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Abstract 

LGBT Copenhagen – Can Copenhagen live up to Wonderful Copenhagen’s 
presentation of the city as an LGBT-friendly destination? 
 

The purpose of the research conducted in his master’s thesis is twofold: First to examine how Wonderful 

Copenhagen, Copenhagen’s official tourist organisation, is branding the Danish capital as an LGBT-

friendly destination through the website VisitCopenhagen, as well as the reasons behind this choice of 

branding strategy. Secondly to compare Copenhagen’s LGBT-friendly brand identity, as conveyed 

through the website, to the city’s equivalent brand image as it is perceived by the local LGBT community, 

with the aim of determining whether the city can live up to the description, or if there are “gaps” between 

the two images. Theory on place and destination branding is used to put the branding of Copenhagen in 

a larger context and to premise the use of theory on brand identity versus brand image to examine the 

brand “LGBT Copenhagen”. The research is based on qualitative methodology in the form of analysis 

of data collected from VisitCopenhagen and four in-depth interviews: One with a representative from 

Wonderful Copenhagen and three with “experts” from Copenhagen’s LGBT community.  

Is discovered that LGBT-friendliness is one of five core values used by Wonderful Copenhagen in the 

branding of the city, and that this value is conveyed through three central messages: 1. Copenhagen’s 

open-minded and tolerant inhabitants, 2. the city’s attractive LGBT environment and nightlife and 3. the 

city as capital of LGBT-friendly Denmark. The branding of “LGBT Copenhagen” is done to attract 

mainly the so-called DINKS, as well as to differentiate the city from its competitors, but the emphasis 

on LGBT-friendliness also sends a powerful message to other target groups about Copenhagen as an 

open, tolerant and creative city.  

Through analysis and comparison of the three main messages on VisitCopenhagen and the views of the 

experts on Copenhagen’s LGBT-friendliness, it is concluded that “gaps” do occur, and that the city only 

partially lives up to its described merits: Generally, the city’s population is open-minded and tolerant 

towards sexual minorities, and LGBT people “blend in” with the general population of Copenhagen. As 

the capital and largest city of Denmark, Copenhagen is also the most tolerant in the country, although 

it’s LGBT-friendliness is perceived as a very relative attribute, depending entirely on which other world 

city it is compared to. Although Wonderful Copenhagen primarily addresses homosexuals through the 

core value “LGBT Copenhagen”, the city is perceived to be more progressive and inclusive of all the 
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members of the LGBT community than described on the website. Copenhagen’s LGBT-specific 

environment and nightlife, though, does not live up to its described attractiveness: Partly due to 

Copenhagen’s high levels of tolerance, the need for LGBT people to gather in areas with an LGBT-

specific environment and nightlife is reduced, and thus, the city has no “gay village”. This is seen as an 

important shortcoming which, in turn, results in the city being perceived as less LGBT-friendly. 
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1. Indledning 

“Welcome to Copenhagen, where being yourself is not a crime” (“LGBT Copenhagen”, u.å.). 

Smukke mennesker på cykel gennem hyggelige, brostensbelagt gader. Elegant anrettet smørrebrød på 

musselmalede tallerkener. Moderne strømlinede glasbygninger side om side med sjælfulde gamle pakhuse. 

Den Lille Havfrue på sin sten i solnedgangen. Og en næsten nøgen mand, der svinger et regnbueflag. Det 

er nogle af de mange indtryk, der møder de besøgende på hjemmesiden VisitCopenhagen, Københavns 

officielle hjemmeside henvendt til turister. 

Siden er drevet af Wonderful Copenhagen, Københavns turistorganisation, som i mange år har arbejdet 

målrettet på at brande byen, og fremme kendskabet og lysten til at besøge Danmarks hovedstad blandt 

verdens borgere. Dette gør organisationen blandt andet ved at lægge vægt på fem budskaber om 

København i sin kommunikation til potentielle turister; fem kernefortællinger om hvad der gør byen til 

noget særligt, og adskiller den fra andre destinationer. Og blandt fortællingen om den grønne og 

bæredygtige by, den royale og eventyrlige by, det ypperste af nordisk gastronomi samt dansk arkitektur 

og design, findes fortællingen om København som en by, hvor bøsser, lesbiske, biseksuelle og 

transpersoner kan føle sig hjemme og være sig selv. Dette er kernefortællingen ”LGBT København”, 

som denne afhandling tager afsæt i. På hjemmesiden VisitCopenhagen kan man blandt andet læse, at 

københavnerne er åbne og tolerante over for seksuelle minoriteter, og byen beskrives som en legeplads 

for LGBT-personer fra ind- og udland; hovedstad i det LGBT-venlige Danmark. 

Hvor Wonderful Copenhagens fire første kernefortællinger har et budskab, der rammer bredt, er den 

sidste henvendt direkte til den meget snævre målgruppe, LGBT-personer repræsenterer. De fire første 

fortællinger appellerer til potentielle turisters kærlighed til god mad, interesse for moderne arkitektur og 

fascination af royale paladser, og maler et billede af København som en grøn og moderne by rig på 

historie og oplevelsesmuligheder. Her er fokus på, hvad byen kan tilbyde besøgende. Kernefortællingen 

”LGBT-København” har fokus udelukkende på hvem tilbuddet er rettet mod.  

Billedet af København som åben og tolerant over for seksuelle minoriteter synes ikke at harmoner med 

de nyheder, danske medier med korte mellemrum bringer om LGBT-personer, hvor overskrifterne ofte 

domineres af historier om voldsomme ovefald på og forskellige former for diskrimination mod seksuelle 

minoriteter. Overfaldet på den homoseksuelle realitystjernerne Gustav i Københavns natteliv er et 

eksempel på en sådan historie, der fik megen omtale i medierne (”Gustav fik en flaske i hovedet”, 2014), 
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ligesom historien om den transseksuelle, der nær mistede livet efter at være blevet slået ned med en 

hammer på Rådhuspladsen (”Transseksuelle Cecilia fik flækket kraniet”, 2013). I København og 

Danmark har LGBT-personer givetvis langt bedre vilkår end mange andre steder på jorden, men er 

København så åben og tolerant over for LGBT-personer, at København kan brandes på dette parameter? 

Hvorfor vælger Wonderful Copenhagen at prioritere sin branding mod en snæver målgruppe, som denne 

seksuelle minoritet præsenterer, når København utvivlsomt har meget at tilbyde andre, større 

målgrupper? Og kan København leve op til det billede af LGBT-venlighed, der males på hjemmesiden 

VisitCopenhagen? Det er med afsæt i disse spørgsmål, denne afhandlings problemformuleringen er 

udformet. 

1.1 Problemformulering 

På baggrund af Wonderful Copenhagens fremstilling af København gennem hjemmesiden VisitCopenhagen ønsker jeg at 

undersøge 

hvordan og hvorfor København brandes som en LGBT-venlig destination, 

og 

om der er overensstemmelse mellem den brand identity, der udtrykkes gennem VisitCopenhagen, og Københavns brand 

image blandt herboende LGBT-personer. 

Undersøgelsen tager afsæt i teori om destination branding og om brand identity over for brand image, 

og bygger på data indsamlet på hjemmesiden VisitCopenhagen samt på dybdegående interviews med 

henholdsvis en repræsentant fra Wonderful Copenhagen og tre repræsentanter fra Københavns LGBT-

miljø.  

1.2 Emneafgrænsning 

Wonderful Copenhagens branding af København er mangefacetteret og foregår både gennem flere 

forskellige initiativer og aktiviteter, og på mange platforme. Undersøgelsen i denne afhandling beskæftiger 

sig kun med den lille del af organisationens brandingarbejde, der gennemføres via hjemmesiden 

VisitCopenhagen, og begrænses yderligere til kun at fokusere på det udsnit af brandingen herpå, der er 

henvendt specifikt til LGBT-segmentet.  
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Selvom der igennem undersøgelsen ofte vil trækkes paralleller til hele Danmarks brand, vil denne 

afhandling ikke berøre Visit Denmarks arbejde med at brande landet.  

1.3 Disposition 

På de følgende sider vil afhandlingens begreber og kontekst kort blive introduceret. Herefter følger en 

redegørelse for først undersøgelsens teoretiske baggrund og efterfølgende den metodiske tilgang, der 

hertil er anvendt. Analysen er inddelt i analysedel 1 og analysedel 2 efter de to spørgsmål i 

problemformuleringen, og afrundes med en diskussion af de opnåede resultater. Afhandlingen afsluttes 

med en konklusion på undersøgelsen, hvori problemformuleringens spørgsmål besvares. 

1.4 Begrebsafklaring 

Destination Management Organisation (DMO), er ifølge World Tourism Organisation en ledende 

organisatorisk enhed, som kan omfatte flere forskellige myndigheder, interessenter og professionelle 

aktører, og som arbejder for at skabe samarbejde mellem partnere i en destinations turismebranche og 

udvikle en fælles vision for destinationen (“Destination Management/Marketing Organization (DMO)”, 

u.å.). Wonderful Copenhagen og Visit Denmark er eksempler på danske DMO’er.  

Hate crimes, også kaldet hadforbrydelser, er ifølge LGBT Danmark kriminelle handlinger begået 

udelukkende på grund af offerets faktiske eller formodede tilhørsforhold til en bestemt gruppe i 

samfundet, og kan både være af fysisk, psykisk eller verbal karakter (“Hadforbrydelse”, u.å.). I denne 

afhandling refererer begrebet hate crime til hadforbrydelser, der begås på grund af offerets seksuelle 

orientering eller kønsidentitet. 

LGBT er et akronym dannet af ‘Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender’, ofte brugt som en 

fællesbetegnelse for personer, der ikke identificerer sig selv som heteroseksuelle eller som ciskønnede. 

Flere bogstaver benyttes af og til for at inkludere flere grupper inden for kategorien, således at man mange 

steder benytter akronymet LGBTQIA* for ‘Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex & 

Asexual’, hvor stjernen signalerer, at listen ikke er komplet. I dette speciale har jeg valgt at anvende den 

kortere version af begrebet, da det er denne, der synes mest udbredt, og som miljøets 

interesseorganisationer oftest selv benytter.  
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Pink Economy og DINKS: Flere stærkt omdiskuterede studier har vist, at homoseksuelle - mænd især 

- rejser mere og bruger flere penge under ferieophold end den gennemsnitlige turist, og at de generelt 

betragtes som mere “trendy” og urbane turister. Dette skyldes blandt andet, ifølge undersøgelserne, at de 

ofte er højere uddannet, har en højere indkomst og færre familiære forpligtelser (Book & Eskilsson, 

2010). Homoseksuelle befinder sig i en længere periode af deres liv end øvrige turister i et aktivt, barnløst 

stadie af livet, hvor deres husstand har et større økonomisk råderum, og derfor betegnes de i 

markedsføringstermer som DINKS; Double Income No Kids (Guarancino, 2007, s. 12). Dette segment 

er en attraktiv målgruppe for mange destinationer, og deres stærke købekraft refereres ofte til som “pink 

pounds” eller “pink dollars”, derfor betegnelsen “pink economy” (Hughes, 2006, s. 2-3). 

1.5 Introduktion til specialets baggrund og kontekst 

1.5.1 Danmark og Københavns nyere LGBT-historie – kort fortalt 

Efter 40 års forlovelse og for øjnene af verdenspressen sagde Axel Axgil, medstifter af Landsforeningen 

for Bøsser og Lesbiske, og hans partner Eigil Eskildsen “ja” til hinanden på Københavns Rådhus d. 1. 

oktober 1989. Hermed blev de verdens første viede homoseksuelle par, og deres registrerede partnerskab 

understregede Danmarks position i verden som et foregangsland på området for homoseksuelles 

rettigheder (Mikkelsen, 2014). Danmark har siden indført flere love, der ligestiller LGBT-personer med 

den øvrige befolkning. Blandt andet var Danamark i 1999 det første land i verden, der anerkendte to 

juridiske forældre af samme køn, og i 2006 fik lesbiske ret til kunstig befrugtning. I 2010 vedtog 

Folketinget, at homoseksuelle kan ansøge om at adoptere på lige fod med heteroseksuelle, og i 2012 

indførte Danmark – som det 12. land i verden – kønsneutralt ægteskab, hvilket blandt andet betyder, at 

homoseksuelle kan blive kirkeligt viet (”LGBT historie i Danmark”, u.å.). I 2017 vil Danmark som det 

første land i verden, uden om FN’s Sundhedsorganisation, fjerne transkønnede fra listen over psykiske 

sygdomme (”Danmark vil slette transkønnede fra sygdomsliste”, 2016). 

I 2009 var København vært for World OutGames, en stor international sportsbegivenhed for mennesker 

med alle seksualiteter, og byen byder ind på værtskab for både EuroGames og World Pride i 2021, to 

store LGBT-verdensbegivenheder (”Happy Copenhagen”, u.å.). I 2014 kårede den anerkendte rejseguide 
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Lonely Planet København som verdens mest LGBT-venlige sted.1 Kåringen begrundes blandt med byens 

mange homo-events, dens åbensindede befolkning, og med at man her finder verdens ældste homobar, 

Centralhjørnet, som åbnede i 1950’erne (Zeiher, 2014).  

1.5.2 Wonderful Copenhagen og kernefortællingen ”LGBT-København” 

Wonderful Copenhagen er Københavns officielle turistorganisation, hvis mål er at fremme og udvikle 

erhvervs- og ferieturisme i hovedstadsregionen til gavn for almennyttige interesser. Organisationen blev 

etableret i 1992 af en kreds af offentlige instanser og organisationer, heriblandt Københavns Kommune 

og Danmarks Turistråd (i dag Visit Denmark), for at markedsføre København efter flere årtier med 

stagnation i antallet af besøgende i byen. Wonderful Copenhagen er i dag en erhvervsdrivende fond, som 

finansieres af bidrag fra en det offentlige, erhvervslivet og en række organisationer (“Om Wonderful 

Copenhagen”, u.å.). Organisationens vision er, at København skal være en verdensby, ”som mennesker 

fra hele verden ønsker at besøge for at blive inspireret, for at netværke, søge forretningsmuligheder – 

eller for blot at lade op” (”Big Tourism”, u.å.) Organisationens arbejde består i at tiltrække blandt andet 

krydstogsturisme, kongresser, møder og events til Hovedstadsregionen, men også i at udvikle nye 

projekter, finde nye markeder og etablere nye flyruter til København (”Om Wonderful Copenhagen”, 

u.å.). Desuden producerer man her kampagner og markedsføringsmateriale om byen, og man bearbejder 

turoperatører, rejseagenter og international presse for at eksponere den danske hovedstad i udlandet 

(”Communication”, u.å.). En del af organisationens arbejde består i at brande København gennem byens 

officielle turismehjemmeside VisitCopenhagen, og de tilhørende facebook-, instagram-, youtube- og 

twitterkonti: 

”Wonderful Copenhagens kommunikationsafdeling, Communication, brander hovedstaden 365 dage 

om året via digitale platforme og sociale medier, både over for turister, international presse og 

turoperatører.” (“Communication”, u.å.) 

Hjemmesiden VisitCopenhagen findes i flere sprogversioner, hvoraf den danske - .dk2 – og engelske - 

.com3 – er langt de mest udviklede og indholdsrige, og som oftest opdateres med nyt indhold. På 

hjemmesiden finder man fem temaer eller fem kernefortællinger, hvorigennem organisationen ønsker at  

                                                
1 http://www.lonelyplanet.com/world/travel-tips-and-articles/the-most-gay-friendly-places-on-the-planet 
2 http://www.visitcopenhagen.dk/ 
3 http://www.visitcopenhagen.com/ 
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fremhæve Københavns særlige meritter og tilbud til besøgende. På kernefortællingernes temasider kan 

folk fra ind- og udland, der ønsker at planlægge deres ophold i byen, undersøge og blive klogere på 

mulighederne for her at opleve 1. Dansk design og arkitektur, 2. Det danske køkken, 3. Det bæredygtige 

København, 4. Det Eventyrlige København og 5. LGBT-København.  

Branding af byen som en destination for LGBT-personer er altså et af Wonderful Copenhagens primære 

fokusområder. Wonderful Copenhagen faciliterer desuden flere gange om året netværksmøder med 

handelstandsforeningen for LGBT-virksomheder og LGBT-organisationer i København for at udveksle 

erfaringer og viden om Københavns LGBT-miljø (Henrik Thierlein, Bilag C.1). Kernefortællingen 

”LGBT-København” går igen i organisationens branding af byen på anden vis, blandt andet gennem 

bearbejdning af den internationale presse, men også på instagram- og facebooksiderne VisitCopenhagen. 

Meget af den LGBT-specifikke kommunikation på de sociale medier foregår dog gennem facebooksiden 

Gay Copenhagen4, som er målrettet LGBT-besøgende i byen, og som i skrivende stund har 3.702 ’likes’, 

mod VisitCopenhagens 142.533 ’likes’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://www.facebook.com/gaycopenhagen 
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2. Teoretisk ramme 

I dette kapitel redegøres for hvilke teorier, der kan belyse denne afhandlings problemstilling og medvirke 

til at besvare problemformuleringens spørgsmål. Indledningsvis redegøres for, hvordan begreberne brand 

og branding defineres og benyttes i denne afhandling, hvorefter teori om place-, nation- og destination branding 

og om brand identity over for brand image præsenteres. Undervejs redegøres for inddragelsen af disse teorier, 

og til slut konkluderes med en beskrivelse af, hvordan disse ligger til grund for afhandlingens analyse. 

2.1 Brands og branding 

Ifølge The American Marketing Association defineres et brand som “a ‘Name, term, design, symbol, or 

any other feature that identifies one seller’s good or service as distinct from those of other sellers’” (brand, 

u.å.), og branding betegner således en måde, hvorved en virksomhed kan adskille sig selv, sine produkter 

og sine varer fra konkurrenternes, selvom disse kan være meget ens. Denne afhandling vil dog læne sig 

op ad følgende bredere, videreudviklede fortolkning af begrebet brand, som har mindre fokus på det 

visuelle aspekt som navn og design og mere på, hvordan et brand påvirker forbrugeren:  

Wheeler definerer et brand som “the promise, the big idea, and the expectations that reside in each 

customer’s mind about a product, service, or company” (Wheeler, 2006, s. 4).  

Dette er gjort, da branding i en historisk kontekst længe blev tænkt fra ”afsenders” side, hvor fokus lå på 

at markere producenten af et konkret produkt (product branding), til i dag at være et langt mere abstrakt 

koncept, der med fokus på at skabe en følelsesmæssig relation til ”modtager” indbefatter branding af alt 

fra produkter og virksomheder (corporate branding) til hele nationer (Balmer & Gray, 2003). I dag betragtes 

brands derfor af mange som noget, der først og fremmest eksisterer i forbrugerens hoved (Dinnie, 2008, 

s. 15), og denne kendsgerning er en nødvendig forudsætning for at forstå, hvordan nationer, byer og 

steder også kan være brands – på trods af at de ikke har eksempelvis et genkendeligt logo eller design. 
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2.2 Place branding 

Place branding er en fællesbenævnelse for branding af steder, nationer, regioner og byer (Book & Eskilsson, 

2010; Kaneva, 2011), og betegner hvordan traditionelle og utraditionelle markedsføringsmetoder og 

brandingstrategier, oprindeligt brugt på alt fra produkter til services, virksomheder og organisationer, i 

dag i høj grad også anvendes til at fremme steders ”salgbarhed” over for mulige ”kunder” (Dinnie, 2008, 

s. 21; Tiwari & Bose, 2013). Et steds brand fungerer på mange måder også, ifølge Anholt (2004), ligesom 

virksomheders brands, idet det repræsenterer visse værdier og en vis kvalitet, og vækker en følelse af 

tryghed hos forbrugerne. Derfor drages der ved place branding ofte paralleller til corporate branding, og 

branding af steder og virksomheder deler yderligere mange ligheder i form af deres kompleksitet og 

mange forskellige typer af interessenter: For eksempel må et sted blandt andet have både turister, 

sportsfans samt nuværende og mulige fremtidige beboeres behov for øje, når de arbejder med deres 

brand (Dinnie, 2011, s. 4).  

2.2.1 Nation branding 

Ofte tager forskning i place branding udgangspunkt i branding af nationer, nation branding, der af mange 

betragtes som det ”oprindelige koncept” og forgænger for place branding (Tiwari & Bose, 2013). Dette 

skyldes blandt andet, at nation branding har rødder i studier af ”country of origin”-effekten (Tiwari & 

Bose, 2013), men også at nation branding i mange henseender falder sammen med nationers traditionelle 

arbejde med public diplomacy, hvor skabelse og fastholdelse af et positivt nationalt omdømme og 

etablering af stærke internationale netværk altid har været omdrejningspunktet (Wang, 2006). Dinnie 

(2008, s. 15) definerer et nation brand som “the unique, multi-dimensional blend of elements that provide 

the nation with culturally grounded differentiation and relevance for all of its target audiences”. 

Nogle vil mene, at nation branding har fundet sted længe før terminologien blev opfundet: Som da Saxo 

Grammaticus skrev danmarkskrøniken, Gesta Danorum, i 1100-tallet for at udbrede kendskabet til de 

danske konger og biskoppers magt og store bedrifter. Ikke desto mindre er det først i takt med 

globaliseringen i det 20. århundrede, at nationer i stigende grad er indgået i konkurrence med hinanden 

om blandt andet udenlandske investeringer, eksport af varer og om tiltrækning af arbejdskraft, forbrugere 

og turisme på det globale marked, hvor teknologi har gjort nye typer af markedsføring mulig (Olins, 2003, 

s. 158). Derfor har mange nationer i dag, ifølge Dinnie (2008, s. 17-37), indset nødvendigheden af at have 

et positivt image i omverdenens øjne og at kunne differentiere sig fra sine konkurrenter gennem arbejdet 
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med strategisk at styrke deres ”nation brand”:  

“A powerful and positive nation-brand provides a crucial competitive advantage. It is essential for 

countries to understand how they are seen by other publics around the world, how their achievements 

and their failures, their assets and their liabilities, their people and their products are reflected in their 

brand images” (Dinnie, 2008, s. 37). 

Dog skal det bemærkes, at nation brands ikke skabes eller opfindes fra bunden. Nationer associeres med 

deres historie, deres befolkning, deres virksomheder og deres bedrifter, og deres image vil i højere eller 

laver grad være forbundet med disse (Kapferer, 2012, s. 123). En ”nation brand manager” må derfor, 

ifølge Anholt (2004), bygge videre på og forstærke eksisterende, positive opfattelser af landet og samtidig 

forsøge at undertrykke eventuelle negative aspekter af nationens image. 

Anholt anvendte som den første i 1996 i artiklen ”Nation brands of the twenty-first century” begrebet 

”nation brand” (Anholt, 2010a) – et udtryk som han senere ”fortrød” (jf. s. 15), og siden hans udgivelse 

er mængden af litteratur på området vokset, og brugen af brandingteknikker er trængt igennem til også 

de øverste lag af samfundet i store dele af verdenen (Dinnie, 2008, s. 20). Ifølge Kaneva (2011) er nation 

branding dog mere end blot et synonym på propaganda, reklame og markedsføringskampagner – ud over 

at styrke økonomien kan styrkelsen af en nations brand skabe national stolthed og fremme 

sammenhængskraft hos befolkningen (Dinnie, 2008, s. 15-20). 

“It’s no exaggeration to say that the brand image of a country has a profound impact on its social, 

cultural, economic and political destiny” (Anholt & Hildreth, 2004, s. 12). 

Kan man brande et land? 

Nation branding er et komplekst og kontroversielt fænomen, fordi det - på trods af den indtil for nyligt 

lille mængde litteratur på området - udføres i praksis i stor stil i den virkelige verden, men ligeledes fordi 

branding af nationer er en politisk agenda, som vækker stærke og ofte konfliktfyldte følelser og 

holdninger i folk (Dinnie, 2008, s. 13). Der er mange kritiske røster i debatten om nation branding, og 

mange kommer fra branchen selv: For kan man overhoved brande et land eller et sted, med alle dets 

kontraster, kulturer og menneskeliv, som var det et simpelt forbrugerprodukt? Og er det etisk forsvarligt 

at gøre det?  
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“This is a central challenge in nation branding – the dilemma of encapsulation. How can the infinite 

cultural richness of nations be reduced to the soundbite-sized chunks of high-impact brandspeak 

favoured by fast-moving consumer goods (FMCG) marketers?” (Dinnie, 2008, s. 43). 

Anholt selv ærgrer sig over, at begrebet nation brand, som han var den første til at bruge, er blevet 

videreudviklet til begrebet nation branding, og han har redegjort for, hvorfor nation branding er en myte: 

Nationer har brands – fordi de har et omdømme, og dette er lige så vigtigt for nationers udvikling og 

velstand, som et brand image er for en virksomhed og dens produkter. Men, mener han, man kan ikke 

brande et land eller et sted, som virksomheder kan brande dem selv og deres produkter. Eftersom lande 

ikke er til salg, vil markedsføringskampagner altid være ”tom propaganda”, og selv den mindste landsby 

er uendeligt mere kompleks, forskelligartet og mindre konsolideret end selv de største selskaber. Her er 

intet fælles mål og ingen fælles interesse i at skabe værdi for aktionærerne. Anholt anvender som alternativ 

til nation branding begrebet ”competitive identity”, og argumenter for, at nationers image er meget 

robuste; de kan ikke så let konstrueres eller ændres gennem branding – nationer skal gøre sig fortjent til 

et godt internationalt image over tid og gennem de af deres handlinger, der gør verden til et bedre sted; 

deres produkter, deres teknologi, deres politik og deres forretninger. Og kun ved at tage kontrol over sit 

internationale omdømme på denne måde kan en nation forhindre, at dette omdømme skabes af 

konkurrenter, den offentlige mening og offentlig uvidenhed i stedet (Anholt, 2010b, s. 2-8). 

Dinnie (2008, s. 15-19) anerkender også, at forudgående indtryk og stereotype billeder af et sted kan spille 

en stor rolle for et steds brand image. Derfor vil opbygningen af stedets brand kræve en langsigtet 

strategisk indsats for at opnå mere end blot en midlertidig effekt på målgruppen. Dinnie (2008, s. 15-19) 

argumenterer desuden for, at der ved anvendelsen af brandingstrategier på nationer ligger et særligt etisk 

ansvar for at udføre dette på en ærlig, respektful måde og for at anerkende, at der er grænser for, i hvor 

høj grad man må og bør behandle en nation som et brand; for lande ejes ikke af brand managers eller en 

virksomhed eller organisation som for eksempel en DMO, men ”tilhører” snarere deres befolkning. 

Nation branding betegnes som nævnt ofte som forgænger og den mest udbredte type af place branding, 

og det er også med nation branding som inspiration og afsæt, at mange øvrige typer af place branding, 

som branding af byer og destinationer, formgives (Tiwari & Bose, 2013). 
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2.2.2 City Branding 

Byer benytter sig, ligesom nationer, af brandingstrategier for at styrke deres image, differentiere sig fra 

deres konkurrenter og tiltrække arbejdskraft, investeringer og turisme (Dinnie, 2011, s. 3), og ligesom for 

nationer diskuteres det, hvorvidt dette har den ønskede effekt. Byer kan, på samme måde som nationer, 

ikke selv skabe deres brand, men kun bygge videre på et allerede eksisterende omdømme; en by vil altid 

være en del af et større nation brand, og ofte også et endnu større ”over-brand” i form af de regioner 

eller samarbejder mellem flere lande, nationen er en del af (Morgan, Pritchard & Pride, 2004, s. 14). 

2.2.3 Destination branding 

Når nationer eller byer, som en del af deres nation- eller city branding, fokuserer på til at tiltrække turisme, 

betegnes dette aspekt som destination branding (Book & Eskilsson, 2010). At rejse har aldrig været billigere, 

end det er i dag, og markedet for masseturisme og korte storbyferier, de såkaldte city breaks, har været i 

vækst siden midten af det 20. århundrede. Derfor arbejder DMO’er og andre organisationer på at 

tiltrække potentielle turister til deres by eller deres land (Hospers, 2011), men da mange destinationer i 

dag brander sig selv på næsten identiske egenskaber - deres smukke strande, bjergtagende natur, venlige 

befolkning osv. - er det ifølge Dinnie (2008, s. 19) mere nødvendigt end nogensinde, at destinationer 

udvælger og fokuserer på en niche-egenskab, og derigennem differentierer sig fra konkurrenterne. 

Alligevel arbejder mange destinationer med en portefølje af “under-brands” – på samme måde som 

corporate brands kan have flere produktbrands – der dækker over en række områder og brand-

egenskaber med forskellige målgrupper for øje (Dinnie, 2011, s. 5). 

2.2.4 Wonderful Copenhagens arbejde i relation til teorien 

Selvom der også internt i branchen er kritik af begreberne nation-, city- og destination branding, og der 

sås tvivl om deres evne til at skabe resultater, er anvendelsen af dem ikke desto mindre udbredt i mange 

lande og byer verden over. Som nævnt på s. 10, beskriver Wonderful Copenhagen selv, at de brander 

hovedstaden året rundt, og kendskabet til teori om branding af destinationer som et led i byers og 

nationers branding sætter organisationens indsats i et større perspektiv. Som DMO brander Wonderful 

Copenhagen destinationen København, men organisationen kan ikke alene bestyre byens brand, og dens 

arbejde indgår i en større lokal og national indsats for at fremme byens mange forskellige interesser. 

”LGBT-København”-vinklen er blot ét blandt mange af de ”under-brands”, der skal differentiere 
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København fra konkurrenterne, og som indgår i og spiller sammen med det større og mere vidtrækkende 

brand Danmark, som igen er en del af Skandinaviens, Nordens og også Europas brand. 

At forstå hvordan steder, nationer og byer kan betragtes som brands er en nødvendig forudsætning for 

at kunne acceptere, at almene brandingteorier kan anvendes til at undersøge Wonderful Copenhagens 

branding af København. I det følgende afsnit redegøres der for teorie om brand identity over for brand 

image, som efterfølgende i analysen vil blive anvendt på brandet ”LGBT-København”. 

2.3 Brand identity vs. brand image 

Ifølge Kapferer (2008, s. 171-177) spiller brand identity og brand image en afgørende rolle i branding, idet 

de repræsenterer en vigtig forbindelse mellem virksomhed og forbruger: En virksomhed kommunikerer 

sin egen eller sit produkts identitet til forbrugeren; dennes endelige indtryk af virksomheden eller 

produktet er virksomhedens eller produktets image. 

Kapferer introducerede selv begrebet brand identity i 1986, som han beskriver som brandets vision, 

grundlæggende overbevisning og grundværdier; alle håndgribelige og uhåndgribelige egenskaber, der gør 

brandet til det, det er, og uden hvilke brandet ville være noget ganske andet.  

Identity er set fra afsenders perspektiv: Det har til formål at angive brandets mening og selvbillede; dets 

natur, hvad der adskiller det fra andre brands og hvilke behov, det tilfredsstiller hos forbrugeren.  

Image er set fra modtagers perspektiv: Her ligger fokus på, hvordan for eksempel en forbruger opfatter et 

brand, et produkt, en virksomhed eller en by. Image handler om, hvordan denne forbruger afkoder de 

mange signaler, vedkommende modtager gennem brandets produkter, services og kommunikation: 

“In terms of brand management, identity precedes image. […] An image is a synthesis made by the 

public of all the various brand messages, eg [sic] brand name, visual symbols, products, advertisements, 

sponsoring, patronage, articles. An image results from decoding a message, extracting meaning, 

interpreting signs” (Kapferer, 2008, s. 174-175). 

Kapferer forklarer, at en række fremmede faktorer i form af konkurrence og anden ”støj” kan påvirke 

afsenders forsøg på at kommunikere brand identity til modtager, og dermed også kan påvirke det endelige 

brand image hos denne. 
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Ved at have en dybere forståelse for sit brands identity og image, og for deres indbyrdes forhold, kan en 

virksomhed styrke det budskab, den ønsker at sende til sine kunder. Stemmer de to ikke overens, men er 

der snarere en inkongruens mellem dem, er dette et tegn på, at et brand må ændre sit budskab eller måden, 

dette kommunikeres på. 

Figur 1: Model over forholdet mellem brand identity og brand image, bygget over original af Kapferer (Kapferer, 2008, 

s. 174). 

Inspireret af Kapferers teori og hans model over denne, har jeg skabt ovenstående model, som bygger 

på teoriens kernebegreber brand identity og brand image og forholdet mellem disse to. Her illustreres 

det, hvordan brand identity gennem et budskab i form af ”signaler” om brandet gennem produkter, 

symboler, reklamer, artikler og andet materiale, fysisk og digitalt, sendes til modtager, og hvordan 

modtagers læsning, afkodning og fortolkning af disse signaler resulterer i modtagers brand image.  

Denne model afviger fra Kapferers oprindelige version ved ikke at inddrage markeringen af en række 

fremmede faktorer, kaldet ”støj”, der kan påvirke afsenders måde at kommunikere brand identity, og 

dermed også opfattelsen af brand image hos modtager. I denne afhandling har jeg valgt ikke at beskæftige 

mig yderligere med dette aspekt af Kapferers teori, da det udelukkende er afsenders brand identity, 

modtagers brand image og relationen mellem de to, jeg ønsker at undersøge i analysen. Hvordan 

kommunikationen af brand identity kan påvirkes af fremmede faktorer er en kategori for sig, og derfor 

ikke relevant for undersøgelsens formål.  

Kapferers teori er anvendt i denne afhandling på trods af ovennævnte begrænsning, da den på den 

klareste og enkleste måde belyser et forhold mellem to begreber, der ofte misforstås, og hvis relation kan 

virke kompleks. Teorien om brand identity vs. brand image vil i analysen ligge til grund for en 

undersøgelse af forholdet mellem Københavns brand identity som en LGBT-venlig by og byens brand 
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image i herboende LGBT-personers perspektiv, og Kapferes model er - ifølge følgende citat af Dinnie, 

hvor ordet ”nation” blot skal erstattes med ”destination” for at tilpasses den givne kontekst - en 

anvendelig måde at vurdere, om der er overensstemmelse eller ”huller” mellem den identitet, en 

virksomhed, et produkt eller et sted kommunikerer og det brand image, det har i kundens øjne:  

“The identity-image gap tends to be a negative factor, with many nations struggling with the frustration 

of not being perceived by the rest of the world for what they truly are. The nature and importance of 

brand identity and brand image has been highlighted by many leading writers on brand management 

and strategy. Usually, this has been done in the context of products, services or corporations rather 

than in the context of nations. However, the core concepts of brand identity and brand image are 

eminently transferable to the context of nation branding. An analysis of the components of brand 

identity and brand image is therefore a useful starting point to develop an understanding of nation-

brand identity and image” (Dinnie, 2008, s. 42). 

2.3.1 Fortolkning af brand identity og brand image 

Som redegjort for på s. 7 tages der i denne afhandling udgangspunkt i Wonderful Copenhagens branding 

af København som en LGBT-venlig by gennem hjemmesiden VisitCopenhagen, og der ses bort fra 

organisationens mange øvrige brandinginitiativer og kommunikationskanaler.  

Ifølge Kapferer er brand identity brandet set fra afsenders side: Dets selvbillede og dets natur, og i denne 

afhandlings kontekst betragtes brand identity derfor som Wonderful Copenhagens selvbillede af 

København som en LGBT-venlig by. Som det kort redegøres for på s. 10-11, brander Wonderful 

Copenhagen byen som LGBT-venlig gennem mange initiativer og på flere forskellige platforme, og 

budskabet om Københavns LGBT-venlighed kommunikeres derfor bredt gennem både billed- og 

videomateriale og tekst. I denne afhandling afgrænses brand identity til det budskab, der fremgår af 

hovedteksten på hjemmesiden VisitCopenhagens temaside ”LGBT Copenhagen”; temaartiklen ”LGBT 

Copenhagen”. Der redegøres yderligere for denne afgrænsning på s. 24. 

Brand image er, ifølge Kapferer, brandet set fra modtagers side; dennes afkodning af de mange signaler 

om brand identity, der sendes i modtagers retning. Der er naturligvis mange modtagere af budskabet om 

Københavns LGBT-venlighed, da alle kan klikke sig ind på hjemmesiden VisitCopenhagen, men 

kernefortællingen ”LGBT-København” er dog primært målrettet LGBT-personer i Danmark og 

udlandet, der påtænker at besøge København (Henrik Thierlein, Bilag C.1). Kapferes oprindelige model 
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lægger nu op til, at brand image i denne sammenhæng består i, hvordan potentielle LGBT-turister afkoder 

budskabet om Københavns LGBT-venlighed med afsæt i hjemmesiden. 

Til den kommende analyse har jeg dog valgt at omfortolke denne modtagervinkel, således at brand image 

heri repræsenteres af, hvordan en række ”insidere” eller ”eksperter” fra Københavns LGBT-miljø – som 

i kraft af deres dybtgående viden om Københavns LGBT-landskab og kendskab til LGBT-personers liv 

i byen kan repræsentere byens LGBT-befolkning - betragter Københavns LGBT-venlighed. Der 

redegøres yderligere for udvælgelsen af disse eksperter på s. 26-27. Man kunne argumentere for, at jeg i 

stedet for at undersøge ”eksternes” betragtning af brand image lader ”interne” vurdere dette i stedet, 

hvorved brand image i højere grad kommer til at udtrykke, hvordan København er eller ikke er LGBT-

venlig, således som det fremgår af hjemmesiden VisitCopenhagen, snarere end hvordan byens LGBT-

venlighed betragtes udefra og gennem besøg på hjemmesiden af mennesker, der muligvis aldrig har besøgt 

byen. 

Jeg har valgt at foretage denne omfortolkning af flere årsager: 

Det er af praktiske årsager yderst vanskeligt at finde respondenter i form af danske og udenlandske 

LGBT-personer, som står ved deres seksuelle orientering, som aldrig har besøgt København, og som 

ville kunne vurdere byens LGBT-venlighed næsten udelukkende på baggrund af materialet på 

hjemmesiden. Disse respondenters svar ville desuden med stor sandsynlighed blive meget overfladiske, 

og analysen ville blive en vurdering af Wonderful Copenhagens evne til at kommunikere budskabet om 

Københavns LGBT-venlighed gennem hjemmesiden. I stedet har ”eksperternes” udsagn givet et meget 

nuanceret billede af København set fra et LGBT-perspektiv. 

Et budskab om brand identity vil desuden aldrig ramme modtager i et vakuum, da alle mennesker har 

enten et forudgående kenskab til et brand eller en forforståelse af den sammenhæng, brandet indgår i. 

Dette må antages at gælde i særlig høj grad, når brandet er et sted eller en destination, da 

kommunikationen om dette – som argumenteret for i på s. 14-15 – langt fra udføres af en DMO alene, 

og modtager derfor sandsynligvis er i besiddelse af en vis mængde øvrig viden om brandet, akkumuleret 

gennem årene. Derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt at undersøge en destinations brand image som 

resultat udelukkende af den brand identity, dens hjemmeside videregiver, da man må antage, at mange 

mennesker allerede har stiftet bekendtskab med destinationen – omend blot en smule - forud for besøget 

på hjemmesiden. Alle der klikker sig ind på VisitCopenhagens hjemmeside må derfor antages at have et 

forudgående kendskab til København og byens omdømme.  
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Teorien anvendes således som baggrund for at undersøge, hvorvidt der er sammenfald mellem 

hjemmesiden VisitCopenhagens portrættering af det LGBT-venlige København (brand identity) og det 

”virkelige” København, som LGBT-personer oplever byen (brand image), eller om der findes såkaldte 

”gaps” eller huller, hvor de to ikke stemmer overens – hvor VisitCopenhagen altså lover mere, end byen 

kan holde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

3. Metodisk tilgang 

Formålet med dette afsnit er at beskrive det metodevalg, den dataindsamling og den analysetilgang, der 

benyttes til at svare på problemformuleringen i denne afhandling. Undersøgelsen er baseret på det 

socialkonstruktivistiske paradigme og bygger på kvalitative metoder. 

3.1 Videnskabsteoretisk ramme 

Denne afhandling er baseret på et erkendelsesteoretisk konstruktivistisk paradigme om den sociale 

virkelighed, som tager udgangspunkt i, at menneskets viden om dets virkelighed er en social konstruktion 

(Holm Larsen, 2013, s. 122), og at viden skabes gennem interaktion mellem mennesker (Burr, 2003, s. 9). 

Ifølge socialkonstruktivismen tilegner mennesker sig viden ved at se på verden fra ét perspektiv frem for 

et andet, og dette perspektiv vil altid have en historisk eller kulturel kontekst (Wenneberg, 2000, s. 17-

36). Flere sociale ”virkeligheder” kan derfor eksistere samtidigt, hvorved intet kan opfattes som en 

objektiv, universel sandhed, men blot som fortolkninger af verdenen og virkeligheden (Burr, 2003, s. 6; 

Presskorn-Thygesen, 2013, s. 36). Derfor står socialkonstruktivisme også i modsætning til de ”klassiske” 

eller traditionelle erkendelsesteorier positivisme og empirisme, hvor det forudsættes, at tingenes sande 

natur kan forstås gennem observation; ”the assumptions that the nature of the world can be revealed by 

observation, and that what exits is what we perceive to exist” (Burr, 2003, s. 2-3). Fordi der lægges vægt 

på vigtigheden af social interaktion og diskurs i skabelsen af viden, vil studier med en 

socialkonstruktivistisk tilgang ofte lede til brugen af kvalitative undersøgelsesmetoder (Burr, 2003, s. 24). 

Nationer, byer og destinationers brand er en social konstruktion, og derfor har denne afhandlings 

genstandsfelt naturligt fordret en socialkonstruktivistisk tilgang til den metodiske udformning. Ved at 

vælge blandt andet denne afhandlings teoretiske vinkel og undersøgelsesmetode har jeg samtidigt fravalgt 

tusindvis af alternative perspektiver på det samme emne, og i kombination med min og mine 

informanters forforståelse af emnet og vores perspektiver på verdenen skaber vi de data, der analyseres i 

undersøgelsen. Det er ikke muligt for mig som forsker at holde afstand til det undersøgte subjekt, hvilket 

betyder, at undersøgelsen ikke kan blive objektiv. Den indsamlede data opstår altså i en social kontekst, 

og er påvirket af, hvem jeg interviewer, hvordan jeg stiller spørgsmålene og hvordan jeg efterfølgende 

fortolker den viden, jeg får igennem svarene. Havde mine spørgsmål eksempelvis båret præg af en kritisk 

indstilling til LGBT-personers rettigheder, havde respondenternes svar givetvis været meget anderledes. 
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3.2. Kvalitativ metode 

Kvalitative undersøgelsesmetoder benyttes ofte i samfundsvidenskaberne, og består af en bred vifte af 

mulige former for ikke-numerisk dataindsamling; ved brugen af disse metoder ligger fokus ikke på 

mængden af indsamlet data, men i stedet på det værdifulde indhold, der kan udledes af selv små mængder 

data. Kvalitative metoder som dybdegående interviews, fokusgrupper og observationer er ideelle, når en 

undersøgelses formål er at forstå et subjekts tanker, følelser og holdninger eller at undersøge et endnu 

uudforsket felt. De giver mulighed for en større åbenhed over for hvem og hvad, der studeres, og tillader 

en større fleksibilitet, så det undersøgte kan tilgås på forskellige måder, også i takt med at feltet udforskes 

(Flick, 2007, s. 14): Kvalitative metoder giver altså mulighed for ”understanding a subject’s or a field’s 

structure rather than […] projecting a structure in what is studied” (Flick, 2007, s. 14). I denne type studie 

er formålet ikke at forklare eller måle subjektet, men at forstå det (Andersen, 2003, s. 41). Overnævnte 

metoder gør det muligt at have færre respondenter, men til gengæld tilpasse undersøgelsen til det enkelte 

subjekt, og skræddersy spørgsmål til dette, i modsætning til kvantitative undersøgelser, hvor flere 

subjekter benyttes, og undersøgelsesmetoderne er strukturerede og standardiserede (Rasmussen, 

Beckmann & Østergaard, 2006, s. 93-95). 

Jeg benytter en kvalitativ metode i denne afhandling, fordi jeg ikke ønsker at eksempelvis måle eller få tal 

på, hvor mange mennesker der mener, at København er LGBT-venlig. I stedet ønsker jeg at få en 

dybtgående forståelse af brandingen af LGBT-København, at udforske og problematisere begrebet LGBT-

venlighed og få et nuanceret billedet af, hvad byens LGBT-venlighed indebærer og ikke indebærer. 

 

3.3 Dataindsamling 

3.3.1 Informationssøgning 

Der er til denne afhandling søgt information og baggrundsviden om blandt andet Wonderful 

Copenhagens arbejde, Danmarks nyere LGBT-historie og The Pink Economy, der kan belyse 

afhandlingens baggrund og kontekst, samt forklare udvalgte begreber, der kommer for dagen under 

undersøgelsen.  
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3.3.2 Udvælgelse af materiale til repræsentation af brand identity 

Som præsenteret på s. 10-11 brander Wonderful Copenhagen København som en LGBT-venlig by 

gennem en lang række initiativer og på flere forskellige platforme. Disse vil blive yderligere præsenteret i 

analysedel 1. Tydeligst fremstår brandingen gennem temasiden ”LGBT Copenhagen” på hjemmesiden 

VisitCopenhagen, hvor der øverst på siden - som det første, der møder øjet - findes et link til temaartiklen 

af samme navn; ”LGBT Copenhagen”. Heri præsenteres København som en LGBT-venlig by, og 

artiklen er det eneste materiale på siden, der giver en skriftlig skildring af, hvorfor byen kan beskrives 

som en sådan. Denne artikel må betragtes som en introduktionstekst til besøgende på hjemmesiden, og 

er derfor til denne undersøgelses formål udvalgt til at repræsentere budskabet om Københavns brand 

identity som en LGBT-venlig by. 

Hjemmesiden VisitCopenhagen og dermed også temasiden og temaartiklen ”LGBT Copenhagen” findes 

som nævnt på s. 10 både i en dansk og en engelsk version. Eftersom artiklen og dens ordlyd skulle 

medbringes og benyttes under flere interviews (jf. s. 30), og det var usikkert, hvorvidt den ene af 

informanterne forstod dansk, blev den engelske version af artiklen valgt til formålet frem for den danske. 

Dette blev gjort ud fra en antagelse om, at engelsk ikke ville volde de øvrige respondenter problemer, og 

dette sikrede desuden en ensretning i det materiale, der blev fremlagt for informanterne, idet de 

herigennem blev præsenteret for det samme budskab med samme ordlyd fra artiklen. Det er derfor også 

den engelske version af temasiden ”LGBT Copenhagen”, der behandles i analysedel 1. 

Med henblik på anvendelse i den efterfølgende analyse blev temaartiklens sætninger inddelt i kategorier 

efter hvilket overordnet budskab om LGBT-København, de hver især viderebringer. Dette resulterede i 

tre kategorier med hvert sit hovedbudskab: 1. Den åbne og tolerante københavnske befolkning, 2. 

Københavns attraktive LGBT-miljø og –natteliv og 3. København som hovedstad i det LGBT-venlige 

Danmark. Temaartiklen kan findes i bilag A, hvori de tre budskaber også er markeret i hver sin farve. 

Artiklen med afmærkning af de tre budskaber er desuden medbragt til flere interview, hvorunder den er 

anvendt som baggrund for en række spørgsmål. 

3.3.3 Det kvalitative semistrukturerede interview 

I det følgende tages der udgangspunkt i bogen ”Doing interviews” af Steinar Kvale, hvis tilgang til 

interviewmetoden er i overensstemmelse med den socialkonstruktivistiske tilgang, denne afhandling er 

bygget på.  
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Det kvalitative interview som undersøgelsesmetode er ifølge Kvale (2007, s. 11) et effektivt middel til at 

opnå dybdegående, ikke-kvantificerbar viden om menneskers liv: “The qualitative research interview is a 

construction site for knowledge” (Kvale, 2007, s. 21).  

Det semistrukturerede interview er hverken en fri samtale mellem interviewer og informant eller et lukket, 

fastdefineret spørgeskema, men et professionelt samspil udført efter særlige teknikker, hvis struktur og 

formål er bestemt af interviewer (Kvale, 2007, s. 7-11). Forud for interviewet er udarbejdet en liste med 

temaer, der ønskes dækket undervejs i interviewforløbet, og en række foreslåede spørgsmål, men det 

ligger intervieweren frit for at følge op på de svar, informanten giver undervejs i forløbet og at ændre de 

foreslåede spørgsmål i takt med, at interviewet udvikler sig (Kvale, 2007, s. 51). Der er meget få til ingen 

faste standarder, regler eller almengyldige principper for denne type interview, hvis forløb afhænger af 

blandt andet interviewets emne og formål. Det semistrukturerede interview har en fænomenologisk 

tilgang til dets formål; at lære fra informanten ved at få indsigt i dennes verden, som den opleves fra 

informantens perspektiv og fortalt med informantens egne ord (Kvale, 2007, s. 8-11).  

Jeg benytter det semistrukturerede én-til-én interview i denne undersøgelse, da det giver respondenterne 

mulighed for at udrykke sig frit og uden afbrydelse fra andre - modsat i et fokusgruppeinterview - og da 

denne interviewform også giver respondenterne mulighed for at kommentere, hvis jeg som interviewer 

har misforstået noget, eller siger noget ukorrekt. Dermed er denne metode den bedst egnede til at svare 

på afhandlingens problemformulering, da den giver et indblik i informanternes meninger, tanker, 

holdninger om og opfattelser af Københavns LGBT-venlighed set fra et LGBT-perspektiv og med fokus 

på de aspekter, de selv finder væsentlige at inddrage. Gennem semistrukturerede interviews kan jeg 

således få indblik i min undersøgelses genstandsfelt set ”indefra”, og dermed også få en forståelse af 

hvilke aspekter, informanterne betragter som relevante, og dermed bør prioriteres i analysen. Dette 

betyder naturligvis, at jeg også får en vis mængde data, jeg ikke kan ikke benytte i analysen. 

3.3.3.1 Valg af informanter  

For at medvirke til at besvare det første spørgsmål i problemformuleringen, og dermed til at forstå 

Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig by og de bagvedliggende årsager 

til denne brandingstrategi, er en ansat i organisationen, der har et dybdegående kendskab til disse faktorer, 

blevet interviewet. Informanten og dennes baggrund introduceres nedenfor i interview 1. 
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For at besvare det andet spørgsmål i problemformuleringen, og dermed redegøre for Københavns brand 

image som en LGBT-venlig by, er tre ”eksperter” blevet interviewet. Disse eksperter og deres baggrund 

introduceres i detaljer i næste afsnit i interview 2, 3 og 4. Som redegjort for på s. 19-20, forstås der ved 

brand image i denne afhandling Københavns LGBT-venlighed, som den vurderes fra et LGBT-

perspektiv. Er byen LGBT-venlig, sådan som VisitCopenhagen portrætterer den, i LGBT-personers 

øjne? For at vurdere dette er tre personer blevet interviewet, der alle er ”insidere” i Københavns LGBT-

miljø. De er alle tre mennesker, der har et dybdegående kendskab til deres segments sociale og politiske 

situation og det liv og de udfordringer, der følger af ikke at være heteroseksuel i København og Danmark. 

To respondenter er aktive i landets største LGBT-organisationer og har derfor, i kraft af deres arbejde, 

en unik indsigt i LGBT-personers liv i København og Danmark, og derudover er de er rutinerede i at 

reflektere over emnet og forholde sig til det på et generelt plan. Den sidste respondent er medarrangør 

af en stor social gruppe for udenlandske LGBT-personer og har således, gennem sine egne og sine 

gruppefællers oplevelser og erfaringer, et stort kendskab til livet som LGBT-person i Københavns i 

sammenligning med andre byer i verden, og kan derfor bidrage med et internationalt perspektiv. Dette 

perspektiv vurderedes at kunne sætte de øvrige respondenters viden og tanker ind i en bredere kontekst, 

og bidrage med et ”udefra-ind”-perspektiv som modvægt til de to øvrige respondenters primære ”indefra-

ud”-perspektiv på Københavns LGBT-venlighed. Alle respondenter er vant til at betragte emnet 

”oppefra”, og se deres egen og deres segments situation i et større socialt, politisk og historisk perspektiv, 

og de kan trække ikke kun på deres egne erfaringer, men også på de erfaringer, de gennem deres virke og 

deres gruppemedlemskaber har fået kendskab til.  

Selvom formålet med en kvalitativ undersøgelse med få interviews af ovennævnte type ikke er at nå frem 

til generaliserbare resultater, har det alligevel med disse ”ekspert”-interviews været efterstræbt at opnå et 

omfattende indblik i Københavns LGBT-venlighed, som den opleves indefra af lokale LGBT-personer 

selv. Respondenterne kan, i kraft af deres brede viden og kendskab til mange andres oplevelser på 

området, udtale sig om emnet på mere generelt plan og vurdere, hvad et flertal af LGBT-personer måtte 

tænke om et givent emne. Deres udsagn kan derfor benyttes som en indikation på, hvordan ikke kun 

dem selv, men også mange andre LGBT-personer måtte tænke og føle om dette emne, og 

respondenternes holdninger repræsenterer dermed hele LGBT-segmentets i analysen. Ikke desto mindre 

skal det understreges, at analysens resultater ikke er generaliserbare, og at disse eksperter alle selv 

understreger, at de ikke er hverken alvidende på området eller betragter sig selv som ”eksperter”. 

Som fremtrædende medlemmer af LGBT-organisationer og -grupper er det ikke overraskende, at alle tre 

respondenter selv er en del af LGBT-segmentet. Dette vurderedes dog ikke som værende et krav for at 
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være ekspert på området og deltage i undersøgelsen, men er et forventeligt sammentræf, og sandsynligvis 

en fordel. 

Som et alternativ til ”ekspert”-interviews kunne enkelpersons- eller fokusgruppeinterviews også være 

gennemført med tilfældigt udvalgte medlemmer af Københavns LGBT-miljø. Dette havde givet indsigt 

i flere enkeltpersoners tanker om og holdninger til Københavns LGBT-venlighed, og ville muligvis have 

resulteret i meget anderledes resultater. Ikke desto mindre ville rekrutteringen af disse informanter give 

en række vanskeligheder, da LGBT-miljøet langt fra er en homogen befolkningsgruppe, men består af 

mennesker med forskellige seksualiteter og kønsidentiteter. Det ville derfor være svært at sammensætte 

interviews eller fokusgrupper med repræsentanter fra de forskellige kategorier, som kunne give et 

repræsentativt billede af segmentet. Desuden er det at have en seksualitet eller kønsidentitet, der afviger 

fra flertallets, ikke altid et emne, mennesker har lyst til at stå ved og diskutere åbent, og da dette segment 

i forvejen kun repræsenter en lille del af den samlede befolkning, ville rekrutteringspuljen givetvis blive 

meget lille.  

Der er altså i forbindelse med denne afhandling foretaget fire interviews, hvis informanter er udvalgt 

efter, hvordan disses viden og indsigt vurderedes at kunne bidrage til at svare på problemformuleringen. 

Informanterne og baggrunden for deres udvælgelse præsenteres på de følgende sider.  

 

Det skal til slut nævnes, at LGBT-segmentet i denne afhandling betragtes som en samlet gruppe, og 

undersøgelsen behandler således ikke de forskellige grader af accept og tolerance, forskellige 

”bogstaver” inden for LGBT-segmentet måtte opleve i København. Dette er gjort på trods af en 

bevidsthed om, at der kan være store forskelle på, hvordan homoseksuelle og transkønnede oplever at 

blive inkluderet i samfundet, men dette vurderes at være nuancer, som ligger uden for denne 

undersøgelses rammer. 

Interview 1: Henrik Thierlein, International Press Officer hos Wonderful Copenhagen 

I kraft af sin stilling som presseofficer hos Wonderful Copenhagen har Henrik Thierlein et indgående 

kendskab til organisationens arbejde med at brande København som LGBT-venlig i både ind- og udland, 

og med sine 20 år i branchen kan han bidrage til afhandlingen med sin værdifulde indsigt i brandet 

København. Henrik Thierlein er desuden initiativtager bag et netværk for virksomheder i LGBT-

branchen i København, som mødes med en repræsentant for Wonderful Copenhagen en gang i kvartalet. 
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Interviewet med Henrik Thierlein var af meget faktuel karakter, og havde til formål at give et indblik i og 

en dybere forståelse af Wonderful Copenhagens ene kernefortælling ”LGBT-København” og de 

bagvedliggende årsager til, at organisationen har valgt at satse på denne brandingstrategi. Dermed ligger 

Henrik Thierleins interviewsvar til grund for besvarelsen af spørgsmålet i problemformuleringen 

”hvorfor brander Wonderful Copenhagen København som en LGBT-venlig by?” i analysedel 1. 

Interview 2: Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride 

Copenhagen Pride er en frivillig organisation, som står bag ”Danmarks største LGBTQ-festival og 

mangfoldighedsfestival” (”Mission & Vision”, u.å.) i København, hvis mål er etablere sig som den mest 

indflydelsesrige og betydende pride-festival i Europa (”Mission & Vision”, u.å.). I 2015 besøgte mere end 

100.000 mennesker Rådhuspladsen, hvor de fleste events fandt sted under Pride Week, og op mod 

150.000 mennesker overværede den store pride-parade (”Bliv sponsor”, u.å.). Hvert år tiltrækker 

festivalen desuden tusindvis af LGBT-gæster fra ind- og udland.  

Som forperson for Copenhagen Pride har Lars Henriksen et indgående kendskab til Københavns LGBT-

miljø og til arbejdet for at fremme LGBT-personers rettigheder og vilkår. I kraft af organisationens 

internationaliseringsstrategi indgår Copenhagen Pride i mange globale partnerskaber og samarbejder med 

internationale aktører, og organisationens medlemmer deltager desuden i de ovenfornævnte LGBT-

netværksmøder med Wonderful Copenhagen. Lars Henriksen er derfor ikke uvant med at se Københavns 

LGBT-miljø ”oppefra” som et samlet hele, og også at betragte byen og dens LGBT-venlighed med 

internationale briller.  

Lars Henriksens interviewsvar benyttes, sammen med svarene fra interview 3 og interview 4 til at besvare 

spørgsmålet fra problemformuleringen, der ligger til grund for analysedel 2 i denne afhandling; ”Er 

København en LGBT-venlig by?”.  

Interview 3: Michael Kjeldsen, medlem af landsledelsen og økonomiansvarlig i LGBT Danmark 

LGBT Danmark er en ”seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiske, bøssers, 

biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmæssige ligestilling på alle niveauer 

i samfundet” (”Politik”, u.å.). I modsætning til Copenhagen Pride, som er forankret i København, 

arbejder organisationen på landsdækkende plan. Det var derfor relevant at gennemføre et interview med 
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Michael Kjeldsen, som kunne supplere interviewet med Lars Henriksen fra Copenhagen Pride, og bidrage 

med et landsdækkende og dermed bredere perspektiv på emnet. Ligesom Lars Henriksen har Michel 

Kjeldsen, i kraft af sit arbejde i LGBT Danmark, et indgående kendskab til LGBT-miljøet, både det 

danske og det specifikt københavnske, og en erfaring med at betragte LGBT-spørgsmål fra et sagligt, 

generelt perspektiv. LGBT Danmark indgår desuden i flere samarbejder med internationale LGBT-

aktører, og Michael Kjeldsen kan derfor ligeledes supplere med viden om Danmarks situation på LGBT-

området i en international kontekst. Michael Kjeldsens interviewsvar benyttes derfor, sammen med 

interviewsvar fra interview 2 og 4, til at besvare spørgsmålet, der ligger til grund for analysedel 2 i denne 

afhandling; ”Er København en LGBT-venlig by?”. 

Interview 4: Shahar Silbershatz, medarrangør af gruppen ’LGBTs in Copenhagen’ 

Gruppen ”LGBTs in Copenhagen” 5 kan findes på hjemmesiden www.meetup.com, og tæller i oktober 

2016 345 medlemmer, hvilket, ifølge Shahar Silbershatz (Bilag C.4), gør den til Københavns største og 

muligvis eneste gruppe for udenlandske LGBT-personer i København. I gruppens beskrivelse står 

følgende: “This is a group for anyone who fits under the LGBT-description. Join us – it is a great new 

way to meet other people from the gay community” (“about us…”, u.å.). Medlemmer af gruppen tæller 

både bøsser, lesbiske og biseksuelle fra hele verden, selvom der til møderne er en overvægt af bøsser 

repræsenteret. Der er – så vidt vides – igen transseksuelle medlemmer i gruppen. ”LGBTs in 

Copenhagen” mødes en gang om måneden til biografture, byture mm., og i gennemsnit deltager 5-20 

mennesker fra hele verden hver gang; expats, udvekslingsstuderende og ved sjældnere lejligheder også 

turister (Shahar Silbershatz, Bilag C.4). LGBTs in Copenhagen er altså en social gruppe og ikke, i 

modsætning til i ovenstående to tilfælde, en interesseorganisation eller drevet af politiske interesser på 

anden vis. 

Shahar Silbershatz har været medarrangør af gruppen i to år. Eftersom alle i gruppen identificerer sig 

som ikke-heteroseksuelle, er der en åben, tolerant og fordomsfri omgangstone omkring LGBT-spørgsmål 

mellem medlemmerne, og ved de mange møder har Shahar Silbershatz talt med utallige LGBT-personer 

med rødder i samfund med både en høj og lav grad af ligestilling af LGBT-personer (Shahar Silbershatz, 

Bilag C.4). Han har herigennem fået et indblik i deres oplevelser i København og deres tanker og følelser 

omkring deres liv i byen som LGBT-personer. Selv er han født og opvokset i Israel, og har boet i både 

New York og London, før han slog sig ned i København i 2010. Gennem sine egne erfaringer i 

                                                
5 http://www.meetup.com/LGBTs-in-Copenhagen 
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København og i udlandet, og gennem de erfaringer, han har stiftet bekendtskab med ved møder med de 

øvrige medlemmer i gruppen, kan Shahar Silbershatz derfor bidrage med et andet og mere internationalt 

perspektiv på Københavns LGBT-venlighed end de to ovenstående respondenter. Hans interviewsvar 

vil derfor indgå på lige fod med disse i analysedel 2 i denne afhandling, hvor de vil være medvirkende til 

at svare på spørgsmålet i problemformuleringen; ”Er København en LGBT-venlig by?”. 

3.3.3.2 Gennemførelse af interviews 

Forud for hvert interview blev der udarbejdet en interviewguide, som tog udgangspunkt i Steinar Kvales 

(2007) anbefalinger til god interviewteknink. Alle fire interviewguides er forskellige og afspejler den 

person, de er målrettet og den information og viden, denne forventes at kunne bidrage med – både til 

analysen og til den generelle forståelse af personens ekspertområde. Dog er der i alle interviewguides et 

fælles tema og en rød tråd, blandt andet i form af et fokus på Wonderful Copenhagens branding af 

København som en LGBT-venlig by og på temaartiklen ”LGBT Copenhagen”. 

Undervejs i interviewene blev informanterne både stillet konkrete spørgsmål af informativ karakter om 

deres ekspertområde, såvel som åbne spørgsmål, der havde til hensigt at få viden om informantens tanker 

om og holdninger til et emne. Der blev lagt vægt på at lade informanterne uddybe deres holdninger og 

tale frit, da dette ifølge Kvale (2007, s. 60-63) giver informanterne mulighed for at bringe vigtig 

information til samtalen, der ellers muligvis ikke ville været berørt. Informanterne havde desuden alle til 

slut mulighed for at komme med yderligere bemærkninger og kommentarer, inden mikofonen blev 

slukket. Det er blandt andet af disse årsager ikke alt interviewmateriale, der efterfølgende bliver anvendt 

i analysen, da flere udsnit handler om andet end afhandlingens emnets, men alle interviews har været 

medvirkende til at give et indblik i og en forståelse af emnet, der har påvirket afhandlingens udvikling 

mod dens endelige udformning. 

Under interview 2, 3 og 4 blev et udprint af temaartiklen ”LGBT Copenhagen” desuden fremvist, hvori 

flere sætninger var fremhævet, inddelt i tre hovedbudskaber om Københavns LGBT-venlighed (jf. s. 24). 

Informanterne havde mulighed for at nærlæse og studere dette udprint, og sætningerne blev i nogle 

tilfælde benyttet som udgangspunkt for spørgsmål om informanternes holdning til disse.  

Alle interviews var af 30 til 60 minutters varighed og blev gennemført i perioden mellem september og 

november 2016 på informanternes egne arbejdspladser, med undtagelse af interview 1, som efter 

informantens ønske blev gennemført på en café. Interview 1, 2 og 3 blev gennemført på dansk, mens 
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interview 4 blev gennemført på engelsk, og de blev alle optaget på diktafon. Forud for hvert interview 

blev informanterne briefet om interviewets fokus og formål, og det aftaltes, at de ikke udtaler sig som 

officiel repræsentant eller på vegne af den organisation eller forening, de er en del af, men i stedet udtaler 

sig som fagpersoner, med den viden og de erfaringer, de har fået gennem deres arbejde eller gennem 

deres aktiviteter på LGBT-området. Dette udelukker dog ikke, at respondenterne kan være ”farvet” af 

deres baggrund, og at dette påvirker deres interviewsvar.  

3.3.3.3 Etiske overvejelser 

Ved at gennemføre interviews med fokus på LGBT-området berører jeg direkte temaer som seksualitet 

og identitet, hvilket gør emnet meget følsomt. Det individuelle interview er særligt velegnet til 

undersøgelser, der berører sådanne emner (Gordon, 1999, s. 85), da der her kan opstå en personlig 

nærhed og ”intimitet” mellem informant og interviewer, som dog også kan lede informanten til undervejs 

i interviewet at give oplysninger, som denne senere fortryder at have givet (Kvale, 2007, s. 28-29). Jeg har 

derfor været særligt opmærksom på at holde vores samtaler på et professionelt og sagligt plan, og ikke at 

stille spørgsmål der omhandler informantens egen seksuelle orientering. Når respondenterne har ytret sig 

om deres seksualitet og oplevelser i København relateret hertil, har det været på deres eget initiativ. 

Eftersom alle informanter blev rekrutteret på baggrund af deres aktive deltagelse i LGBT-relateret arbejde 

og andre arrangementer, har de i kraft af denne deltagelse en fri og åben tilgang til LGBT-temaet, og de 

er ikke berøringsangste omkring emnet. For at kunne vurdere de gennem interviewene opnåede data 

korrekt er det dog nødvendigt at påpege, at det var indforstået mellem jeg selv og informanterne, at de 

tilhører LGBT-segmentet. Alle informanter var indforstået med, at interviewet ikke var fortroligt, og de 

gav alle deres samtykke til, at samtalen blev optaget på diktafon. Der blev ikke aftalt en efterfølgende 

godkendelse af materialet inden afhandlingens aflevering. 

  

3.4 Databehandling 

3.4.1 Transskription af interviews 

De fire interviews er transskriberet med henblik på efterfølgende kodning til brug i analysen, og er 

foregået efter et ønske om kun at udeladet det, der er absolut nødvendigt, for at gøre interviewene læselige 

- selvom dette har som konsekvens, at en transskription kan virke ”forkert” at læse, særligt når et citat 
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fremgår som en del af analyse-afsnittet med det, der på skrift må betragtes som ”grammatiske fejl”. 

Derfor er kun ”støj” i form af ”aha”, ”mm” og lignende udtryk udeladt i transskriptionerne, lige så vel 

som det er udeladt, når en informant selv retter et udtryk direkte efter det er sagt, som i følgende sætning 

fra interview 3, der i sin oprindelige form lyder: ” Vi... Jeg tror, hvis du har et autoritetstro system, som 

Mellemøsten…” og i transskriptionen kan læses således: ”Jeg tror, hvis du har et autoritetstro system, 

som Mellemøsten…”. 

I interviewtransskriptionerne er også mine spørgsmål til informanterne gengivet ordret. Dette er gjort for 

at øge dataindsamlingens og analysens transparens for læseren (jf. s. 33), da denne herigennem kan se, i 

hvilken kontekst informantens svar er givet. 

3.4.2 Kodning af interviews 

Efter transskribering er interview 2, 3 og 4 blevet kodet ud fra deres meningsindhold (Kvale, 2007, s. 

105). Interview 1 er ikke kodet, da det har en anden status end de øvrige tre interviews: Data fra dette 

interview anvendes til at besvare første spørgsmål i problemformuleringen, og dermed til at forstå 

Wonderful Copenhagens branding af København, og informanten heri er således ikke en del af gruppen 

af ”eksperter”, hvis holdninger til dette skal inddrages i analysen. 

Interview 2, 3 og 4 er kodet med udgangspunkt i de tre hovedbuskaber, temaartiklen ”LGBT 

Copenhagen” er opdelt i. Informanternes udsagn er markeret med hver deres farve i transskriptionerne, 

som er udtryk for tre overordnede makrokategorier:  

Rød markerer udsagn om københavnernes LGBT-venlighed. 

Grøn markerer udsagn om Københavns LGBT-miljø og –natteliv. 

Blå markerer udsagn om Danmarks og danskernes LGBT-venlighed. 

Det skal påpeges, at ikke alle udsagn, der her er kodet, indiskutabelt hører til i én kategori. Ved flere 

udsagn kan der argumenteres for forskellige kategoriseringer, og ved nogle udsagn kan det diskuteres, 

om de burde være inddraget eller udeladt i kategorien. Disse tilfælde har været en tolkningssag fra gang 

til gang. 
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Ved gennemlæsning af interviewdata trådte to til tre mønstre frem inden for hver kategori. Disse mønstre 

er ikke fremhævet ved kodning, da de i meget høj grad ofte overlapper hinanden, og flere mønstre 

kommer ofte til udtryk i de samme udsagn. Mønstrene fremgår i stedet af analysen, hvori de ligger til 

grund for udformningen af underkategorier i analysedel 2. 

3.5 Kvalitetsvurdering af data og metodetilgang 

Der findes ingen standardiseret måde at vurdere kvalitet i kvalitative undersøgelser på. I modsætning til 

kvantitative undersøgelser kan data opnået med kvalitative metoder ikke bedømmes på repræsentativitet 

(Rasmussen et al., 2006, s. 147) eller generalisererbarhed (Rasmusset et al., 2006, s. 154), og begreberne 

validitet og reliabilitet er derfor heller ikke egnede til at vurdere denne type data (Rasmussen et al., 2006, 

s. 117). Derfor er begrebet troværdighed ofte benyttet til at vurdere kvaliteten af de opnåede resultater i 

stedet (Rasmussen et al, 2006, s. 116-118).  

Der følger ligeledes langt mindre strenge regler for dataanalyse i kvalitative end i kvantitative 

undersøgelser. Ved brugen af kvantitative metoder bør forskeren stræbe efter at være så lidt involveret i 

dataindsamlingen som muligt, hvorimod forskeren nødvendigvis er nødt til at involvere sig i 

indsamlingen af kvalitativ data. Dermed får denne forsker også lagt mere indflydelse på vurderingen af 

den opnåede datas troværdighed og på udformningen af undersøgelsen, og det er derfor nødvendigt at 

gøre undersøgelsesprocessen så transparent som muligt, så læseren selv kan vurdere troværdigheden 

(Rasmussen et al., 2006, s. 116–118). Dette er blandt andet ønsket opnået ved at vedlægge lydfiler, 

transskriberinger og deres kodning til denne afhandling. 

Som afsluttende kommentar er det relevant at nævne, at jeg selv er heteroseksuel, og dermed ikke har en 

særlig indsigt i livet som LGBT-person. Dette kan af nogen vurderes som en ulempe for udførelsen af 

min undersøgelse, da jeg dermed ikke har en privilegeret indsigt i emnet og er afgrænset fra en mængde 

viden, som kun erfaringer på ”egen krop” kan give. Selv vurderer jeg, at min heteroseksualitet er en fordel 

for denne undersøgelse, da den giver mig mulighed for at betragte emnet med faglige briller og med en 

objektiv distance, der er meget svær at opnå som en del af LGBT-miljøet. 
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7. Analyse og diskussion 

I dette kapitel vil det indsamlede materiale blive analyseret med udgangspunkt i teori om brand identity 

vs. brand image, og resultaterne vil efterfølgende blive diskuteret. Analysen er inddelt i to dele: 

I analysedel 1 redegøres for hvorfor og hvordan Wonderful Copenhagens brander Københavns som en 

LGBT-venlig destination, og den brand identity, der kan udledes heraf, identificeres som tre 

hovedbudskaber. Konklusionen på analysedel 1 ligger til grund for analysedel 2. 

Analysedel 2 tager udgangspunkt i den brand identity, der er identificeret i analysedel 1, og er opdelt i fire 

dele: De tre første bygger på de tre hovedbudskaber i Københavns brand identity som en LGBT-venlig 

by, og disse budskaber holdes op mod og sammenlignes med Københavns brand image som en LGBT-

venlig by i Københavns LGBT-miljø. Sidste del af analysedel 2 vil anlægge et kritisk perspektiv på måden, 

Wonderful Copenhagen brander København som LGBT-venlig. 

7.1 Analysedel 1 

Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-

venlig destination 

I denne del af analysen ønskes det første spørgsmål i problemformuleringen besvaret, og der redegøres 

derfor for hvordan og hvorfor Wonderful Copenhagen brander København som en LGBT-venlig 

destination. 

I første afsnit besvares spørgsmålet ”hvordan?” ved at tage udgangspunkt i observationer og 

dataindsamling fra hjemmesiden VisitCopenhagen, og herigennem danne et overblik over Wonderful 

Copenhagens forskellige brandinginitiativer med LGBT-personer som målgruppe. Disse er understøttet 

med forklarende kommentarer opnået gennem interview med Henrik Thierlein, International Press 

Officer hos Wonderful Copenhagen. Ud fra disse brandinginitiativer er tre hovedbudskaber om 

Københavns LGBT-venlighed identificeret, som i analysedel 2 vil repræsentere brand identity. 
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I det andet afsnit besvares spørgsmålet ”hvorfor?” ved hjælp af Henrik Thierleins uddybende beskrivelse 

af, hvorfor netop ”LGBT-København” fik en afgørende plads blandt Wonderful Copenhagens 

kernefortællinger. 

Til slut konkluderes der på analysedel 1, hvorefter den identificerede brand identity bringes med videre 

som grundlag for analysedel 2. 

7.1.1 Hvordan brander Wonderful Copenhagen København som en LGBT-venlig 

destination? 

På baggrund af observation af VisitCopenhagens samlede onlineindhold, og ved hjælp af Henrik 

Thierleins beskrivelse af Wonderful Copenhagens arbejde, redegøres der i dette afsnit i korte træk for 

Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig destination, og tre 

hovedelementer i budskabet om det LGBT-venlige København identificeres og præsenteres. 

For på bedste vis at udnytte den opmærksomhed København og Danmark i stigende grad tiltrak sig 

blandt udenlandske homoseksuelle, begyndte Wonderful Copenhagen for 10-15 år siden at arbejde 

målrettet på at tiltrække LGBT-presse fra udlandet til byen:  

”Og så har vi gennem tiderne set, at København har været utroligt populær blandt LGBT-rejsende. 

Især bøsser, har vi jo kunnet se, har brugt København som en city break-destination, både i forhold til 

shopping og clubbing.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Da organisationen senere valgte at koncentrere sin kommunikation om destinationen København i fem 

kernefortællinger, fik fortællingen om LGBT-København en plads imellem dem, og blev dermed et af de 

primære fokusområder i brandingen af byen. Henrik Thierlein fortæller, at de fem kernefortællinger 

valgtes ud fra overvejelser om, hvilke værdier København er kendt for i den øvrige del af landet og i 

verdenen, men også ud fra hvad Wonderful Copenhagen ønsker, København skal kendes for: 

”Vi har lavet dem [kernefortællingerne] ud fra, hvad det er for ting, vi gerne vil kendes for i København 

[…] Og der har vi sat os ned og talt om hvilke værdier, vi vil tillægge København. Hvad er det, vi er 

kendt for? Hvad er det, vi gerne vil være kendt for?” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

De fem kernefortællinger udmønter sig i fem temaer på Wonderful Copenhagens officielle 

turismehjemmeside VisitCopenhagen, hvert hver med sin temaside: 1. Dansk design og arkitektur, 2. Det 
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danske køkken, 3. Bæredygtige København, 4. Eventyrlige København og 5. LGBT-København. 

Ydermere er der på VisitCopenhagen en temaside dedikeret til folk, der ønsker at holde et ”destination 

wedding” og gifte sig i København, og denne bærer præg af blandt andre at henvende sig til 

homoseksuelle: Blandt vejledninger til ansøgningsprocessen og anbefalinger til konditorer i byen kan man 

på siden ”How to get married in Copenhagen” 6 læse historien om Leonid og Yuri fra Rusland og om 

Clay og Jonathan fra USA; begge par, der giftede sig på Københavns Rådhus.  

 

Figur 2: Øverst på temasiden ”LGBT Copenhagen” på VisitCopenhagen-hjemmesiden, med link til temaartiklen om 

LGBT-København. (www.VisitCopenhagen.com/LGBT) 

På hjemmesidens temaside ”LGBT Copenhagen” 7 kan man finde indhold direkte henvendt til LGBT-

personer: Man kan bl.a. læse historiske LGBT-’facts’ om København og Danmark, se en kort 

introduktionsvideo - produceret af Wonderful Copenhagen selv - om LGBT-København, læse korte 

historier om danske LGBT-personer og ”regnbuefamilier”, finde links til andre hjemmesider om LGBT-

København og downloade flere forskellige ’gay’-guides til byen. Øverst på siden, og dermed også det 

                                                
6 http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/how-get-married-copenhagen 
7 http://www.visitcopenhagen.com/LGBT 
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første, der møder den besøgende på temasiden, findes et link til en kort temaartikel med titlen af samme 

navn; ”LGBT Copenhagen” (Bilag A).  

”Love of freedom. Freedom to love” (”LGBT Copenhagen”, u.å.). Således indledes temaartiklen, og heri 

er identificeret tre overordnede historier eller budskaber om Københavns LGBT-venlighed: 

Budskab 1 – Den åbne og tolerante Københavnske befolkning 

Københavnerne udlægges i følgende uddrag som et åbent og tolerant folkefærd, som ikke gør forskel på 

eksempelvis homoseksuelle og heteroseksuelle, og København som en by hvor LGBT-personer ”blender 

ind” med de øvrige beboere i byen. Hate crimes og diskrimination finder sted, men tages alvorligt af 

myndighederne, og den generelle befolkning tager afstand for disse forbrydelser. Dette kommer til udtryk 

i følgende uddrag: 

“Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people” 

“Attitudes towards gays, lesbians, bisexuals and transgendered persons are liberal and open-minded. Members of the 

LGBT community tend to mix more freely here than in so many other large cities around the world.” 

“In many cases, being gay, bisexual or lesbian is not even worth mentioning, just like you would not make a big deal out 

of being heterosexual.” 

 

“Intolerance, homophobia and hate crimes regrettably do occur, but they are frowned upon by the general public, and the 

Danish police takes reports of hate crimes seriously and will persecute offenders.”  

(”LGBT Copenhagen”, u.å.) 

Budskab 2 – Københavns attraktive LGBT-miljø og – natteliv 

I temartiklen findes også linjer, der beretter om Københavns LGBT-miljø og –natteliv, samlet i gåafstand 

i Indre By, som en ”legeplads” for bøsser og lesbiske, og om København som en by, der tiltrækker 

LGBT-personer fra ind- og udland. Dette kan læses i følgende sætninger: 
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“The capital city has long been a playground for both gay Danes and tourists. Here you can be free, open and most of all 

yourself.” 

“All the LGBT bars and clubs in Copenhagen are within walking distance, and you will find a concentration of bars in 

Studiestræde street around City Hall Square.” 

(“LGBT Copenhagen”, u.å.) 

Budskab 3 – København som hovedstad i det LGBT-venlige Danmark 

Til slut fremgår det også af temaartiklen, at København er hovedstad i foregangslandet Danmark, hvor 

offentligheden støtter menneskerettigheder, og hvis love beskytter LGBT-personers rettigheder, og 

ligestiller dem med den øvrige befolkning. Her er mange kendte mennesker åbent homoseksuelle, og som 

LGBT-person er du fri til at være den, du er. Dette er repræsenteret i følgende sætninger: 

“Denmark has always been in the lead when it has come down to passing laws to secure equality for gay men and 

lesbians.” 

“Many politicians, stand-up comedians, DJ’s and artists are openly gay, and more often than not, they are praised for 

being role-models for young members of the LGBT community.” 

“The official Denmark is in great support of LGBT and human rights.” 

“Welcome to Copenhagen, where being yourself is not a crime.” 

(“LGBT Copenhagen”, u.å.) 

Henrik Thierlein fortæller, at Wonderful Copenhagen generelt i sin LGBT-kommunikation ønsker at 

spille på byens åbenhed, og på at København ”historisk set har været utroligt langt fremme i bussen, frem 

for andre destinationer” (Henrik Thierlein, Bilag C.1), hvilket kommer godt til udtryk gennem uddragene 

fra temaartiklen. Her lægges der altså vægt på københavnernes åbne og tolerante holdninger, og det 

understreges, at LGBT-personer kan blende ind med befolkningen. København beskrives som et fristed, 

hvor LGBT-personer kan være sig selv, og at de danske love, som gælder her, er blandt de fremmeligste 

i verden på LGBT-området. Som redegjort for på s. 19-20 identificeres disse tre hovedbudskaber om 

Københavns LGBT-venlighed som værende repræsentative for den brand identity, Wonderful 

Copenhagen kommunikerer om byen på dette punkt. Disse tre budskaber ligger dermed til grund for 

analysedel 2 i denne afhandling.  
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Opsummering: Hvordan brander Wonderful Copenhagen København som en LGBT-venlig 
destination? 

Wonderful Copenhagen har i mere end 10 år udnyttet den opmærksomhed, København i forvejen har 

tiltrukket sig blandt særligt udenlandske LGBT-personer, og målrettet brandet byen mod LGBT-

segmentet gennem en lang række tiltag. Wonderful Copenhagen driver blandt andet facebooksiden ”Gay 

Copenhagen”, og på hjemmesiden VisitCopenhagen findes en temaside henvendt til folk, der ønsker at 

gifte sig i København, og som bærer præg af, i høj grad også at henvende sig til homoseksuelle. 

Fokusområdet ”LGBT” er ét blandt i alt fem kernefortællinger om byen, som hver har en temaside på 

hjemmesiden VisitCopenhagen. På temasiden ”LGBT Copenhagen” findes videomateriale, guides, links 

download af informationsmateriale og små historier, historiske ’facts’ om København samt en kort 

introduktionsartikel om Københavns LGBT-venlighed, hvori der lægges vægt på tre budskaber: 1. 

Københavns åbne og tolerante befolkning, 2. byens attraktive LGBT-miljø og natteliv, og 3. byen som 

hovedstad i det LGBT-venlige Danmark. Det er disse tre budskaber, analysedel 2 i denne afhandling 

tager udgangspunkt i. 

7.1.2 Hvorfor brander Wonderful Copenhagen København som en LGBT-venlig 

destination? 

Efter en redegørelse for hvordan Wonderful Copenhagen brander København som en LGBT-venlig 

destination, gennemgås der på de følgende sider, med udgangspunkt i Henrik Thierleins forklaringer, 

nogle af de grundlæggende årsager til Wonderful Copenhagens beslutning om at brande byen som en 

sådan.  

Fokus på The Pink Economy og DINKS 

Indledningsvis skal det nævnes, at Wonderful Copenhagen gennem sit fokus på Københavns LGBT-

venlighed - på trods af brugen af det bredere begreb ”LGBT” - særligt har valgt at sigte efter én attraktiv, 

smallere målgruppe; de mandlige homoseksuelle. Henrik Thierlein lægger ikke skjul på, at organisationen 

gennem denne prioritering håber at tiltrække de attraktive DINKS, som lægger flere penge i byen end en 

gennemsnitlig besøgende, og at København herigennem kan få del i særligt det lukrative ”Pink 

Economy”-marked: 
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”Den primære målgruppe af både bøsser og lesbiske, transkønnede og biseksuelle er helt klart bøsserne. 

Det er helt klart de mandlige homoseksuelle, som vi igennem utallige undersøgelser og rapporter - der 

er faktisk ikke lavet rapporter i Danmark om det her emne, de er kun lavet i Sverige og i USA, så vidt vi 

ved – og der er det de mandlige homoseksuelle, som er dem, man satser på. Fordi de har pr. tradition, 

større råderum økonomisk. En del af dem har fravalgt familier, selvom der findes utroligt mange 

regnbuefamilier nu, så er det helt klart de lesbiske, som har haft regnbuefamilierne indtil videre.” 

(Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Dette fokus kommer også til udtryk i materialet på hjemmesiden, hvor der blandt andet i 

præsentationsvideoen og gennem historierne om de udenlandske par, der har giftet sig i København, er 

en overrepræsentation af mandlige homoseksuelle i forhold til de øvrige ”bogstaver” i LGBT-miljøet, og 

hvor ordet ”gay” anvendes hyppigt som alternativ til ”LGBT”.  

Desuden, forklarer Henrik Thierlein, stemmer LGBT-temaet godt overnes med Wonderful Copenhagens 

øvrige fire kernefortællinger om København, da disse typisk også tiltaler homoseksuelle mænd: 

”Vi har valgt at tage det med, fordi det lå godt i tråd med de andre værdier, vi har. Også fordi især 

bøsserne inden for LGBT-segmentet lægger stor vægt på design, arkitektur, god mad shopping… Og 

det er præcis det, de andre kerneværdier repræsenterer.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Henrik Thierlein understreger, at Wonderful Copenhagen som erhvervsdrivende fond har en 

forpligtigelse til i deres arbejde at prioritere de målgrupper, der bruger mange penge i København, og 

dermed skaber vækst i byen: 

”Ingen tvivl om, at vi også som turistorganisation ser på, hvem der lægger pengene i byen. Det er det, 

vi er sat i verden for, at skabe arbejdspladser og øge hotelovernatningerne i byen. Det er det, vi som 

turistorganisation er sat i verden for, det er i hvert fald vores to primære grunde.” (Henrik Thierlein, 

Bilag C.1) 

Dog vil han ikke udelukke, at Wonderful Copenhagen vil ændre sit fokus, i takt med at LGBT-segmentet 

gennem ny lovgivning i både Danmark og udlandet får flere muligheder for at stifte familie og dermed 

ændrer forbrugsvaner, og der samtidig kommer ny forskning, der kan belyse lesbiske, biseksuelle og 

transkønnedes købemønstre: 
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”Så jeg vil sige, vi er måske gået den nemme vej, men vi er i hvert fald i første omgang gået den sikre 

vej, og det er jo det her man kalder DINKS … Og der er jo ingen tvivl om, at med de rettigheder, der 

bliver flere og flere af i verden, med både adoption og med insemination og regnbuefamilier, hvor 

lesbiske får børn med bøsser osv., der er ingen tvivl om, at det bliver anderledes med tiden. … Så der er 

ingen tvivl om, at det bliver spændende fremover at se udviklingen.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Differentiering fra konkurrenterne 

Foruden at LGBT-segmentet er en attraktiv målgruppe, giver LGBT-kernefortællingen også Wonderful 

Copenhagen mulighed for at differentiere København fra byens konkurrenter i kampen om turisternes 

gunst. Dog er København ikke ene om at ville differentiere sig på dette parameter. Andre storbyer i den 

vestlige verden som Paris, London, Amsterdam, Berlin og New York brander sig også aktivt til LGBT-

segmentet, og i kraft af disse byers størrelse har de et naturligt bredere udvalg af tilbud til LGBT-personer, 

som den lille hovedstad København, ifølge Henrik Thierlein, ikke kan leve op til: 

”Vi ville aldrig nogensinde kunne måle os med store internationale byer som Paris, London, Berlin – og 

New York for den sags skyld. Så vi prøver på ingen måde at ligne dem, det kan vi aldrig komme til, vi 

har ikke den scene, der skal til: Vi har ikke fire diskoteker, vi har ikke 27 barer med hver deres 

koncepter.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Til gengæld kan København tilbyde noget andet, tilføjer han: Den danske hovedstad er, med sine færre 

tilbud til LGBT-segmentet, langt mere overskuelig for LGBT-personer end de førnævnte byer. Desuden 

har København en befolkning, der er også i sammenligning med de øvrige LGBT-destinationer er meget 

åbensindet og imødekommende over for seksuelle minoriteter, og budskabet om det sikre, LGBT-venlige 

København er derfor meget autentisk: 

”Og så ligger der jo også det i hele det her brand, København og den åbne by, at du jo rent faktisk godt 

kan gå ind på en almindelig restaurant eller en almindelig bar og holde din kæreste i hånden og give et 

kys. Selvfølgelig er der også steder, hvor du ikke kan. Der findes også både gay bashing og hate crimes i 

København, såvel som der gør andre steder. Men rent generelt, hvis vi skal sammenligne os med andre 

byer, så har vi 7-9-13 en utroligt open-minded befolkning.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Når det kommer til konkurrencen med de øvrige nordiske hovedstæder, har København dog et langt 

bedre tag i LGBT-målgruppen, fortæller Henrik Thierlein: 
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”Vi er lysår foran. Der findes tæt på næsten ingenting i hverken Stockholm eller Oslo, når det kommer 

til LGBT-fronten […] Og vi har altid været betragtet som ”the fun metropolis”, vi har altid været 

betragtet rundt omkring i verdenen – i hvert fald rent skandinavisk – som om vi er tættere på 

kontinentet, vi er ”the latinos of Scandinavia”.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

København som en del af Danmarks og Nordens brand 

Om de seneste års fokus på LGBT-segmentet har haft en positiv effekt på antallet af LGBT-besøgende 

i København er vanskeligt, hvis ikke umuligt at måle, da Danmarks Statistik af gode grunde ikke 

registrerer seksuel orientering i deres overnatningsstatistikker for byen. Henrik Thierlein mener dog, at 

kendskabet til København som LGBT-destination er vokset i takt med, at bevågenheden omkring 

Danmark generelt er taget til, og særligt efter at landet har redet på bølgen af verdensomspændende 

interesse for alt nordisk - mad, arkitektur, tv-serier mm. - der er opstået de seneste år. At Københavns 

brand som en LGBT-venlig by styrkes af at være en del af brandet ”Danmark” og det dertilhørende ry 

som historisk foregangsland på det LGBT-politiske område, understreger Henrik Thierlein da også 

gentagne gange under interviewet, som blandt andet i det følgende: 

”Derfor har det været meget naturligt at tage LGBT med [som kernefortælling], som også det der åbne 

samfund, som vi jo også er på mange måder. Ikke kun over for LGBT-miljøet, men i det hele taget... 

Det er i hvert fald den måde, danskerne gerne ser sig selv. Det er så også qua mange af de love, vi har, 

som jo beskytter utroligt mange mindretal, deriblandt LGBT-segmentet.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

LBGT-venlighed er et Københavnerbrand 

Alligevel er det primært København, der ifølge Henrik Thierlein har taget brandet som LGBT-venlig 

destination i Danmark til sig: 

”Det er absolut et Copenhagen-brand. Der er jo ikke nogen tvivl om, at LGBT'ere ikke er på samme 

måde accepteret i små samfund ude omkring i Danmark, som de er i hovedstaden. Og det er 

selvfølgelig en verdenstrend, at minoriteter - lige meget hvem de er - søger mod storbyerne. Det er helt 

klart København, som er trækplaster for LGBT-rejsende til Danmark, men jeg ved, Visit Denmark har 

en LGBT-hjemmeside, […] men det er ikke på samme måde en kernefortælling, som det er for 

København.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 
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I Danmark er det også, forklarer Henrik Thierlein, forholdsvist nemt og ubureaukratisk at gifte sig for 

udenlandske statsborgere, og flere steder i landet findes en hel bryllupsindustri til formålet. Københavns 

Rådhus lagde hus til verdens første registrerede partnerskab, og tiltrækker derfor i særlig høj grad 

giftelystne homoseksuelle par, hvilket forklarer det store fokus, der lægges på homoseksuelle par på 

temasiden ”How to get married in Copenhagen” på VisitCopenhagen-hjemmesiden: 

”Det gør jo også, når man viser København som en wedding-destination, at det faktisk er muligt at vise 

diversiteten i det - at det behøver jo ikke kun være Mr. & Mrs. Smith, som kommer til København og 

bliver gift. Og der kommer vi jo ind i hele rettighedsspørgsmålet også, at København var det første sted 

i verdenen, hvor det var muligt for mennesker af samme køn at gifte sig i 1989. Hele den del af det.” 

(Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Henrik Thierlein henviser til et særligt kendisbryllup i 2015, som fremhæver den stærke symbolske 

betydning, en vielse på Københavns Rådhus har for homoseksuelle par, og som samtidig understreger, 

hvorfor Wonderful Copenhagen ønsker at prioritere et fokus på ”destination weddings”: 

”Et meget celebert LGBT-bryllup var jo sidste år, 2015, da den amerikanske ambassadør Rufus Gifford 

og hans mand Stephen valgte at blive gift i København. Så to amerikanske statsborgere blev gift i 

København. Det er meget usædvanligt, at andre landes rådhuse lægger ”space” til, for det er jo en 

omkostning, betragter man det som. Men i København, der betragter vi det som PR.” (Henrik 

Thierlein, Bilag C.1) 

Wonderful Copenhagens fortælling om den LGBT-venlige hovedstad bygger dog ifølge Henrik Thierlein 

først og fremmest på virkelighedens København. Byens åbne arme over for LGBT-personer vises blandt 

andet tydeligt, siger han, når Københavns overborgmester Frank Jensen smiler til læserne fra første side 

af ”Copenhagen Gay Guide”, hvori overborgmesteren også selv har skrevet forordet. At Copenhagen 

Pride har udviklet sig fra et lukket arrangement for LGBT-miljøet til en lokal folkefest, hvor hele byen 

deltager og bakker op om arrangementet, er også et bevis, siger Henrik Thierlein, på at byen lever op til 

sit ry som både fordomsfri og åben.  

”I dag, der er der jo ikke én, der vil kny eller fnyse af, at 7-Eleven har regnbuekopper, eller at den lokale 

shawarma-mand på Vesterbrogade han sætter et regnbueflag i vinduet, eller at den lidt forvirrede hetero 

-far kommer gående med sin femårige søn, som vil have et regnbueflag.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 
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Den åbne, kreative by 

Til slut, forklarer Thierlein, sender Wonderful Copenhagens fokus på LGBT også yderligere et signal om 

København og byens værdier til folk, der ikke er den primære målgruppe – et signal om at København 

er en moderne, åben og kreativ storby: 

”Det er et signal, vi er rigtig stolte af, og det er også et signal, som jeg synes, at mange af de andre 

turistgrupper må se som en utrolig force ved en by, at man faktisk vælger at satse på et generelt meget 

kreativt segment. Det viser at byen åbner op, og har rum til andre minoriteter – et kreativt miljø som 

signalerer, at København er en kreativ by på mange måder. Og det er jo også det, vi egentligt gerne vil. 

Vi vil gerne både være kendt for at være kreative og en by, hvor mange forskellige etniciteter og 

seksualiteter og forskellige grupper kommer til. Altså en metropol der på alle mulige måder skaber 

grobund for spændende bymiljøer.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Henrik Thierlein læner sig med dette udsagn op ad idéen om, at mængden af blandt andet etniske 

minoriteter, kunstnere og homoseksuelle i et samfund er proportionelt med dets niveau af frisind og 

tolerance; en teori som blev fremført første gang af Richard Florida i bogen ”The rise of the creative 

class” fra 2002. Denne redegør for, at der i et moderne progressivt samfund, hvor en høj procentdel af 

befolkningen arbejder kreativt med at skabe nye produkter, ny teknologi og ny viden – den ”kreative 

klasse” – vil være stærke fælles værdier, der værdsætter kreativitet, individualitet og forskellighed, og 

dermed har et højt niveau af tolerance, der tiltrækker blandt andet homoseksuelle (Florida, 2002).  

Og det er netop mennesker, der hylder disse værdier om kreativitet og rummelighed, som er det segment, 

Wonderful Copenhagen i sin generelle branding af København, blandt andet gennem de fire øvrige 

kernefortællinger, ønsker at appellere til:  

”Fordi de mennesker, vi ønsker at tiltrække til København, som netop er interesserede i det kulturelle, i 

design, arkitektur, shopping, gastronomi… - alle de der kernefortællinger – det er jo netop også nogle 

mennesker, som – som regel – er open-minded, og som sætter pris på de værdier. Og mange gange 

værdier, de desværre ikke finder i deres egne lande eller deres egne byer.” (Henrik Thierlein, Bilag C.1) 

Dette betyder, at Wonderful Copenhagens fem kernefortællinger supplerer hinanden, og at spillet mellem 

disse sender et samlet budskab om København som en moderne, kreativ og åben by. 
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Opsummering: Hvorfor brander Wonderful Copenhagen København som en LGBT-venlig 
destination? 

Wonderful Copenhagen brander byen til LGBT-segmentet af flere årsager. Hovedsageligt for at tiltrække 

de attraktive DINKS og dermed skabe vækst i byen gennem ”The Pink Economy”, men også for at 

differentiere København fra andre større europæiske og nordiske hovedstæder. Ikke desto mindre bygger 

brandet ”LGBT-København” på et solidt grundlag, for København er, ifølge Henrik Thierlein, en meget 

åben og accepterende by, og Danmark har – historisk set især – været blandt de førende lande inden for 

LGBT-lovgivning. København nyder således godt af at være en del af brandet ”Danmark”, og byen som 

en LGBT-venlig destination har også fået større bevågenhed som en del af den store interesse fra 

omverdenen, som Norden og alt nordisk har tiltrukket sig inden for de seneste år. LGBT-venlighed er 

dog mest af alt et ”københavner-brand” i Danmark, og det er også særligt i København, at homoseksuelle 

vælger at gifte sig, blandt andet fordi verdens første registrerede partnerskab blev indgået her. Slutteligt 

sender dette fokus på LGBT-segmentet et signal til omverdenen om København som en moderne, åben 

og kreativ storby, hvilket er et attraktivt signal at sende til de øvrige målgrupper, Wonderful Copenhagen 

ønsker at tiltrække til byen. 

”LGBT-København” er en af Wonderful Copenhagens fem kernefortællinger om hovedstaden. De fire 

øvrige kernefortællinger – gastronomi, design og arkitektur, det bæredygtige og det eventyrlige 

København - stemmer altså godt overens med organisationens fokus på LGBT-segmentet, da disse 

værdier typisk anses som værende attraktive for mandlige homoseksuelle. Den sidste kernefortælling, 

”LGBT-København”, kan – foruden naturligvis at henvende sig specifikt til LGBT-personer – også 

sende et positivt signal til de øvrige målgrupper, Wonderful Copenhagen ønsker at tiltrække til byen, om 

København som en moderne, åben og tolerant by. 

7.1.3 Delkonklusion – Analysedel 1 

Gennem dataindsamling og observationer på hjemmesiden VisitCopenhagen og interview med Henrik 

Thierlein fra Wonderful Copenhagen er det første spørgsmål i problemformuleringen besvaret i denne 

første del af analysen: 

Wonderful Copenhagen har brandet København til LGBT-segmentet i mere end 10 år, og det LGBT-

venlige København er en af organisationens fem kernefortællinger om byen, som går igen i størstedelen 

af deres forskellige brandingaktiviteter og på flere forskellige medieplatforme. På hjemmesiden 
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VisitCopenhagen findes temasiden ”LGBT Copenhagen”, hvor potentielle LGBT-turister kan finde 

nyttige links, historiske ’facts’, videomateriale, guides og en kort introduktionsartikel om det LGBT-

venlige København. I denne temaartikel er der identificeret tre hovedbudskaber, som repræsenterer 

brand image ”LGBT Copenhagen”: 1. Københavns åbne og tolerante befolkning, 2. byens attraktive 

LGBT-miljø og natteliv og 3. byen som hovedstad i det LGBT-venlige Danmark. Det er disse tre 

hovedbudskaber, analysedel 2 i denne afhandling tager udgangspunkt i. 

Wonderful Copenhagen brander København som en LGBT-venlig destination af flere årsager. Primært 

for tiltrække de såkaldte DINKS og deres forbrug til byen, men også for at differentiere København fra 

de øvrige europæiske og nordiske hovedstæder. Fortællingen om byens LGBT-venlighed hviler dog først 

og fremmest på en sandhed, idet København er en åben og tolerant by sammenlignet med mange andre 

byer, og Danmark har nogle af verdens mest progressive lovgivninger på LGBT-området. København 

er dermed hovedstad i et LGBT-venligt land, men alligevel er LGBT-venlighed et brand, som København 

langt hen ad vejen har gjort til sit eget, og det er også i særdeleshed til hovedstaden, at homoseksuelle fra 

ind- og udland rejer til for at gifte sig på det rådhus, hvor verdens første registrerede partnerskab blev 

indgået.  

Wonderful Copenhagens fire øvrige kernefortællinger om gastronomi, design og arkitektur, det 

bæredygtige og det eventyrlige København appellerer, ifølge Henrik Thierlein, i høj grad til 

homoseksuelle mænd, og dermed spiller fortællingen om det LGBT-venlige København godt sammen 

med de øvrige kernefortællinger. Desuden sender den sidste kernefortælling også et attraktivt signal om 

byens værdier i den modsatte retning, til de øvrige målgrupper, Wonderful Copenhagen ønsker at 

tiltrække til byen: Et signal om København er en åben, kreativ og moderne storby. På denne måde kan 

man konkludere, at Wonderful Copenhagen med kernefortællingen ”LGBT-København” brander byen 

til LGBT-personer, men også med LGBT-personer. 
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7.2 Analysedel 2 

Er København en LGBT-venlig by? 

I det forrige afsnit blev det kortlagt, hvorfor Wonderful Copenhagen brander København som en LGBT-

venlig destination, og hvordan dette kommer til udtryk gennem en række brandingtiltag. Gennem disse 

tiltag er tre hovedbudskaber identificeret, som i fællesskab udtrykker byens brand identity som en LGBT-

venlig destination.  

Analysedel 2 bygger på denne brand identity samt på data fra tre ekspertinterviews gennemført med Lars 

Henriksen, forperson for Copenhagen Pride, Michael Kjeldsen, bestyrelsesmedlem hos LGBT Danmark 

og Shahar Silbershatz, medarrangør af gruppen LGBTs in Copenhagen. Disse eksperter kan tilsammen 

belyse Københavns brand image som en LGBT-venlig by set fra Københavns LGBT-miljøs perspektiv. 

Ved at holde brand identity op imod brand image kan det afklares, om disse to er overensstemmende, 

hvilket besvarer andet spørgsmål i problemformuleringen. 

Analysen er inddelt i fire afsnit: 

I hvert af de tre første afsnit tages udgangspunkt i et af de tre hovedbudskaber om Københavns LGBT-

venlighed, der udgør brand identity. Eksperternes billede af Københavns LGBT-venlighed på området 

præsenteres, og dette sammenlignes til slut med hovedbudskabet, og det vurderes, om de to er 

overensstemmende. 

Hvert af de tre første afsnit er desuden inddelt i underafsnit, baseret på hvilke emner og vinkler, 

respondenterne lagde vægt på og fandt relevant at tale om. 

I det fjerde afsnit lægges et nyt perspektiv på Wonderful Copenhagens branding af København til LGBT-

segmentet, og respondenterne kaster et kritisk blik på måden, brand identity kommunikeres. 

Hvert afsnit afrundes med en kort opsummering af de fundne resultater, og analysedel 2 afsluttes ligeledes 

med en delkonklusion. 
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7.2.1 Budskab 1 – Den åbne og tolerante københavnske befolkning 

Denne første kategori tager udgangspunkt i uddrag fra temaartiklen fra VisitCopenhagen, præsenteret på 

s. 37, der fortæller om københavnerne som et åbent og tolerant folkefærd, der ikke betragter 

homoseksualitet som noget særligt, og derfor ikke gør forskel på mennesker med forskellig seksualitet. 

Heri præsenteres København som en by, hvor hate crimes dog finder sted, men tages alvorligt af 

myndighederne, og hvor LGBT-personer i vid udstrækning ikke bliver set skævt til, men ”blender ind” 

med den øvrige befolkning. 

7.2.1.1 At blende ind med Københavns befolkning 

Blandt alle respondenter var der bred enighed om, at København som udgangspunkt er en åben og 

tolerant by, og at københavnerne langt hen ad vejen er imødekommende over for LGBT-personer. I 

København bliver man ikke set skævt til af den øvrige befolkning, og man kan falde ind med 

befolkningen; bo på hotel, spise på en restaurant eller gå til møde med det offentlige, og forvente at få 

nøjagtigt den samme service og behandling som alle andre mennesker: 

“So life is very easy here, whether you go to the "kommune" to sort something out, and they talk to 

you like anybody else. And you have a husband instead of a wife, and nobody bats an eyelid, and that's 

very, very nice. So, I would say it's a great place for gay people to live.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 

Denne generelle inklusion kommer også til udtryk igennem, at der findes meget få sociale arrangementer 

og netværk kun målrettet LGBT-personer, modsat i mange andre lande, fordi disse ikke er nødvendige 

her. LGBT-organisationerne i Danmark og København fokuserer deres indsats på sundhed, oplysning, 

politisk lobbyarbejde mm., men ikke på at fremme samvær og skabe sammenhold mellem LGBT-

personer, som i stedet i høj grad er sociale på tværs af seksuel orientering, og deltager i det ”almindelige” 

kulturliv i byen: 

“Because it's so open and so gay-friendly, there's probably less of a need for gay and lesbian people to 

find an organisation, because it's - you know - they can just manage on their own because the city's so 

easy in that sense.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 

Ifølge Shahar Silbershatz er der dog noget uforklarligt i den danske mentalitet, en afdæmpet forsigtighed, 

der får befolkningen til at være tilbageholdende med at skildre åbenlyst med deres LGBT-venlighed. Alle 
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forudsætninger for LGBT-venlighed er til stede, men de leves ikke i samme grad ud, som det gøres i 

andre LGBT-destinationer, og byen bliver mindre ”gay” af det: 

“I find that for some reason the city doesn't have enough of a gay existence. […] And I think that's true 

about a lot of things in Denmark, that's not just about the gay thing, it's also about some other things 

that... Supposedly it's all there, but somehow it's not lived out. So, the conditions are there. It's not 

explicit. And to me it's a bit of a mystery, and a bit of a shame, and maybe it's part of that a bit more 

introverted nature of Danes and the country, the culture... It could be that.” (Shahar Silbershatz, Bilag 

C.4) 

Lars Henriksen betragter københavnernes åbenhed i lyset af Copenhagen Pride, og i den ene uge om 

året, hvor København dækkes af regnbuefarvede flag, viser de tilbageholdende københavnerne ifølge 

Lars Henriksen deres LGBT-venlige indstilling åbenlyst. Ifølge Lars Henriksen er netop den 

københavnske fejring af mangfoldigheden en af de mest folkelige i verdenen, hvor festen er åben for alle, 

og hvor der ikke er behov for et massivt sikkerhedsopbud, da arrangementet ikke betragtes som nær så 

kontroversielt som andre steder i verdenen, og dermed ikke i samme omfang er i fare for at blive udsat 

for angreb. Ifølge Lars Henriksen imponeres tilrejsende LGBT-journalister og turister fra hele verdenen 

over den brede opbakning fra store og små, unge og gamle i København, som Copenhagen Pride nyder, 

og som de ikke oplever i samme grad i deres hjembyer: 

”Og det, siger de, det er jo helt unikt, at vi har børnefamilier og pensionister og alverdens andre ting. 

Men det, der i virkeligheden gør størst indtryk på dem [de udenlandske journalister], det er dem, der 

står langs ruten, som egentligt ikke er en del af arrangementet, men som er ude at bakke op om det, 

hvor de siger, det er jo gamle mennesker, der har klædt sig pænt på, og står og vinker fra deres vinduer 

osv. Og det rører dem virkelig, den der helt generelle befolkningsopbakning, hvor man bliver bare 

nærmest puttet ind i en kæmpe stor kærlig candyfloss på vej gennem byen.” (Lars Henriksen, Bilag C.2). 

7.2.1.2 At gå hånd i hånd i offentligheden 

At kunne gå hånd i hånd ned ad gaden med sin partner af samme køn bliver nævnt mange gange undervejs 

i alle interviews. At gå hånd i hånd er at vise sin kærlighed og sit forhold åbenlyst frem, at insistere på at 

kunne agere ligesom heteroseksuelle par, uden at skulle skamme sig eller skjule sin seksualitet for 

omverdenen. Denne lille handling kommer på mange måder til at fremstå som et barometer for 

omverdenens LGBT-venlighed, og Michael Kjeldsen fortæller, at den i rejseguides målrettet LGBT-
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personer ofte bruges som en markør for en destinations toleranceniveau over for rejseguidens brugere. 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, er alle informanter enige i, at København i sammenligning med 

andre byer er åben og tolerant, og derfor burde det være ganske uproblematisk at gå hånd i hånd i 

hovedstaden som par af samme køn. Men langt fra alle homoseksuelle er trygge ved her at holde deres 

partner i hånden på gaden:  

”Så er der stadigvæk masser af LGBT-personer i Danmark, der siger "jeg går ikke med min kæreste i 

hånden på gaden, det synes jeg er utrygt" osv., men alt er jo relativt, og jeg tror, at niveauet af tryghed 

alligevel er lidt højere her, end nogle andre steder.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Michael Kjeldsen pointerer desuden, at der er variationer i københavnernes niveau af tolerance alt efter 

hvilke områder i København, LGBT-personer holder hinanden i hånden:  

”Jeg tror mere at det er nysgerrighed, jeg oplever, når jeg går ned ad gaden med min kæreste i hånden, 

end det er at opleve mistænkeliggørelse. Jeg vil nok ikke gør det i Tingbjerg, eller Vollsmose...” (Michael 

Kjeldsen, Bilag C.3) 

Respondenterne udtrykker hermed det modstridende i, at københavnerne er åbne og tolerante, men at 

dette alligevel ikke skaber tryghed nok hos mange LGBT-personer, til at de ønsker at gå hånd i hånd.  

Shahar Silbershatz undrer sig også over, at han - på trods af københavnernes generelle høje accept af 

LGBT-personer, som han ikke betvivler – næsten aldrig ser par af samme køn gå hånd i hånd på gaden i 

København. Ifølge Shahar Silbershatz ser man lagt oftere homoseksuelle holde hindanden i hånden i 

storbyer som New York, London og Tel Aviv, og denne mangel på offentlig visning af hengivenhed 

blandt homoseksuelle er måske – igen - et udtryk for danskernes og københavnernes generelle 

tilbageholdenhed: 

“And to me it suggests that everything is mixed, everybody is happy, but clearly there's not that level of 

comfort and acceptance, that guys feel ok walking hand in hand. I don't know why, I don't think 

anybody would react negatively, but something stops them from doing that, and I think that's a real 

shame. […] And that to me is a contradiction that I can't really resolve, I can't really figure out how to 

reconcile this contrast. But something about this city is incredibly straight, if you ask me.” (Shahar 

Silbershatz, Bilag C.4) 
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7.2.1.3 Hate crimes, gay bashing og diskrimination 

Ligesom at kunne gå hånd i hånd med sin partner af samme køn, fungerer fænomener som hate crimes 

ligeledes som et barometer for en befolknings LGBT-venlighed igennem alle interviewene, denne gang 

blot med omvendt fortegn. 

Hate crimes, gay bashing og andre ubehagelige oplevelser, som LGBT-personer kan udsættes for i kraft 

af at vise deres seksualitet offentligt, finder også sted i København. Lars Henriksen mener, at der fra det 

offentliges side er gjort en fornuftig indsats mod hate crimes i København, og Shahar Silbershatz mener 

ikke, at man som LGBT-person behøver at være utryg i byen. 

Ligesom det er tilfældet med homoseksuelle, der går hånd i hånd, pointerer Michael Kjeldsen, at der også 

i København er miljøer, hvor LGBT-personer kan føle sig mindre trygge end andre. Han påpeger dog, 

at langt den mest udbredte form for diskrimination mod LGBT-personer i Danmark er den mere skjulte 

og ofte ikke bevidste og villet diskrimination, hvor mennesker, uden at have det som intention, gør forskel 

på heteroseksuelle og LGBT-personer:  

”Det mest synlige er jo, at folk står og råber "bøsserøve" efter folk. Jeg vil nok sige, at det er den mere 

skjulte, som nok er den mest udbredte, hvor folk ikke sådan måske lige tænker over det, og det er jo så 

spørgsmålet, om man kan kalde det diskrimination. Personligt har jeg aldrig oplevet noget, men jeg tror 

også det afhænger om hvilke miljøer, du færdes i.” (Michael Kjeldsen, Bilag C.3) 

Dog tager politiet, ifølge Michael Kjeldsen, ikke altid hate crimes alvorligt, og deres håndtering af sager 

om alvorlig diskrimination foregår ofte på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt for LGBT-

organisationer at føre statistik og danne sig et overblik over omfanget af sagerne. Michael Kjeldsen er 

dog ikke i tvivl om, at den brede befolkning tager afstand fra hate crimes, og tager LGBT-befolkningens 

sikkerhed alvorligt: 

”Jeg vil sige at, generelt set, så jo, offentligheden tager jo afstand fra hate crimes, og det er jo super 

dejligt at se. Jeg tror at en politiker, der stillede sig op og sagde, LGBT skulle forbydes, ville meget 

hurtigt skulle ud og finde et nyt arbejde.” (Michael Kjeldsen, Bilag C.3) 
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7.2.1.4 Opsummering – Den åbne og tolerante københavnske befolkning 

Gennem de tre interviews står det klart, at informanterne er overvejende enige i artiklens budskab om 

Københavns befolkning som åbne og tolerante mennesker. Som udgangspunkt kan man som LGBT-

person i København forvente at blive behandlet som enhver anden, og man ”blender ind” med den 

øvrige befolkning. Dette viser sig blandt andet ved, at der i den danske hovedstad - i modsætning til andre 

steder i verden – ikke findes et bredere organiseret socialt LGBT-miljø, fordi LGBT-personer her i langt 

højere grad indgår i sociale fællesskaber med den øvrige del af befolkningen. 

Danskere og københavner er dog, i sammenligning med andre folkefærd, meget tilbageholdende og 

”flager” ikke med deres tolerante holdninger, undtagen under Copenhagen Pride, hvor københavnerne i 

stor stil demonstrerer deres LGBT-venlige indstilling og åbenlyst støtter arrangementet og dermed også, 

må man antage, LGBT-sagen. Denne danske tilbageholdenhed er dog muligvis en af årsagerne til, at 

mange LGBT-personer, på trods af københavnernes generelle tolerance, ikke føler sig trygge ved at gå 

hånd-i-hånd på gaden med deres partner af samme køn, særligt i nogle af byens kvarterer. Netop at kunne 

gå hånd i hånd bliver af informanterne ofte brugt som en målestok for, i hvor høj grad man som LGBT-

person kan føle sig tryg i det offentlige rum, hvor hate crimes repræsenterer en modpol til dette. Hate 

crimes og gay bashing finder sted i København, og der er ifølge respondenterne gjort en fornuftig, om 

end ikke fuldt tilfredsstillende indsats mod dem, og man behøver som LGBT-person ikke i særlig høj 

grad at frygte overfald i byen. Det er nu snarere den mindre voldsomme, skjulte diskrimination mod 

LGBT-personer, der er den mest udbredte, selvom den generelle befolkning i byen tager afstand fra både 

vold og diskrimination mod LGBT-personer. 

7.2.2 Budskab 2 – Københavns attraktive LGBT-miljø og -natteliv 

Denne kategori bygger på de citater fra VisitCopenhagens ”LGBT Copenhagen”-temaartikel, præsenteret 

på s. 38, der fortæller om Københavns LGBT-miljø og –natteliv som en ”legeplads”, hvor LGBT-

personer kan være sig selv, og om byen som et sted, der tiltrækker LGBT-personer fra ind- og udland.  

7.2.2.1 Københavns ”gay village” og LGBT-miljø 

Under alle interviewene blev Københavns LGBT-natteliv nævnt, så snart samtalen faldt på begrebet 

LGBT-venlighed. Både Michael Kjeldsen og Lars Henriksen påpeger, at den danske hovedstads natteliv 

ikke har meget at tilbyde LGBT-personer i sammenligning med andre storbyer: 



 53 

”Min anke går måske mere på, at det københavnske LGBT-miljø er forholdsvist lille, hvis du 

sammenligner med Berlin eller Amsterdam. Det er ikke fordi, der er de store diskoteker... Så barer og 

turistmiljøet, vil jeg sige, er meget beskedent.” (Michael Kjeldsen, Bilag C.3) 

Flere gange blev det også pointeret at København, i modsætning til mange af byens konkurrenter på 

LGBT-fronten, ikke har det, der i populær tale kaldes en ”gay ghetto” eller ”gay village”; et område i 

byen, hvor hovedparten af butikker, restauranter, caféer, barer og diskoteker er målrettet et regnbuefarvet 

publikum, og som derfor tiltrækker både lokale og tilrejsende LGBT-personer. 

“Copenhagen does not have a gay ghetto. Full stop. You know, some people will call Studiestræde a 

gay ghetto, I wouldn't. It doesn't have a gay ghetto. It's a function of size - it's a very small city. I come 

from a city - Tel Aviv - that is more or less the same size of Copenhagen, and even Tel Aviv has more 

of a gay - not really "ghetto", but a gay area, more than this place has.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 

Da København af Lonely Planet blev kåret til verdens mest homo-venlige sted i 2014, undrede det Lars 

Henriksen og hans kolleger i Copenhagen Pride, netop fordi København ikke har en ”gay village” eller 

nogle af de mange spændende LGBT-kulturelementer, andre LGBT-destinationer kan tilbyde. De 

konkluderede, at netop Københavns generelle tryghedsniveau for og inklusion af LGBT-personer gør en 

”gay village” i byen overflødig: 

”Så vi sad og tænkte "hvad er det egentligt så, folk fascineres af, når vi nu ikke har alle de her ting?" […] 

så er vores analyse egentligt, at det måske er fordi København er "one big gay village". At den tryghed, 

man finder andre steder... Altså, man kan sige, det at have sådan nogle afgrænsede områder som Marais 

i Paris eller Soho i London eller Chueca i Madrid er jo også udtryk for, at der er et samfund udenfor, 

hvor man ikke rigtig kan være sig selv, og så søger man sammen.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Selvom det også er en konsekvens af, at København ikke har samme størrelse som for eksempel London 

og Madrid, fortæller byens mangel på en ”gay village” også, at man som LGBT-person kan føle sig tryg 

og velkommen i hele København og ikke kun i et afgrænset kvarter. Shahar Silbershatz nåede til samme 

konklusion, men ærgrer sig alligevel over, at København ikke har mere at tilbyde på dette parameter, da 

man som homoseksuel har et behov for af og til at være sammen med ligesindede: 

“Gay Ghettos have a good side and a bad side, but there's something about a gay ghetto, in a big city, 

that means that sometimes if you want a gay night out, you can go to the gay ghetto and there'll be a lot 
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of gay people and gay bars and gay cafés and gay everything. And sometimes that's nice to have an area 

where you feel a little bit more free or a little more sense of belonging.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 

Af samme årsag ville Shahar Silbershatz heller ikke anbefale København til venner, der var på udkig efter 

et sted at tilbringe en ”sjov homo-weekend”, da byen ganske enkelt ikke har nok at tilbyde homoseksuelle, 

der ikke vil slå sig ned i byen: 

“Probably I would think Copenhagen would not appeal to them, because somehow it doesn't have an 

edge as a gay city. […] So, I would say it's a great place for gay people to live... Probably not the most 

exciting place for gay people to party.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 

Både Michael Kjeldsen og Lars Henriksen fortæller desuden, at de inden en forstående storbyferie altid 

undersøger byens LGBT-natteliv online, da dette er en del af at rejse til en LGBT-venlig destination:  

”Jeg vil hen et sted, hvor der er noget at se, hvor der er noget kultur at opleve, hvor jeg kan spise godt. 

Men jeg kigger også på "er der noget LGBT-liv?", "Kan jeg gå i byen om aftenen og opleve hvordan 

barmiljøet her fungerer?" osv. Jeg er da inde og tjekke det. Det er ikke fordi, jeg vil vælge en destination 

fra, nødvendigvis, fordi der ikke er noget. Men jeg ville have været inde at kigge på det. Og det er da en 

"added attraction", hvis jeg tænker "her kan jeg faktisk møde nogen eller gå i byen og hygge mig.” (Lars 

Henriksen, Bilag C.2) 

Et LGBT-specifikt kulturliv og i særlig høj grad natteliv har altså ifølge respondenterne stor betydning 

for, hvorvidt en by kan anses som LGBT-venlig, og København betragtes derfor ikke som udpræget 

LGBT-venlig grundet byens mangel på tilbud på dette parameter.  

7.2.2.2 Københavns LGBT-miljø i sammenligning med andre storbyer 

Informanterne har slået fast, at København ikke har meget LGBT-specifikt natteliv eller kulturliv at byde 

på i konkurrencen om LGBT-venlighed. Men hvilke destinationer konkurrerer København imod på 

LGBT-området, og hvad har disse at tilbyde, som København ikke har? 

Ifølge Lars Henriksen er Madrid, Amsterdam og Berlin, men også Oslo og Stockholm Københavns 

største konkurrenter på LGBT-området. Særligt Berlin differentierer sig på et hårdere LGBT-miljø, som 

København ikke kan matche: 
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”Berlin måske, i nogen grad, og så alligevel ikke, fordi Berlin er en anden fortælling […] og der har 

Berlin et andet image som fest-og-ballade-hovedstad, hvis man kan sige det sådan, og mange fetich-

klubber, og et meget eksplicit, lidt hårdt miljø osv., som København i virkeligheden ikke konkurrerer 

med, for vi har ikke noget, der matcher det. Så på den måde kan man sige, det folk tager til Berlin for, 

det tager de ikke til København for. Men det folk tager til København for, dét tager de til Stockholm 

eller Oslo eller Amsterdam for at opleve.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Henrik Thierlein fra Wonderful Copenhagen fortæller på s. 42, at København med sine tilbud til LGBT-

personer er ”lysår” foran de øvrige nordiske hovedstæder. Men Lars Henriksen pointerer, at Stockholm 

er en væsentlig konkurrent til København, når det kommer til at tiltrække LGBT-turister, da pride-

festivaler også må tages i betragtning som en del af et attraktivt LGBT-miljø, selvom de kun finder sted 

en gang om året. Stockholm har en stor pride-parade, der til gengæld ikke er så folkelig og inkluderende 

som den københavnske, men snarere en ”lukket fest” for miljøet: 

”Stockholm har en fantastisk parade, meget, meget stor parade, meget, meget fin parade. Til gengæld så 

- den her åbenhed, som er i København, hvor alt er gratis, og det er på Rådhuspladsen osv. - i 

Stockholm skal man købe en billet ind til pride-parken, som koster 850 kroner, og det vil sige, at det er 

et væsentligt anderledes arrangement, og måske ikke helt så inkluderende […] Der er jo ikke nogen, der 

ikke har aktier i LGBT-miljøet, der betaler 850 kroner for at komme ind i pride-parken, vel? Men man 

kan godt gå på Rådhuspladsen og se drag show fredag aften, fordi det er gratis.” (Lars Henriksen, Bilag 

C.2) 

Selv mindre byer i udlandet, som Brighton i England og små byer ved Middelhavet, kan tilbyde et mere 

livligt LGBT-miljø end København, påstår Shahar Silbershatz. Men også inden for Danmarks grænser 

kan mindre byer konkurrere med København, og i Aarhus, siger han, er der mere LGBT-energi i gaderne 

end i København. På europæisk plan kan København slet ikke leve op til LGBT-miljøet i de øvrige 

storbyer, mener Shahar Silbershatz; den danske hovedstad mangler ganske enkelt liv: 

“It doesn't hold up against the bigger cities when it comes to these things. It will never hold up against 

Berlin, and it also doesn't hold up against the small cities that are more vibrant. Maybe that's what it is, 

Copenhagen is missing a bit of vibrancy.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 

Som vist på s. 52-54 er et attraktivt LGBT-miljø og særligt -natteliv et vigtigt element i en LGBT-ferie 

for mange mennesker, og for at kunne konkurrere på markedet for LGBT-destinationer er et væsentligt 

LGBT-natteliv – gerne i en ”gay village”, en stor pride-festival og en generelt livlig atmosfære derfor 
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fordelagtige kvaliteter. Nogle destinationer kan dog deltage i konkurrencen på et helt andet plan, da de 

kan tilbyde ikke blot en ”gay village”, men en hel by, hvor man som LGBT-person kan opleve at være 

blandt flertallet: 

”Der er også folk der tager til sådan nogle steder som Barcelona, Sitges og sådan noget, men det er ikke 

for Priden. Det er for det generelle miljø, og Sitges er jo sådan et badested à la Skagen eller sådan noget, 

men hvor der bare tager virkelig, virkelig mange LGBT-personer til, så man pludselig oplever at være 

mere end halvdelen. […] Men det er jo en helt anden oplevelse, det er jo en lille by, hvor man kan fylde 

virkelig meget.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

7.2.2.3 Københavns omdømme som en LGBT-venlig by 

På trods af at København ikke kan konkurrere med mange af de øvrige europæiske hovedstæder på et 

livligt LGBT-miljø, og at netop et sådant spiller en vigtig rolle for en LGBT-venlig nation i 

respondenternes øjne, synes der alligevel blandt respondenterne at være bred enighed om, at København 

ude i verdenen har ry for at være LGBT-venlig. Michael Kjeldsen er enig i det omfang, at omverdens 

kendskab til Danmark og dermed også København er begrænset, mens Lars Henriksen mener, at man i 

det store udland særligt kæder København og LGBT-venlighed sammen, fordi det første registrerede 

partnerskab mellem to mennesker af samme køn blev indgået i København. Dog mener Lars Henriksen, 

at de fleste udenlandske LGBT-personer ikke rejser til København for at opleve byens LGBT-miljø, men 

for at opleve byens generelle atmosfære: 

”Men når det er sagt, så tror jeg også at en ting er at rejse efter en pride, men der er også mange, der 

kommer til København sådan over resten af året, fordi man ønsker at opleve byens generelle atmosfære 

og stemning.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Shahar Silbershatz uddyber yderligere og fortæller, at København i vid udstrækning har ry som værende 

en LGBT-venlig by, og at LGBT-temaet derfor har fortjent sin plads som kernefortælling på 

VisitCopenhagen-hjemmesiden. Dog er det særligt i en nordisk sammenhæng, at dette ry gør sig 

gældende: 

“Certainly before moving here, from everything I heard, it was clear to me that the gay capital of the 

Nordics is Copenhagen. Both because of size, and because of the fact that this seems to me to be the 

only real "city" in the Nordics.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 
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7.2.2.4 Opsummering – Københavns attraktive LGBT-miljø og natteliv 

Det blev hurtigt slået fast af alle informanter, at København ikke har et særligt attraktivt LGBT-miljø i 

forhold til andre LGBT-destinationer i Europa. At København kan betegnes som en ”legeplads” for 

LGBT-personer, som det beskrives i temaartiklen på VisitCopenhagen-hjemmesiden, er derfor tvivlsomt, 

hvis legeplads skal tolkes som en bred vifte af kulturelle aktiviteter, arrangementer og et livligt natteliv 

for LGBT-personer.  

København har, i modsætning til mange populære LGBT-destinationer, ikke en ”gay village” eller et 

afgrænset område i byen, hvis kultur-, restaurations- og natteliv er målrettet LGBT-personer, hvilket er 

et resultat af det åbne københavnske samfund, hvor LGBT-personer i stedet naturligt er en del i det 

generelle kulturliv. LGBT-personer behøver ikke at finde sammen for at kunne feste i tryghed, fordi 

København er én stor ”gay village”. Alligevel betyder Københavns mangel på netop en ”gay village” og 

tilbud specifikt til LGBT-personer, at disse mangler et sted i byen, hvor de ikke er en del af et mindretal, 

og hvor de kan føle, at de ”hører til”, og dette aspekt af byen gør den mindre LGBT-venlig.  

Den danske hovedstad kan på sit LGBT-miljø ikke konkurrere mod byer som Amsterdam, Madrid og 

Berlin, som kan byde på et langt større og mere interessant LGBT-kulturliv. Stockholm brillerer ved sin 

store pride-parade, og selv mindre byer i England og ved Middelhavet kan tilbyde et mere livligt LGBT-

miljø end København. På trods af ovenstående mener respondenterne, at København alligevel har et 

positivt omdømme i verdenen som en LGBT-venlig by, og særligt i en nordisk kontekst er København 

Nordens ”homo-hovedstad”. 

7.2.3 Budskab 3 – København som hovedstad i det LGBT-venlige Danmark 

Den tredje kategori i denne analysedel tager udgangspunkt i de dele af temaartiklen ”LGBT 

Copenhagen”, præsenteret på s. 38, der fortæller om København som hovedstad i foregangslandet 

Danmark, som har indført love, der beskytter og ligestiller LGBT-personer med den øvrige befolkning, 

og hvor offentligheden støtter op om LGBT-personers rettigheder. Her, er budskabet, kan 

homoseksuelle være sig selv. 
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7.2.3.1 Danmark som et LGBT-venligt land 

København tiltrækker, som rigets hovedstad og største by, en stor del af den opmærksomhed, 

omverdenen retter mod Danmark og danske levestandarder. Det er en verdenstrend, at minoriteter søger 

mod storbyerne, som Henrik Thierlein forklarer på s. 42, og ifølge Michael Kjeldsen flytter mange LGBT-

personer til de større byer af netop denne årsag. Lars Henriksen understreger dog, at selvom København 

indtager en naturligt førerposition som landets mest LGBT-venlige by, findes der ikke desto mindre også 

i resten af landet en høj grad af tolerance og åbenhed over for LGBT-personer: 

”Storbyer gør noget ved folk og folks forhold til forskellighed osv. Men generelt vil jeg sige, at så ville 

man kunne tage hvor som helst hen i Danmark og opleve, at folk opførte sig ordentligt over for en, og 

var venlige og flinke. Jeg tror heller ikke, hvis man tog ud i provinsen og boede på en bed & breakfast 

eller noget andet, ville møde løftede øjenbryn overhoved. Så jeg ville ikke være bekymret for at sende 

folk ud i landet overhovedet.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Ifølge både Lars Henriksen og Michael Kjeldsen gik Danmarks indsat på LGBT-området en smule i stå 

oven på den historiske indførelse af registreret partnerskab i 1989, men Danmark er nu ved at være tilbage 

på sporet som et land, der indgår i fortroppen i kampen for LGBT-personers rettigheder med kirkelige 

ægteskaber og en række gode tiltag på området for transkønnede. Sat på spidsen afhænger Danmarks 

LGBT-venlighed af hvilke lande, man vælger at sammenligner Danmark med: 

”Generelt set så er Danmark et land, der er meget godt fremme. Vi kan sagtens blive bedre. Der er 

områder rundt omkring, der selvfølgelig er at arbejde for, men vi er i hvert fald bedre end mange af de 

mellemøstlige lande som Iran og dernede... Så det skal vi jo sætte stor pris på.” (Michael Kjeldsen, Bilag 

C.3) 

At både den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen og et prominent medlem af det danske 

kongehus, Prinsesse Marie, begge deltog i den store parade under Copenhagen Pride sender, ifølge Lars 

Henriksen, et meget stærkt signal til den øvrige del af landet og til omverdenen om, at det officielle 

Danmark bakker op om LGBT-sagen. 

”Og det er første gang i Europa, at en kongelig går med i en pride-parade, og det gjorde også bare et 

kæmpe indtryk på dem [de udenlandske journalister].” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 



 59 

Selvom dansk lovgivning, ifølge Lars Henriksen, ikke kan konkurrere med lovgivningen i eksempelvis 

Sverige, som er ”laaangt foran Danmark på inklusionsområdet - lysår foran!” (Lars Henriksen, Bilag C.2), 

er Danmarks placering i front på LGBT-området noget der, ifølge både Lars Henriksen og Michael 

Kjeldsen, kan vække en følelse af stolthed i danskerne, også blandt LGBT-personer, og særligt i mødet 

med mennesker fra lande, der ikke i samme grad giver seksuelle minoriteter de samme muligheder og 

rettigheder: 

”LGBT-personer rejser også meget, og tager ud, og de møder mennesker og fortæller om, hvor de 

kommer fra, og er i virkeligheden stolte af at fortælle denne her historie.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Shahar Silbershatz beretter ligeledes, at udenlandske LGBT-personer af gode grunde værdsætter at leve i 

det sikre, tolerante danske samfund højere, hvis de kommer fra lande, hvor de ikke i samme omfang kan 

føle sig trygge og vise deres seksualitet offentligt: 

“I guess those who come from countries where it's not good to be gay, obviously appreciate it a lot 

more being in a place like Copenhagen, where it's just so easy matter-of-fact to be gay, so I think they 

obviously place a higher value on that […], they maybe notice a lot more the fact that it's ok to be gay 

here, and you have equal rights, and you don't have to worry or be afraid or anything like that. Whereas 

people who come from Europe or the US, Canada or Australia they take that for granted.” (Shahar 

Silbershatz, Bilag C.4) 

7.2.3.2 Danmarks omdømme som et LGBT-venligt land 

Alle tre respondenter er enige i, at Danmark har et positivt omdømme i verdenen på LGBT-området, og 

dette omdømme hviler i høj grad på landets historie, men også på mange af de øvrige egenskaber, der 

gør Danmark populært i manges øjne som et frit, åbent og ”liveable” 8 samfund for alle, og ikke kun 

seksuelle minoriteter: 

”Jeg tror, der er mange der rejser til København og til Danmark for at opleve den grad af frisind og 

liveability og happiness osv., som vi bliver omtalt med i medier generelt i hele verdenen.” (Lars 

Henriksen, Bilag C.2) 

                                                
8 Det danske samfund omtales ofte i udenlandske medier som ”livable”, og København har flere gange toppet 
Monocle Magazines liste over ”most liveable cities” (”Copenhagen – the world’s most livable city”, u.å.).  
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At Danmark i mange år havde et omdømme som et meget progressivt land på LGBT-området, er Shahar 

Silbershatz ikke i tvivl om, men i takt med at Danmark ikke længere er i den absolutte fortrop på området, 

er dette image også fulgt med:  

“So, Denmark always had, in my mind, also being younger and living in Tel Aviv, this image of a very 

progressive country. Also, on the front of the LGBT rights. […] I think it went back. So, I think it's no 

longer the case, in my mind, because other countries have managed to push forward and kind of 

overtake Denmark, but I think for many years, Denmark was a place that was very progressive and had 

the image of being very progressive among gay people. So, I always had that impression and I still have 

that impression.” (Shahar Silbershatz, Bilag C.4) 

Alligevel er Lars Henriksen ikke i tvivl om, at folk ude i verdenen – om de er LGBT-personer eller ej – 

har Danmark printet i hukommelsen som et foregangsland på området, navligt på grund af 

begivenhederne på Københavns Rådhus d. 1. oktober 1989, og at dette omdømme ikke så let ændres: 

”Folk kan godt huske det. Det har været, for mange mennesker rundt i verden, en livsomskiftende 

oplevelse at se Axel og Eigil blive gift på Københavns Rådhus i 1989, for det gik jo verden rundt, og 

folk sad og så det rundt omkring, og de kan huske det. Lige såvel som jeg kan huske, da Charles og 

Diana blev gift, eller et eller andet. Man kan huske de der øjeblikke, og man ved, det foregik i 

Danmark.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

7.2.3.3 Opsummering – København som hovedstad i det LGBT-venlige Danmark 

København er, i kraft af at være den største by og hovedstad i Danmark, også den by i landet, der 

tiltrækker flest LGBT-personer, og hvor tolerancen og åbenheden over for seksuelle minoriteter er størst. 

Ikke desto mindre kan man som LGBT-person som udgangspunkt forvente at blive behandlet som alle 

andre, hvor end man færdes i landet. 

Når landets statsminister og et medlem af kongehuset deltager i Copenhagen Pride, sender dette et meget 

klart signal til omverdenen om, at det offentlige Danmark støtter LGBT-personers rettigheder. Alle 

respondenter er ikke i tvivl om at Danmark, skønt landet ikke længere er et absolut foregangsland på 

området, stadig er et progressivt og LGBT-venligt samfund, og at Danmark langt hen ad vejen lever op 

til det billede, der tegnes på VisitCopenhagen-hjemmesiden. Danmarks position i verden som et LGBT-

venligt land træder tydeligere frem, når det sammenlignes med andre, mindre tolerante samfund, selvom 

Danmark overhales af blandt andet Sverige på mange områder, og på inklusionsområdet i særdeleshed. 



 61 

Ikke desto mindre fortæller danske LGBT-personer ofte med stolthed om, hvad Danmark har opnået, 

når de møder mennesker fra andre lande, og Danmarks omdømme i verden som et LGBT-venligt land 

står, om end en smule falmet, stadig stærkt. 

7.2.4 Kritik af Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig 

destination 

Efter nu at have kendskab til, hvordan og hvorfor Wonderful Copenhagens brander København som 

LGBT-venlig, og indsigt i, i hvor høj grad dette billede af byen kan genkendes i Københavns LGBT-

miljø, er det til slut relevant at påpege, at denne brandingstrategi ikke betragtes som uproblematisk af 

respondenterne. Lars Henriksen og Michael Kjeldsen er medlemmer af henholdsvis Copenhagen Pride 

og LGBT Danmark; organisationer, der udfører et arbejde med større eller mindre grad af politisk sigte. 

Disse har forholdt sig kritisk til Wonderful Copenhagens branding, som den fremgår af temasiden 

”LGBT Copenhagen” på VisitCopenhagen; både til måden LGBT-venlighed kommunikeres på, og 

hvorvidt denne harmonerer med organisationernes interesser. Lars Henriksen har desuden også 

kendskab til det øvrige indhold på VisitCopenhagen-hjemmesiden, og integrerer dette i sine 

kommentarer. I det følgende vil deres holdninger til og kritik af Wonderful Copenhagens branding blive 

belyst. 

Som Henrik Thierlein selv understreger, beror Wonderful Copenhagens eksistensberettigelse på at skabe 

vækst i København i form af blandt andet arbejdsplader og hotelovernatninger, og undersøgelser har 

påvist, at mandlige homoseksuelle har et større forbrug i en destination end de øvrige ”bogstaver” i 

LGBT-miljøet. Ikke desto mindre er Wonderful Copenhagen, i kraft af at være en erhvervsdrivende fond, 

støttet af blandt andet offentlige midler, og når organisationen inviterer et særligt uddrag af et i forvejen 

ofte diskrimineret segment til byen, kan sagen hurtigt udvikle sig til at blive politisk, og et udtryk for en 

offentlig eksklusion af de øvrige ”bogstaver” i LGBT-miljøet: 

”Og vi har også oplevet, at der er segmenter inden for LGBT-gruppen, som vi af WoCo har fået at 

vide, dem satser man ikke på som turister. […] Men når man så får at vide, at den prioritering ikke 

handler om en bred prioritering, men at der er bestemte grupper, man har pillet ud som ikke-

interessante at tale til, så bliver man også ekskluderende, og er med til at fremme en eller anden 

fortælling om, at det er rige, hvide bøsser fra den vestlige verden, som man i virkeligheden satser på.” 

(Lars Henriksen, Bilag C.2) 
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Wonderful Copenhagens fokus på mandlige homoseksuelle er ikke kun en bagvedliggende strategi, men 

kommer klart til udtryk blandt andet gennem valg af billed- og videomateriale på siden ”LGBT 

Copenhagen”, hvori der optræder en overvægt af unge mænd, men også igennem det generelle ordvalg i 

temartiklen, hvor ordene ”gay” og ”homosexual” ofte indgår som synonymer på ”LGBT”, hvilket også 

Lars Henriksen påpeger:  

”Der står godt nok LGBT-København, men rigtig mange steder så handler det om "gay" og "gay", og 

der står hernede "gay, bisexual and lesbian", men hvor er de transkønnede? […] Det kan ikke hjælpe, at 

man har noget, der i virkeligheden på folk virker en lille smule gammeldags, eller en lilles smule ikke-

inkluderende, selvom man har et interview med en transperson herovre [på VisitCopenhagen] osv. Men 

så i brødteksten, så handler det meget om at være "gay".” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Problemet består desuden i, ifølge Lars Henriksen, at billedet af LGBT-segmentet fremstår skævt og 

forældet, og dermed ikke fremmer LGBT-miljøets indsats for anerkendelse og inklusion af alle af dets 

medlemmer. Billedet er altså ikke repræsentativt for segmentet, og afspejler desuden ikke den 

progressivitet, som København ellers repræsenterer. At LGBT-personer ikke er en del af det øvrige 

materiale på hele hjemmesiden VisitCopenhagen – med undtagelse af temasiden ”How to get married in 

Copenhagen” - og integreret i de øvrige kernefortællinger, sender også modstridende signaler: Wonderful 

Copenahgen ønsker altså at appellere til et udvalgt segment, men dette skinner ikke igennem i størstedelen 

af hjemmesidens materiale, og segmentet er begrænset til kun at se sig selv repræsenteret i et lille udsnit 

af det samlede materiale: 

”At man så i markedsføringen af de andre kernefortællinger også husker at have et samkønnet par på et 

af billederne osv., så man integrerer - altså hvis vi er så LGBT-venlig en hovedstad, så skal det også ses 

i, at vi ikke er fraværende i alle de andre kernefortællinger og i alle de andre historier om byen. Fordi 

ellers bliver vi en segmenteret gruppe. […] Så ”walk the talk”.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Desuden kan dette fokus på ét ”bogstav” frem for de andre på temasiden ”LGBT Copenhagen”, ifølge 

Michael Kjeldsen, have en ”afskrækkende” effekt på de øvrige grupper i LGBT-miljøet, der ikke ser sig 

selv repræsenteret i høj nok grad i indholdet, og derfor måske vælger destinationen fra:  

”Og det kan godt være statistisk, at gay-segmentet har flere penge end de andre, men jeg synes faktisk, 

det ville være at afskrække også… Jeg synes, det går den forkerte vej. Man skyder lidt sig selv i foden 

ved ikke at bruge... For det kan godt være, at du fanger nogle enkelte på den konto, men der er også 

mange som sådan vil rynke lidt på panden.” (Michael Kjeldsen, Bilag C.3) 
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Lars Henriksen mener, at der i hele LGBT-segmentet ligger et stort uopdyrket marked, som man ved et 

for ensidig fokus på mandlige homoseksuelle ikke rammer, og som har mere potentiale end nogle af 

VisitCopenhagens andre kernefortællinger: 

”Jeg er jo fuldstændig enig i, at der er et kæmpe potentiale her. Men hvorfor fanden vil man så ikke 

udnytte det? Man kunne vinde så meget mere. Jeg tror, der er langt, langt flere, der vil rejse efter - nu 

skal jeg ikke slå på nogle andre - men jeg tror faktisk, der er langt flere, der vil rejse efter det her, end 

som rejser efter bæredygtighed, for eksempel. Det er simpelthen - I'm sorry to say - mere sexet end 

bæredygtighed.” (Lars Henriksen, Bilag C.2) 

Ikke desto mindre understreger han, at de Københavnske LGBT-organisationer ofte mødes og 

samarbejder med Wonderful Copenhagen om blandt andet udvikling af indhold og materiale. Det vækker 

derfor hverken harme eller utilfredshed, at LGBT-personer på denne måde anvendes til at fremme 

turismen i København, da byen kan leve op til det billede, der tegnes på VisitCopenhagens LGBT-

temaside: 

”Jeg har slet ikke noget problem med at blive spændt for den vogn, fordi det er en vogn, jeg faktisk 

synes også kører lige på vejen. Hvis det var sådan en vogn med en masse udstyr på og intet indhold, så 

ville jeg nok... altså. Men der følger faktisk et indhold med. Det er ikke sådan, at vi lader som om, vi er 

LGBT-venlige, og i virkeligheden har vi en super diskriminerende lovgivning, eller at det er super farligt 

at gå rundt i København... Vi kan godt leve op til det, vi siger. Og så er det fint. Men hvis vi ikke kunne 

det, så ville jeg blive dybt forarget over, at nogen prøvede at markedsføre sig på mig.” (Lars Henriksen, 

Bilag C.2) 

Opsummering – Kritik af Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig 
destination 

Wonderful Copenhagen lægger ikke skjul på, at organisationen, med sit fokus på LGBT-segmentet, 

særligt ønsker at tiltrække de såkaldte DINKS. Dette kommer blandt andet til udtryk i temasiden om 

LGBT-København, hvor ordet ”gay” og ”homosexual” ofte fremgår i stedet for ”LGBT”, og i en 

overrepræsentation af mænd i billed- og videomaterialet. Dette er, ifølge respondenterne fra landets store 

LGBT-organisationer, ikke en repræsentativ afspejling af segmentet, og reflekterer ikke den 

progressivitet, som København ellers repræsenterer. LGBT-personer fremgår desuden ikke af 

VisitCopenhagens øvrige indhold, og nævnte faktorer tilsammen sender modstridende signaler om 

Københavns reelle LGBT-venlighed, og fremmer ikke LGBT-miljøets interesser. Det kan desuden have 
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en afskrækkende effekt på potentielle turister fra LGBT-segmentet, som ikke er homoseksuelle mænd, 

og som derfor ikke i særlig høj grad ser sig selv repræsenteret i indholdet. Disse kan dog repræsentere et 

potentielt stort og uopdyrket marked for turisme. Det kritiseres, at VisitCopenhagen ikke i høj nok grad 

integrerer LGBT-personer i det samlede onlineindhold, men det understreges ikke desto mindre, at 

København kan leve op til det billede, VisitCopenhagen tegner af byen som åben og tolerant på LGBT-

temasiden. Det er derfor på ingen måde problematisk, at LGBT-temaet anvendes i brandingen af byen.  

7.2.5 Delkonklusion – Analysedel 2 

I analysedel 1 blev Københavns brand identity som en LGBT-venlig by identificeret i tre 

hovedbudskaber: 1. Københavns åbne og tolerante befolkning, 2. byens attraktive LGBT-miljø og 

natteliv og 3. byen som hovedstad i det LGBT-venlige Danmark. Disse tre budskaber ligger til grund for 

analysedel 2, hvori de holdes op imod det brand image, der udtrykkes gennem data fra interviews med 

tre eksperter fra det københavnske LGBT-miljø. Ved at sammenligne de to belyses det, hvorvidt brand 

identity stemmer overens med brand image, og andet spørgsmål i problemformuleringen besvares. 

Der var enighed om, at VisitCopenhagen langt hen ad vejen maler et retvisende billede af Københavns 

åbne og tolerante befolkning: Hovedstadens beboere er langt hen ad vejen imødekommende over for 

seksuelle minoriteter, og som LGBT-person kan man forvente at blive behandlet som enhver anden i 

byen og ”blende ind” med befolkningen. Derfor er der i København heller ikke, i modsætning til i mange 

andre byer i verden - et omfattende organiseret LGBT-miljø, da LGBT-personer her i højere grad indgår 

i sociale fællesskaber med den øvrige del af befolkningen. På trods af den høje grad af tolerance er mange 

LGBT-personer alligevel utrygge ved at gå hånd i hånd på gaden med en partner af samme køn; dette 

selvom LGBT-personer ikke i særlig høj grad behøver at frygte hate crimes i København, men snarere 

ofte er udsat for en mere ”skjult” form for diskrimination i deres hverdag i byen. 

Der var blandt repræsentanterne fra Københavns LGBT-miljø også enighed om, at LGBT-personer i 

København, og dermed i Danmark, har flere rettigheder og er mere ligestillede end mange andre steder 

i verden, og at København er landets mest tolerante by. Det officielle Danmark støtter LGBT-personers 

rettigheder, men det pointeres, at landets ambitioner i denne henseende er mindre, end de tidligere har 

været, og at Danmark ikke længere er et foregangsland på det LGBT-politiske område. Danmarks LGBT-

venlighed afhænger derfor af, hvilke lande, vi sammenlignes med.  
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VisitCopenhagens billede af Københavns attraktive LGBT-miljø- og natteliv kan til gengæld ikke 

genkendes blandt LGBT-miljøets repræsentanter. I modsætning til mange andre LGBT-destinationer har 

København ikke en ”gay village” eller et område i byen, hvis restaurationsbranche især er målrettet 

LGBT-personer, og dette manglende aspekt gør byen væsentligt mindre LGBT-venlig. Fraværet af en 

”gay village” er blandt andet et resultat af det ovenfor nævnte åbne københavnske samfund, hvor LGBT-

personer ”blender ind” med den øvrige befolkning, og deltager i det generelle kultur- og natteliv. 

København bliver derfor i stedet ”one big gay village”, og dette har som konsekvens, at LGBT-personer 

mangler et sted i byen, hvor de kan ”høre til”, og ikke repræsenterer et mindretal.  

Til slut påpeges det desuden, at Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig 

by, som den gennemføres på hjemmesiden VisitCopenhagen, ikke betragtes som fuldstændig 

uproblematisk af repræsentanterne fra Københavns LGBT-miljø: Hjemmesidens fokus på DINKS frem 

for de øvrige medlemmer af LGBT-miljøet, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem en hyppig 

brug af ordene ”gay” og ”homosexual” frem for ”LGBT”, og gennem en overrepræsentation af mænd 

på temasidens billed- og videomateriale, kritiseres for at være en ukorrekt afspejling af segmentet og imod 

LGBT-miljøets interesser. At LGBT-personer ikke fremgår af VisitCopenhagens øvrige indhold fremstår 

også som problematisk, da dette ikke afspejler den progressivitet, som byen ellers repræsenterer, og 

sender modstridende signaler om byens reelle LGBT-venlighed. Disse faktorer spiller, foruden de 

budskaber, der sendes gennem temaartiklens indhold, også en rolle i budskabet om Københavns brand 

identity som en LGBT-venlig by. Alligevel kan byen leve op til det generelle billede af en tolerant og åben 

by, der tegnes på LGBT-temasiden på VisitCopenhagen, og det understreges, at brandingen af byen ved 

hjælp af LGBT-temaet ikke i sig selv er problematisk. 

7.3 Diskussion 

Gennem ovenstående analyse er det vist, at VisitCopenhagens budskab om Københavns LGBT-

venlighed langt hen ad vejen kan genkedes af repræsentanter fra byens LGBT-miljø. Analysens resultater 

har givet anledning til en række overvejelser om Danmarks og Københavns LGBT-venlighed, og om 

hvad begrebet LGBT-venlighed indebærer. I det følgende vil disse blive diskuteret.  
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7.3.1 Hvad vil det sige at være LGBT-venlig? 

I VisitCopenhagens temartikel ”LGBT Copenhagen” lægges der særlig stort vægt på københavnernes 

åbenhed og tolerance over for seksuelle minoriteter, og på at der her findes mange love, der ligestiller 

LGBT-personer med den øvrige befolkning. Dermed kommer Københavns LGBT-venlighed i høj grad 

til at være et udtryk for byens status som et fristed, hvor man som LGBT-person ikke skiller sig ud fra 

mængden eller behandles anderledes end andre; her er man som LGBT-person en del af flertallet, lige 

som alle andre.  

Ikke desto mindre bragte respondenterne meget hurtigt Københavns manglende ”fysiske” LGBT-miljø, 

i form af især natteliv og ”gay villages” på banen, når samtalen faldt på byens LGBT-venlighed. Som Lars 

Henriksen fra Copenhagen Pride selv udtrykker det på s. 53 om Lonely Planets udnævnelse af 

København som verdens mest homo-venlige sted: "Hvad er det egentligt så, folk fascineres af, når vi nu 

ikke har alle de her ting?" (Lars Henriksen, Bilag C.2) Alle respondenter lægger altså stor vægt på særlige 

tilbud til LGBT-segmentet som en vigtig del af en bys appel til LGBT-personer og dermed dens LGBT-

venlighed. Som flere af respondenterne også selv påpeger, bunder meget af Københavns mangel på 

sådanne tilbud i, at LGBT-personer her i høj grad kan indgå i det øvrige kultur- og natteliv, og at der 

derfor ikke er behov for mange særlige tilbud henvendt til segmentet. Alligevel efterlyses disse tilbud til 

LGBT-personer i høj grad af samtlige informanter. Ikke for at kunne feste i tryghed, afskåret fra byens 

øvrige befolkning, som det sandsynligvis kan være nødvendigt i andre af verdens storbyer, men fordi 

LGBT-personer, på trods af deres inklusion i den øvrige befolkning, stadig har brug for at holde sammen 

og socialisere med ligesindede. Der ligger dermed en modstrid i, at Københavns LGBT-venlighed har 

resulteret i, at byen ikke har ”noget at tilbyde” LGBT-personer. Selvom der stadig er lang vej igen, før 

LGBT-personer slet ikke behøver at frygte hate crimes og diskrimination, kan nævnte modstrid signalere, 

at LGBT-venligheden i byen, i denne henseende, har ”sejret sig ihjel”. 

7.3.2 Købehavns eller Danmarks LGBT-venlighed? 

Selvom de to er forsøgt adskilt i opbygningen af analysen, bliver grænsen mellem hvilke egenskaber, 

hvilken adfærd og hvilke holdninger der er specifikke for København og københavnerne, og hvilke der 

repræsenterer Danmark og danskerne ofte sløret i interviewene med de fire informanter. Dette er 

forventeligt, da de to aspekter ikke altid kan adskilles let. Danmark indførte registreret partnerskab, men 

det var i København, det første homoseksuelle par blev viet. Københavnernes liberale holdninger er 

blandt andet et udtryk for det generelle danske frisind, og København er en LGBT-venlig by blandt andet 



 67 

fordi Danmark har en LGBT-venlig lovgivning, som gælder i hovedstaden såvel som andre steder i landet. 

København er hovedstad og den største by i Danmark, og som Henrik Thierlein fra Wonderful 

Copenhagen fortæller på s. 42, er det en verdenstrend, at storbyernes mere tolerante atmosfære tiltrækker 

minoriteter, og at København derfor ofte i både danske og udenlandske øjne bliver ”kronen på værket” 

og et billede på Danmarks høje niveau af tolerance og åbenhed over for LGBT-personer. 

7.3.3 Alt er relativt 

Som det fremgår af analysen, føler ikke alle LGBT-personer sig trygge ved at gå hånd i hånd med deres 

partner af samme køn på gaden, og København kan ikke tilbyde meget LGBT-specifikt kulturliv. Dette 

er blot nogle årsager til, at der stadig kan gøres meget for at fremme LGBT-segmentets interesser i 

København. Men findes der et sted i verden, der er 100 % LGBT-venligt? Selvom nogle lande har 

overhalet Danmark som foregangsland på området, kan intet land se sig fri for diskrimination mod 

LGBT-personer. Dette forklarer, hvorfor alle respondenter måler Danmarks og Københavns LGBT-

venlighed ved at holde dem op mod andre lande og byers tolerance og accept, og bedømmer 

københavnernes åbenhed ud fra en sammenligning med øvrige danske og europæiske byers befolkning. 

Når Michael Kjeldsen fra LGBT Danmark på s. 58 udtaler at ”vi er i hvert fald bedre end mange af de 

mellemøstlige lande som Iran og dernede... Så det skal vi jo sætte stor pris på” (Michael Kjeldsen, Bilag 

C.3), viser dette i højeste grad, at alt er relativt, og at Danmarks og Københavns LGBT-venlighed 

afhænger af, hvilket perspektiv man anlægger på emnet. At København overhoved kan brandes på 

LGBT-venlighed, og at denne egenskab dermed kan anvendes til at differentiere byen fra andre byer, 

understreger desuden at LGBT-venlighed netop er en kvalitet, mange andre byer ikke besidder.  
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8. Konklusion 

Denne afhandling tager afsæt i en undren over, hvorfor Wonderful Copenhagen brander København 

som en LGBT-venlig destination til den lille målgruppe, som LGBT-personer repræsenterer, og at dette 

billede af København tilsyneladende ikke harmonerer med de mange historier om vold og diskrimination 

mod LGBT-personer, der bringes i de danske medier. Formålet med undersøgelsen er todelt:  

Først at undersøge de bagvedliggende årsager til, at Wonderful Copenhagen har valgt at brande byen 

målrettet en seksuel minoritet, og hvordan denne branding udformes på hjemmesiden VisitCopenhagen. 

Herefter at holde den brand identity af København som en LGBT-venlig by, der herigennem udtrykkes, 

op imod det brand image af byens faktiske LGBT-venlighed, sådan som LGBT-personer i København 

oplever den: Kan København leve op til det billede af LGBT-venlighed, der males på VisitCopenhagen? 

Undersøgelsen tager afsæt i teori om place- og destination branding, der sætter Wonderful Copenhagens 

branding af København ind i en større kontekst, og danner rammen for at kunne anvende teori om brand 

identity vs. brand image til at undersøge brandet ”LGBT-København”. Undersøgelsens første del bygger 

på data indsamlet på hjemmesiden VisitCopenhagen og et interview med en repræsentant fra Wonderful 

Copenhagen. Undersøgelsens anden del bygger på tre dybdegående ”ekspertinterviews” med 

repræsentanter fra Københavns LGBT-miljø. Gennem analyse af den indsamlede data er følgende svar 

på afhandlingens problemformulering opnået: 

Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig destination 

Det LGBT-venlige København har i mere end 10 år været en af Wonderful Copenhagens fem 

kernefortællinger om byen, og dermed et af organisationens primære fokusområder. På hjemmesiden 

VisitCopenhagen har hver kernefortælling en temaside dedikeret til fortællingens emne, og på temasiden 

”LGBT Copenhagen” kan potentielle LGBT-turister blandt meget andet indhold finde en kort 

introduktionsartikel til det LGBT-venlige København, hvori tre hovedbudskaber er identificeret: 1. 

Københavns åbne og tolerante befolkning, 2. byens attraktive LGBT-miljø og natteliv og 3. byen som 

hovedstad i det LGBT-venlige Danmark. Disse tre budskaber er vurderet som repræsentative for den 

brand identity, Wonderful Copenhagen kommunikerer om det LGBT-venlige København, og de ligger 

dermed til grund for den efterfølgende sammenligning med Københavns brand image.  
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Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig destination bygger på flere 

vurderinger af fordelene ved at målrette kommunikationen mod netop LGBT-segmentet: Som primær 

årsag ønsker organisationen at tiltrække de såkaldte DINKS, der med et større forbrug end den 

gennemsnitlige turist skaber omsætning og vækst i byen. Fortællingen om det LGBT-venlige København 

er dog også medvirkende til at differentiere København fra konkurrerende storbyer i potentielle turisters 

øjne, og bygger, ifølge Wonderful Copenhagen, på sandheden om byens tolerance over for seksuelle 

minoriteter og byens historie som hovedstad i LGBT-foregangslandet Danmark. LGBT-venlighed er dog 

først og fremmest et brand, som København har gjort til sig eget i Danmark, og byen tiltrækker 

herigennem blandt andet mange homoseksuelle fra ind- og udland, der ønsker at gifte sig på det rådhus, 

hvor verdens første registrerede partnerskab blev indgået. Desuden appellerer Wonderful Copenhagens 

øvrige fire kernefortællinger også i høj grad til netop de såkaldte DINKS, og fortællingen om LGBT-

København passer dermed godt ind i den samlede historie om byen. De fem kernefortællinger tilsammen 

sender yderligere et meget attraktivt signal om byens værdier til de øvrige målgrupper, Wonderful 

Copenhagen ønsker at tiltrække; et signal om at København er en moderne, åbensindet og kreativ storby. 

Med fortællingen om det LGBT-venlige København brander Wonderful Copenhagen dermed byen til 

LGBT-personer, men også med LGBT-personer.  

Er København en LGBT-venlig by? 

Kan København så leve op til billedet af den LGBT-venlige by, der males på VisitCopenhagen? Ja, men 

kun til en hvis grad. Temasiden ”LGBT Copenhagen” kommunikerer som nævnt Københavns brand 

identity som en LGBT-venlig destination gennem tre hovedbudskaber, og det kan konkluderes, at der er 

”gaps” mellem denne og Københavns tilsvarende brand image, udtrykt af repræsentanterne fra 

Københavns LGBT-miljø, idet der kun i to ud af tre tilfælde er overensstemmelse mellem de to: 

VisitCopenhagen maler langt hen ad vejen et retvisende billede af Københavns befolkning som et åbent 

og tolerant folkefærd: Her er en stor imødekommenhed over for LGBT-personer, hate crimes er meget 

sjældne og seksuelle minoriteter kan som udgangspunkt ”blende ind” med den øvrige befolkning, og 

forvente at blive behandlet som enhver anden i byen. Dette betyder blandt andet, at LGBT-personer i 

høj grad indgår i sociale fællesskaber med de øvrige københavnere, og at der derfor ikke er det samme 

behov for et organiseret socialt og aktivt LGBT-miljø i København, som der er i andre lande. 
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Budskabet om København som hovedstad i det LGBT-venlige København kan også genkendes i 

Københavns LGBT-miljø: København er, i kraft af at være landets største by og hovedstad, den mest 

åbne og tolerante by i Danmark, men i hele landet er LGBT-personer mere ligestillede og har flere 

rettigheder end i mange andre steder i verden. Selvom det officielle Danmark støtter LGBT-personers 

rettigheder, er landets ambitioner på det LGBT-politiske område ikke så høje, som de har været tidligere, 

og Danmark er derfor ikke længe foregangsland på området. Dette betyder, at landets LGBT-venlighed 

må bedømmes i sammenligning med andre, somme tider mere progressive lande på området.  

Grænsen mellem hvad der definerer Danmarks eller specifikt Københavns LGBT-venlighed er dog 

flydende, og der lægges stor vægt på, at alt er relativt, når LGBT-venlighed skal bedømmes. At 

Københavns LGBT-venlighed kan benyttes som brand til at differentiere byen fra dens konkurrenter 

understreger blandt andet, at mange andre steder ikke har denne egenskab. 

På ét punkt er repræsentanterne fra Københavns LGBT-miljø dog ikke i tvivl om, at byen ikke lever op 

til beskrivelsen på VisitCopenhagen: Københavns LGBT-miljø- og natteliv er langt fra så attraktivt som 

i mange af de konkurrerende LGBT-destinationer, blandt andet fordi København ikke har en ”gay 

village” eller tilsvarende særligt LGBT-venligt område i byen. København er, blandt andet som 

konsekvens af at være en åben og tolerant by, i stedet ”one big gay village”, hvor LGBT-personer kan 

deltage i det generelle kultur- og natteliv med byens øvrige befolkning. Men et festligt LGBT-specifikt 

miljø har stor betydning for en bys LGBT-venlighed, og netop fraværet af en ”gay village” betyder, at 

der ikke findes et sted i byen, hvor LGBT-personer er i flertal og kan føle, at de ”hører til”. Dermed 

ligger der en modstrid i, at Københavns LGBT-venlighed - i form af en inklusion af LGBT-personer i 

hovedstadens generelle byliv – betyder, at der ikke findes mange særlige tilbud til segmentet, og at byen 

dermed betragtes som mindre LGBT-venlig.  

Det påpeges yderligere, at brandingen af Københavns LGBT-venlighed på VisitCopenhagen 

gennemføres på en sådan måde, at den ikke afspejler den progressivitet, som byen ellers repræsenterer: 

Gennem hyppig brug af ordene ”gay” og ”homosexual” frem for ”LGBT”, gennem en 

overrepræsentation af mænd på sidens generelle LGBT-indhold og gennem en manglende repræsentation 

af LGBT-personer i sidens øvrige materiale afspejles segmentets store diversitet ikke i tilstrækkelig grad. 

Den brand identity af København som en primært homo-venlig by, der udtrykkes igennem 

VisitCopenhagen, harmornerer altså ikke med Københavns brand image, som ifølge LGBT-miljøet 

indebærer en generelt progressivitet og inklusion af alle LGBT-segmentets ”bogstaver”. 
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Ifølge repræsentanter fra Københavns LGBT-miljø kan København altså i forholdsvis høj grad leve op 

til det billede af en LGBT-venlig by, der tegnes på hjemmesiden VisitCopenhagen: Københavnerne er 

åbne og imødekommende over for LGBT-personer, og som hovedstad og største by i Danmark er 

LGBT-personer bedre stillet end i mange andre byer og lande i verden. Byen er dog mere progressiv og 

inkluderende over for alle ”bogstaver” i LGBT-segmentet, end blandt andet VisitCopenhagens ordlyd 

signalerer. Københavns LGBT-miljø og særligt -natteliv kan dog ikke leve op til beskrivelsen af en 

”legeplads” for LGBT-personer, blandt andet på grund af fraværet af en ”gay village”. LGBT-turister, 

der påtænker at rejse til København, kan altså ifølge repræsentanter fra byens LGBT-miljø trygt tage af 

sted; København er et godt sted for LGBT-personer at opholde sig og leve i, blot ikke at feste i. 
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Bilag A – Temaartiklen ”LGBT Copenhagen” 
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Bilag B – Interviewguides 

B.1 Interviewguide: Interview med Henrik Thierlein, International 

Press Officer hos Wonderful Copenhagen 

De fem kerneværdier 

VisitCopenhagen hjemmeside, som er drevet af WoCo, og som er målrettet danske og internationale 

turister og besøgende, har fem temaer, fem kerneværdier, som der lægges vægt på i formidlingen af 

København: Design og Arkitektur, Det Danske Køkken, Det Bæredygtige København, Eventyrlige 

København og LGBT-København. 

1. Hvorfor har WoCo valgt at have fem kerneværdier? 

2. Hvornår blev de valgt? 

3. Hvilke værdier blev fravalgt?  

4. Hvorfor? 

Kerneværdien LGBT-København 

Den adskiller sig meget fra de andre. Hvor de andre dækker bredt, handler dette om en seksuel 

minoritet. 

5. Hvorfor har WoCo valgt denne som én af de fem kerneværdier? 

6. Hvem er målgruppen/målgrupperne? 

7. Hvorfor vil I ramme den/dem? 

8. Hvilket signal sender det, at LGBT er en af de fem kerneværdier? 

9. Kan man sige at LGBT-København kerneværdier har to funktioner: At ramme en målgruppe 

og samtidigt hermed at sende et signal om Københavns moderne, åbne, tolerante og frisindede 

natur? Altså at man brander sig til LGBT-segmentet og med LGBT-segmentet. 

WoCos LGBT-relaterede arbejde 

På hjemmesiden VisitCopenhagen skriver WoCo, at 
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“Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people, and the capital city has long been a playground for both 

gay Danes and tourists. Here you can be free, open and most of all yourself.” 

 

Generelt er der fokus på LGBT-området på hjemmesiden, hvor der også er et afsnit om Destination 

Weddings og bl.a. en historie om udenlandske Clay og Jonathan, der blev gift i København. 

10. Hvor længe har WoCo haft fokus på LGBT-København generelt? 

11. Hvorfor driver WoCo facebooksiden Gay Copenhagen (3604 synes godt om)? 

12. Har WoCo andre LGBT-initiativer? Gør I andet for at få budskabet ud? 

13. Samarbejder WoCo med LGBT-organisationer mm. eller Københavns kommune mm. om eks. 

kampagner? 

14. Ved du, om det har virket at fokusere branding/markedsføring mod udenlandske LGBT’ere? 

Er der nogle tal på det? Hvad tror du? 

15. Har WoCo planer om andre/flere LGBT-relaterede initiativer i fremtiden? 

 

Det er ikke lykkedes mig at finde ét ord om LGBT på eks. VisitDenmarks hjemmeside. Meget af 

Københavns LGBT-venlighed handler jo om ligestilling i lovgivningen, som er fælles for hele landet.  

16. Samarbejder WoCo ikke med Visit Denmark om at brande landet som LGBT-venligt? 

Om Københavns brand som LGBT-venlig by generelt 

Københavner er ikke ene om at være kendt ude i verden som LGBT-venlig. 

17. Hvordan adskiller Københavns brand sig fra eks. Stockholms, Oslos og Amsterdams?  

18. Er der andre byer i Europa, du ville kalde konkurrenter til København på LGBT-

venlighedsområdet? 

19. Hvordan forsøger WoCo at adskille Københavns LGBT-brand fra konkurrenternes? 

20. I din bedste professionelle mening, har København et image ude i verden som en LGBT-venlig 

by?  

21. Lever byen op til det, WoCo siger den er? Hvorfor ja/nej? 

22. Hvad med i din personlige mening? 
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B.2 Interviewguide: Interview med Lars Henriksen, forperson for 

Copenhagen Pride 

Om Copenhagen Pride-eventen 

Wonderful Copenhagen har markedsført byen til LGBT-segmentet i 10-15 år, men det er af logiske 

grunde ikke muligt at måle, om antallet af LGBT-turister er steget i byen i den periode. Derfor er jeg 

nysgerrig på din opfattelse. 

1. Deltager der mange udenlandske LGBT’ere i Priden (sommerevents)? 

2. Hvad med danskere fra andre byer end København? 

3. Oplever I at der kommer flere udenlandske LGBT’ere til byen i forbindelse med de store profil 

events i byen, som eks. Priden i august, eller MIX? 

4. Hvor kommer de fra? 

5. Hvad siger de om festen?  

6. Hvad siger de om København, sådan generelt? 

7. Hvordan adskiller Priden i København sig fra prider i andre lande? 

Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig by 

8. Har han besøgt VisitCopenhagen-sitet? 

Vise udklip, måske også videoklip fra VisitCopenhagens undersite “LGBT København”. 

VisitCopenhagen er drevet af WoCo. 

● “Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people, and the capital city has long been a playground 

for both gay Danes and tourists. Here you can be free, open and most of all yourself.”  

● “Members of the LGBT community tend to mix more freely here than in som any other large cities around the 

world.” 

● “In many cases, being gay, bisexual or lesbian is not even worth mentioning, just like you would not make a big 

deal out of being heterosexual.” 

● “The official Denmark is in great support of LGBT and human rights.” 

 

9. Mener du at byen lever op til det, WoCo siger den er?  

10. Hvorfor? / Hvorfor ikke? eller Hvor gør den? / hvor gør den ikke? 
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a. Er det befolkningen, kulturen eller politikken, der er/ikke er LGBT-venlig? 

11. Hvad kunne København helt generelt (eks. Kommunen og andre større aktører) gøre for at 

København blev en mere LGBT-venlig by? 

København i sammenligning med andre storbyer 

12. Hvilke byer i Europa betragter du som konkurrenter til København når det drejer sig om at 

tiltrække LGBT-turister fra ind/udland? Hvad med i Norden? 

13. Mener du at København har et LGBT-venligt image ude i verden? 

14. Er København mere LGBT-venlig end andre byer her i landet?  

Kerneværdien og markedsføringen af LGBT København 

VisitCopenhagen markedsfører bl.a. byen gennem fem kernefortællinger eller hovedbudskaber om 

byen: Dansk gastronomi, Det eventyrlige København (royalt, museer…), Det grønne København, 

Dansk Arkitektur og Design og så LGBT København. Når man ser de fem som en helhed, skiller 

LGBT- København sig ud. De andre er generelle, den sidste er målrettet en seksuel minoritet. Derfor 

interessant.  

Når jeg nærstuderer markedsføringen, kan jeg ligesom spotte to måder at henvende sig til denne 

community på: En direkte, som gennem teksten vi så før og guides til det homoseksuelle miljø i byen, 

og en mere subtil og indirekte måde, som når man læser om København som en destination wedding 

bl.a. kan læse historier om Clay og Jonathan fra England og Leonid og Yuri fra Rusland, der blev viet i 

København. Den første, direkte markedsføring leder LGBT’ere mod steder, hvor der er et fællesskab 

med ligesindede. Den anden signalerer mere at de homoseksuelle er en del af helheden, de skiller sig 

ikke ud. 

15. Hvilken type markedsføring ville du umiddelbart vurdere er mest effektiv? 

16. Hvilken synes du personligt bedst om? 

17. Appellerer de to typer af markedsføring til forskellige segmenter inden for LGBT-verdenen? 

18. Ville det være ideelt hvis byen blot havde et uofficielt ry som LGBT-venlig, uden at det 

markereders i markedsføringen? Ligesom omtaler af restauranter, museer mm. ikke er målrettet 

et særligt seksuelt segment, men også er målrettet LGBT’ere?  

a. Ville det virke i dag? 
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Signalværdien af budskabet 

19. Hvilket signal mener du, det sender til ikke-LGBT’ere om København, at LGBT er en af 

WoCos fem kernefortællinger? 

 

Man kan på en måde sige at der markedsføres til LGBT’ere og med LGBT’ere. København bliver gjort 

mere spændende, mere farverig. 

20. Hvad tænker du om den måde, LGBT-København bruges på her?  

Fokus på mandlige homoseksuelle 

21. Er det “skadeligt” for jeres arbejde, at der fokuseres så meget på én type i markedsføringen, den 

unge, hvide homoseksuelle mand?  

22. Er nogle typer fra LGBT-miljøet “mere velkomne” end andre i København, generelt? Er nogle 

mere accepterede i samfundet end andre? 

WoCos arbejde generelt 

WoCo er en erhvervsdrivende fond, de får offentlig støtte. Så deres arbejde er politisk, men har et 

økonomisk sigte: At tiltrække turister til København, som skal bruge penge og skabe vækst. Når de 

inviterer LGBT’ere til at besøge København som turister, er det en offentlige invitation. De 

markedsfører ikke København for at styrke LGBT-rettigheder, men fordi LGBT’ere er en købedygtig 

målgruppe. 

23. Hvad tænker Lars om den indsats, WoCo gør for at tiltrække LGBT’ere til København og for at 

tiltrække udenlandske gay mediers opmærksomhed? 

24. Hvad burde de gøre anderledes? 

25. WoCo som drivkraft bag LGBT-netværk.  

26. Samarbejder I med WoCo?  

27. Om hvad? Hvordan fungerer det? 

28. WoCo driver facebooksiden Gay Copenhagen (36000 likes). Hvorfor ikke jer eller LGBT 

Danmark, for eksempel? 
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B.3 Interviewguide: Interview med Michael Kjeldsen, 

bestyrelsesmedlem i LGBT Danmark 

Danmark i sammenligning med andre lande 

1. Danmark bliver generelt set ude i verdenen betragtet som et LGBT-venligt land. På hvilke 

punkter rent politisk/juridisk er vi længst fremme, og hvor halter vi efter andre lande? 

2. Er danskerne mere åbne og tolerante end i andre lande? 

3. Hvad kan det skyldes?  

4. Befolkningsopbakning: Hvem i befolkningen bakker mest op? Hvilke segmenter? 

5. Hvilke former for diskrimination er de mest udbredte, LGBT-personer oplever i 

Danmark/København? 

6. Jeg kan se, at det er svært at få statistik på hate crimes mm. Hvad er Michaels 

vurdering/indtryk, er der mere eller mindre af det i Danmark/København? 

Wonderful Copenhagens branding af København som en LGBT-venlig by 

7. Har han besøgt VisitCopenhagen-sitet? 

VisitCopenhagen er drevet af WoCo. Findes på dansk og engelsk. 

Vise udklip, måske også videoklip (stemningsbilleder og tekst om København) fra VisitCopenhagens 

undersite “LGBT København”.  

 

Om Københavnerne: 

● “Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people.” 

● “Attitudes towards gays, lesbians, bisexuals and transgendered persons are liberal and open-minded.” 

● “In many cases, being gay, bisexual or lesbian is not even worth mentioning, just like you would not make a big 

deal out of being heterosexual.” 

8. Hvad tænker Michael om disse statements? Er han enig? 

 

Om at være LGBT-person i København 

● “Members of the LGBT community tend to mix more freely here than in so many other large cities around the 

world.” 
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● “Here you can be free, open and most of all yourself.” 

● “Welcome to Copenhagen, where being yourself is not a crime.” 

9. Hvad tænker Michael om disse statements? Er han enig? 

 

Om København og det danske samfund 

● “Many politicians, stand-up comedians, DJ’s and artists are openly gay, and more often than not, they are 

praised for being role-models for young members of the LGBT community.” 

● “The official Denmark is in great support of LGBT and human rights.” 

● “Intolerance, homophobia and hate crimes regrettably do occur, but they are frowned upon by the general public, 

and the Danish police takes reports of hate crimes seriously and will prosecute offenders.” 

10. Hvad tænker Michael om disse statements? Er han enig? 

11. Hvilke af de sætninger i teksten, vil du vurdere er mindst / mest korrekte? 

12. Generelt: Mener Michael at byen lever op til det (meste), WoCo siger den er?  

Hvorfor? / Hvorfor ikke? eller Hvor gør den? / Hvor gør den ikke? 

a. Er det befolkningen, kulturen, politikken eller noget helt tredje, der er/ikke er LGBT-

venlig? 

13. Hvad kunne København helt generelt (eks. Kommunen eller andre større aktører) gøre for at 

København blev en mere LGBT-venlig by? 

Kerneværdien og markedsføringen af LGBT København 

VisitCopenhagen markedsfører bl.a. byen gennem fem kernefortællinger eller hovedbudskaber om 

byen: Dansk gastronomi, Det eventyrlige København (royalt, museer…), Det grønne København, 

Dansk Arkitektur og Design og så LGBT København. Når man ser de fem som en helhed, skiller 

LGBT- København sig ud. De andre er generelle, den sidste er målrettet en seksuel minoritet. Derfor 

er den interessant.  

Når jeg nærstuderer markedsføringen, kan jeg ligesom spotte to måder at henvende sig til denne 

community på: En direkte, som gennem video og teksten vi så før og guides til det homoseksuelle miljø 

i byen, og så en mere subtil og indirekte måde, som når man læser om København som en destination 

wedding. Her kan man bl.a. andre historier læse om Clay og Jonathan fra England og Leonid og Yuri 

fra Rusland, der blev viet i København. Den første, direkte markedsføring leder LGBT’ere mod steder, 

hvor der er et fællesskab med ligesindede. Den anden signalerer mere at de homoseksuelle er en del af 

helheden, de skiller sig ikke ud. 
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13. Hvilken type markedsføring ville du umiddelbart vurdere er mest effektiv? 

14. (Hvilken synes du bedst om?) 

15. Appellerer de to typer af markedsføring til forskellige segmenter inden for LGBT-verdenen? 

16. Ville det være ideelt hvis byen blot havde et uofficielt ry som LGBT-venlig, uden at det 

markeres direkte i markedsføringen? Ligesom omtaler af restauranter, museer mm. ikke er 

målrettet et særligt seksuelt segment, men også er målrettet LGBT’ere?  

a. Ville det virke i dag? 

Signalværdien af budskabet 

17. Hvilket signal mener du, det sender til ikke-LGBT’ere om København, at LGBT er en af 

WoCos fem kernefortællinger? 

 

Man kan på en måde sige at der markedsføres til LGBT’ere og med LGBT’ere. København bliver gjort 

mere spændende, mere farverig. 

18. Hvad tænker du om den måde, LGBT-København bruges på her? 

København i sammenligning med andre storbyer 

19. Er København mere LGBT-venlig end andre byer her i landet?  

20. Hvilke andre byer i Danmark er kendt som LGBT-venlige? 

21. Hvilke byer i Europa betragter du som konkurrenter til København når det drejer sig om at 

tiltrække LGBT-turister fra ind/udland? Hvorfor? 

22. Hvad med i Norden? 

23. Mener du at København har et LGBT-venligt image i Danmark? Ude i verden? Hvorfor? 

24. Har København altid haft det? 

25. Har Michael erfaring med udlændinges oplevelser i København? Er de gode eller dårlige? 

26. Har LGBT Danmark nogle tal på, hvor mange danske og udenlandske LGBT-personer, der 

kommer til København? Hvorfor? 

Fokus på mandlige homoseksuelle 

27. Hvad tænker Michael om ordvalg mm. i WoCos tekst? 
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28. Er det “skadeligt” for jeres arbejde, at der fokuseres så meget på én type i markedsføringen, den 

unge, hvide homoseksuelle mand? 

29. Er nogle typer fra LGBT-miljøet ”mere velkomne” end andre i København, generelt? Er nogle 

mere accepterede i samfundet end andre? 

WoCos arbejde generelt 

WoCo er en erhvervsdrivende fond, de får offentlig støtte. Så deres arbejde er politisk, men har et 

økonomisk sigte: At tiltrække turister til København, som skal bruge penge og skabe vækst.  

30. Samarbejder i med WoCo? (Det LGBT-netværk, Henrik Thierlein fortalte om (for det meste 

organisationer i Rainbow Denmark)) 

31. Om hvad? Hvordan fungerer det? 

32. WoCo driver facebooksiden Gay Copenhagen (36000 likes). Hvorfor ikke jer eller Copenhagen 

Pride, for eksempel? 

33. Hvad tænker Michael om den indsats, WoCo gør for at tiltrække LGBT’ere til København og 

for at tiltrække udenlandske gay mediers opmærksomhed? 

34. Hvad burde de gøre anderledes? 

35. WoCo som drivkraft bag LGBT-netværk. Skal det være dem? 
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B.4 Interviewguide: Interview med Shahar Silbershatz, medarrangør 

af gruppen LGBTs in Copenhagen 

Shahar 

1. Where are you from? 

2. How long have you lived in Denmark? 

3. Have you lived in other countries? 

The meetups 

4. How long has it existed? 

5. How often do you meet? 

6. What do you do – activities, events… 

7. How many participate on average in a meetup? (Group counts 345 members online) 

8. Do you know any other groups like yours?  

9. Is yours the largest in Copenhagen? 

10. How long have you been an administrator/organizer? 

11. Why have these meetups? Why is it necessary to meet with other international LGBTs in 

Copenhagen?  

a. Why not meet with Danish LGBTs? (Do they feel like outsiders? Different? Not 

welcomed in the Danish LGBT community?) 

The participants 

12. Where do they come from? 

○ Europe/non- Europe? 

○ Countries with high/low level of acceptance and equality for LGBT-people? 

13. How old are they? 

14. What do they do in Copenhagen? Work, study, visit as tourist or something else? 

15. How long do they stay in Copenhagen? What is the shortest/longest someone has been in 

Copenhagen, that you’ve met though the meetups? 
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16. Do the participant list include both L’s, G’s, B’s and T’s? 

Wonderful Copenhagen / VisitCopenhagen 

Wonderful Copenhagen is Greater Copenhagen’s official tourism/destination management 

organisation. Among many other projects, they run the site VisitCopenhagen, the official “visit”-site for 

Copenhagen in both Danish and English, targeted at both Danes and foreigners visiting or planning to 

visit the city. Here, they focus on five “core stories” (kernefortællinger), which I will come back to. One 

of the stories is “LGBT Copenhagen”. 

17. Has he seen the website? 

 

Show print of site with presentation of the story ‘LGBT Copenhagen’. 

There is also a video. 

 

About the Copenhageners: 

● “Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people.” 

● “Attitudes towards gays, lesbians, bisexuals and transgendered persons are liberal and open-minded.” 

● “In many cases, being gay, bisexual or lesbian is not even worth mentioning, just like you would not make a big 

deal out of being heterosexual.” 

 

18. Based on his own experiences and those of his fellow group members: What does he think of 

the statements? Does he agree? 

 

About being an LGBT-person in Copenhagen 

● “Members of the LGBT community tend to mix more freely here than in so many other large cities around the 

world.” 

● “Here you can be free, open and most of all yourself.” 

● “Welcome to Copenhagen, where being yourself is not a crime.” 

 

19. Based on his own experiences and those of his fellow group members: What does he think of 

the statements? Does he agree? 
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About Copenhagen and Danish society 

● “Many politicians, stand-up comedians, DJ’s and artists are openly gay, and more often than not, they are 

praised for being role-models for young members of the LGBT community.” 

● “The official Denmark is in great support of LGBT and human rights.” 

● “Intolerance, homophobia and hate crimes regrettably do occur, but they are frowned upon by the general public, 

and the Danish police takes reports of hate crimes seriously and will prosecute offenders.” 

 

20. Based on his own experiences and those of his fellow group members: What does he think of 

the statements? Does he agree? 

21. Which of the sentences, would you say, are the most/least correct? 

22. Generally speaking, would you say the city lives up to what is being said here? 

a. Why/Why not? How/how not? 

23. Could this be true also to any other city in Denmark? 

24. What could Copenhagen do to become more LGBT-friendly? 

 

Wonderful Copenhagen’s core stories and branding of Copenhagen 

VisitCopenhagen is branding the city through five core stories: Design and Architecture, The Danish 

cuisine, Sustainable Copenhagen, The Danish Fairy Tale and LGBT Copenhagen. 

LGBT Copenhagen stands out. The other four appeal to a general public and a very large target group, 

whereas the last is aimed at a sexual minority, which is why I decided to look into it in the first place.  

It appears that VisitCopenhagen is marketing Copenhagen to the LGBT community through two ways: 

A direct one with the text and the video, and an indirect, more subtle one, where the LGBT story is a 

part of a larger whole, for example Destination Weddings in Copenhagen, where you can read about 

British couple Clay and Jonathan or Russian couple Leonid and Yuri among many other things. 

 

25. Would you say that one type of marketing is more effective than the other here? 

26. Do the two types appeal to different segments in the LGBT community? 

 

Signalling value of the message 

27.  What signal about Copenhagen do you think it sends to non-LGBT readers, that LGBT is one 

of the five stories about Copenhagen shown on VisitCopenhagen? 

28. What do you think if the way LGBT Copenhagen is being used here? 
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Focus on male homosexuals 

 

29. What do you think of the wording in the texts? 

 

Copenhagen and Denmark compared to other cities and countries 

 

30. Are the Danes more open and tolerant than other people? Why? 

 

Experiences of international LGBT people in Copenhagen 

31. What picture of Denmark and Copenhagen did people in the group have before arriving? What 

did they expect? 

32. Did Copenhagen live up to what they expected? Why/Why not? 

33. Is there a difference between people’s views of living in Copenhagen based on where they are 

from (the country/culture of origin)? 

34. What is the best and the worst part of being LGBT in Copenhagen? 

35. Do you know people who travelled to Copenhagen to get married? 

 

Shahar’s professional opinion on all of it 

I know that you have a lot of knowledge about branding. I would like to know your professional 

opinion on this. 

36. Why do you think Wonderful Copenhagen has chosen to focus on the story of Copenhagen as 

an LGBT-friendly city? 

37. What do you think of the way Wonderful Copenhagen is branding Copenhagen on the city’s 

LGBT friendliness? 

a. Do you think it works? 

b. What target groups do you think it works on best? The LGBTs (directly) or non-

LGBTs getting an idea of liberal Copenhagen (indirectly)? 

c. Who do you think the story of LGBT Copenhagen might have a negative effect on? 

(What country, culture?) Why? 

38. How do you think Copenhagen’s brand differs from that of other Scandinavian capitals? And 

European capitals? 

39. Do you believe Copenhagen has an image out in the world as an LGBT-friendly city? 
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Bilag C - Interviewtransskriptioner 

C.1 Interview 1: Henrik Thierlein, Wonderful Copenhagen 

20. september 2016 

 

Fed skrift: Interviewer eller [forklarende kommentarer til læsning]  

Normal skrift: Shahar Silbershatz 

 

Tid angivet i [minutter:sekunder] fra lydfilen, hver gang respondenten begynder at svare på et 

nyt spørgsmål. 

 

Tallet i ( ) inden et spørgsmål refererer til spørgsmålets nummer i den tilsvarende 

interviewguide. 

 

 

- Vil du ikke til mikrofonen fortælle hvad du hedder, og hvad du laver? 

[00:21] Mit navn er Henrik Thierlein, og jeg sidder som international presseansvarlig med titlen 

International Press Officer i Wonderful Copenhagen, og har gjort det siden 1996 - 20 år - og bearbejder 

den internationale presse bedst muligt for at få det optimale ud af byen. 

 

- VisitCopenhagen, som er drevet af WoCo, den har fem temaer eller fem kerneværdier, som 

der lægges vægt på, når I formidler København til internationale, særligt, turister. Det er også 

de internationale turister, jeg hovedsageligt vil lægge vægt på. Og det er Design og Arkitektur, 

Det Danske Køkken, Det Bæredygtige København, Det Eventyrlige København og så LGBT-

København.  

(1.) Ved du, hvorfor København har valgt at have fem kerneværdier på den måde? 

[01:39] Vi har lavet dem ud fra, hvad det er for ting, vi gerne vil kendes for i København. Vi står jo i en 

kæmpe konkurrence med andre europæiske byer, og i det hele taget verdensbyer, om at tiltrække city 

break-segmentet. Og der har vi sat os ned og talt om hvilke værdier, vi vil tillægge København. Hvad er 

det, vi er kendt for? Hvad er det, vi gerne vil være kendt for? Og ude i verdenen har vi jo et meget stort 

navn inden for design, vi har det inden for gastronomi - i hvert fald fået det inden for gastronomi de 



 93 

sidste 10-15 år - vi har et meget stort ry som en LGBT-venlig destination qua også de love, vi har i 

Danmark, i forhold til så mange andre lande. Så derfor har det været meget naturligt at tage LGBT 

med, som også det der åbne samfund, som vi jo også er på mange måder. Ikke kun over for LGBT-

miljøet, men i det hele taget... Det er i hvert fald den måde, danskerne gerne ser sig selv. Det er så også 

qua mange af de love, vi har, som jo beskytter utroligt mange mindretal, deriblandt LGBT-segmentet. 

Og så har vi gennem tiderne set, at København har været utroligt populær blandt LGBT-rejsende. Især 

bøsser, har vi jo kunnet se, har brugt København som en city break-destination, både i forhold til 

shopping og clubbing. Og på den måde har vi, som så mange andre storbyer også... - jeg ved godt, det 

kommer senere sikkert [i interviewet] - men vi er jo ikke den eneste storby, der gør det her. Men vi 

har så valgt at tage det med, fordi det lå godt i tråd med de andre værdier, vi har. Også fordi især 

bøsserne inden for LGBT-segmentet lægger stor vægt på design, arkitektur, god mad, shopping... Og 

det er lige præcis det, som de andre kerneværdier repræsenterer. 

 

- Så de andre kerneværdier passer rigtig godt til LGBT-segmentet? 

De passer rigtig godt ind der, ja.  

 

(2.) Kan du huske, hvornår ca. I besluttede at have de her fem kerneværdier? 

[03:49] Vi har i hvert fald haft dem, og jeg kan ikke lige lægge hovedet på bloggen, men vi har i hvert 

fald haft dem de sidste 10 år. Hvis ikke 15. Jeg husker i hvert fald, at vi fik lavet vores første press 

features som hed "Gay Copenhagen" for i hvert fald 10-15 år siden. Dengang var der slet ikke var 

noget, der hed kernefortællinger, og vi havde heller ikke en facebookprofil, som vi har i dag, som 

hedder Gay Copenhagen. Det startede på presse-siden, at tiltrække LGBT-presse fra udlandet, og så 

siden hen er det blevet en af vores kernefortællinger. 

 

(3.) Kan du huske, om der var nogle andre kernefortællinger, der blev fravalgt? 

[04:43] Det var der ikke, fordi inden for de her forskellige kernefortællinger, der ligger utroligt mange 

af de andre... Vi havde ni kernefortællinger på et tidspunkt, og vi kogte dem ned til fem, men det gjorde 

ikke, at vi fravalgte, men det gjorde, at vi slog sammen, hvor vi måske før havde haft Design og 

Arkitektur, så slog vi dem sammen til Design & Arkitektur. Så havde vi en med Det Grønne 

København, der havde vi måske også Cyklernes København, Det Bæredygtige København, og det har 

vi slået sammen til én stor sustainability... og Green Copenhagen. Så har vi haft en med Det Royale... 
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- Ja? Det er vel en del af Det Eventyrlige, tænker jeg? 

Lige præcis. Så der har vi lagt den ind under. Og i Det Eventyrlige København, der indgår også mange 

af de her museer, vi har, blandt andet Parkmuseerne, Rosenborg Slot med kronjuvelerne, Kronborg 

Slot, som jo repræsenterer det historiske København. Så vi har cuttet kategorierne ned, men vi har ikke 

fjernet nogle som så, for de er bare blevet bredere. 

 

(6.) Hvem er den primære målgruppe for LGBT-København? 

[06:09] Den primære målgruppe af både bøsser og lesbiske, transkønnede og biseksuelle er helt klart 

bøsserne. Det er helt klart de mandlige homoseksuelle, som vi igennem utallige undersøgelser og 

rapporter - der er faktisk ikke lavet rapporter i Danmark om det her emne, de er kun lavet i Sverige og i 

USA, så vidt vi ved - og der er det de mandlige homoseksuelle, som er dem, man satser på. Fordi de har 

pr. tradition, større råderum økonomisk. En del af dem har fravalgt familier, selvom der findes utroligt 

mange regnbuefamilier nu, så er det helt klart de lesbiske, som har haft regnbuefamilierne indtil videre. 

Jeg vil ikke sige, de har haft patent på det, der er rigtig mange bøsser i dag, der også får det, og det er 

helt klart noget, vi skal arbejde med, hvorvidt at vi skal være meget ensidige over for bøsserne. Ingen 

tvivl om, at vi også som turistorganisation ser på, hvem der lægger pengene i byen. Det er det, vi er sat i 

verden for, at skabe arbejdspladser og øge hotelovernatningerne i byen. Det er det, vi som 

turistorganisation er sat i verden for, det er i hvert fald vores to primære grunde. Så man kan sige, vi har 

nok skelet til det, men hele det her Gay Copenhagen, som var det, vi startede med at kalde det, det har 

jo forplantet sig, fordi man havde jo ikke nogen viden førhen om transkønnede, man havde ikke så 

meget viden om lesbiske eller om biseksuelles købevaner. Og det er stadigvæk noget, der er meget, 

meget lidt viden om. Så jeg vil sige, vi er måske gået den nemme vej, men vi er i hvert fald i første 

omgang gået den sikre vej, og det er jo det her man kalder DINKS - Double Income No Kids. Og der 

er jo ingen tvivl om, at med de rettigheder, der bliver flere og flere af i verden, med både adoption og 

med insemination og regnbuefamilier, hvor lesbiske får børn med bøsser osv., der er ingen tvivl om, at 

det bliver anderledes med tiden. Men det er til gengæld også nogle familier, som jo vælger at rejse - 

mange gange måske på hvert sit tidspunkt, dvs. at moderen, altså den lesbiske, har barnet i 14 dage, og 

så kan bøsserne, altså fædrene, tage ud at rejse og omvendt, vice versa. Så der er ingen tvivl om, at det 

bliver spændende fremover at se udviklingen. 

 

 



 95 

(8.) Har I tænkt over, hvilket signal det sender, når en af VisitCopenhagens fem kerneværdier 

er LGBT-København? Har det også haft en indflydelse på det? Valget af LGBT-København 

som en af de fem kerneværdier - at det også sender et signal om byen? 

[09:20] Det sender i den grad et signal om byen. Det er et signal, vi er rigtig stolte af, og det er også et 

signal, som jeg synes, at mange af de andre turistgrupper må se som en utrolig force ved en by, at man 

faktisk vælger at satse på et generelt meget kreativt segment. Det viser at byen åbner op, og har rum til 

andre minoriteter - et kreativt miljø, som signalerer at København er en kreativ by på mange måder. Og 

det er jo også det, vi egentligt gerne vil. Vi vil gerne både være kendt for at være kreative og en by, hvor 

mange forskellige etniciteter og seksualiteter og forskellige grupper kommer til. Altså en metropol, der 

på alle mulige måder skaber grobund for spændende bymiljøer, som jo i de senere år man har set på 

Jægersborggade ude på Nørrebro, man har set Kødbyen på Vesterbro, Islands Brygge på Amager... Så 

det går virkelig godt i spænd med de andre grupper, vi har. Absolut. 

 

(9.) Så man kunne godt sige, at primært er den her kernefortælling for at tiltrække LGBT-

segmenter fra udlandet, men det har også en signalværdi i sig selv, at det er en 

kernefortælling? 

[10:56] Det er det, fordi de mennesker, vi ønsker at tiltrække til København, som netop er 

interesserede i det kulturelle, i design, arkitektur, shopping, gastronomi... - alle de der kernefortællinger - 

det er jo netop også nogle mennesker, som - som regel - er open-minded, og som sætter pris på de 

værdier. Og mange gange værdier, de desværre ikke finder i deres egne lande eller deres egne byer. Stort 

plus! 

 

-Ud over kernefortællingen LGBT-København, så er der også mange andre steder på 

hjemmesiden fokus på LGBT-området. Der er blandet andet det her afsnit om Destination 

Weddings, hvor der er en historie om Clay og Jonathan fra England, tror jeg, der blev gift i 

København. 

Fra USA, ja. 

 

(10.) Hvor længe har WoCo haft det her fokus på LGBT-København? En 10-15 år? 

[11:52] Lige præcis. Vi har haft fokus på det de sidste 10-15 år, og det gør jo også, når man viser 

København som en wedding-destination, at det faktisk er muligt at vise diversiteten i det - at det 

behøver jo ikke kun være Mr. & Mrs. Smith, som kommer til København og bliver gift. Og der 

kommer vi jo ind i hele rettighedsspørgsmålet også, at København var det første sted i verdenen, hvor 



 96 

det var muligt for mennesker af samme køn at gifte sig i 1989. Hele den del af det. Også fordi Danmark 

jo faktisk er et af de steder i Europa, hvis ikke i verdenen, hvor udenlandske par tager til for at blive 

gift. Det er ekstremt bureaukratisk i mange lande at blive gift som ikke-egne statsborgere. I Danmark 

har vi byer, som har en hel bryllups-industri: Rådhuset i Ebeltoft, rådhuset i Tønder - fordi det er så 

bureaukratisk i Tyskland, at man tager simpelthen over grænsen for at blive gift, to tyskere, eller man 

kommer to briter til København... Et meget celebert LGBT-bryllup var jo sidste år, 2015, da den 

amerikanske ambassadør Rufus Gifford og hans mand Stephen valgte at blive gift i København. Så to 

amerikanske statsborgere blev gift i København. Det er meget usædvanligt, at andre landes rådhuse 

lægger ”space” til, for det er jo en omkostning, betragter man det som. Men i København, der betragter 

vi det som PR. 

 

(11.) Så driver WoCo facebooksiden Gay Copenhagen. Hvordan kan det være, at det er WoCo 

der driver den? 

[13:43] Det gør vi, for det første fordi vi er "Copenhagen", og fordi vi har kernefortællingen 

Gay/LGBT. Men det skal så lige siges, at det var faktisk en facebookgruppe vi arvede fra VisitDenmark 

New York [VisitDenmarks markedskontor i New York] og det gjorde vi ca. for plus/minus fem år 

siden. Og de følte, at de lavede en facebookgruppe i New York, der hed Gay Copenhagen, det blev 

simpelthen for umuligt at administrere. Så derfor blev vi spurgt, om vi havde lyst til at overtage den. Og 

det havde vi. Jeg syntes, det lå rigtig godt op og ned af vores i forvejen LGBT-undersite, som hedder 

visitcopenhagen.com/LGBT. Så den tog vi med kyshånd til os, og vi har i dag lige under 5000 likes. 

Det lyder måske ikke voldsomt, men vi ser i perioder, hvor de store begivenheder i København, som 

for eksempel MIX Copenhagen - Gay and Lesbian Film Festival, Queer Festival i oktober måned - der 

ser vi et boom - hver gang, der går den op, og så er der også nogle der afmelder sig lidt, så boomer den 

igen omkring Priden i august måned. Så den valgte vi simpelthen at bruge som et supplement, fordi at 

hjemmesiden, den er meget statisk, den er meget fastlåst, der er en Gay Guide to Copenhagen - hvor 

kan du tage hen at spise og overnatte? Og så er der sådan nogle forskellige anekdoter omkring alle der 

her facts om København: I 2012 kunne man blive gift i kirken, og i 2009 kunne man adoptere sin 

partners børn, og alle sådan nogle fun facts, blandt andet også det her bryllup, du lige fortalte om, med 

Clay and Jonathan. Og vi har lavet en LGBT-video også, vi henviser til Rainbow Denmark og deres 

Gay Guide to København, som i øvrigt også ligger i Københavns Turistinformation, som LGBT-

turister kan tage med sig. Så vi bruger LGBT, Gay Copenhagen på facebook som supplement til ”hvad 

sker der i byen mens du er her som turist?”. 
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(12.) Ud over de ting, du lige har nævnt, har I andre LGBT-initiativer? Er der andet I gør, for at 

få budskabet ud? Jeg tænker på dit job, især... 

[16:08] Ja, for søren da! Vi har presseture, som kommer til København og regionen, som vi arrangerer i 

fint og tæt samarbejde med VisitDenmarks ni markedskontorer verden over. De visiterer og lokaliserer 

medierne, sender dem til mig, og så har jeg møder med de her LGBT-medier. Senest har vi lige haft 

Frankrigs største LGBT-medie, som hedder Têtu Magazine, i København. Vi havde fra Italien gay.it 

TV i København, hvor jeg laver sådan en Gay Copenhagen-tour, ligeså vel som man kan lave "in the 

footsteps of the Danish Girl" eller "in the footsteps of Hans Christian Andersen, så har jeg lavet en "in 

the footsteps of Gay Copenhagen" - jeg tager rundt og fortæller "fun facts" om København og viser de 

forskellige steder frem. På PR-benene, der inviterer vi journalister hertil for at skrive om destinationen, 

og det gjorde vi også i høj grad i forbindelse med World Outgames, som løb af stablen i 2019. Der 

inviterede vi pressegrupper herop i 2008 og 2009, og det samme vil vi gøre op til Happy Copenhagen i 

2021. Der vil vi invitere journalister herop i 2019 og 2020, op til legene. Så jo! 

 

(14.) Jeg ved ikke om der er nogle tal på det, men ved du, om det har virket? Alt det her 

markedsføring mod udenlandske LGBT'ere, har man målt på det? 

[17:59] Det kan desværre ikke rigtig måles på, fordi man jo af gode grunde ikke spørger folk om deres 

seksuelle observans, når de kommer. Men vi registrerer jo kun hotellernes overnatningstal, og det er jo 

noget, som Danmarks Statistik gør. 

 

- Og det går jo strygende. 

Det går strygende. Der er ingen tvivl om, at det er en af de destinationer, som jo kun er gået én vej, og 

det er op, i forhold til overnatningstal. Hvor nogle destinationer eller regioner i Danmark de stagnerer, 

så går Københavns tal op med vækster på 6-7 % om året i forhold til forgangne år. Men man kunne jo 

helt klart forestille sig - hvis man ønsker at undersøge det - så kunne man måske lave nogle rundspørger 

i forbindelse med store internationale events som Copenhagen Mix og Copenhagen Pride. Men vi har 

ikke gjort det endnu. 

 

(16.) Jeg har browset lidt rundt på VisitDenmarks hjemmeside. Og meget af Københavns 

LGBT-venlighed handler jo også, som du nævnte før, om lovgivning - at vi gjorde det muligt 

for homoseksuelle at gifte sig tidligt, at adoptere, insemination osv. Men på hele 

VisitDenmarks hjemmeside fandt jeg ikke ét eneste ord om LGBT. 

Var det VisitDenmarks hjemmeside?  
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- Ja. Nu sagde du før, at I samarbejder med deres internationale markedskontorer, men det er 

ikke noget, som de har fokus på, vel? Eller er det København, der har det brand for sig selv? 

[19:31] Ja, det er det. Det er absolut et Copenhagen-brand. Der er jo ikke nogen tvivl om, at LGBT'ere 

ikke er på samme måde accepteret i små samfund ude omkring i Danmark, som de er i hovedstaden. 

Og det er selvfølgelig en verdenstrend, at minoriteter - lige meget hvem de er - søger mod storbyerne. 

Det er helt klart København, som er trækplaster for LGBT-rejsende til Danmark, men jeg ved, Visit 

Denmark har en LGBT-hjemmeside, som forklarer med forskellige ting, bl.a. senest med The Danish 

Girl, og som henviser til Wonderful Copenhagens hjemmeside. Så de har en lille underside med det, 

men det er ikke på samme måde en kernefortælling, som det er for København. 

 

(17.) Så har jeg et par spørgsmål mere om Københavns brand ude i verdenen, generelt, som 

denne her LGBT-venlige by. Og nu så du spørgsmålet før og sagde, at det ville du ikke rigtig 

vide, om du kunne svare på - men har du gjort dig nogle tanker om, hvordan Københavns 

brand på det punkt adskiller sig fra Stockholms, Oslos og Amsterdams? På LGBT-området, 

kan vi adskille os fra de andre, eller er det bare noget, vi har til fælles med dem? 

[21:00] Jeg vil sige at de store destinationer, du nævnte, såsom Berlin... 

 

- Berlin, selvfølgelig, hører også med, det er klart! 

... ja, og Amsterdam, det er klart, det er verdenskendte LGBT-miljøer, som har været kendt i et halvt 

århundrede. Hvor sådan noget som Stockholm og Oslo og København i mindre grad er byer som 

turister pr. tradition har rejst til. Så vi ville aldrig nogensinde kunne måle os med store internationale 

byer som Paris, London, Berlin - og New York for den sags skyld. Så vi prøver på ingen måde at ligne 

dem, det kan vi aldrig komme til, vi har ikke den scene, der skal til: Vi har ikke fire diskoteker, vi har 

ikke 27 barer med hver deres koncepter. Jeg plejer altid at sige at København har en lille håndfuld 

barer, så har vi en enkelt café, en enkelt sauna, en enkelt musical-bar og en enkelt piano-bar, to late 

night-bars - og det er København. Det er på mange måder utroligt befriende for rigtig mange LGBT-

journalister og -turister, at København er meget overskuelig. Og så ligger der jo også det i hele det her 

brand, København og den åbne by, at du jo rent faktisk godt kan gå ind på en almindelig restaurant 

eller en almindelig bar og holde din kæreste i hånden og give et kys. Selvfølgelig er der også steder, hvor 

du ikke kan. Der findes også både gay bashing og hate crimes i København, såvel som der gør andre 

steder. Men rent generelt, hvis vi skal sammenligne os med andre byer, så har vi 7-9-13 en utroligt 

open-minded befolkning. Så hvad det angår, der vil jeg sige at - vi er jo ikke de eneste, som brander os 

på LGBT-markedet, men vi kan i hvert fald sige at det, vi kan brande os på, det er at vi historisk set har 
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været utroligt langt fremme i bussen, frem for andre destinationer. Og nej, vi bliver hverken Fort 

Lauderdale eller New York eller Paris, det gør vi ikke. 

 

- Men sammenlignet med de andre nordiske hovedstæder, mener du i hvert fald, der er vi helt 

klart foran... 

[23:13] Vi er lysår foran. Der findes tæt på næsten ingenting i hverken Stockholm eller Oslo, når det 

kommer på LGBT-fronten, det er i hvert fald under en håndfuld i begge byer. Og vi har altid været 

betragtet som "the fun metropolis", vi har altid været betragtet rundt omkring i verdenen - i hvert fald 

rent skandinavisk - som om vi er tættere på kontinentet, vi er "the latinos of Scandinavia". Og det viser 

sig jo ikke bare på LGBT-området, men også i det hele taget på den der gå-ud-scene. 

 

(19.) Hvordan prøver WoCo at adskille Københavns LGBT-brand fra konkurrenternes? 

[24:10] Ja, det er jo som sagt den der med, at vi historisk set har virkelig noget at have det i. Og at vi er 

jo ikke blinde for, at andre storbyer har jo også set det her lukrative DINK-marked, Pink Dollar/Pink 

Pound-målgruppe. Så lige på det område, der har vi ikke opfundet den dybe tallerken, det har vi ikke. 

Men jeg synes det ligger meget godt i tråd med i det hele taget den åbenhed, som i hvert fald 

København står for. Og mange af de andre storbyer står ikke for den samme åbenhed, men de er bare 

så meget større. Både Berlin og London og Paris har jo et kæmpe opland - de har jo lige så mange 

mennesker som hele Danmark har, og det er jo klart, det gør jo også, at folk fra oplandet søger mod de 

her store metropoler. Med en befolkning på fem millioner, som jo nærmest kan være i både Paris og 

London og Berlin, der har vi et mindre udbud. 

 

(20.) I din bedste professionelle mening - du har jo svaret på det hele næsten - om Københavns 

image ude i verdenen. Tænker folk på København som en LGBT-venlig by? Er vi der nu? 

[25:33] Jeg vil sige, da jeg startede med at bearbejde LGBT-markedet for 15-20 år siden, da var der 

ingen, der havde hørt om København. Absolut ingen. Men der var for øvrigt jo heller ikke særlig 

mange, der havde hørt om København i det hele taget. Så kendskabet til vores LGBT-miljø var 

ekstremt begrænset. Så der er ingen tvivl om, at idet at der blev skabt større bevågenhed omkring 

København i det hele taget, så er det jo også fulgt med, at LGBT-rejsende kommer til København. Det 

er en fuldstændig naturlig udvikling. At vi så også har kunnet booste os af alle de her fantastiske 

politiske tiltag, vi har oplevet inden for de sidste 20-25 år, det har simpelthen været et add-on, uden 

tvivl. Amsterdam har jo altid været kendt som Europas LGBT-destination, de har jo haft denne her 

turisme i måske 50 år. Så vi har meget at skulle indhente, men til gengæld så vinder vi nok også lidt på 
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denne her nordiske bølge, der buldrer hen over verdenen, både med cooking - altså mad - arkitektur og 

med TV-serier, som jo gør Norden ekstremt spændende og den der "nye verdensdel" - The Nordic 

Countries - som man har hørt så meget om, med vikinger og... 

 

- Den kører stadig? 

Den kører stadigvæk, og den ligger jo ekstremt godt i tråd med fortællingen om København, det gør 

den. 

 

(21.) Det lyder lidt som om du synes, at byen lever op til det, WoCo siger den er. 

[27:34] Det synes jeg. Jeg synes i den grad den lever op til både "fordomsfri" og "åben" og med det lille 

mente, at der både findes gay bashing og hate crimes, som der gør alle andre steder. Så skal vi 

sammenligne os med, hvad der foregår i andre byer, og der er det helt klart, at det er en meget ung, 

accepterende, tolererende og spændende by, København i dag. For eksempel nu har vi lige fejret 20-

året for Copenhagen Pride i år, og der er ingen tvivl om, at de første gange, man oplevede Priden i 

København, der var det en lukket fest for miljøet. I dag, der er der jo ikke én, der vil kny eller fnyse af, 

at 7-Eleven har regnbuekopper, eller at den lokale shawarma-mand på Vesterbrogade han sætter et 

regnbueflag i vinduet, eller at den lidt forvirrede hetero-far kommer gående med sin femårige søn, som 

vil have et regnbueflag. 

 

- Det er en folkefest. 

Det er en folkefest, og jeg oplevede den selv, da jeg havde LGBT-presse ude, og de kom fra store 

metropoler som Milano og Paris. Og de sagde, at de havde aldrig været med til en parade, der for dem 

var mere lokalt forankret, og som havde hele København med. Skønt! 

 

- Det er jo virkelig dejligt at høre. Det var faktisk det. Har du noget, du synes, vi ikke har 

dækket, eller noget du gerne vil tilføje? 

Jeg synes, vi er nået rigtig, rigtig godt rundt omkring det her... 

 

- Også hvis du har nogle personlige... Det behøver ikke at være din professionelle mening. 

[29:17] Jo, vi mangler jo lige at komme ind på det med, at Wonderful Copenhagen jo også faciliterer 

det her LGBT-netværk, som jo er en sammenslutning af LGBT-virksomheder i København - 

interesseorganisationer, NGO'er... som jo for det meste er samlet i det, som hedder Rainbow Denmark, 

som jo er en form for handelstandsforening for LGBT-virksomheder, og som jo netop udgiver det her 
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lille bykort [Copenhagen Gay Guide], som både bliver givet ud af os til LGBT-pressen, men også 

ligger i Københavns Turistinformation, hvor kommunens medarbejdere udleverer den til LGBT-

rejsende. Og hvor, for øvrigt, byens overborgmester byder velkommen. Og det her netværk, det 

faciliterer Wonderful Copenhagen med en medarbejder - jeg er selv ordstyrer på det, og har selv 

opfundet netværket, idémanden bag det - og så har vi en medarbejder, som for øvrigt sidder og styrer 

og opdaterer vores facebookprofil, og indbyder en gang i kvartalet de her virksomheder, for at vi kan få 

nogle inputs til vores LGBT-side, men også for at fortælle LGBT-miljøet, at Wonderful Copenhagen, 

som byens turistorganisation, støtter op omkring de initiativer, der foregår i byen. Så det er en meget 

naturlig forlængelse, at vi engagerer os i byens LGBT-miljø. Ellers ville vi jo heller ikke kunne levere en 

ægte vare på vores hjemmeside. Så ville det jo faktisk bare være sådan lidt proforma-markedsføring. 

 

- Så I er faktisk nede i miljøet, simpelthen. 

Vi er nede i mulden. 
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C.2 Interview 2: Lars Henriksen, Copenhagen Pride 

28. september 2016 

 

 

Fed skrift: Interviewer eller [forklarende kommentarer til læsning]  

Normal skrift: Shahar Silbershatz 

 

Tid angivet i [minutter:sekunder] fra lydfilen, hver gang respondenten begynder at svare på et 

nyt spørgsmål. 

 

Tallet i ( ) inden et spørgsmål refererer til spørgsmålets nummer i den tilsvarende 

interviewguide. 

 

 

- Vil du ikke til mikrofonen fortælle, hvad du hedder, og hvem du er? 

Jeg hedder Lars Henriksen, jeg er 45 år, jeg er forperson i Copenhagen Pride, det har jeg været i en del 

år. Jeg har været frivillig i en lang række LGBT-organisationer tidligere, og så er jeg ansat som politisk 

chef i det projekt, under Happy Copenhagen, som skal skrive bud-dokument og sørge for at føre 

buddet igennem til forhåbentligt at vi får værtskabet for World Pride og Eurogames i '20 og '21, og er 

også ansvarlig i den sammenhæng for kurateringen af Københavns tilstedeværelse som "out city 

partner" under World Outgames i Miami i 2017. 

 

- Wonderful Copenhagen, de har jo markedsført København som en LGBT-venlig by i 10-15 år, 

men af logiske årsager er det ikke muligt at have nogle tal på, eller undersøge, om antallet af 

LGBT-gæster i København - udenlandske, blandt andet, men også danske - turister er steget 

eller faldet i den periode, for det er ikke noget, man kan... man kan jo ikke spørge folk, når de 

lander i København. Så derfor er jeg lidt interesseret eller nysgerrig i din opfattelse. 

(1.) Er der mange udenlandske deltagere til den store pride om sommeren? 

[01:41] Det er også svært for os at gøre op, og derfor bliver det jo en opfattelse. Sagen er jo, at i og med 

at vi er et gratis arrangement, så har vi jo ikke - som hvis man solgte billetter - nogen verificerbar måde 

at måle antallet af udlændinge i vores festival på. Vi kan kigge lidt på antallet af udenlandske kort, for 

eksempel, der er brugt under festivalen, men vi ved også, at rigtig mange steder i udlandet, der har man 
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ikke den digitalisering af økonomien, som vi er vant til i Danmark, så mange betaler med kontanter, og 

dem opdager vi så ikke. For eksempel havde vi et år, i 2014, hvor den største mængde udenlandske 

kort, der var brugt i vores barer osv., det var kinesiske kort. Og det siger bare et eller andet om, at der 

sikkert har været en masse andre udlændinge, som har betalt kontant. Det er helt sikker, at det er ikke 

kinesere, der er den største gruppe, der rejser efter Copenhagen Pride Week. Det er jeg slet ikke i tvivl 

om. Så derfor, kan man sige, så får vi tit nogle skævvredne tal, når vi prøver at måle på den måde. Og 

det er også sådan, at vores fornemmelse er, at det er de umiddelbare nabolande, Tyskland, Holland, 

England og Skandinavien, de fleste af vores udenlandske gæster kommer fra. Og så er der også en andel 

fra Frankrig, Italien, Spanien. Men når det er sagt, så tror jeg også at en ting er at rejse efter en pride, 

men der er også mange, der kommer til København sådan over resten af året, fordi man ønsker at 

opleve byens generelle atmosfære og stemning. Nu driver vi jo herfra en LGBT-information, og den er 

selvfølgelig lukket i pride-ugen, fordi der har vi den oppe på Pride Square i stedet for, men vi har sådan 

en jævn strøm af gæster herind, også uden for pride-ugen. 

 

(2.) Har I nogen idé om, om der kommer mange danskere fra andre byer end København? 

[03:46] Det har vi bestemt! Det er helt sikkert, at det er for mange LGBT-personer i Danmark et 

tidspunkt, hvor man vælger at lægge sin ferie i København. Og folk ser hen til det, og for eksempel 

hvert eneste år, så deltager vi i Aarhus Pride og deler reklamemateriale for København osv., og langt 

den overvejende del siger "jamen, vi har det i kalenderen, det glæder vi os til, ja for fanden skal vi da til 

København der, altså, det kan vi jo ikke blive væk fra". Det er jo en højtid, ligesom når folk rejser hjem 

til jul. Så er der den her markante begivenhed på årets kalender, som folk faktisk helst ikke vil gå glip af. 

 

- Så også for eksempel aarhusianerne, de har deres egen pride nu, så vidt jeg ved - de kommer 

også til København? 

De kommer også til København. Der er også en i Aalborg, og både Aalborg og Aarhus Pride er nogle 

fantastiske begivenheder i sig selv, de er begge to én dag, det er en langt mindre parade, der er ikke biler 

med, for eksempel, i paraden osv., og det er også et meget mindre setup bagefter... Så det her med at 

have en hel uge, hvor hele byen er regnbuefarvet osv., det er kun i København, vi kan byde på det. 
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- Du har snakket lidt om, hvor de kommer fra... 

(5.) Når du taler med nogle af de her udenlandske gæster, der deltager i festlighederne 

omkring Priden, hvordan oplever de den? Har de nogle kommentarer til Copenhagen Pride i 

forhold, måske, til hvor de kommer fra? 

[05:13] Ja, og jeg vil sige, næsten jo længere væk de kommer fra - men det er sådan helt generelt - så er 

fortællingen noget omkring åbenhed, tryghed, mangfoldighed. Udlændinge siger paraden er skøn og 

fantastisk osv., og de er meget fascinerede af, hvor stor diversitet der er, blandt folk der går med i 

paraden. Og det, siger de, det er jo helt unikt, at vi har børnefamilier og pensionister og alverdens andre 

ting. Men det, der i virkeligheden gør størst indtryk på dem, det er dem, der står langs ruten, som 

egentligt ikke er en del af arrangementet, men som er ude at bakke op om det, hvor de siger, det er jo 

gamle mennesker, der har klædt sig pænt på, og står og vinker fra deres vinduer osv. Og det rører dem 

virkelig, den der helt generelle befolkningsopbakning, hvor man bliver bare nærmest puttet ind i en 

kæmpe stor kærlig candyfloss på vej gennem byen, og det gør virkelig kæmpe, kæmpe indtryk. Og så 

også det, at det er så åbent et arrangement. Der er ikke afspærringer på begge sider af pride-ruten osv., 

politiet er ikke sådan massivt, massivt til stede, som man vil se nogle steder. Vi havde en gruppe fra 

London Pride i år, som sagde at de var fascinerede af trafikafviklingen, fordi det der med at man kunne 

se foran paraden, så kørte trafikken fra sidevejene, indtil paraden nåede dertil, så blev den standset. Og 

så gik paraden forbi, og bagved paraden begyndte trafikken at køre igen. Hvor i London, der lukker 

man en stor del af byen af, nærmest hele dagen, også af hensyn til sikkerhed osv., og den der 

"smoothness in the operation", som de talte om, var de også fascinerede af, men det var måske en 

fagpersons fascination. 

 

- Men det er jo også interessant. 

[07:02] Ja. Og så at det i virkeligheden er et arrangement, der helt ned i sit DNA er åbent for alle: Det 

er gratis, det er på Rådhuspladsen, det er med et fokus på forskellighed, og det er også et arrangement, 

som hele byen deltager i. Alene fordi det er dér, altså, man skal ikke ud i en park et eller andet sted og 

opsøge det, men man er ligesom der, hvor folk er i øvrigt. Og det vil sige at man får en udveksling med 

det omkringliggende samfund. Det er også noget, som folk siger "hold da op, det kunne vi slet ikke..." 

Der var en italiensk journalist i år - jeg skal give dig hans oplysninger, så du kan gå ind og se hans 

reportage - der var også en fransk, i øvrigt - og han sagde "jamen, det her, det er jo det jeg kan drømme 

om, at vi kunne nå i Italien om 25 år". 
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- Er det rigtigt? 

Ja, han var meget, meget rørt. Han lavede både nogle videoopdateringer, sådan nogle vlogs, og blogs, 

og så skrev han artikler til italienske LGBT-medier. 

 

- Det vil jeg meget gerne læse. Nu er jeg ikke så stiv i italiensk, men fransk kan jeg godt klare. 

Han skriver på italiensk, men han taler engelsk i sine videoer, som jeg husker det. 

 

- Ellers kan man jo også google translate en hel side, så det er slet ikke noget problem. 

Jeg var også selv derinde at stå på Vesterbros Torv med flag, og det er jo fantastisk. Der var en 

hel fantastisk stemning. Og min mor var vagt, hun gik langs med Lars Løkke hele vejen. Så det 

var rigtig hyggeligt. Det var virkelig en oplevelse. 

[08:23] Er det rigtigt? Hvor fedt! Og de [journalisterne] fik i øvrigt også lov til at møde - fordi 

statsministeren var jo så inde i vores backstage-område bagefter - og de fik lov til at tale med ham også, 

og interviewe ham og sådan noget. Og det var jo også sådan noget, der gjorde et stort indtryk - det der 

med at statsministeren og prinsesse Marie osv. gik med. 

 

- Var hun der? Gud nej, hende så jeg slet ikke. 

Hun gik i AIDS-Fondets gruppe, hun er protektor for AIDS-Fondet. Og det er første gang i Europa, at 

en kongelig går med i en pride-parade, og det gjorde også bare et kæmpe indtryk på dem - også at han 

[statsministeren] går ind i backstage-området bagefter, og faktisk står og sludrer med folk, og at de 

kunne komme så tæt på osv. Vi har en flad struktur i Danmark, som gør indtryk på folk. 

 

(7.) Hvordan adskiller Priden i København sig fra andre prider i landet? Den synes jeg, du har 

svaret på. At den er meget mere inkluderende og meget mere "smooth"... 

[09:17] Ja, og sådan virkelig, virkelig folkelig. Altså den sætter sit præg på hele byen. Den har nu nået en 

størrelse, så selvom København er stor, at så kan man ikke i pride-ugen undgå at lægge mærke til, at der 

er pride. Der er så mange, efterhånden, der flager med regnbueflag og markerer det i deres 

butiksvinduer osv., og på hver deres private facon er med til at skabe hele eventet. Så det bliver et 

meget fællesskabsevent på den måde. 

 

-Så har jeg nogle spørgsmål til Wonderful Copenhagens branding af København.  

(8.) Jeg ved ikke om du har besøgt VisitCopenhagen-sitet og deres undersite... 

[09:59] Gay Copenhagen? 
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- Nej, ikke facebooksiden, men hjemmesiden. VisitCopenhagen. 

Jo jo.  

 

- Og deres underside, der hedder LGBT København. Det er den, jeg har printet ud her.  

Det er meget rart, jeg har ikke lige kigget på den i dag. 

 

- Der er også en video derinde, som viser nogle stemningsbilleder med nogle fortællinger... Der 

er meget om Københavns historie, og hvordan vi var foregangsland på mange områder, og 

hvordan der er trygt at være og sådan nogle ting. Der har jeg streget under nogle forskellige 

udsagn, som de fortæller om København. Det her er den engelske, den findes også på dansk, 

selvfølgelig. Blandt andet den første her: 

“Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people, and the capital city has long 

been a playground for both gay Danes and tourists. Here you can be free, open and most of all 

yourself.” 

Og det er meget et gennemgående træk for mange af de her tekster, der er på denne 

hjemmeside, at man kan være sig selv, og man er accepteret og at i mange tilfælde - står der - 

så er det at være homoseksuel slet ikke noget, man nævner, det er bare noget, man er. Og at 

det officielle Danmark understøtter LGBT og menneskerettigheder. 

(9.) Uden at gå mere i dybden med det, tænker du at København lever op til det billede, som 

Wonderful Copenhagen viser af København her? 

[11:22] Jeg synes der er mange lag i det her spørgsmål, og for at starte med det, du spørger om - eller - 

først vil jeg sige ja, som udgangspunkt, så lever København som by i høj grad op til det her billede, som 

tegnes i WoCos [Wonderful Copenhagens] materiale, og som vi jo sådan set også går ud og fortæller, 

nemlig at det er langt hen ad vejen en åben og tolerant by. Vi har spekuleret meget i - Lonely Planet 

kårede for et par år siden København som verdens mest LGBT-venlige hovedstad, og tænkte "hvorfor 

egentligt?", fordi så meget er der heller ikke at byde på, hvis man kan sige det. Der er jo ikke store 

spektakulære diskoteker og der er ikke et LGBT-museum, LGBT-kulturhus... Der er mange af de 

elementer, vi finder andre steder, som vi er fascineret af, når vi rejser ud, som ikke er her. Der er ikke 

det, man kalder en "gay village" nogen steder. Så vi sad og tænkte "hvad er det egentligt så, folk 

fascineres af, når vi nu ikke har alle de her ting?". Og oven i købet må man ryge på de fleste af barerne, 

ikke. Det er også noget, folk reagerer på, når de kommer. Hvorfor må man det? Det er jo totalt old 

fashioned. 
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- Er det specifikt for LGBT-barer? 

[12:29] Altså, der er kun - så vidt jeg husker - to LGBT-barer ud af samtlige, hvor man ikke må ryge. I 

alle andre må man. Det er fordi, de er så små. Og det er jo en absurd regel. Men det skal vi ikke ind i. 

-Nej, den tager vi en anden gang. 

[12:41] Men det er dog noget, folk nævner, og siger "hey" - selv vores aktivister, der har besøgt os fra 

Uganda, siger at der må man ikke ryge på en bar. Jeg tænker bare... Og så kommer de her og tænker 

"hvorfor må man det?". Totalt weird. Men når det så er sagt - det er jo ikke vigtigt her - så er vores 

analyse egentligt, at det måske er fordi København er "one big gay village". At den tryghed, man finder 

andre steder... Altså, man kan sige, det at have sådan nogle afgrænsede områder som Marais i Paris eller 

Soho i London eller Chueca i Madrid er jo også udtryk for, at der er et samfund udenfor, hvor man ikke 

rigtig kan være sig selv, og så søger man sammen. Og måske er det faktisk et udtryk for en generel 

tolerance, at man kan gå ud på hvilken som helst bar eller café, eller bo på et hvilket som helst hotel, og 

forvente at få den samme service som andre. Man kan i tryghed bestille værelser og bo sammen med sin 

samkønnede partner osv., og i virkeligheden bare forvente, at man bliver mødt ligesom andre gæster. 

Og vi tænker, at det må ligesom være det, der er udgangspunktet. Så er der stadigvæk masser af LGBT-

personer i Danmark, der siger "jeg går ikke med min kæreste i hånden på gaden, det synes jeg er utrygt" 

osv., men alt er jo relativt, og jeg tror, at niveauet af tryghed alligevel er lidt højere her, end nogle andre 

steder. Så jeg synes, København lever op til det, men jeg synes også godt at det var noget, som vi kunne 

gøre endnu mere ud af. I og med at WoCo har udpeget LGBT som en af sine fem kernefortællinger om 

København, så undrer det mig, hvor lille en indsats, man så lægger i at promovere den kernefortælling. 

Og hvor meget op ad bakke jeg i virkeligheden synes det er, at få WoCo til at investere sig i det her. Jeg 

synes jo ikke, det er gjort ved at lave en hjemmeside, der oven i købet - når vi kigger på den - ikke er 

sådan specielt progressiv. Der står godt nok LGBT-København, men rigtig mange steder så handler det 

om "gay" og "gay", og der står hernede [peger på udprintet fra VisitCopenhagen] "gay, bisexual and 

lesbian", men hvor er de transkønnede?  

 

- Den er ikke inkluderende nok? 

[14:58] Nej, og det er ligesom om, man er ikke fulgt med udviklingen. Jeg tror, man skulle alliere sig 

meget mere med os i miljøet om at få "wordet" de her ting på en måde, så man faktisk også i sit 

materiale viser den progressivitet, som byen i øvrigt har. Det kan ikke hjælpe, at man har noget, der i 

virkeligheden på folk virker en lille smule gammeldags, eller en lilles smule ikke-inkluderende, selvom 

man har et interview med en transperson herovre [peger på udprint fra VisitCopenhagen] osv. Men 

så i brødteksten, så handler det meget om at være "gay". Og der er sku snart ikke nogen steder, man 
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taler om "gay" længere; man taler om LGBT som en samlet betegnelse. Og det bliver man nødt til at 

komme med ind i det 21. århundrede på, det her. Og vi har også oplevet, at der er segmenter inden for 

LGBT-gruppen, som vi af WoCo har fået at vide, dem satser man ikke på som turister. Og det vil sige, 

det har været svært for os - når vi har haft en god kontakt til en journalist eller andet, og får at vide "det 

er der ikke midler til", og "vi må prioritere", og det kan jeg sagtens forstå. Men når man så får at vide, at 

den prioritering ikke handler om en bred prioritering, men at der er bestemte grupper, man har pillet ud 

som ikke-interessante at tale til, så bliver man også ekskluderende, og er med til at fremme en eller 

anden fortælling om, at det er rige, hvide bøsser fra den vestlige verden, som man i virkeligheden satser 

på. Så der kunne jeg godt tænke mig en større grad af ambition på det her.  

 

- Det er hørt... Det du i virkeligheden siger, det er at de skal "show it, don't say it"? 

[16:47] Ja, og er erkende, altså... Jeg er jo fuldstændig enig i, at der er et kæmpe potentiale her. Men 

hvorfor fanden vil man så ikke udnytte det? Man kunne vinde så meget mere. Jeg tror, der er langt, 

langt flere, der vil rejse efter - nu skal jeg ikke slå på nogle andre - men jeg tror faktisk, der er langt flere, 

der vil rejse efter det her, end som rejser efter bæredygtighed, for eksempel. Det er simpelthen - I'm 

sorry to say - mere sexet end bæredygtighed.  

 

- Du synes, for lige at opsummere, det WoCo kunne gøre bedre, det var simpelthen at 

inkludere hele bredden af LGBT-folket i deres markedsføring?  

[17:22] Ja, altså, og hvorfor vil man lave det selv, hos WoCo? Vi sidder her og kan det. Hvorfor er det, 

at man ikke allokerer nogle midler til os, og så siger "kør det her for os. I har ekspertisen". Hvorfor vil 

man opfinde det selv? Og hvorfor tror man, man kan gøre det, ved at sætte en studentermedhjælper af 

en halv dag om ugen til det? Det er uambitiøst, hvis det er en kernefortælling, for mig at se.  

 

- Det er altid dejligt at interviewe nogen, der har nogle holdninger. Det er meget sjovere end 

folk, sådan nogle politikere, der bare udtaler sig bredt… 

[17:55] Og nu vil jeg gerne tilføje, at nu taler jeg udelukkende om den generelle indsats. Fordi samtidigt, 

vil jeg sige, så har vi et super, super godt samarbejde med WoCo om vores World Pride-bud, hvor vi 

virkelig har meget ud af samarbejdet. Men det handler i virkeligheden om et mega-event, og ikke så 

meget om den generelle LGBT-indsats. Så det er to forskellige ting. Så det er ikke fordi, jeg sådan 

generelt bare sidder og kaster lort efter WoCo - det gør jeg overhovedet ikke - men jeg tænker her, så vil 

jeg bare så gerne, at vi kan noget mere med det her. Så det er jo et udtryk for et ønske om, at folde det 

her meget mere ud. 
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- Men WoCo har jo også masser af ekspertise i at byde på store events og sådan nogle ting, så 

det er klart, at det ville være et virkelig godt samarbejde. 

Ja, præcis. Det høster vi virkelig stor fordel af. 

 

-Nu har vi snakket om, hvad WoCo kunne gøre. 

(11.) Hvad kunne Københavns by - jeg tænker på kommunen eller andre store aktører – gøre, 

for at København blev mere LGBT-venlig? I grove træk, selvfølgelig, for jeg ved, du har vel nok 

en liste på 300 ting... 

[18:39] Jeg synes der er gjort mange fornuftige tiltag i den forbindelse: For eksempel så er der lavet en 

fornuftig indsats mod hate crimes osv., men når det handler om branding... Jeg kunne jo sidde og liste 

op: Vi skal have en LGBT-sundhedspolitik og ting og sager, og jeg ved ikke, om det ville få flere til at 

komme hertil. Men det er den mere generelle fortælling om København... Jeg tror at man kunne, ved at 

have et større fokus på sin LGBT-befolkning, også i form af generelle politikker på området, i 

virkeligheden få skabt en hel masse LGBT-ambassadører. LGBT-personer rejser også meget, og tager 

ud, og de møder mennesker og fortæller om, hvor de kommer fra, og er i virkeligheden stolte af at 

fortælle denne her historie. Og jeg tænker at jo mere kommunen viser, at de vil os, jo flere positive 

historier kommer der ud, og jo mere interesse vil der blive. Jeg tror at den der peer-to-peer branding af 

byen i virkeligheden har langtrækkende muligheder, som kan understøtte den anden indsats rigtig 

meget. Så i den generelle politikskabelse på Rådhuset, der skal man indtænke det her. Vi har forsøgt at 

få Københavns Kommune til, det sidste halvandet år nu tror jeg, at blive en del af det der hedder 

Rainbow Cities Network, som er et netværk mellem 80 byer i Europa, og vi glimrer ved vores fravær. 

Det er helt ekstremt, at der er italienske byer osv., der er medlem af det her. Og det handler om, at man 

siger, at vi skal mainstreame en LGBT-inklusion i kommunens praksis, både i forhold til egne 

medarbejdere, men også i borgerbehandling osv. og sikre, at man har tænkt LGBT-inklusion ind, og så 

en gang om året afrapporterer man på en enkelt side og sender en embedsmand til et møde et sted i 

Europa, hvor man fortæller om, hvad det er for nogle indsatser, man har gjort, og så kan andre lære af 

det. Og København har ikke meldt sig under fanerne i det netværk. Og det er ikke fordi jeg tror, turister 

går ind og slår op og tjekker det, men jeg er sikker på at den indsats, der ville komme ud af Rainbow 

Cities Network-medlemskab, vil emanere ud til LGBT-gruppen i øvrigt og sige, "hey, vi har en 

kommune der vil os, det var dæleme interessant at opleve, at her var jeg allerede tænkt på, inden jeg 

kom ind ad døren". Eller i kommunens måde at skrive til mig på eller hvad det nu kan være, at der er en 

ekstra boks at tikke af i, så der ikke kun står 'mand' og 'kvinde', men man er gået ud over det binære 

osv. At man hele vejen rundt tænker, vi har altså borgere, som ikke passer ind i bestemte kasser, og gør 
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det aktivt - proaktivt - før folk møder diskriminationen. Det er jo ikke altid en villet diskrimination, men 

det er vigtigt at man har tænkt fremad. Og det tror jeg simpelthen vil betyde utroligt meget, i forhold til 

at få skabt, uddannet ambassadører. 

 

- Og ambassadører som rejser til udlandet og taler med ligesindede... 

[21:59] Ja, folk der tager ud og fortæller alt det, som vores by gør for at inkludere os. I stedet for at man 

tager ud og siger "jamen, det kan godt være at København er blevet verdens bedste LGBT-hovedstad 

eller et eller andet, men det kan jeg faktisk ikke rigtig forstå, hvorfor fanden det...". Det er en anden 

måde at forholde sig til det på. 

 

- Det er sjovt, de der små... bare det at man har muligheden for at vælge et andet køn end 

mand og kvinde… Det er måske i virkeligheden de små detaljer, der gør en stor forskel for at 

føle sig accepteret. 

(12.) Så vil jeg gerne høre lidt om København i sammenligning med andre storbyer. I Europa, 

hvilke andre storbyer - ikke kun hovedstæder, men storbyer - ville du betragte som 

konkurrenter til København? 

[22:52] Det er de skandinaviske hovedstæder, det er Stockholm og Oslo, det er også nogle af de store 

hollandske byer, Amsterdam primært... Berlin måske, i nogen grad, og så alligevel ikke, fordi Berlin er 

en anden fortælling. Jeg tænker, vi skal jo konkurrere på vores kernefortælling omkring den generelle 

inklusion og trygheden osv., og der har Berlin et andet image som fest-og-ballade-hovedstad, hvis man 

kan sige det sådan, og mange fetich-klubber, og et meget eksplicit, lidt hårdt miljø osv., som 

København i virkeligheden ikke konkurrerer med, for vi har ikke noget, der matcher det. Så på den 

måde kan man sige, det folk tager til Berlin for, det tager de ikke til København for. Men det folk tager 

til København for, dét tager de til Stockholm eller Oslo eller Amsterdam for at opleve. Så jeg vil næsten 

sige, at de tre byer, måske i nogen grad også Madrid - Madrid har markeret sig super, super positivt i en 

årrække, hvor Chueca som sådan er super fint. Men hvor også Madrid Pride er jo nu den største festival 

i Europa. De har tre millioner deltagere i et almindeligt år. Det er gigantisk! 

 

- Det er da lidt overset, føler jeg, når jeg sidder og læser om LGBT-byer, det er ikke fordi 

Madrid er en by, jeg husker... 

[24:29] Nej, og i hvert fald på pride-kortet er Madrid noget helt specielt. Der er også folk der tager til 

sådan nogle steder som Barcelona, Sitges og sådan noget, men det er ikke for Priden. Det er for det 

generelle miljø, og Sitges er jo sådan et badested à la Skagen eller sådan noget, men hvor der bare tager 
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virkelig, virkelig mange LGBT-personer til, så man pludselig oplever at være mere end halvdelen. Og 

der er en meget smuk fornemmelse af samliv mellem lokalbefolkningen og så alle der her - primært - 

bøsser, hvor man indtager deres landsby i sommermånederne, og det lever man fint sammen med. Men 

det er jo en helt anden oplevelse, det er jo en lille by, hvor man kan fylde virkelig meget. Så når jeg 

tænker på generel LGBT-venlighed osv., så vil jeg tage Stockholm, Oslo, Amsterdam og måske Madrid. 

 

- Stockholm og Oslo - hvad med København i forhold til de to andre byer? Hvem er…? 

[25:34] Så er Stockholm den største konkurrent. Det er helt sikkert. Det er Stockholm af flere grunde: 

Både fordi Sverige er laaangt foran Danmark på inklusionsområdet - lysår foran! 

 

- Foran resten af verden, vil man nærmest sige. 

Ja, hvis vi kigger inden for pride-verdenen, så har vi identificeret noget der ligner 1000 prides rundt 

omkring på kloden om året - de 47 af dem er i Sverige. Det er jo nærmest hver eneste lillebitte by i 

Sverige, fra Lund til Umeå, der har en pride-festival. Så på den måde er Sverige helt exceptionel i sin 

tilgang til det her område, og til i øvrigt inklusionsområdet i det hele taget. Og det lægger folk jo 

selvfølgelig mærke til. Og så vil jeg også sige, uden at pege fingre af Oslo, så er der også lidt mere at 

tage sig til i Stockholm og København, end der er i Oslo. Sådan bare generelt som turistby er de to byer 

mere overensstemmende, og Oslo lidt udenfor i den sammenhæng. Man skal nærmest bevæge sig ud i 

den norske natur for at blive virkelig "bedazzled", men man kunne godt få tid til at gå i København og 

Stockholm. Og så kan man sige, på pride-fronten, der adskiller vi os faktisk lidt. Stockholm har en 

fantastisk parade, meget, meget stor parade, meget, meget fin parade. Til gengæld så - den her åbenhed, 

som er i København, hvor alt er gratis, og det er på Rådhuspladsen osv. - i Stockholm skal man købe 

en billet ind til pride-parken, som koster 850 kroner, og det vil sige, at det er et væsentligt anderledes 

arrangement, og måske ikke helt så inkluderende i forhold til folk, der ikke har så mange penge, 

studerende osv. Så den der fornemmelse af mangfoldighed, der er på Rådhuspladsen i København i 

pride-ugen, er ikke tilsvarende den man har i Stockholm. 

 

- Så i Stockholm der fejrer man måske mere sig selv, hvor man bliver fejret af byen i 

København? Kunne man sige det? 

[27:37] Ja, der er jo segmenter der aldrig nogensinde kommer ind i den der pride-park. 

Mangfoldigheden i pride-parken er for mig at se væsentligt mindre, end mangfoldigheden på 

Rådhuspladsen, og man mangler jo også hele den her interaktion eller interageren med det 

omkringliggende samfund. Der er jo ikke nogen, der ikke har aktier i LGBT-miljøet, der betaler 850 
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kroner for at komme ind i pride-parken, vel? Men man kan godt gå på Rådhuspladsen og se drag show 

fredag aften, fordi det er gratis. Og så køber man måske nogle øl og støtter Priden på den måde, eller et 

armbånd. Men man er ikke forpligtet, og hvis man ikke har penge til det, så kan man stadig komme og 

være med. Så på den måde adskiller de to festivaler sig. Og så er det også billigere at være i København. 

Det er bare billigere at være i København end det er at være i Stockholm... Alkohol koster mindre, det 

er jo også en del af pride... Der er sådan nogle ting, hvor selvom København er en dyr turistby - men 

det er Oslo og Stockholm også - så vinder vi dog på nogle parametre. 

 

- Det er lidt en afart af et spørgsmål, jeg stillede før: Jeg spurgte dig, om du var enig i 

Wonderful Copenhagens beskrivelse af København, men nu spørger jeg alligevel: 

(13.) Ude i den store vide verden, har København et image som en LGBT-venlig by? 

[29:00] Ja. Man kan sagtens huske de årstal, som du også nævnte før, som jeg synes er vigtige årstal. Jeg 

synes faktisk det er vigtigt at fortælle, at vi har verdens næstældste LGBT-organisation i LGBT-

Danmark fra 1948. Der er kun "Das Kreis" i Schweiz fra '46, som er ældre. 

 

- Schweiz?! 

Ja. Jeg synes det er vigtigt, at den første kønsskifteoperation i 1951 fandt sted i Danmark. Jeg synes det 

er vigtigt, at partnerskab for samkønnede par for første gang blev lavet i Danmark i 1989 osv. osv., og 

jeg synes det er vigtigt, at vi gik enegang i 1981, og fjernede homoseksuelle fra sygdomslisten, lige såvel 

som vi nu går enegang i 2017, og fjerner transseksualisme fra samme liste uden om WHO. Så der er en 

fortælling om Danmark som foregangsland på det her. Man kan så sige, ambitionsniveauet er ikke altid 

så stort, som det har været, og det er fedt, at vi nu får transseksualisme fjernet, men der har været et 

”gap” i virkeligheden, en periode op igennem 90'erne og 00'erne, hvor vi ikke altid har hævdet denne 

her førerposition. Og nu kommer vi måske med igen. Men stadigvæk, folk kan godt huske det. Det har 

været, for mange mennesker rundt i verden, en livsomskiftende oplevelse at se Axel og Eigil blive gift 

på Københavns Rådhus i 1989, for det gik jo verden rundt, og folk sad og så det rundt omkring, og de 

kan huske det. Lige såvel som jeg kan huske, da Charles og Diana blev gift, eller et eller andet. Man kan 

huske de der øjeblikke, og man ved, det foregik i Danmark. Og det er en arv, vi bygger på, og det er jo 

også derfor, at den amerikanske ambassadør og hans mand nu har ladet sig gifte her, fordi de sagde, det 

er vigtigt for os at blive gift der, hvor det første par blev gift nogensinde. Og det tror jeg også, er noget 

vi i virkeligheden kunne udnytte langt mere, at få par hertil at blive gift på det første rådhus, i det 

samme rum osv. Der er masser af uforløst potentiale i det her. 
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- Der har de faktisk en hel side, Destination Wedding, Wonderful Copenhagen. 

[30:48] Ja, og der kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, at de sammen med os gjorde noget mere ud af, 

fordi det bliver sådan lidt passivt her... 

 

- Det er bare forsiden jo... 

... at man skal selv ind og undersøge det. Men jeg kunne jo godt tænke mig, at vi pushede det, 

promotede det på mange flere måder, fulgte det op med, at man kan blive gift på en herregård et eller 

andet sted, eller et eller andet... eller have bryllupsmiddagen... Der er jo masser af skønne steder i 

København. Måske skal vi tænke, at et bryllup er også lidt mere end ceremonien. Vi skal også sørge for, 

at der ligger en pakke til folk parat, fordi hvordan er det, man arrangerer sit bryllup i et andet land? Det 

er ikke så nemt. Og derfor så skal vi måske tænke lidt mere i færdige koncepter for folk. 

 

- Så gøre lidt mere en industri ud af det? 

Ja, det tænker jeg, det kunne man godt gøre, uden at vi skal blive til Reno eller Las Vegas. 

 

- Ja, det ville også være lidt ærgerligt... 

(14.) København i sammenligning med andre byer i Danmark? Er vi også stadig der den mest 

LGBT-venlige? 

[29:00] Ja, det tror jeg, vi er. Det tror jeg helt sikker, vi er. Alene i kraft af, at vi er den eneste storby i 

Danmark. Storbyer gør noget ved folk og folks forhold til forskellighed osv. Men generelt vil jeg sige, at 

så ville man kunne tage hvor som helst hen i Danmark og opleve, at folk opførte sig ordentligt over for 

en, og var venlige og flinke. Jeg tror heller ikke, hvis man tog ud i provinsen og boede på en bed & 

breakfast eller noget andet, ville møde løftede øjenbryn overhovedet. Så jeg ville ikke være bekymret for 

at sende folk ud i landet overhovedet. Men den der følelse af at byen generelt - du går jo ikke rundt 

andre steder og ser regnbueflag i vinduerne på butikker, flytter ind på et hotel hvor der står "proud 

supporters of Copenhagen Pride" eller et eller andet, og det gør man i København. Det er jo en lille 

ting, at der sidder et klistermærke på et vindue, men allerede når man går ind, så har hotellet eller 

virksomheden jo vist, at "jeg har haft dig i tankerne", "jeg har allerede ønsket at byde dig velkommen, 

inden du overhovedet kom", så man skal ikke gå ind og tænke "gud ved hvordan de tager imod mig", 

fordi det signal har man sendt. Jeg er fuldstændig sikker på at alt det, der også hedder regnbuekopper i 

7-Eleven og alle mulige andre ting, det gør altså noget ved folk, folks tryghed i det generelle rum, 

mainstreamingen af det. Det gør også noget, tror jeg, at være medarbejder et sted hvor man ved, at ens 

virksomhed har taget stilling til en. Så derfor får du aldrig mig med på den der galej, der hedder at folk 
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køber aflad eller "det er bare tom spons, og så gør folk ikke noget i øvrigt". Fordi det at sponsorere os, 

for eksempel, eller en anden LGBT-organisation, det er jo resultatet af et bevidst valg, den virksomhed 

har gjort, og dermed sender virksomheden også et signal til sine ansatte om, hvordan man synes, man 

vil drive virksomhed. 

 

- Man kan jo sagtens både tjene penge og sende et signal samtidigt. 

Præcis. 

 

- Du har jo fortalt mig, at du har helt styr på at, Wonderful Copenhagen har de her fem 

kerneværdier. Og det var egentligt grunden til, at jeg oprindeligt startede med at interessere 

mig for det her emne til specialet. Det var at LGBT-København skiller sig meget ud fra de 

andre kerneværdier. De andre er meget brede og generelle, appellerer til forskellige 

mennesker, forskellige befolkningsgrupper... og så er der LGBT-København, som er meget 

specifikt og målrettet en seksuel minoritet. Den stikker ud, på en eller anden måde. De har, på 

hjemmesiden, som du kan se her [viser udprint fra VisitCopenhagen] en beskrivelse, der er 

meget målrettet LGBT'ere: "Læs her, hvad vi gør". Der er guides til, "hvor kan du gå i byen 

henne?" ... "Hvor kan du cruise?" - det er virkelig sjovt. Det har jeg kategoriseret som én type 

af markedsføring. Og så er der en anden type, den har jeg ikke printet ud, men det er for 

eksempel under 'Destination Wedding', der er historien om Clay og Jonathan fra USA, der er 

Yuri og Leonid fra Rusland... Og der er jo ikke nogen steder eksplicit skrevet "her er et LGBT-

par", det er mere implicit, underforstået. De blender ind med befolkningen, de skiller sig ikke 

ud, hvor den anden i virkeligheden fortæller LGBT'ere, hvor de kan finde ligesindede, hvor 

den anden siger "I er en del af den store helhed". 

(15.) Uden at du kan repræsentere alle på nogen måde, tænker du, at en type af markedsføring 

er bedre, mere effektiv end en anden? 

[35:26] Nej. Jeg tænker bare, at man skal måske tænke over, at det her er netop én type markedsføring, 

og der vil være nogen, der går målrettet efter det. Men så skal man faktisk tænke på, at de samme 

mennesker, når de så har læst det her og siger "ok", når de så har været på barerne eller et eller andet, så 

vil vi jo også ud og spise, vi vil også bo på et hotel, vi vil også gå på et museum osv. At man så i 

markedsføringen af de andre kernefortællinger også husker at have et samkønnet par på et af billederne 

osv., så man integrerer - altså hvis vi er så LGBT-venlig en hovedstad, så skal det også ses i, at vi ikke er 

fraværende i alle de andre kernefortællinger og i alle de andre historier om byen. Fordi ellers bliver vi en 

segmenteret gruppe. Og det savner jeg nok i virkeligheden lidt. Alt det her [peger på udprint af 
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VisitCopenhagen], det har jeg sagt om, hvad jeg mener, men at man i virkeligheden i sin egen måde at 

tænke det her på siger, "hey, vi skal jo også være inkluderende som Wonderful Copenhagen", og når vi 

snakker Cooking, som er en anden kernefortælling, så er LGBT-personer altså også interesserede i at gå 

på restaurant, og ønsker at se sig selv afspejlet i det materiale, der er. Så ”walk the talk” - igen. 

 

- Jeg synes det er rigtig interessant, den måde man måske på en måde udstiller LGBT'ere ved 

at gøre det så eksplicit. 

Men jeg tror det er fint at have det som udgangspunkt, at sige "her er det første sted, folk går hen", og 

så læser de om byen, sådan meget interesse-specifikt. Og nu har vi valgt, at det her er en 

kernefortælling, og så skal det selvfølgelig være der. Hvis vi nu havde haft en kernefortælling der hed 

modeltog, så skulle der også have været noget om det, som var for de entusiaster. Men når man så er 

færdig med at være entusiast på sin egen kernefortælling, så er der altså fire andre kernefortællinger, og i 

øvrigt alt muligt andet i København, som vi også gerne vil høre noget om. Vi rejser også ud for at være 

kulturturister og madturister og arkitekturturister og alt muligt andet. 

 

(17.) Tror du at de to forskellige typer markedsføring appellerer til to forskellige typer af 

målgrupper, eller hører de sammen på en måde? 

[37:49] Jeg kan jo fortælle om, hvordan jeg selv tænker, når jeg rejser. Så rejser jeg i en balance mellem 

tingene. Jeg vil hen et sted, hvor der er noget at se, hvor der er noget kultur at opleve, hvor jeg kan 

spise godt. Men jeg kigger også på "er der noget LGBT-liv?", "Kan jeg gå i byen om aftenen og opleve 

hvordan barmiljøet her fungerer?" osv. Jeg er da inde og tjekke det. Det er ikke fordi, jeg vil vælge en 

destination fra, nødvendigvis, fordi der ikke er noget. Men jeg ville have været inde at kigge på det. Og 

det er da en "added attraction", hvis jeg tænker "her kan jeg faktisk møde nogen eller gå i byen og hygge 

mig”. 

 

- Så hvis du gik ind på en - lad os sige du rejste til Barcelona og skulle inde på deres visit-

hjemmeside? 

Så ville jeg kigge efter Gay Barcelona. 

 

- Så der er nødt til at være en indgangsvinkel. "Det her, det er målrettet dig", og så kan resten 

være implicit. 

Ja 
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(19.) + (20.) Jeg har også tænkt meget over, hvordan denne her ene kernefortælling, mere end 

bare at være målrettet LGBT-turister, så har den også en signalværdi i sig selv, at det er en af 

de her fem kernefortællinger. Man kan faktisk sige, de både markedsfører sig til LGBT'ere, 

men faktisk også med LGBT'ere. Det er som om, at så gør man København lidt mere 

spændende og farverig, måske... Er det en god taktik, tænker du? 

[39:24] Jah, det kommer jo an på, hvem man har... Hvis det er "heartland Americans", du vi have hertil, 

så kan det godt være, at det kan skræmme nogen. Men jeg tror de mennesker, man ønsker at tiltrække til 

København, de grupper af personer, som man har som fokusområde, der tror jeg, at det er noget, som 

vil være et positivt add-on for dem, uanset om de er LGBT-personer eller ej. Jeg tror, der er mange der 

rejser til København og til Danmark for at opleve den grad af frisind og liveability og happiness osv., 

som vi bliver omtalt med i medier generelt i hele verdenen. Og det er det, folk gerne vil opleve. Og når 

de så kommer ind på en side og siger "hey, nå det er fandme også en del af det..." På nogen måder kan 

det godt komme til at virke lidt "hipt" måske, at "nå, det gør de også, de er godt nok cutting edge" osv., 

og det tror jeg er rigtigt set. Jeg har slet ikke noget problem med at blive spændt for den vogn, fordi det 

er en vogn, jeg faktisk synes også kører lige på vejen. Hvis det var sådan en vogn med en masse udstyr 

på og intet indhold, så ville jeg nok... altså. Men der følger faktisk et indhold med. Det er ikke sådan, at 

vi lader som om, vi er LGBT-venlige, og i virkeligheden har vi en super diskriminerende lovgivning, 

eller at det er super farligt at gå rundt i København... Vi kan godt leve op til det, vi siger. Og så er det 

fint. Men hvis vi ikke kunne det, så ville jeg blive dybt forarget over, at nogen prøvede at markedsføre 

sig på mig. 

 

- Jeg elsker at du uddyber. Det er fantastisk. Jeg får rigtig meget godt materiale her! Nu har jeg 

ikke printet det - det er jo svært at printe en video - men både i historien om Clay og Jonathan 

og de to russere, der også blev gift på rådhuset, og i det videomateriale der er om Gay 

Copenhagen, er der rigtig mange hvide, unge, veltrænede homoseksuelle mænd.  

(21.) Er skadeligt for jeres arbejde, at der er mere fokus på én type i denne her markedsføring? 

Skævvrider det billedet? 

[41:39] Jeg synes, det skævvrider billedet af LGBT-miljøet som sådan. De her mennesker findes også, 

det er ikke fordi, de ikke skal nævnes eller ses, men de er bare ikke hele billedet. Og jeg tror at man 

ender med - hvis man markedsfører sig for ensidigt, også med at skille nogle grupper fra, som så ikke 

rejser hertil... Jeg synes, der er mange gode ting i den der video, men jeg synes ikke, den er 100% 

gennemført vellykket. Netop af de grunde, du nævner. Jeg var med på det netværksmøde, hvor videoen 

blev præsenteret for LGBT-miljøet - vi sad sådan lidt tilbage med åbne munde, da den var færdig, og 
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var altså ikke lige så imponerede som WoCo selv. Fordi der mangler simpelthen noget diversitet. Der 

mangler nogle repræsentationer i. Og lige pludselig så skaber man altså et billede, som vi ikke 

nødvendigvis kan genkende os selv i. Og det er jo også vigtigt, at vi kan det. 

 

(22.) Er der, med denne her form for repræsentation, nogle typer fra LGBT-miljøet, som er 

mere "velkomne" i København end andre? Er der nogle der bliver mere accepteret end andre 

igennem...? 

[43:01] Jeg ved ikke, om der er nogen, der bliver mere accepteret, men der er klart nogen, der åbenbart 

i WoCos markedsføring er mere attråværdige end andre. Og jeg tror, det baserer sig på en eller anden 

cost-benefit-calcule om, hvem lægger flest penge osv. Og der er - som jeg også sagde tidligere uden at 

nævne, hvem det er, så er der grupper, hvor vi har fået at vide, at dem satser man ikke på. Og der er 

også områder af verdenen, bare områder i Europa, man har sagt ”dem har vi ikke som 

satsningsområde” - selvom vi har sagt, at her tror vi simpelthen, der er et kæmpe uopdyrket marked af 

folk, som ville være vilde med at komme hertil. Men der har man altså identificeret nogle andre 

markeder, som man satser på, og så er det rigtig svært for os at komme igennem med at få omtale, og få 

journalister op osv. fra de lande. 

 

- Selv hvis man ser bort fra folk, der skal tjene penge, som for eksempel Wonderful 

Copenhagen, er der så alligevel nogle grupper, som får mere taletid end andre. På det mere 

generelle plan, er der nogen som er mere accepteret end andre? Som får mere taletid? Som får 

mere ”press”? 

[44:17] Jeg bliver nødt til at gribe i egen barm og sige de hvide bøsser. Det tror jeg både er hos WoCo, 

og det er måske også generelt, at vi skal være opmærksomme på, også i vores eget miljø, at sikre at alle 

repræsentationer kommer til orde, og at vi skaber rum og plads for alle. Det er jo ikke gjort med at sige, 

at nu sikrer vi, at vi har en transperson med, eller nu sikrer vi, vi har en person med minoritetsetnisk 

baggrund med, for så bliver de bare "tokens" i det. Så har man dækket den flanke - der var en 

transperson, herregud - de skal jo være der, for at de føler sig velkomne, føler sig inkluderet, føler at det 

er deres projekt også - eller at det er vores projekt i fællesskab - fordi nu lyder det igen sådan lidt 

udgrænsende. Folk skal jo komme, fordi de kan se sig selv med fornuft i fællesskabet. Og det er vores 

ansvar. Det er ikke folk fra andre repræsentationer. Det er mit ansvar at skabe plads, det er mit ansvar 

at skabe den der rummelighed, der gør, at folk har lyst til at komme og bidrage. 
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- Sidste gruppe af små spørgsmål, så er vi faktisk færdige... WoCo driver en business, men de 

får offentlig støtte, så det er jo politisk, det de gør. Når de inviterer folk til København, så er det 

en offentlig invitation. De skal selvfølgelig tjene penge, og de har vurderet, at der er penge i 

visse målgrupper frem for andre. 

(25.) Det er WoCo, der står bag det her LGBT-netværk, I har... 

[46:24] Der er flere netværk, men WoCo har ét netværk, som vi også deltager i. 

 

- Så I har også nogle andre netværk, selvfølgelig. 

[46:31] Ja, Copenhagen Pride driver også sine egne netværk. Der er for eksempel et netværk blandt 

organisationer, der tager på folkemødet i fællesskab. Vi har et netværk for barerne i miljøet osv. Og så 

driver WoCo også et samlende netværk, hvor vi mødes, tror jeg, tre gange om året. Og i virkeligheden 

har det været et ønske fra miljøet at mødes flere gange om året, fordi det også er godt for os både at 

høre hvad WoCo laver, men også for WoCo at høre hvad vi laver. Og det er jo meget symptomatisk, at 

WoCo har sagt, at det der er midler til, det er tre gange om året i to timer. Og igen tænker jeg, at som 

kernefortælling betragtet, så synes jeg at den indsats, der så bliver lagt i den, er uforholdsmæssigt skæv. 

Jeg ved ikke, hvor meget der bliver lagt i de andre, men det undrer mig, at noget man kalder en 

kernefortælling, har så lille en økonomisk ramme. Det kan virkelige forbavse mig. 

 

- Og allersidste spørgsmål: 

(28.) Det er WoCo, der driver facebooksiden Gay Copenhagen. Den har 3600 likes. Hvordan 

kan det være, det er dem, der driver den, og ikke jer eller LGBT-Danmark eller en anden 

gruppe? 

[47:38] Vi synes jo også, det var logisk, at de bad os om at gøre det. Vi har 26.000 likes på vores, så jeg 

tænker, at vi kunne gøre meget for at hjælpe dem med at nå længere ud. Men det har de ikke taget imod, 

det tilbud. Så jeg ved ikke hvorfor, det er sådan, men jeg synes ikke, det er logisk. I samarbejde med 

WoCo kunne det netop være miljøet selv, fordi vi er også som LGBTQ-personer følsomme over for, 

hvornår vi kan mærke, at noget kommer fra os selv, og hvornår noget kommer fra andre, hvis man kan 

sige det sådan. Og hvornår noget kommer fordi det er et reklamefremstød, og hvornår noget er ægte 

ment. Og jeg siger ikke, at det her ikke er ægte ment, som kommer fra WoCo. Men der er små nuancer 

til forskel, og der tror jeg i virkeligheden, at man kunne vinde rigtig meget på at lave et samarbejde med 

os, og sige "nu får I de midler, vi bruger til det, og så vedligeholder I den for os", inden for den ramme 

- og så tænker jeg, WoCo har nogle retningslinjer for, hvad de ønsker, og så må vi jo holde os inden for 

dem. Men jeg tror, at man kunne komme meget videre på den måde. 
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- Jeg tror, det var en gruppe, de fik overdraget af Visit Denmarks markedskontor i New York. 

Jeg tænker på, om der var en grund til, den ikke var blevet givet videre til jer... 

[49:15] Det er jo også det der med, hvis man så sidder med det, som jeg gør, eller har fået det 

præsenteret, og jeg kan være galt informeret, men at der er sat to timer af om ugen til at varetage denne 

her. Jeg ved ikke, hvordan det foregår, men jeg tænker, vi sidder i det her hele tiden. Vi er ”immersed in 

it”. Så vi ville aldrig nogensinde tælle timer eller noget som helst. Vi ville bare sørge for, at der var det 

mest interessante indhold hele tiden, holde det i live og linke til alle mulige sider... Vores facebook i 

Copenhagen Pride bliver brugt rigtig meget i miljøet i øvrigt, for folk sender og siger "kan I ikke lige 

smide det på jeres, sådan at flest mulige ser det" osv., og det er jo i virkeligheden det, som Gay 

Copenhagen også skulle. Men 3600 synes jeg jo ikke, er noget imponerende tal. 

 

- Jeg tror vist, det stiger og falder lidt. Når der så er nogle store internationale events i byen, så 

kommer der flere, og så forlader de gruppen igen... 

Vores falder ikke, det stiger. Men jeg tænker, det er jo også vigtigt for dem - for eksempel under 

Copenhagen Pride, der var masser af det, vi lægger op, som vi lige ved nøjagtigt lige så godt kunne 

lægge op på Gay Copenhagen i stedet. Hvor der også mangler en informationsstrøm til den, som ville 

være meget mere naturlig, hvis den lå her. 

 

- Ja. Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du noget, du gerne vil tilføje eller noget, du gerne vil 

sige? 

Overhovedet ikke. 
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C.3 Interview 3: Michael Kjeldsen, LGBT Danmark 

26. oktober 2016 

 

Fed skrift: Interviewer eller [forklarende kommentarer til læsning]  

Normal skrift: Shahar Silbershatz 

 

Tid angivet i [minutter:sekunder] fra lydfilen, hver gang respondenten begynder at svare på et 

nyt spørgsmål. 

 

Tallet i ( ) inden et spørgsmål refererer til spørgsmålets nummer i den tilsvarende 

interviewguide. 

 

 

- Vil du ikke fortælle til mikrofonen hvad du hedder og hvad du laver? 

[00:17] Mit navn er Michael Kjeldsen, jeg er økonomiansvarlig for LGBT Danmark, hvor jeg har 

ansvaret for den overordnede økonomi, personaledrift af Landsforeningen, og står i spidsen, sammen 

med Henrik, som er vores generalsekretær, for hele den organisatoriske del af organisationen. 

 

(1.) Selvom der er forskellige syn på det, så vil man nok kunne sige at overordnet set bliver 

Danmark betragtet, i udlandet, som et rimelig LGBT-venligt land. På hvilke punkter, rent 

politisk/juridisk, er Danmark længst fremme, og hvor vil du sige at vi stadig halter bagefter i 

forhold til andre lande? 

[01:30] Jeg vil sige, det kommer an på hvem vi sammenligner os med som land. I Europa er vi jo 

generelt set meget langt fremme. I Danmark der er ILGA, som er den internationale organisation, 

kommer hvert år med et kort som opgør, hvor langt fremme vi er. Der ligger vi på nogle punkter lidt 

længere tilbage, fordi der i den danske lovgivning, der er ikke så stor beskyttelse, som der er i andre 

lande, men hvor det faktisk ikke er et problem, men det er så den måde, som det er opgjort på. Vi er 

kommet rigtig langt. Vi havde en årrække, hvor Danmark var lidt bagefter. Oven på sejren i '89, hvor 

Danmark jo var det første land i verden med registreret partnerskab, gik det en lille smule nedad, men 

ægteskaber i kirken er jo kommet, der har været en masse gode tiltag på transområdet, det har jo 

virkelig fyldt meget i år. Vi er rigtig langt fremme på nogen, vi presser også på nogle ting som 

regeringen er med inde på at få fjernet fra... - nu er jeg så altid lidt i tvivl - men nogle af de 
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internationale lister, få rettet dem til. Norge er en lille smule bedre fremme på nogle områder, men 

generelt set så er Danmark et land, der er meget godt fremme. Vi kan sagtens blive bedre. Der er 

områder rundt omkring, der selvfølgelig er at arbejde for, men vi er i hvert fald bedre end mange af de 

mellemøstlige lande som Iran og dernede... Så det skal vi jo sætte stor pris på. 

 

(2.) Er det danske folk mere åbne og tolerante end i andre lande? 

[03:21] Det synes jeg. Det er meget få gange, jeg som person oplever noget... Desværre er der jo 

uheldige episoder. Der var jo Mariager-sagen - var det i år eller var det sidste år? - hvor der var en 

person, som blev udsat for noget - der var måske noget mere i den sag - men der er folk, som bliver 

udsat for chikane. Landsforeningen lancerer et kæmpestort projekt, vi er i gang med, som fokuserer på 

arbejdsmarkedet, hvor der er meget af den skjulte diskrimination, heteronormativitet, som nogle gange 

går lidt ind i, hvordan folk de opfører sig, og kommer med nogle ting, de ikke altid tænker på, så på 

mange områder kan man godt sige, at vi er langt fremme, men der er nogle ting og nogle mønstre, som 

der er behov for at brydes, for at der er mere ligeværdighed. T-området, de ligger jo så noget længere 

tilbage, kan man sige, måske 20-30 år i forhold til, hvordan det var for L- og G-området, men de 

kommer med stor fart, og bliver bredere og bredere accepteret, hvilket jo er en fantastisk dejlig ting. Og 

det viser jo også bare, hvor svært det var måske i 70'erne, 60'erne og 50'erne - det område - at komme 

frem som homo eller lesbisk. Det er blevet meget nemmere nu, det er blevet nemmere også for dem, 

som ikke direkte er de kategorier, men som er beslægtet med en stigmatisering. I Landsforeningen der 

kan vi se, at de unge også kommer. For mange år siden, da var det folk, der sprang ud i midten af 

20'erne, nu er det folk omkring 14-15-16-års alderen, som tør være åbne om deres liv og deres ønsker 

om, hvordan deres liv skal være. Og det viser jo, at der er meget bredere accept. 

 

- [uhørbart] 

Ja. Og i øjeblikket ser jeg en tendens til, at man går ikke så meget op i kasser nu, man går mere op i, at 

der skal være rum til at kunne definere sig selv som den person og den seksualitet, man egentligt ønsker 

at have. 

 

(3.) Tror du danskerne er noget særligt? Er der noget i den danske folkesjæl? Kan man spore 

noget særligt til den danske mentalitet, i forhold til hvorfor vi skulle være mere tolerante? Er 

der nogle studier på det...? 

[06:14] Der er højst sandsynligt nogen der har filosoferet over det. Om hvad de er kommet frem til, det 

er ikke noget, jeg sådan lige mindes. Men jeg tror da, at der har jo været gennem hele Danmarks 
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historie, har der jo været folk udefra... Danmark er jo ikke en homogen befolkning, der er jo kommet 

traditioner, som stille og roligt er blevet indopereret. Nu man kan jo se halloween, som kommer nu, er 

jo en udefrakommende tradition, hvor Danmark har adopteret og taget ting ind, og det tror jeg har 

givet en åbenhed, som spejler igennem på mange andre områder. Men jo, der er måske noget i kulturen. 

Jeg tror, hvis du har et autoritetstro system, som Mellemøsten og andre... de har måske sværere... 

 

- Du behøver ikke at vride din hjerne. Det var mere hvis du havde gjort dig nogle særlige 

tanker om det. 

Jeg tror at der godt kunne ligge noget i den skandinaviske... LGBT Danmark er den officielt næstældste 

- uofficielt så var den ældste mere lidt en party-organisation, vi har været co-signer på stiftelsen af de 

internationale organisationer, og det startede meget tidligt i Skandinavien, så det kan godt være, der 

ligger noget om, at vi bare her er mere åbne. 

 

(5.) Nu er der jo stadig desværre en masse diskrimination. Hvilken type af diskrimination er 

den mest udbredte, LGBT-personer oplever i København og i Danmark? 

[08:20] Det mest synlige er jo, at folk står og råber "bøsserøve" efter folk. Jeg vil nok sige, at det er den 

mere skjulte, som nok er den mest udbredte, hvor folk ikke sådan måske lige tænker over det, og det er 

jo så spørgsmålet, om man kan kalde det diskrimination. Personligt har jeg aldrig oplevet noget, men 

jeg tror også det afhænger om hvilke miljøer, du færdes i. Nu oplevede jeg på nogle håndværkerpladser, 

der var ikke nogen problemer, de var lidt nysgerrige, men ikke sådan noget i dybden. Jeg tror, hvis du 

kommer de virkelig kristne, fundamentalistiske, eller bare de generelt de religiøse folk som er 

fundamentalistiske, så tror jeg, der oplever noget. Det er i hvert fald det, som vi hører fra Sabaah, som 

er mod den del... Jeg tror desværre, at hvis man skal [uhørbart] diskrimination, så er det derovre, du 

skal komme. På danske arbejdspladser, så er det sådan mere "nååh, du er til mænd", eller "du er til 

kvinder". Sådan oplever du det, mere lidt uforstående uden at... Så det er mere den der mangel på 

forståelse. 

 

- Så ikke direkte diskrimination, i ordets oprindelige forstand. 

Mangel på forståelse, kan man sige. Jeg tror mere at det er nysgerrighed, jeg oplever, når jeg går ned ad 

gaden med min kæreste i hånden, end det er at opleve mistænkeliggørelse. Jeg vil nok ikke gør det i 

Tingbjerg, eller Vollsmose... 
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(7.) Kender du Wonderful Copenhagen? 

[10:46] Kun af navn, og så havde de jo utroligt dårlig presseomtale for nogle år siden. 

 

Ja, i forbindelse med Eurovision. Jeg var praktikant derinde, lige efter det var overstået, folk 

var traumatiserede. 

[11:00] Det kunne jeg godt forestille mig. 

 

- Wonderful Copenhagen er Københavns officielle turistorganisation, Destination 

Management Organisation. De har en underside, som hedder LGBT-København, eller LGBT 

Copenhagen, de har både en dansk og engelsk version, det her [udprintet fra 

VisitCopenhagen] er den engelske. Den danske er nærmest ordret den samme, som det der 

her. Der er denne her tekst, så er der også en video, som er en lille stemningsvideo med 

billeder fra København og så noget tekst - noget fin musik... Der fortæller de om København, 

og hvordan Danmark var det først land, der indførte registreret partnerskab osv. Lidt 

forskellige... præsentation af Danmarks og Københavns LGBT-verden. 

De har nogle billeder af folk, som jeg kender. 

 

- Er det rigtigt? 

Ja ja, Kristoffer er tidligere forperson for vores ungdomsafdeling, og Malene er transaktiv - jeg kan ikke 

huske om hun var talsperson tidligere - jeg mener også i landsledelsen [uhørbart]. 

 

- Det er en lille verden. 

Det er en meget lille verden. Er det nogen, jeg kender der? [peger på billede på udprintet] Nej, det 

er det ikke... 

 

- Der er lidt forskellige statements, og der har jeg understreget dem. Dem der handler om 

Københavnerne, der skriver de blandt andet at: 

“Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people.” 

“Attitudes towards gays, lesbians, bisexuals and transgendered persons are liberal and open-

minded.” 

“In many cases, being gay, bisexual or lesbian is not even worth mentioning, just like you 

would not make a big deal out of being heterosexual.” 

(8.) Hvad tænker du om de sætninger? Er du enig i det? 
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[12:58] Altså, generelt set jo, nu nævner de biseksuelle - de er desværre lidt mere diskrimineret end 

generelt. Det er både for resten af L- og G-miljøet... De er desværre ikke så forstået, tror jeg... Der er 

mange, der er bare sådan, den der med… jamen, "kan du ikke bare springe ud?", "kan du ikke bare 

anerkende, at du er det ene eller du er det andet?" at... 

 

-"... du er forvirret"... 

Ja. Og det er jo super ærgerligt, plus de også tit føler sig overset. Meget B. Det er jo super ærgerligt. 

Personligt tænker jeg bare, at det at være biseksuel må sku da være det fedeste, fordi så kan man spille 

på flere heste. 

 

- Der er frit valg på alle hylder. 

Ja, netop. Jeg vil sige, jo, Danmark er åben, og man gør ikke så meget ud af det. 

Nu skal jeg lige se... [trækker udprintet til sig] 

 

Jeg skulle have printet det ud lidt større. Du er også velkommen til at nærlæse det, hvis du vil. 

Jeg skulle måske også have taget den danske [udgave], men nu har jeg vist de andre den 

engelske version, så måtte jeg også hellere vise den til dig, tænkte jeg... 

Det engelske er ingen problem. Altså, der står, du læste også den med... "community tend to mix more 

freely here, than so many other..." 

 

- Ja, de siger at "... the LGBT community tend to mix more freely here...” 

Der står også om København at: 

“Here you can be free, open and most of all yourself.” 

De slutter af med at sige: 

“Welcome to Copenhagen, where being yourself is not a crime.” 

(9.) Er det også noget, du tænker, det kan du støtte op om, at det er sandt? 

[15:06] Jeg vil sige, det der med, slutningen statement, der er jeg helt enig. Der er ikke nogen der kigger 

skævt. Min anke går måske mere på, at det københavnske LGBT-miljø er forholdsvist lille, hvis du 

sammenligner med Berlin eller Amsterdam. Det er ikke fordi, der er de store diskoteker... Så barer og 

turistmiljøet, vil jeg sige, er meget beskedent. 
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- Der er ikke denne her store scene... 

Nej, og udfordringen i Danmark, virker det som om, at det faktisk er svært at køre en bar, der er mange 

diskoteker som popper op, så er de her nogle måneder, et halvt års tid, et års tid, og så dør de ud. 

 

- Kan det være fordi at der ikke er behov for at være en særlig "gay nightlife" eller "gay 

village" fordi at København faktisk er... ikke for at lægge ord i munden på dig... at nattelivet er 

så åbent for LGBT-folket, at det faktisk ikke er nødvendigt at have et særskilt...? 

[16:22] Både og... Jo, når jeg går ud i byen, så går jeg også i byen tit med nogle mænd, hetero-venner. 

Det jeg så går efter, er mere "jeg kan godt lide en god øl, så tager jeg på en god ølbar", "jeg kan godt 

lide en god cocktail, så tager jeg på en god cocktailbar". Så for mig i LGBT-miljøet synes jeg tit, der 

mangler noget som kan supportere det. Men om der mangler... Altså jeg synes altid der vil mangle 

noget, fordi jo, du kan sagtens tage med over og feste på et hetero-sted, men der er også noget med 

egentligt at komme på et diskotek, hvor der står halvsøde fyre, og det egentligt kun er fyre. Det samme 

kunne jeg forestille mig for lesbiske kvinder. Og det er jo også det man kommer derefter, kan man sige. 

Så på den måde tror jeg sagtens godt, at det kan være der. Hvorfor de ikke kan løbe rundt... Jeg tror 

danskere er lidt mere nærige... Eller også er det bare fordi, man ikke får trukket nok turister ind. Jeg tror 

den bar, der kørte bedst, det har været Pan, men det er så nogle år siden. 

 

- Den findes ikke længere, vel? 

Nej, det er en 10 år siden, hvis jeg ikke husker galt, den lukkede endegyldigt. Så har der været Club 

Christopher, som har ligget lidt i lokalerne, og så er kørt lidt op og lidt ned, men... der har ikke været en 

stor, gennemgående... Det københavnske natteliv består primært af barer, hvor du kan komme... ligger 

nede i Studiestræde, så ligger der også nogle enkelte steder rundt omkring... Så er der SLM, som er en 

medlemsklub, vil jeg sige... 

 

- De sidste ting, der er understreget i teksten, det er statements, der handler mere om det 

danske samfund. Fordi meget af det, der gør København LGBT-venlig i andres øjne, det er jo 

også de regler, der gælder for hele Danmark. Den lovgivning... Der står blandt andet at: 

“The official Denmark is in great support of LGBT and human rights.” 

“Intolerance, homophobia and hate crimes regrettably do occur, but they are frowned upon by 

the general public, and the Danish police takes reports of hate crimes seriously and will 

prosecute offenders.” 
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(10.) Stadig samme spørgsmål, kan du skrive under på det? 

[19:18] Jeg vil sige at, generelt set, så jo, offentligheden tager jo afstand fra hate crimes, og det er jo 

super dejligt at se. Jeg tror at en politiker, der stillede sig op og sagde, LGBT skulle forbydes, ville 

meget hurtigt skulle ud og finde et nyt arbejde. Den del vil jeg godt støtte op om. I forhold til, at det 

danske politi tager hate crimes seriøse, den kunne de godt oppe sig på. De tager dem lidt, men efter 

hvad jeg har fået at vide, så er det ikke helt optimalt endnu. Der ligger udfordringer, hvor der godt kan 

gøres lidt bedre. Altså der er kommet værktøjer, der bliver også arbejdet på at få processerne gjort 

bedre. Men vi er der ikke helt endnu, hvor de er der, som vi håber på det. 

 

- Jeg har godt læst, at det er svært at få tal på, hvor ofte det sker. 

Ja, fordi de er ikke så gode, politiet, til at skrive ned og notere, og de vil hellere kategorisere det som 

noget andet, i hvert fald min forståelse, fordi så skal de ikke bruge så meget energi på det, og så tæller 

det jo bedre i deres statistik. 

 

(12.) Overordnet set, er det så korrekt forstået at du kan godt sige god for de ting her? Altså det 

passer faktisk, det der står, synes du? 

[21:02] Ja, det synes jeg. Jeg gætter på, at hvis en turist kom og blev udsat for hate crime, så ville politiet 

nok tage det med, også kigge lige mere dybde på det. 

 

- Det er jo både danske og udenlandske turister, faktisk... Hjemmesiden henvender sig til 

begge dele... Super! 

Denne her underside, LGBT Copenhagen, det er faktisk en af fem kernefortællinger, som 

Wonderful Copenhagen bruger til at promovere København. Der er Det Eventyrlige 

København, som handler om det royale, museerne, der er Dansk Gastronomi, Det Grønne 

København og Det Bæredygtige København, Dansk Arkitektur og Design og så LGBT-

København. Det var egentligt grunden til, at jeg startede med at fokusere på det her til mit 

speciale; den stikker lidt ud i forhold til de andre. De andre er meget generelle, og henvender 

sig til en bred skare af forskellige målgrupper, og så er der LGBT- København, som har en 

meget snæver målgruppe. Så den var lidt anderledes, og derfor ville jeg gerne dykke lidt ned i 

den. Der er denne her hjemmeside, det er den mere direkte markedsføring. Her står der sort på 

hvidt: København er LGBT-venlig. Så er der også den lidt mere subtile markedsføring, der er 

blandt andet en hel side henvendt til folk, der vil giftes i København - Destination Weddings: 

Hvor kan du blive gift? Hvor kan du holde festen? Hvem skal du kontakte? og sådan nogle 
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ting. Og små videoer og beskrivelser af forskellige folk, der bliver gift i København, blandt 

andet Clay og Jonathan, og også to russere, Yuri og Leonid. Og det er jo en lidt mere indirekte, 

inkluderende måde at markedsføre LGBT-København på.  

(14.) Ville du sige at én type af markedsføring er mere effektiv end en anden? Er det den rigtige 

måde at gå til sådan noget her på, tænker du? 

[23:27] Jah, om Wonderful Copenhagen, så det er rigtigt, men når jeg tager til udlandet - nu har jeg lige 

været i Lissabon - så googler jeg altid og ser, hvad ligger der? Det der med at få en liste over barerne - 

hvor går folk hen? - det altid rart, fordi så kan man lige finde lidt rundt. Jeg ved at Rainbow Business 

Danmark, som er handelsstandsorganisationen for LGBT-miljøet - eller hvordan er det, hele Danmark? 

- fokuserer rigtig meget på... Det er også dem som laver Copenhagen Gay Guide, som jeg også kan se, 

der er linket på [på VisitCopenhagen]. Og jeg ved, de vil fokusere på, også at komme ud og få solgt 

Danmark. Jo, jeg synes, det er fornuftigt at have det, fordi, hvis jeg skal ud og rejse et sted, så kigger jeg. 

Jeg ved ikke -Spartacus - har jeg set engang, jeg ved ikke om de stadig bliver udgivet. Sådan en 

kæmpestor håndbog i LGBT-verdenen rundt omkring. Jeg kan ikke huske, om vi har nogen herinde 

mere... 

 

[Vi ser os omkring efter bogen i rummet, som er fyldt med bøger.] 

- Spartacus... er det en bog, siger du? 

Det er en turistguide, som - hvis den stadig bliver udgivet - summerede rigtig godt op om, hvordan det 

enkelte land håndterede ting, hvordan man lige skulle opføre sig... Så var der sådan en kommentar om 

"her, lad være med at gå hånd i hånd"-agtigt, "lovgivningen siger at her skal du sku være mere 

opmærksom"...  

 

- Det siger mig et eller andet. Jeg var på en byvandring med en, der hedder Bjarne Lundis, om 

hovedstadens homohistorie, jeg tror måske han nævnte den der, det ringer en klokke. 

Jeg sidder lige og kigger på, om vi har den derovre et eller andet sted. Ikke umiddelbart, hvad jeg kan 

se...  

 

- De står ikke i alfabetisk rækkefølge, eller...? 

Jo, de står i en eller anden bestemt rækkefølge, men bibliotekarer... Vi burde have den. Men om den 

står inde i vores bladsamling... Jeg tror mere, den står inde ved siden af. 
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- Det er fint. Hvad var der med den, undskyld? 

Altså, det var sådan lidt i forlængelse af det her, jeg leder altid efter, hvis jeg er ude at rejse, lige hvordan 

er miljøet... Nu kan jeg ikke lige pinpointe, men de havde også sådan lige kort lovstof, hvordan man lige 

skulle være. 

 

- Det lyder meget fint. Den ligger vel også på nettet? 

Det mener jeg, ja. 

 

-Så må jeg ind og undersøge det. 

(18.) De her tekster, de er målrettet LGBT-personer, men det sender jo også et signal, at det er 

en af de fem kerneværdier, som Wonderful Copenhagen viser om København. Hvad er det for 

et signal, tænker du, det sender? Hvilket budskab prøver man at sende? 

[26:56] Jeg synes det er et budskab om, man er fokuseret og ved, at LGBT ikke bare er sådan en 

almindelig turist, men også gerne ønsker lidt inden for samme målgruppe, og også har nogen - hvordan 

er det at være det her her pågældende land? Altså det der med at være åben, det er jo meget vigtigt. Kan 

man, hvis man besøger Danmark, gå ned ad gaden hånd i hånd? 

 

- Jeg tænker også på, i forhold til folk der ikke er medlem af LGBT-community'en. De ser det 

jo også - de ser også, at det er en af de fem kerneværdier. Tror du, det også er et signal at 

sende? 

[27:44] Det er jo nok et spørgsmål om personen. Jeg tror, at nogen vil jo selvfølgelig se dejligt positivt 

på det, og der var andre, der højst sandsynligt ville se yderst ked af det på det, men det er jo ud fra den 

persons baggrund. Jeg tror at folk, som jeg kender, vil nok ikke tænke over det så meget, det vil der 

også være en del, der er. Men jeg tænker også, der ligger jo sikkert også lidt økonomisk tankegang bag 

ved det, for der er en del undersøgelser der viser, at LGBT-folk lægger flere penge, når de er ude at 

rejse. Og jeg kan ikke huske om Københavns Kommune officielt bruger betegnelsen, men der er jo 

DINKs, som du også har hørt, kan jeg se. 

 

- Ja ja, og "The Pink Economy". Jeg synes det er et fantastisk udtryk. 

Ja, der er jo mange, der har penge. 
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(19.) Ja, helt sikkert. Men du tænker ikke, om man spænder nogen for en vogn? Om man 

spænder LGBT-folk for en vogn for at vise Københavns åbenhed? "Se hvor liberale, vi er"... 

Det er ikke et problem, måske? 

[29:06] Jeg vil sige, der er sikkert nogen der vil synes, det er et problem, men altså... at vise en åbenhed, 

det synes jeg er en dejlig positiv ting at komme frem med. Fordi der har jo også været nogle uheldige 

episoder omkring Danmark i international presse. I LGBT er der jo et område, hvor vi ikke helt er 

førende, men vi ligger godt oppe i front, og det er jo en dejlig ting at kunne give noget stolthed, at vi i 

hvert fald kan gøre det rigtigt som nation. Eller i hvert fald på vej mod at gøre det rigtige. 

 

- Et hurtigt spørgsmål til København i sammenligning med andre storbyer. Nu stiller jeg nogle 

spørgsmål, hvor jeg godt, ved at du ikke er eksperten på det det her område. Men jeg er 

alligevel interesseret i at høre, hvad du tænker - dit umiddelbare, professionelle "best guess". 

(20.) Er København mere LGBT-venlig end andre byer i Danmark? 

[30:12] Altså der er rigtig mange LGBT-folk, der flytter mod de større byer. At sige at København er 

mere LGBT-venlig er måske lidt svær, fordi generelt så synes jeg, danskere er meget LGBT-venlige. Jeg 

vil hellere sige, at jeg synes København har det største LGBT-miljø. Aarhus har også et dejligt miljø, 

det er mindre... Aalborg er der også lidt. Odense har også noget miljø, men det er mere begrænset. Så 

jeg vil ikke sige, at København har et bedre, jeg vil sige at København har et større… 

 

(24.) Mener du, at ikke bare Danmark, men København har et LGBT-venligt image ude i 

verdenen? Har du indtryk af, at vi har det? 

[31:18] Jeg synes da at generelt et positivt, men igen, jeg synes ikke at der... Danmark er så lille et land, 

så jeg tror, hvad der sker i København og Wonderful Copenhagen er jo også helt op til Hillerød-

området, hvis jeg ikke husker helt galt. Det er jo hele Sjælland, der bliver markedsført på... 

 

- Greater Copenhagen. 

Ja, så jeg vil sige, generelt på hele platten Danmark, der er der et positivt... 

 

(28.) + (29.) Så er der en ting, som handler lidt mere om ordvalg. I denne her artikel - 

selvfølgeligt bliver der nævnt LGBT, men mange steder står der "gay", "homo", og i den 

video, som jeg så ikke kan vise dig her, men som også er inkluderet, er der rigtig mange 

mænd, og det er meget unge, veltrænede, hvide mænd... Og det er selvfølgelig... Der er noget 

med økonomi, og der er nogle mennesker, der er værd at satse på mere end andre, når man 
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håber på at tjene nogle penge - men er det skadeligt for jeres arbejde, at der fokuseres så meget 

på en type i denne her slags markedsføring? 

[32:45] Jeg vil sige at, i hvert fald for, som vi nævnte tidligere, de biseksuelle, er jo meget hurtigt 

oversete. Jeg synes at det er en ting, som har været meget. Der står også "most gay friendly place on the 

planet" [i udprintet fra VisitCopenhagen]. Jeg synes at det er en rejse som, i hvert fald for 

Landsforeningens side, er startet for mange år siden i 2009, da vi ændrede navn fra LBL - 

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske - til LGBT Danmark. Og der er mange, der nu er på vej til at 

simpelthen fjerne, at de ikke tager bogstaver med, fordi der er så mange. Vi har de aseksuelle, vi har 

queer, vi har etcetera. Og det kan godt være statistisk, at gay-segmentet har flere penge end de andre, 

men jeg synes faktisk, det ville være at afskrække også… Jeg synes, det går den forkerte vej. Man skyder 

lidt sig selv i foden ved ikke at bruge... For det kan godt være, at du fanger nogle enkelte på den konto, 

men der er også mange som sådan vil rynke lidt på panden. Man er langt fremme, man siger, man er 

venlig, men hvorfor bruger man så ikke de betegnelser, som alle organisationerne bruger? Der mangler 

noget. Det synes jeg, lidt er ærgerligt. 

 

- Jeg har selv været meget i tvivl om, hvad jeg skulle bruge for et udtryk. Der er alle de her 

bogstaver, og du siger, at I er ved at gå væk fra det? 

[34:30] LGBT er den, som er stor lige nu. Men der er en bevægelse for at sige, skal vi have resten af 

bogstaverne med? Hvad gør vi, når der kommer flere bogstaver på? Pan Idræt og Priden, de gjorde det 

i år, faktisk ændrede, så de som organisation er meget mere åbne og ikke så begrænsende på den konto. 

Og den kan godt være rigtig svær, for det er svært når man - gætter jeg på - vil markedsføre mod et 

bestemt segment, når segmentet bliver mere udvandet. Men det er lidt den, at mange af de unge de 

definerer sig måske ikke altid som bøsse, de definerer sig måske bare som dem - måske mere biseksuel 

med 80% mere hang til den eller til den anden side, kan man sige. Jeg synes i hvert fald, man bør følge, 

hvad der er den mest trendy. 

 

- Og det er stadig LGBT? 

På nuværende tidspunkt. Næste år er det måske et par bogstaver mere. IQ eller Q er der også rigtig 

mange, der bruger. Jeg mener at Landsforeningens ungdomsafdeling har Q med, hvis jeg ikke husker 

helt galt. 
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- Hvad med LGBT+? Kan man bruge det? Jeg tænker over, hvad jeg skal bruge i mit speciale... 

hvad jeg skal kalde det. 

Ja. Der er mange der bruger LGBT+ eller LGBT*. Den er da set rundt omkring. 

 

- Det er da meget fint, med en stjerne, det kan jeg godt lide. 

Der er jo mange... LGBTQ er også rigtig brugt.  

 

- Jeg må træffe en beslutning på et eller andet tidspunkt. 

Jeg tror at den med stjernen, tror jeg er den, jeg har set lidt mere. Måske 2% mere end nogle af de 

andre. 

 

- Det må jeg lige se på. Det kan godt være at det bliver det. Det kan jeg i hvert fald meget godt 

lide. 

(31.) Så vil jeg lige høre lidt, om I har noget samarbejde med Wonderful Copenhagen? 

[36:57] Vi har et eller andet. Nu skal jeg lige huske mig om... 

 

-De er nemlig en del af et LGBT-netværk. 

Ja, det mener jeg nemlig også... Nu kan jeg lige prøve at se engang. Jeg mener at vi er blevet inviteret 

til... Vi havde vist et eller andet... [Michael Kjeldsen søger i sine mails på sin computer. Vi taler 

om, hvordan man staver til det.] Jeg mener, at vi deltager i nogle af deres netværksmøder. Jeg mener, 

at Linda var med og deltage sidst... 

 

- Men det er ikke noget, du er involveret i? 

Jeg så invitationen og så, om det passede ind i min kalender, og så tænkte jeg nej... Der var rimelig 

meget andet. [Michael Kjeldsen finder mailen med invitationen.] Vi har i hvert fald en eller to som 

plejer at deltage. 

 

- Men så vil jeg ikke spørge mere ind til det, hvis du ikke har været med til møderne... 

Der er ikke altid timer nok i døgnet. 

 

- Nej, særligt ikke, når det er på frivillig basis, tænker jeg... 
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Hvad tænker du om at Wonderful Copenhagen er initiativtagere bag et netværk med blandt 

andet Rainbow Business Copenhagen og andre LGBT-aktører? Jeg tror de mødes en gang i 

kvartalet. 

[29:23] Jeg synes det er positivt, det viser jo, at de har fokus på det. Jeg synes det er dejligt, jeg tror 

hurtigt man kunne få skudt sig selv i foden, hvis man gik ud og så skrev et eller andet uden at spørge de 

andre aktører i miljøet. 

- Jeg skriver ikke specialet for Wonderful Copenhagen, jeg har bare interesseret mig for deres 

markedsføring… Har du noget, du gerne vil tilføje – nogle spørgsmål eller kommentarer – 

noget du synes, vi ikke har dækket? 

Jeg synes der var et eller andet… Jeg synes, vi har været rigtig godt rundt omkring… Ikke lige på 

stående fod. 
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C.4 Interview 4: Shahar Silbershatz, LGBTs in Copenhagen 

1. november 2016 

 

Fed skrift: Interviewer eller [forklarende kommentarer til læsning]  

Normal skrift: Shahar Silbershatz 

 

Tid angivet i [minutter:sekunder] fra lydfilen, hver gang respondenten begynder at svare på et 

nyt spørgsmål. 

 

Tallet i ( ) inden et spørgsmål refererer til spørgsmålets nummer i den tilsvarende 

interviewguide. 

 

 

- If you would tell the microphone your name and who you are.  

[00:22] Shahar Silbershatz. Professionally, I'm a consultant living in Copenhagen. 

 

(1.) Where are you from, originally? 

[00:35] Israel. 

 

(2.) And you've lived in Denmark for quite a few years? 

[00:39] Six and a half years. 

 

(3.) And you've lived in other countries as well? 

[00:43] Yes. 

 

- So you have experiences from several different countries? 

[00:47] Yes. I lived several years in New York, then several years in London. And then moved here. 

Before New York, I lived in Tel Aviv. 

 

(4.) The meetup group, that you are a co-organizer of. How long has it existed? 

[01:03] The group itself, I think, existed for... well, I don't know exactly because the person who started 

the group kind of disappeared... It's a bit of a weird story. I've been a part of it for the last almost two 
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years now, I would say. Before I joined it, it had been around for another year or so, but it was a bit 

dormant. 

 

(5.) Do you meet a lot? Are there meetups every week or every month...? 

[01:37] We generally have, on average, a meetup every month. 

 

(7.) How many people participate in these, on average? 

[01:46] We have a lot of members in the group, more than 350, I think. But I would say actively, in 

every meetup you would have between 5 to 20 attendees. 

 

(8.) Are there any other groups like yours Copenhagen? Are you aware of any? 

[02:08] I am not aware of any other groups like this. Obviously, there is all kinds of gay and lesbian 

organisations. This whole international gay and lesbian thing - I haven't seen anything else. There could 

be some around that I am not aware of, but I've looked a little bit around through facebook or through 

other organisations, LGBT organisations and so on, and I couldn't really find anything other than this 

one. 

 

- I haven't been able to find anything either. You are the one and only group. 

Yeah, which is a bit sad, because it's a big city, so you'd expect more. 

 

- Maybe the international community isn't that big here? 

[02:48] It's not that big here. But I think, to be honest, and we'll probably get to it further down the 

line [i interviewet], in a city like Copenhagen there's less of a need. Because it's so open and so gay-

friendly, there's probably less of a need for gay and lesbian people to find an organisation, because it's - 

you know - they can just manage on their own because the city's so easy in that sense. 

 

(11.) These meetups... Why do you have them? Why could you not just meet up with Danish 

LGBTs or why not just join the existing groups? 

[03:29] I don't think there is an existing group for Danes. To be honest, when I joined this group, 

when I looked this group up, I wasn't necessarily looking to hang out with the international gays and 

lesbians, I was just looking for gays and lesbians. Because I thought - you know - we have lots of 

friends here and my partner is Danish, and we know a lot of people and they're all straight and they're 

all great, but at some point, I felt that it would be nice to have some gay friends as well. And we didn't 
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really know how to find them, because we live in a very - we have a daughter - we live in a very straight, 

I guess, context and community. And because we haven't lived here before, we didn't have old friends 

from university or anything like that, that were part of the gay community, so we actually didn't really 

know how to tap into that community... I actually just started looking up any kind of gay associations 

that also have a social side to them, and somehow I couldn't really find anything, which I think is very 

strange. Of course, you have a lot of the gay organisations, they all seem to be focused more on 

services, information, lobbying... all that stuff, not social. Probably because, again, you don't need the 

social, because social is everywhere. But for somebody coming from the outside, who wants to meet 

gay people... And we don't really go to bars and we don't do the nightlife so much. Because we have a 

daughter at home, we don't go out that much. Then for us it was actually hard to find any. So I think - 

and I'm trying to rewind two or three years back and try to remember what happened - but I think 

what it was, is I was just looking for “gay and lesbian Copenhagen” on meetup [www.meetup.com], 

and the only thing I found was expats LGBT. So, that's where it ended up. And actually, this expat 

LGBT has a lot of Danes in it as well, so it's not purely international, and in that sense, it's very nice, 

because I did want to meet locals. The problem with meeting expats is that after a few months they're 

gone, and we're here to stay, so we're actually looking for friends who will stay here. I like the fact that 

there's a Danish aspect, and if there was a Danish LGBT group on meetup [www.meetup.com] I 

would probably sign up for that too, but there isn't. 

 

(12.) The participants in your group, where do they come from? Europe? Outside of Europe? 

Both? 

[05:53] Everywhere, literally everywhere. You have some Europeans there, you have Americans, 

Canadians, Asians, South Americans, a guy from Mexico, a guy from the Philippines, a woman from 

Russia. They kind of come from everywhere. You couldn't really typify or say that most come from 

Europe, that wouldn't be the case. 

 

(14.) What do they do in Copenhagen? Are they here to study or to work, or are there expats as 

well in the group? 

[06:26] Some of them are here for work, more of them, I think, tend to be here for study, either on a 

temporary basis or full degree. Some of them are partners of people living in Denmark, which I guess is 

what got me here more or less to begin with. So, there's a mix of people. I would say maybe 50% of the 

people I met though this came here because of some kind of study program. 
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- Are there any tourists that show up at the events? 

Yeah, there's some tourists sometimes that show up. Recently we had one guy who was just traveling 

around, and he used that meetup group to get to know people when he's in town. You get that too. 

 

(16.) Does the group include Ls, Gs, Bs and Ts? Or is it mostly concentrated on one or two of 

the letters? 

[07:20] I haven't met any transgenders - that I know of - in the group. It was actually mostly gay. Then 

there is the lesbian part that was a little bit smaller, but there were some meetups that a lot of women 

came at. I think a lot of women register - actually, if you look at the members, probably there's half 

male half female, but the events end up having more males than females in them. And then there were 

some bisexuals as well, but very few. 

 

So, you know a little bit about Wonderful Copenhagen already. This website, 

VisitCopenhagen, which is one of the things that they do. It exists in both Danish and English, 

and this [jeg viser et udprint fra siden] is the part of the English site, that is focusing on LGBT 

Copenhagen. VisitCopenhagen has five "core stories" or "kernefortællinger", where LGBT is 

one of the.  

(17.) Have you visited the website? 

[08:30] Oh yeah, I use VisitCopenhagen all the time. 

 

-Ok, then you already know this maybe. 

Yeah, I know these pages as well. I haven't really looked at them recently, but I've checked them out a 

few times. 

 

- There's some statements, and I've just underlined a few of them. Some of them are about the 

Copenhageners: 

“Copenhageners are open-minded, relaxed and tolerant people.” 

“Attitudes towards gays, lesbians, bisexuals and transgendered persons are liberal and open-

minded.” 

“In many cases, being gay, bisexual or lesbian is not even worth mentioning, just like you 

would not make a big deal out of being heterosexual.” 
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(18.) Based on your experiences in Copenhagen and those of the other people in the group, 

could you agree to these statements? 

[09:21] Yeah. Overall I would say, yeah. It's very open-minded. 

 

- Also about being an LGBT-person in Copenhagen, it says that 

“Members of the LGBT community tend to mix more freely here than in so many other large 

cities around the world.” 

“Here you can be free, open and most of all yourself.” 

(19.) How about that? 

[09:42] Yeah, I think it's true, but I think there are some nuances to this. Because, I'll give an example: 

We moved here after living together, my partner and I, in New York and in London. And New York 

and London both have what is referred to as "gay ghettos" - a term that you've probably heard before. 

Gay Ghettos have a good side and a bad side, but there's something about a gay ghetto, in a big city, 

that means that sometimes if you want a gay night out, you can go to the gay ghetto and there'll be a lot 

of gay people and gay bars and gay cafés and gay everything. And sometimes that's nice to have an area 

where you feel a little bit more free or a little more sense of belonging. You would see more couples 

walking hand in hand and so on. Copenhagen does not have a gay ghetto. Full stop. You know, some 

people will call Studiestræde a gay ghetto, I wouldn't. It doesn't have a gay ghetto. It's a function of size 

- it's a very small city. I come from a city - Tel Aviv - that is more or less the same size of Copenhagen, 

and even Tel Aviv has more of a gay - not really "ghetto", but a gay area, more than this place has. So, 

it's true that people mix here, gay people mix here a lot more, and that's really nice. So, in that sense 

there's a lot more interaction between the straight community and the gay community, and it's very 

much blended. But there's two negative aspects: One is, there is no gay ghetto because of that, which 

means that sometimes, if you want to go to an area that has more interest or more things that are gay or 

relevant to gay people, that doesn't exist. And it also means, two: That's a funny nuance that is hard for 

me to define. But I don't see in this city gay couples walk hand in hand. I don't see that. I see it in the 

gay ghettos in New York and London, I see it everywhere I go in Tel Aviv, literally everywhere, every 

street I go to, I see gay couples holding hand in hand and kissing. I never once, I think, saw it in this 

city. I think that's interesting. And to me it suggests that everything is mixed, everybody is happy, but 

clearly there's not that level of comfort and acceptance, that guys feel ok walking hand in hand. I don't 

know why, I don't think anybody would react negatively, but something stops them from doing that, 

and I think that's a real shame. So, you drive this conversation however you want to, because I don't 

want to divert from your questions and purposes, but I think that there's an interesting element here. 
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When I moved here and everybody said "Copenhagen is one of the biggest gay cities blah blah blah, it 

didn't strike me at all as a gay city. At all. It's the least gay city I've ever lived in, from the four cities that 

I've just mentioned. Is it the most tolerant? Probably. It feels the least gay city to me. And that to me is 

a contradiction that I can't really resolve, I can't really figure out how to reconcile this contrast. But 

something about this city is incredibly straight, if you ask me. 

 

- Thank you very much. And you are so free to elaborate and comment and whatever you want 

to. I get so many nice pieces of information when I just let my informants talk. I don't have to 

transcribe everything. Say whatever comes to your mind… So that's very interesting. It's nice 

to hear some critique as well. 

The third thing I've underlined is more about the Danish society. It says, for example: 

“Many politicians, stand-up comedians, DJ’s and artists are openly gay, and more often than 

not, they are praised for being role-models for young members of the LGBT community.” 

“The official Denmark is in great support of LGBT and human rights.” 

“Intolerance, homophobia and hate crimes regrettably do occur, but they are frowned upon by 

the general public, and the Danish police takes reports of hate crimes seriously and will 

prosecute offenders.” 

(20.) Again, what is your opinion on these statements? 

[14:18] I'm probably less qualified to answer that, because I haven't had any cases where I can say that I 

could feel a certain kind of attitude towards hate crimes or human rights. I certainly feel, generally, that 

Denmark is very pro gay rights, very pro human rights, so I'm very, very happy. On the political level, 

with Denmark's opinions as a country and with Copenhagen's opinions as a city, and when I listen to 

people who are sitting in the council and running the city, I find their opinions very appealing, from a 

political perspective. So, I think from that perspective, yeah, I could agree with that, but I haven't had 

any personal cases where I put it to the test. 

 

(22.) Overall, from these statements and this text about Copenhagen, would you agree to the 

overall idea of how they describe Copenhagen? 

[15:16] Yeah, I think so, I haven't really, as I mentioned, looked at it recently, or right now I'm just kind 

of glancing at it. But I think that typically, when I sell Copenhagen to my friends who come and visit, 

which I do a lot, because I love the city and I keep inviting people to come and visit, I always say - you 

know - this is a very open minded city, it's a very diverse and tolerant city. And I would agree, it's more 

or less what they say here [han peger på teksten fra VisitCopenhagen], and I would agree with that, 
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and you can basically find a good mix of all kinds of people anywhere you go. But probably, if I have a 

gay friend asking me "I'm looking for a good destination for a fun gay weekend", I don't know if I 

would recommend Copenhagen. I would probably say, go to Berlin, go to Tel Aviv, go to New York... 

Probably I would think Copenhagen would not appeal to them, because somehow it doesn't have an 

edge as a gay city. It's a great place to live as a gay person, because nobody would frown at you, and 

certainly I can tell from the six and a half years I have lived here, that we haven't had any negative 

reaction from anybody, so life is very easy here, whether you go to the "kommune" to sort something 

out, and they talk to you like anybody else. And you have a husband instead of a wife, and nobody bats 

an eyelid, and that's very, very nice. So, I would say it's a great place for gay people to live... 

 

- ... but not to party. 

Probably not the most exciting place for gay people to party. 

 

(23.) Do you think that these statements could be true for other cities in Denmark? So not only 

Copenhagen, but would you say that you could make the same descriptions about Aarhus or 

Odense or maybe even smaller cities? 

[17:07] I think, yeah, I know Aarhus a little bit but I couldn't really tell. Actually, maybe Aarhus might 

even be more exciting for a gay person, because it seems to be almost a bit more of a "party town", just 

because there's so many young people there - so many students. And when I'm there, I feel like there's 

almost more energy in Aarhus in the tiny little areas where there is energy, than there is here. But I 

don't know if I would say that there is a very good kind of gay party towns... Because again when I was 

there, a couple of times, but it wasn't any proper gay bars - the days that I was there. But there aren't 

any proper gay bars in Copenhagen either. I still haven't found a proper gay bar in Denmark. But to be 

honest, I haven't really been on lookout for them either, so there's probably stuff that I don't know 

about. 

 

- This story, LGBT Copenhagen, that's part of five "core stories", these "kernefortællinger", 

that Wonderful Copenhagen is trying to tell about Copenhagen through the website. The other 

ones are Design and Architecture, The Danish Cuisine, Sustainable Copenhagen and The 

Danish Fairy Tale. And so, in these five stories, LGBT Copenhagen stands out quite a bit, and 

that's why I chose to look into this in the first place for my thesis. The other four appeal to a 

very large general public - museums, and food... And then there's this one, which is aimed at a 

sexual minority. So, I looked more into it, and it looks like they brand Copenhagen to the 
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LGBT community two ways: This is one of the ways [peger på udprintet fra VisitCopenhagen], 

it's very direct, "this is Copenhagen", "this is the LGBT community". This is how it is. They 

also have a video that shows images of Copenhagen with text that tells about how Copenhagen 

was the first place in the world where two men were married and lots of nice pictures of mostly 

homosexual men, holding hands, kissing... 

[19:29] They must have gone for a while trying to find these couples [griner]. 

 

- It's "stemningsbilleder", as we say in Danish. And then there's like, sort of a more subtle way 

as well: There's a whole page on VisitCopenhagen dedicated to Destination Weddings, 

because it's very easy as foreigners to be married in Copenhagen. And among many other 

stories, lists of who to contact and where to have you party, there's also these stories about 

Clay and Jonathan from England, and two Russian men who also got married in Copenhagen, 

and their stories about this. It's more subtle, their story is part of a greater story of Copenhagen 

as a wedding destination. 

[20:18] That's a nice way to do it. 

 

- Again, you're a marketing professional... I've asked the other people as well, but I'm excited 

to know what you think about these two types of marketing. 

(25.) Do you think that one is more effective than the other? One is more appealing? 

[20:38] Well, I think it's smart to do it in both ways, because I think some people would specifically 

look for a gay section and to read about all the gay things concentrated. And then other people might 

be interested in the city for other reasons, and then being able to see a reference to you, as a sexual 

minority, in another area makes it feel like a more relevant city for you, right? So it's not just trying to 

promote itself as a gay destination, but actually it sees the gay side of the city as integrated in the other 

side, so I think it's smart, and I think it would probably appeal to me, if I read about the culinary scene 

in a certain city, because I'm interested in cuisine and eating well and so on, I might go and read about 

it and then there might be some reference to gay families eating, rather than just straight families eating, 

and that might make me feel good about the fact that they just take it as an integrated part of the city. 

Which I think they do here, so I think, in that sense, I think, if we go to that - you know - what they say 

and what they are and whether there's a gap between reality and perception, or reality and image 

[reference til mit speciales problemstilling, som blev præsenteret, inden mikrofonen blev 

tændt], I think it's a very authentic way of reflecting Copenhagen, because I think it is actually as you 
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said so integrated, that it doesn't just have to appear as its own subject, it's actually integrated into other 

subjects. I think it makes a lot of sense. 

 

(27.) There's also a signaling value in the fact that they choose LGBT Copenhagen as one of 

the five stories they want to tell about Copenhagen. It also sends a signal to people who are not 

LGBT. What story about Copenhagen are they telling by choosing this as one of the five 

stories? 

[22:25] Well, first of all, gay tourism is a very lucrative business. Gay couples spend a lot more money 

when they travel, they like to travel to cities, they [Wonderful Copenhagen] know exactly what 

they're doing. And that's exactly, by the way, what Tel Aviv did. 10 years ago, Tel Aviv realised "ok, we 

should stop talking about the wailing wall and Jewish sights, and we should start talking about gay 

parties in Tel Aviv". And they started attracting hundreds of thousands of gay tourists, and they make 

huge amounts of money on them, because they just spend a lot of money. So, I think the reason that 

they put in in there - and you mentioned before why is there suddenly a sexual minority? Why isn't 

there a section about black people? - Because black tourism is not as lucrative as gay tourism.... 

 

- It's the Pink Economy. 

[23:10] It's the Pink Economy, and we can be frank about it. They're being very savvy, commercially 

here. The flipside is that they might send negative signals to people who are not tolerant of LGBT, and 

therefore might put them away, but I think that's not the crowd that would naturally be attracted to 

Copenhagen, so I don't think there's an issue. For example, using - and I keep using - that Tel Aviv 

analogy, but for them it would be a problem. Because if they want to also attract the religious visitors, 

they might be put off by seeing LGBT messages on the website. And they probably won't come to Tel 

Aviv. But that's fine, because we realise we're better off attracting the gays than attracting the religious 

sub-community, so for Copenhagen, I don't think it hurts them, because I don't think the audiences 

they're targeting are audiences that could be put off by LGBT messages. And this is mainly for tourism 

purposes, it's not for anything else. So yeah, I think it's very wise to have it, I don't think all cities have 

it, I don't think all cities necessarily have LGBT as one of the main aspects of promoting the cities, so I 

like the fact that they do it, I think it's authentic, it's cool, it's savvy, but it's also not made up, it actually 

does reflect the city as it is, so I think it makes sense. 
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(31.) What picture of Denmark and Copenhagen do people have before arriving? What do they 

expect of Copenhagen and of their lives in Copenhagen? 

[25:15] That's a tough question. Well, I think people like me, also when I moved here, I heard that 

from other people, there is a bit of a dissonance when people move here, because you read a lot about 

Copenhagen. Copenhagen has done a fabulous job in branding itself and so did Denmark over the last 

decade, so you read a lot about Copenhagen and Denmark, and you have a sense that it's a lot of 

things, but one of the things that you have a sense that it is, is very international. And kind of open, as 

you say, international, sophisticated, metropolitan and so on. And then you come here, and it's a bit 

more of a village than a city. If you come from a big city. So, I think that there's that dissonance when 

people arrive, like ok, actually, it's not that international, it's not that diverse, it's not that open. So 

sometimes people struggle a bit in the beginning, when they come here, to reconcile that. And that's 

one thing I heard. Another element that people find a bit difficult, and that's not necessarily the LGBT-

area at all, it just in general, international people who come here, they struggle with penetrating the local 

society, Danish community, they all struggle making Danish friends. And, that keeps them a bit outside, 

some people feel foreign. They feel like outsiders. It's easier for people like me who have a Danish 

partner, but if they don't, and some of the people that I've met in this group don't, they just feel very 

much like outsiders here, so that is not a very nice feeling. So, I think if you're LGBT, it might be easier 

for you, because the LGBT communities are a lot more open and more diverse and more tolerant of 

"the other" - if the other is a foreigner that's also an “other” - more than the straight community, so 

you can always go to a gay bar or a gay party, and start making friends and find people that I think 

more easily will become your friends. So, I think it might be a little bit easier. But that's a dissonance 

that I found myself, and that I heard from some other people. I think otherwise people's perceptions or 

preconceptions of Copenhagen are normally validated when they come here. They expect to find a 

place that is - you know - functional and orderly and very convenient and good standards of living and 

so on, and they do find that, as they expected. I don't think there's any - I'm trying to recall if I heard 

any stories other than the social frustration which I hear from everybody, I don't recall any other stories 

from the group members. 

 

(33.) You said that there were people from all over the world in the group. So also, I expect, 

people from countries that are very tolerant of LGBT people, and also people from countries 

that are not so tolerant. Is there a difference between these people's views of life in 

Copenhagen, based on where they come from? 
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[28:34] Yeah, maybe, I mean I guess - I'm trying to think about the other people I've met and the 

stories I hear - I guess those who come from countries where it's not good to be gay, obviously 

appreciate it a lot more being in a place like Copenhagen, where it's just so easy matter-of-fact to be 

gay, so I think they obviously place a higher value on that. If somebody is coming here from Turkey or 

from Russia, or - I'm trying to think of some of the people that I've met - they maybe notice a lot more 

the fact that it's ok to be gay here, and you have equal rights, and you don't have to worry or be afraid 

or anything like that. Whereas people who come from Europe or the US, Canada or Australia they take 

that for granted, they more look for the added value beyond that. So maybe they tend to be more 

judgmental, I guess, maybe. But I don't have a big enough sample. The people that I've met - a lot of 

people you can say, but it's not like I've met hundreds within the meetup context, so I don't have a big 

sample to rely on. 

 

- But maybe the sample isn't that big, even though all people showed up for the meetups, it's 

still not a big sample... 

[29:51] Yeah, but it would probably give me a lot more stories. Typically, there's a core in that group 

that comes to most events. You end up meeting more people rather than others, so it's not that every 

time you meet 20 new people. So, your perspective is limited, which is also why I said we don't actually 

have that much active members and that much diversity to be able to say "most people are like this", 

"some people are like that"... It's harder to say. 

 

- That's perfectly fine, and that I will take into consideration as well. It is what it is. 

Exactly, it is what it is. 

 

(38.) Copenhagen's brand compared to that of other Scandinavian capitals. Do you think that 

Copenhagen has more or less of an LGBT brand than, for instance, Stockholm or Oslo or 

Helsinki? 

[31:06] Personally, I think yes. I don't know if I'm basing it on facts or on the fact that I live here and 

I'm biased, but certainly before moving here, from everything I heard, it was clear to me that the gay 

capital of the Nordics is Copenhagen. Both because of size, and because of the fact that this seems to 

me to be the only real "city" in the Nordics. I mean, I've been to Helsinki, I've been to Stockholm, I've 

been to Oslo. Helsinki and Oslo, you can put aside, they are like tiny little villages, so you have 

Stockholm and Copenhagen, and between the two, I find Copenhagen more diverse, more energetic, 

more interesting. So, for me... and there's maybe a bit of rivalry between Stockholm and Copenhagen, 
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I'm sure Stockholm is very gay friendly, I've only been there two or three times, I haven't really 

explored the gay life there. But Copenhagen to me always seemed to be more metropolitan, more of a 

city. And by that, I also mean has more diversity, and more of an interesting gay aspect, so I would 

probably say yes, I'm not that informed though, so I'm not the right authority to compare the two. But 

from my perspective, yes, it certainly is better than the others. 

 

(39.) And then just, overall, does Copenhagen have an image as an LGBT-friendly city out in 

the world? 

[32:34] Well, it does to a large extend. You mentioned the fact registered... domestic partnerships... it 

was the first in the world. And I remember being in the US, I went to university in New York and I 

was there part of the LGBT society in school and they also had one lecture about same-sex couples' 

rights and so on, and they talked a lot about Denmark being the first country. So, Denmark always had, 

in my mind, also being younger and living in Tel Aviv, this image of a very progressive country. Also, 

on the front of the LGBT rights. So, to me it was always held up as one of these places - I'm talking 

Denmark rather than Copenhagen - one of these places where gay rights are far ahead of any other 

country. I think it went back. So, I think it's no longer the case, in my mind, because other countries 

have managed to push forward and kind of overtake Denmark, but I think for many years, Denmark 

was a place that was very progressive and had the image of being very progressive among gay people. 

So, I always had that impression and I still have that impression, that it is part of... And that's why it 

belongs there [på VisitCopenhagen], because it is part of the image of the city. It's very gay friendly, 

very gay tolerant. Just not very gay. But gay friendly and gay tolerant. So, that's nuances that I'm talking 

about. The image, to me, was always there and still is there. 

 

- Do you have anything you want to add or comment, or anything you think we haven't 

touched upon? 

[34:28] I can say in general, when I worked on city branding and talked about city branding, then I 

think Copenhagen does, I think Wonderful Copenhagen does a very good job, and I think 

VisitCopenhagen is a very good website. I only know through the website, they might have other 

elements to their existence, but I only know the website. So, I think, generally speaking, the branding of 

Copenhagen, as it is done by some of the organisations, that are part of it. There are actually several 

organisations that work around it, but I think it's a good case study, it's a good best practice example of 

how to brand a city today. And I think that Copenhagen has a few differentiation points, which is very 

important when a city wants to brand itself, because it's very hard to differentiate today. All cities do a 
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lot of work on marketing, and it's hard to find that spite that can really differentiate you, and I think 

Copenhagen has naturally a lot of good material to work with... the cuisine, the design, the progressive 

[uhørbart], these are great things, reality, to work with, they don't have to make it up. They have it 

there. And they do a good job, I think, in using them in the marketing to differentiate the city. So, 

actually, I think they do a great job from a marketing perspective. My only issues are more on the reality 

side, not on the marketing side, that I find that for some reason the city doesn't have enough of a gay 

existence. Not because it needs to be more gay than it is, but just for some reason... And I think that's 

true about a lot of things in Denmark, that's not just about the gay thing, it's also about some other 

things that... Supposedly it's all there, but somehow it's not lived out. So, the conditions are there. It's 

not explicit. And to me it's a bit of a mystery, and a bit of a shame, and maybe it's part of that a bit 

more introverted nature of Danes and the country, the culture... It could be that. But to me, the city 

could be a lot better in that sense. It doesn't hold up against the bigger cities when it comes to these 

things. It will never hold up against Berlin, and it also doesn't hold up against the small cities that are 

more vibrant. Maybe that's what it is, Copenhagen is missing a bit of vibrancy. 

 

- What small cities are vibrant? 

[37:10] Well, I think - you know - you can find smaller cities in England, for example, if you go down 

to Brighton. I don't like Brighton, personally, and I would never want to live there, but it's a smaller city 

that manages to not just have an image but also have a reality and existence where there's some 

vibrancy. And vibrancy doesn't necessarily mean nightlife or partying, but there's just a certain element 

of energy in the streets. Copenhagen, I think, is lacking that big time. Of course, you can also go to 

smaller cities... Mediterranean cities are naturally much better at that, because they have a more vibrant 

culture, so you can go to smaller cities on the Mediterranean in Spain, France and Italy, and even if 

they're smaller, they will still be more vibrant than Copenhagen. And I think even some cities in 

Eastern Europe now are becoming kind of interesting and vibrant, even though they are smaller, 

maybe. And I think Copenhagen is a little bit "sedate", but it's Nordic, so I guess you can't really 

change that, right? 

 

- I think, what you're saying, that it could have something to do with the Danish mentality. 

Yeah, I think so. 

 

 


