vores opgave er at tiltrække så mange højtforbrugende turister til Danmark som muligt. 45 
Og hvis vi begynder at øhhh, tappe ned i alt for mange nichemålgrupper, det er for dyrt. Vi 46 
gør det på en måde når vi laver medieplanlægningen. Men direkte at begynde at arbejde med 47 
en hel masse nicher er ikke vores strategi. 48 
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I: Er der nogle markeder I prioriterer højere end andre? 1 
A: Ja, de kriterier vi prioriterer ud fra er ift. noget politisk, økonomisk, markedsandel i 2 
forvejen og hvordan ser vækstpotentialerne ud indenfor turisme fra det pågældende marked.  3 
I: Okay, hvilke markeder er det? 4 
A: Bread and butter for Danmark er jo anderledes end for København. For Danmark er det 5 
Tyskland. Men sammensætningen af turister er anderledes i København. Men de vigtigste er 6 
Sverige, Norge, Tyskland og UK.  7 
I: I storbyer? 8 
A: Ja og generelt. 9 
I: Wonderful Copenhagen står bag Copenhagen Cooking. Har I nogen lignende tiltag i mad-10 
øjemed? 11 
A: Altså vi beskæftiger os ikke med at lave events. Vi laver udelukkende international 12 
markedsføring. Så vi samarbejder med de forskellige regioner og organisationer omkring 13 
markedsføringen, bl.a. Wonderful Copenhagen. Dvs. vi bruger jo de events som nu måtte 14 
være relevante for pågældende marked i markedsføringen af destinationen, så det er jo helt 15 
naturligt at vi kigger på hvilke events som har en international tiltrækningskraft, og som vi så 16 
kan bruge i vores markedsføring i call to action. 17 
I: Hvilke udfordringer mener du er forbundet med København som kulinarisk 18 
turistdestination? 19 
A: Den største er helt klart manglende midler, ikk. Generelt er der for få midler til 20 
international markedsføring. Men ellers synes jeg ikke der er en specifik udfordring.  21 
I: Vurderer du, at der er sket en ændring i den måde turister rejser på? 22 
A: Jamen det... Ja, den største er den fysiske tilgængelighed. Det er langt billigere at betale fly 23 
rundt omkring i Europa. Og det gør at der er kommet mange flere flyruter og dermed kan man 24 
rejse hurtigere, nemmere og billigere end tidligere. Hvilket medfører en større konkurrence 25 
også. Og den anden ting er at hele internettet har ændret den måde som folk rejser på, og 26 
deres købsadfærd og beslutningsprocessen. 27 
I: Hvordan har I tilpasset jer disse ændringer? 28 
A: Vi kigger meget på den digitale rejse. Det står der også noget om i vores rapporter. Altså 29 
hvor vi planlægger vores kampagner efter den digitale turists købsproces og 30 
beslutningsproces. Og det handler om at være til stede i de rigtige medier på det rigtige 31 
tidspunkt med det rigtige budskab. 32 
I: Er der så sket en ændring i den måde, I taler til turisten på? Altså budskabet.. 33 
A: Ja, det er der jo. Afhængigt af hvilket medie det er. Købte medier, vores egne medier eller 34 
sociale medier.. 35 
I: Okay. Hvad vurderer du at nutidens turist kræver af rejseoplevelser i dag? 36 
A: Der er nok en trend i retning af at folk efterspørger mere kvalitet. Øøøhhh, altså det er 37 
svært at generalisere. Og så efter øøhh, at man er ansvarlig i ens valg af fødevarer og rejser. 38 
Både lokale, produceret bæredygtigt, dvs at man ikke spiser jordbær i Danmark i december. 39 
Man vil gerne opleve det lokale. 40 
I: Ser I nogen udfordring i at brandingen kan være for kommerciel i forhold til det? 41 
A: Det kommer an på mediekanalerne. Det er klart, at hvis vi på vores egne sociale medier 42 
kommer ud med for kommercielle budskaber, så gider man ikke at høre det. Og på andre 43 
kanaler vil man må gerne eksponeres over for et godt tilbud. Vi har jo fortrinsvis en 44 
informerende rolle. Public service kan du kalde det.  45 
I: Hvad betyder det for kommunikationen, at I markedsfører jer primært digitalt? 46 
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A: At budskaberne er mere tidssvarende. Det er i dag! Ikke via en printet brochure der skulle 1 
vare et helt år. Rettidige budskaber kan man sige. Det er bedre når man skal markedsføre 2 
events.  3 
I: Det var vist det, tusind tak for din tid. 4 
A: Selv tak. 5 
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10.9 Bilag i: Kvantitativ indholdsanalyse af Visit Copenhagens 

Instagram-profil 

 

Den overordnede præ-definering af kategorier til kvantitativ analyse af indhold på de sociale 

meder er foretaget ud fra de fem kernefortællinger. De overordnede kategorier er yderligere 

opdelt i præ-definerede kategorier, som i skemaet nedenfor fremgår under overskriften 

”Underkategorier”. Disse kategorier er brugt både i optællingen på Instagram og Facebook. 

Optællingen for Instagram findes på den følgende side for dette bilag, mens optællingen for 

Facebook fremgår af bilag j.  

 

Overordnet kategori Underkategori     

Dansk design og arkitektur Kunst, arkitektur, design (tøj, smykker, møbler), butikker 

Det danske køkken Mad, øl, vin, kaffe, restaurant, café, drinks, fødevarer, vin, 

bar 

Bæredygtige København Cykler, parker, CO2-neutral, 

havnen, økologi, natur 

    

Eventyrlige København Kongehuset, historiske bygninger, Nyhavn, slotte, Den Lille 

Havfrue, historiske museer, vikinger, HC Andersen, kirker 

LGBT-København Homoseksuelle, Pride parade, 

transseksuelle, biseksuelle 
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Instagram-opslag i alt 176 

  Periode: 1. november-12. april   

  
    Kernefortællinger relateret til opslaget Antal Procentdel   

Dansk design og arkitektur 69 28,27868852 % 

Det danske køkken 11 4,508196721 % 

Bæredygtige København 68 27,86885246 % 

Eventyrlige København 82 33,60655738 % 

LGBT-København 5 2,049180328 % 

Andet 9 3,68852459 % 

        

Kernefortællinger relateret til opslaget i 

alt 244 100,00 % 
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10.10 Bilag j: Kvantitativ indholdsanalyse af Facebook-side 

 

Facebook-opslag i alt 95 

  Periode: 1. november-12. april   

  
    Kernefortælling relateret til opslaget Antal Procentdel   

Dansk design og arkitektur 28 20,4379562 % 

Det danske køkken 4 2,919708029 % 

Bæredygtige København 55 40,1459854 % 

Eventyrlige København 46 33,57664234 % 

LGBT-København 1 0,729927007 % 

Andet 3 2,189781022 % 

        

Kernefortællinger relateret til opslaget i 

alt 137 100,00 % 
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10.11 Bilag k: Opslag på Visit Copenhagens Instagram-profil 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Billedetekst: Tip til sulten midt på ugen: Spis frokost på Work in Progress @cofocodk, 

gastronomisk testlaboratorium beliggende i Hotel SP34. Ingen fast menu og intet rigtigt navn 

– masser af foodie værdi for pengene 

 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

Billedetekst: God morgen. Yoghurt med granola, zucchini og matcha på @atelierseptember.  
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Billedetekst: For nogle uger siden lavede vi en lille videoshoot hos en af vores favorit 

bagværkspushere @leckerbaer – vi kan ikke vente med at vise jer resultatet. 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

Billedetekst: Mandag morgen @cafegranola  

 

 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 196 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Billedetekst: Når det er koldt udenfor så er det tid til suppe – og vi kan ikke komme I tanke 

om et bedre sted end @ramenbeercph. Lækre japanske nudler og dansk øl er det perfekte par.  

 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

Billedetekst: Vi besluttede at smutte forbi @umutsakarya’s  

 Grisen for at testsmage deres prisnominerede bøfsandwich ‘Bøf sandwichen’. Vi mener helt 

sikkert at de fortjener at vinde denne jul når prisen for Danmarks bedste bøfsandwich 

uddeles.  

 



Cand.merc.(kom.)              Copenhagen Business School  Maj 2016 

 
Kornbeck Larsen & Banke 197 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

Billedetekst: Sikke en dejlig måde at starte dagen på – morgenmad på @caféauto  

 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Billedetekst: Depanneaur er et fransk-canadisk navn til en dagligvarebutik. Hos 

@depanneaur i Griffenfeldsgade kan du få alt fra toiletpapir til en fadøl eller bare en hurtig 

kop kaffe.  
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Billedetekst: Obligatorisk shot hos cafe mirabelle 

 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 

Billedetekst: Gode hver for sig – ustoppelige sammen. Vi var til smagning på hjemmelavet 

snaps og smørrebrød hos Nyhavns nyåbnede @snapsogsmoerrebroed. Vi var helt sikkert ikke 

skuffede  
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Billedetekst: Vi besøgte Relæ den anden dag. Udover at være nr. 45 på San Pellegrino listen 

og den mest bæredygtige restaurant i verden, så er det også et af de flotteste steder at spise i 

byen 
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10.12 Bilag l: Opslag på Visit Copenhagens Facebook-side

 
 1 

 2 
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