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SAMMENFATNING

Danmark og København står over for en image-
mæssig udfordring, som vanskeliggør arbejdet med 
at tiltrække turister, talenter og virksomheder til 
Danmark og København – og som dermed kan brem-
se væksten. Hverken Danmark eller København er 
tilstrækkelig kendt eller klart positioneret i udlandet. 
Vores overordnede image i udlandet er positivt, men 
for svagt, og historier i medierne om en uvenlig hold-
ning til udlændinge, flygtninge og indvandring blandt 
danskerne slår skår i vores image.

Det er de overordnede konklusioner af den analyse, 
som Copenhagen Capacity har udarbejdet i forbin-
delse med det årlige møde i Copenhagen Goodwill 
Ambassador Corps (GWA). Analysen er primært 
baseret på besvarelser fra 240 erfarne danske 
erhvervsfolk bosat i udlandet. Respondenterne 
er enten Goodwill-ambassadører eller tilknyttet 
DABGO-netværket (Danes Abroad Group Online).

Imagemålinger skal tolkes varsomt, men analysen 
blotlægger en negativ udvikling. Danmark er gået 
fra en førsteplads i IMD’s årlige måling i 1995 til en 
12. plads i 2015. I samme periode er Danmark faldet 
fra en plads som det 8. mest velstående OECD-land 
til en gennemsnitlig placering som nummer 15. Og 
selvom væksten i hovedstadsområdet i de senere 
år har vist positive tendenser – Greater Copenhagen 
ligger foran byregioner som Hamborg og Dublin – 
halter Greater Copenhagen fortsat efter fx Berlin og 
Stockholm. 

Analysen peger på, at der behov for at styrke 
den internationale markedsføring af Danmark og 
København, hvis vi vil tiltrække ressourcer ude 
fra, som kan bidrage til en højere vækst og bedre 

konkurrenceevne. Analysen rummer en række 
anbefalinger til, hvordan det kan ske, og hvem der 
skal inddrages. Bl.a. bør man i højere grad en hidtil 
trække på lokale kræfter i udlandet, da vi i Danmark 
kan have svært ved at identificere, hvad fjernere 
markeder er interesserede i at høre om. 

Med afsæt i fælles vision og kernefortælling skal 
markedsføringsindsatsen tilpasses ift. målgrupper 
og geografiske områder og fremhæve de nicher, hvor 
Danmark og København som en lille spiller på den 
internationale scene har noget særligt at byde på. 

En styrket markedsføringsindsats skal desuden gå 
hånd i hånd med substantielle forbedringer af Dan-
marks og Københavns konkurrenceevne og ramme-
vilkår, hvis tiltrækningen for alvor skal lykkes. Denne 
del er tidligere belyst af Goodwill-ambassadørerne i 
rapporten ”Fremtidens danske samfundsmodel” og 
berøres ikke i dybden her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analysens spørgeskemaundersøgelse konkluderer 
blandt andet: 

• Overordnet bidrager mediedækningen af Dan-
mark og København positivt til mulighederne for 
at tiltrække ressourcer udefra.

• 50% mener, at vores muligheder bliver påvirket 
positivt af mediebilledet i deres land, 28% mener, 
at mediebilledet er uden betydning, mens 14% 
mener, der er tale om en negativ påvirkning.

• Bedst ser det ud for turismen, hvor 68% mener, 
at mediedækningen giver positive muligheder for 
tiltrækning, mens det kun gælder 46% på talent-
områdetog 40% for virksomhedstiltrækning. 

• Geografisk er billedet generelt positivt i Vest-
europa, Nordamerika og Australien. Billedet 
er mere blandet i Asien og til dels Sydamerika, 
mens det overvejende er negativt i Mellemøsten.

• 54% mener, at der er manglende kendskab til 
Danmark/København – 29% er uenige. 

• 61% mener vores image er alt for generelt – der 
er for få historier, der er målrettet konkrete mål-
grupper som fx talenter eller virksomhedsledere.

• 61% tilkendegiver, at der bør iværksættes en 
imagekampagne. 16% er negative over for dette.

• 78% mener, at indsatsen ikke må være generel, 
men skal målrettes fx henholdsvis turister, talen-
ter og virksomheder.

• Aktører i både den offentlige og private sektor 
skal bidrage til markedsføringen. Hovedparten - 
87% - mener, at private organisationer/kræfter 
i udlandet skal deltage i markedsføringen for at 
styrke vores internationale image. Eksempelvis 
GWA og DABGO.



Danmark og Greater Copenhagen står over for en 
vækstudfordring. Danmarks velstand ligger stadig 
lidt over OECD-gennemsnittet, men det dækker over 
store forskydninger imellem landene over en årrække. 
Hvor Danmark i 1995 var det 8. mest velstående land i 
OECD, ligger vi nu på en 15. plads.  

Selvom Greater Copenhagen kan præsentere den 
højeste vækst i Danmark, er regionens vækst i interna-
tional sammenhæng ikke prangende. I forhold til andre 
nordeuropæiske metropolregioner har København 
haft højere vækst end Hamborg, Dublin og Amster-
dam-Rotterdam, der stadig er stærkt krisemærket. 
Væksten er til gengæld lavere end i både Stockholm 
og Berlin. Også evnen til at skabe nye arbejdspladser 
er ringere i Greater Copenhagen. Det illustrerer figur 1.

Der er flere veje til at øge væksten. En af disse veje 
handler om at tiltrække ressourcer fra udlandet – i 
form af virksomheder, talenter og turister. På dette 
felt spiller den regionale indsats en betydelig rolle og 
Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity er 
blandt de centrale aktører. Tiltrækning af ressourcer 
udefra er helt afgørende for væksten i en lille økonomi 
som den danske. Se faktaboks 1 på side 5. 

ANALYSENS OPBYGNING
Analysen er gennemført som optakt til det årlige 
møde i Copenhagen Goodwill Corps (GWA) og sætter 
fokus på netop tiltrækningen af ressourcer udefra. 
Først gør analysen kort status over Københavns 
og Danmarks aktuelle evne til at tiltrække turister, 
talenter og virksomheder. Dernæst sætter analysen 
fokus på et af de aspekter, der har betydning for vores 
evne til at tiltrække ressourcer og blive en global 
vækstmagnet: Hvordan ser udlandet på Danmark og 
København? Er vi kendt uden for egne grænser – og 
for hvad? Og indvirker det, vi er kendt for, positivt 
eller negativt på vores muligheder for at agere som 

vækstmagnet? Endelig berører rapporten nogle af 
handlemulighederne ift. at forbedre vores omdømme i 
udlandet til gavn for væksten herhjemme.

Analysen bygger bl.a. på offentlig tilgængelig statistik, 
men det væsentligste nye element er en rundspørge 
blandt Goodwill-ambassadørerne og medlemmer af 
DABGO. I alt har godt 240 danskere i udlandet helt el-
ler delvist besvaret spørgeskemaet. 60 af besvarelser-
ne kommer fra Goodwill-ambassadører. På tværs af de 
to grupper respondenter, har 9 ud af 10 af responden-
terne enten ledererfaring eller har haft egen virksom-
hed. I snit har de godt 25 års erhvervserfaring. Godt 
50% har boet mere end 10 år i det land, de nu bor i. 
Flest svar er kommet fra Vesteuropa (90) og Nord-
amerika (85). I fjernere områder er repræsentationen 
mindre og fra fx Mellemøsten er der 11 besvarelser. 
Således skal regionale forskelle naturligvis tolkes med 
varsomhed.

Spørgeskemaerne er besvaret i juni før 
folketingsvalget. Selvom undersøgelsen ikke er 
statistisk repræsentativ, og respondenterne forholder 
sig til emner, de ikke er egentlige eksperter på 
rapportens temaer, repræsenterer de en betydelig 
indsigt i erhvervslivet og internationale forhold – og 
for manges vedkommende også en dyb indsigt 
i de lande de bor. Rapporten er udarbejdet af 
analyseafdelingerne i Copenhagen Capacity og 
Wonderful Copenhagen i samarbejde med Goodwill 
Ambassadørerne Lars Himmer (Irland) og Henrik Fogh 
Rasmussen (USA). 
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Figur 1. Realvækst pr. indbygger (BNP), årligt gennemsnit 2009-2014

Kilde: Brookinzs, Global Metro Monitor (tal for 
seneste 1-2 år er deres forecast) 
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HVORFOR TILTRÆKKE 
RESSOURCER FRA 

UDLANDET?
Denne analyse belyser Greater Copenhagens evne til og muligheder for at tiltrække 

ressourcer fra udlandet. Men hvorfor er der overhovedet behov for det? Og hvad er de 
samfundsøkonomiske argumenter? 

TURISME: EKSPORTERHVERV OG BESKÆFTIGELSESGENERATOR
Hver gang en udenlandsk turist vælger at opholde sig i Danmark og København og bruger 
penge på fx overnatninger, oplevelser og mad, skaber det eksportindtægter til Danmark. 
De udenlandske turister forbruger samlet for omkring 37 mia. kr., mens de er i Danmark. 
Dermed står turismen for 3,6 pct. af den danske eksport. Turismen har fået stigende sam-
fundsøkonomisk betydning de seneste år med en pæn fremgang på landsplan og meget 
høj vækst i København. På landsplan skaber turismen omsætning for mere end 90 mia. kr. 
og mere 111.000 jobs. I København og hovedstadsregionen er turismeomsætningen 38 
mia. kr., svarende til næsten 44.000 jobs.   

UDENLANDSKE TALENTER: BENZIN TIL VIDENØKONOMIENS VÆKSTMOTOR
Viden og særlige kompetencer er i stigende grad afgørende konkurrenceparametre i 
den globale økonomi. Et land og en region skal selvsagt helst selv formå at uddanne og 
udvikle den arbejdskraft, der er behov for. Inden for nogle fagområder er mængden af 
talenter med særlige specialistkompetencer dog meget begrænset og må hentes fra 
udefra. På nogle områder kan folk med andre sproglige, kulturelle og netværksmæssige 
kompetencer have stor betydning for virksomhedernes evne til at agere globalt. Endelig 
kan der være mangelsituationer, hvor vi blot har brug for flere af en given type arbejdskraft. 
I en skærpet global konkurrence er nem adgang til det nødvendige talent en afgørende 
konkurrenceparameter for virksomheder. Dermed er adgangen til talent også ofte en vigtig 
forudsætning for, at udenlandske virksomheder vælger at etablere kontorer, forskning og 
arbejdspladser her. Derudover bidrager udenlandske expats betydeligt til de offentlige 
kasser. En højtuddannet expat yder et gennemsnitligt nettobidrag til det danske samfund 
på 123.000 kr. om året. Har vedkommende familie, er tallet oppe på 243.000 kr. om året, 
fordi partneren også arbejder.  

UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER: EN DIREKTE VÆKSTINDSPRØJTNING
Når udenlandske virksomheder etablerer sig i Greater Copenhagen for at udvikle nye pro-
dukter, forske eller styre deres nordiske forretning, så er der tale om et direkte vækstind-
sprøjtning til samfundsøkonomien. Virksomhederne skaber ikke blot arbejdspladser, de er 
også mere produktive end danske virksomheder af samme størrelse, når man ser på værdi-
tilvæksten per ansat. Dermed bidrager de også til at øge den danske produktivitet, som er 
en betydelig vækstudfordring. Selvom de udenlandske virksomheder kun udgør omkring 
1 pct. af virksomhederne i den private sektor i Danmark, er 18 pct. af alle ansatte i den 
private sektor beskæftiget i disse virksomheder. De udenlandske virksomheder i Danmark 
står for 22 pct. af den samlede værditilvækst og for 27 pct. af den private sektors eksport.
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UDGANGS-
PUNKTET: 

HVORDAN GÅR 
DET I DAG?

Når det gælder tiltrækning af turister, talenter og 
virksomheder varierer Danmarks og Københavns 
præstationer noget. I det følgende belyses præsta-
tionerne inden for hvert område kort.

TILTRÆKNING AF TURISTER

Turismerekord for femte år i træk i København 
I 2014 var der mere end 9 millioner overnatninger i 
Region Hovedstaden, og det medførte for femte år 
i træk ny rekord for turismen i hovedstadsregionen. 
Det er en vækst på 6,5 pct. i forhold til 2013 og betød 
helt konkret en fremgang på ca. 560.000 overnat-
ninger. 
Tallene viser også, at der aldrig har været så mange 
internationale overnatninger i hovedstadsregionen 
som i 2014. Ud af de ca. 9,1 mio. overnatninger er 
ca. 5,3 mio. udenlandske. Udover at bidrage med 
fremmed valuta og generel internationalisering 
af hovedstaden er de udenlandske overnatninger 
samtidig vækstmotoren i turismen med en fremgang 
i 2014 på 9,3 pct. Der er således fremgang i hele top-
5 blandt hovedstadens udenlandske markeder – både 
Sverige og Norge, men særligt Tyskland med 12 pct. 
Storbritannien følger efter med 9,5 pct. og USA med 
8,3 pct. Der er også vækst i markeder uden for de fem 
største, heriblandt Kina, Holland, Italien og Schweiz.

København tager markedsandele internationalt
Siden 2009 er hovedstadens turisme samlet vokset 
med 43 pct.
 
Set i et internationalt perspektiv klarer storbyturismen 
i København sig godt. Den er vokset med gennemsnit-
ligt 9,2% årligt siden 2010, mens gennemsnittet af 
største europæiske byer er vokset med 6,4% årligt. 

Et fåtal af byer – fx Hamburg, Berlin og Lissabon – har 
oplevet større vækst end København, mens Køben-
havn vækstmæssigt overgår byer som Amsterdam, 
Barcelona og Wien. Se figur 2. 
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Figur 2: Storbyer, årlig gennemsnitlig vækst i interna-
tionale overnatninger, 2010-14 (pct.). Top 10 samt 

udvalgte byer i top 50

Kilde: European Cities Marketing Benchmark Report



TILTRÆKNING AF UDENLANDSK TALENT 

Hvad angår tiltrækningen af internationale talenter 
er billedet mindre positivt. Der er omkring 23.000 
højtuddannede udlændinge bosat i Hovedstadsregio-
nen. Hertil kommer ca. 3.800 udlændinge på de vide-
regående uddannelser i regionen enten på kandidat 
eller Ph.d.-niveau. 

Udenlandske videnarbejdere er en gruppe i ganske 
kraftig vækst globalt, idet migrationen af højtud-
dannet arbejdskraft stiger. Alligevel halter Greater 
Copenhagen efter en række europæiske storbyer, 
herunder Stockholm, der ligger højt i europæisk sam-
menhæng. Se figur 3.

Ses der bort fra de tungeste kriseår, er migrationen 
af højtuddannede i det seneste årti taget voldsom 
til i takt med globaliseringen. Folk flytter oftere efter 
jobmuligheder ikke bare inden for EU og mellem de 
vestlige lande, men også fra Asien. 

Mange vestlige lande har politikker, der tilskynder 
højtuddannede til at komme. Dermed er der tale om 
skarp international konkurrence om de udenlandske 
videnarbejdere. Hvis Greater Copenhagen skal på ni-
veau med de byer vi i øvrigt sammenligner os med, er 
der tale om en betydelig udfordring.

TILTRÆKNING AF UDENLANDSKE VIRKSOM-
HEDER
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Figur 4. Procentandel af årets indgående direkte udenlandske 
investeringer 1970-2013 (USD løb. priser og kurser)
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Figur 4.

Kilde: Fra Reg Lab, 2012, Copenhagen Economics

Kilde: Copenhagen Capacity pba. UNCTAD, FDI Statistics



Konkurrencen om at tiltrække udenlandske virksom-
heder til de modne økonomier er hårdere end nogen-
sinde. Som det fremgår af figur 4, er der en klar ten-
dens til, at modne økonomier som den danske får en 
stadig mindre del af den samlede mængde investe-
ringer. Således er der i disse år en historisk overvægt 
af investeringer i udviklings- og overgangsøkonomier-
ne. 

Alligevel har de nordiske lande formået at fastholde 
sin andel udenlandske greenfield og expansion-in-
vesteringer. Og stiller man skarpt på Greater Copen-
hagen er præstationerne tilfredsstillende uden at 
være prangende. Hvor der er en masse statistisk støj 
i opgørelsen af globale investeringsstrømme pga. 
gennemløbsinvesteringer mm. får man et mere re-
elt billede af præstationerne ved at se på antallet af 
egentlige investeringssager. 

Som det fremgår af figur 5 klarer Greater Copenha-
gen sig forholdsvist dårligt, når man måler på antallet 

af investeringssager. Men tager man højde for for-
skelle i regionernes størrelse og ser på sager pr. mio. 
indbyggere, rykker København op i feltet og overgås 
i denne opgørelse kun af Amsterdam og Dublin. Beg-
ge har helt andre forudsætninger sprogligt, historisk, 
beliggenhedsmæssigt og skattemæssigt for at til-
trække investeringer i form af fx europæiske hoved-
kontorer.

Samlet kan man sige, at det med hensyn til tiltræk-
ning går godt på turismeområdet, ser fornuftigt med 
hensyn udenlandske virksomheder, mens talentom-
rådet halter betydeligt. Ikke desto mindre gælder det 
på tværs af de tre områder, at Danmark og Greater 
Copenhagen har uudnyttede muligheder for inter-
national tiltrækning – og for vækst. Derfor er det et 
relevant tema at undersøge, i hvilken udstrækning 
Danmarks og Københavns image understøtter eller 
modarbejder indsatsen for at øge den internationale 
vækst i regionen.
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kilde: Copenhagen Capacity pba. fDi Markets and Eurostat



Dette afsnit sætter fokus på, hvorvidt vores image i ud-
landet styrker eller svækker Københavns og Danmarks 
evne for at tiltrække turister, talenter og virksomheder 
fra udlandet. Det sker ved at behandle besvarelserne 
fra Danmarks og Københavns ”øjne og ører” i udlandet 
i form af Copenhagen Goodwill Ambassadør-korpset 
samt medlemmer af DABGO. 

Respondenterne er blevet bedt om besvare 
spørgeskemaet med afsæt i det land, hvor han/hun 
for tiden bor/arbejder. Hvis en respondent pt. bor i 
Danmark, er vedkommende blevet bedt om at svare 
med baggrund i de erfaringer, han/hun har fra sit 
seneste længere ophold i udlandet. Respondenterne 
er i første omgang blevet bedt om at vurdere, hvordan 
mediebilledet påvirker Danmarks/Københavns 

HVORDAN 
PÅVIRKER VORES 

IMAGE EVNEN TIL AT 
TILTRÆKKE 

RESSOURCER?

HVORFOR ER IMAGE VIGTIGT?
Rapporten ser på betydningen af Københavns og Danmarks internationale omdømme generelt og i forhold 
til tre specifikke områder – tiltrækning af turister, virksomheder og talent fra udlandet. I marketing-littera-
turen findes en mængde modeller for, hvordan forskellige aktører træffer deres valg – fx af ferieland, inves-
teringslokalitet eller bo- og arbejdsland. En kendt model fra reklamens barndom betegnes AIDA – en for-
kortelse for Attention, Interest, Desire, Action. Ifølge denne model skal man først skabe opmærksomhed og 
interesse, herefter et behov og til sidst få modtageren til at handle.   I det daglige arbejde med at tiltrække 
fx investeringer fra udlandet, er det genkendelige elementer. Er vi overhovedet på radaren blandt virksom-
hedslederne i udlandet? Hvad er vi kendt for? Er der misforståelser, vi skal forsøge at rette? Hvad kan blive 
det eller de vindende argument(er) for en beslutning om at etablere sig netop her? 

Der findes flere forskellige målinger af landes og byers omdømme, og disse skal tolkes varsomt. Derfor går 
analysen heller ikke i dybden med dette. Ikke desto mindre synes der at være en overordnet tendens til 
tilbagegang. IMD spørger hvert år et udsnit af en lang række landes erhvervsledere til det enkelte lands im-
age. I 1995 førte vurderingen til en dansk førsteplads. I den seneste måling rakte vurderingen blot til en 12. 
plads. Et andet eksempel er Reputation Institute, der siden 2009 har vurderet en række lande. I den første 
opgørelse lå Danmark nummer syv og er siden gået en enkelt plads tilbage med alle de øvrige nordiske 
lande placeret bedre.

Image eller omdømme er vanskeligt at styre. Det gælder for virksomheder, men i endnu højere grad lande 
og regioner. Det omdømme, man har, kan påvirkes gennem kommunikationsindsatser. Men kommunikation 
uden hold i virkeligheden kan ikke i længden opretholde et glansbillede af hverken virksomheder, lande eller 
regioner. Derfor er det afgørende, at der er overensstemmelse mellem det, man gør, og det, man kommuni-
kerer.



muligheder for at tiltrække hhv. turister, talenter og 
virksomheder. Resultatet fremgår af figur 6 herunder. 
 
Overordnet er billedet positivt. Ser man på gennemsnit-
tet for alle tre områder og på tværs af geografi men-
er 50%, at vores muligheder bliver påvirket positivt af 
mediebilledet i deres land. 28% mener, at mediebille-
det er uden betydning for mulighederne, mens 14% 
mener, der er tale om en negativ påvirkning. Disse 
gennemsnitstal dækker dog over ganske store forskel-

le mellem de tre temaområder og mellem forskellige 
regioner ude i verden.

Hvad angår regionale forskelle ser det ud til, at der 
er mest medvind i mediebilledet i Nordamerika. Det 
gælder i særlig grad ift. turisme, hvor 66% mener me-
dierne har positiv indflydelse. Australien og Vesteuro-
pa er også generelt positive. I Asien og Mellemøsten 
skifter billedet imidlertid karakter. I Asien er der en 
lille overvægt at positive vurderinger, mens det i Mel-
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Figur 6: Hvordan vurderer du, at mediebilledet i ”dit” opholds-/arbejdsland samlet set har påvirket Danmarks/Københavns 
muligheder for at tiltrække udenlandske virksomheder, talenter og turister? (Alle tal er i procent)

Kilde: GWA survey, medio juni 2015
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lemøsten tipper til den negative side. Bemærkelses-
værdig er også 
Sydamerika, hvor 40% mener, at vores image påvirker 
evnen til at tiltrække virksomheder negativt.

Dernæst er respondenterne blevet bedt om at nævne 
de to mest markante positive og negative historier. 
Efterfølgende er disse åbne besvarelser blevet grup-
peret. Og der tegner sig et klart billede af topscorerne 
– både på plus- og minussiden. 

På positivsiden slår historien om Danmark som det 
lykkeligste – eller et af de lykkeligste – folkefærd klart 
igennem som topscorer. 29% af de i alt 240 nævnte 
positive historier handler om dette.  På andenpladsen 
findes historier om mad og madkultur. 12% af 
historierne, der nævnes, handler om dette – heraf mere 
en halvdelen specifikt om Noma. På tredjepladsen 
kommer historier, der har at gøre med Danmark som 
”grønt” samfund – med en nogenlunde ligelig fordeling 
mellem historier om klima og miljø og om vores 
cykelkultur.  På en delt fjerdeplads findes kongehuset 
og danske film og tv-serier, som begge indgår i ca. 5% 
af historierne. Historier der har fyldt meget i den danske 
presse – fx afholdelsen af Eurovision Song Contest 
nævnes af blot 3%. Diverse virksomhedshistorier og 
branchenyheder ligger ligeledes lavt.      

På negativsiden er den største negative enkelthistorie 
helt klart terrorangrebet ved Krudttønden og den 
jødiske synagoge. 24% – svarende til 54 ud af 
227 negative historier – nævner dette. Dernæst 
nævner 20% forskellige historier om, at danskerne 
er uvenlige over for fremmede, racisme, negative 
historier om Dansk Folkeparti, flygtninge, indvandring 
og grænsebomme. Hertil kommer yderligere 9% 
af de negative historier, der handler Muhammed-

tegningerne. På en tredjeplads – dog kun med 8% 
- findes historier om de høje skatter i Danmark og 
yderligere 4% om, at det er et dyrt land. Sagen om 
aflivningen af giraffen Marius i Zoo og kaninen, der blev 
aflivet live i Radio 24syv, udgør indholdet i 8% af de 
negative historier. 

En ting er imidlertid de konkrete historier, men hvordan 
vurderer danskerne ude i verden forskellige udsagn om 
hvad angår Danmarks/Københavns image? Figur 7 vis-
er resultaterne for fem udsagns vedkommende.

Der er udbredt enighed om, at der generelt er tale 
om et manglende kendskab til Danmark/København. 
54% er enige i dette. 56% mener, at vi ikke står klart 
frem i mediebilledet, men blot indgår som en del af 
Skandinavien. Flest, 61%, er enige i udsagnet om, at 
vores image er alt for generelt – at der er for få historier, 
som er målrettet konkrete målgrupper som fx turister, 
kompetente tilflyttere eller virksomhedsledere med 
internationale aktiviteter. To udsagn nuancerer 
spørgsmålet om, hvordan hele udlændinge- og 
flygtningedagsordenen ser ud udefra. Der er nøjagtig 
lighed mellem dem, der erklærer sig enige og uenige 
i, at Danmark har fået et image som værende uvenlig 
over for udlændinge. Næste udsagn viser dog 
også, at nuancerne er svære at kommunikere eller 
opfange på afstand. 50% er enige i, at nuancerne 
forsvinder i medierne, når det handler om forskellige 
dele af beslægtede temaer – flygtninge, indvandrere, 
midlertidige ophold etc.
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Figur 7: I hvilken udstrækning er du enig i følgende udsagn om Danmarks/Københavns image i dit opholds-/ arbejdsland?



Hvis de ledende danskere i udlandet vurderer situa-
tionen korrekt, er Danmark og København udfordret 
imagemæssigt. Dels er vi ganske enkelt ikke kendte 
nok. Dels er der en række negative elementer forbun-
det med vores image. Endelig mangler der historier 
med et mere konkret og erhvervsrettet indhold om 
Danmarks og Københavns positive sider. 

En mulig indsats er testet gennem syv udsagn. Bl.a. et 
udsagn der giver respondenterne muligheden for at 
gøre opmærksom på, at kommunikation ikke er vigtigt 
– at det vigtige er ”substansen”. Det er dét udsagn 
respondenterne er mest uenige i. 53% er uenige, 
mens blot 31% er enige. Således er der også 61%, der 
mener, at der bør iværksættes en imagekampagne. 
16% er negative over for dette. Derfor er det også 
mindre overraskende, at blot 27% er enige i, at det 

er tilstrækkeligt blot at koordinere den eksisterende 
indsats bedre. 

En ny imagekampagne må ikke være for generel, men 
skal ifølge det mest markante flertal – 78% – målrettes 
præcise målgrupper; fx turister, talenter og virksom-
hedsledere. Yderligere to udsagn giver input til forbed-
ring af billedet af Danmark og København i udlandet. 
Selvkritik er tilsyneladende et element, der fylder en 
del i den danske nationalkarakter. I hvert fald mener 
49%, at vi skal blive bedre til at tale pænt om os selv 
– så vil andre følge trop. Mere bemærkelsesværdigt er 
det, at over halvdelen af respondenterne mener, at vi i 
indenrigspolitikken skal tage hensyn til, hvordan udlan-
det vil opfatte os – kun ca. 23% er uenig i dette.  

OPLÆG TIL 
DEBAT:

HANDLE-
MULIGHEDER



Den sidste gruppe spørgsmål handler om, hvordan en 
eventuel forstærket indsats skal organiseres – hvem 
der skal gøre noget. Igen er der åbnet en mulighed for, 
at respondenter, der skeptiske over for en indsats, kan 
komme til orde. Men kun 10% tilslutter sig udsagnet 
om, at en koordineret indsats ikke er mulig. Når det 
gælder hvem, der skal gøre noget i sådan indsats, og 
hvor det skal ske, tegner der sig et billede af en bredt 
funderet indsats. Således peger flertallet på, at både 
offentlige og private organisationer bør spille en rolle. 
Og at der både bør iværksættes en indsats fra hjem-
mebanen, men at der også kræves lokale aktiviteter 
ude i verden. Størst enighed er der i udsagnet om, at 
private organisationer ude skal gøre en indsats – or-
ganisationer som GWA, DABGO og handelskamre. Det 
tegner lovende for Goodwill Ambassadørernes videre 
engagement i en eventuel indsats.  

Afslutningsvis i spørgeskemaet har Goodwill Ambas-
sadørerne fået mulighed for frit at kommentere på 
Danmarks/Københavns image, og hvad der eventuelt 
bør gøres for at styrke det. Næsten 60 Goodwill Am-
bassadører har gjort brug af den mulighed og i mange 
tilfælde givet ganske omfattende svar. 

Svarene indeholder detaljeret input ift. en række temaer 
og lokale vinkler på de kommunikations-mæssige 
udfordringer og muligheder. Denne detaljerigdom er i 
sig selv et varsel om, at det ikke er en enkel opgave 
at kommunikere internationalt og styrke vores evne 
til at tiltrække turister, talenter og virksomheder. Et 
par eksempler på spændvidden og kompleksiteten 
kan nævnes. Fx er det på det franske marked 
tilsyneladende særligt vigtigt at markedsføre dansk 
kultur og kunst. ”Disse emner rangerer højt i næsten 
alle franske personers opfattelse af et fremmed land”, 
som det påpeges. En anden peger på, at vi overser et 
købestærkt marked på 22 millioner taiwanere bl.a. pga. 
”… unødig nervøsitet ift. Taiwan og Kinas reaktion”. En 
tredje peger på, at Australien kommer til at opleve en 
stor befolkningstilvækst og derfor er underprioriteret 
som et vækstmarked, hvor der kunne afsættes flere 
danske løsninger. 

Find kernefortællingen
Kommunikationsindsatsen bør dog have en form for 
fælles afsæt. En respondent svarer: ”Find vores DNA 
og kommunikér det!” og opsummerer dermed flere af 
tilkendegivelserne i dette års undersøgelse, som ligger 



i forlængelse af den tidligere GWA-rapport ”Fremtidens 
danske samfundsmodel”, hvor respondenterne bl.a. 
peger på nødvendigheden af ”… at definere Danmark 
som et brand, der flugter med visionen for Danmark 
og de værdier, danskerne deler. Her gælder det om at 
fokusere på en række udvalgte kerneegenskaber, som 
differentierer sig i forhold til andre, og hvor Danmark 
har relativt størst mulighed for at etablere en stærk 
position globalt.” 

Tag mere afsæt i lokal viden ude i verden
I årets undersøgelse advarer flere imod en generel 
indsats, som styres fra København: ”Generelt tror jeg, 
at vi skal væk fra, at vi i Danmark tror vi ved, hvad det er 
vores “kunder” finder interessant ved os og København. 
Derfor har vi brug for mere lokalt input til både analyse 
og roll-out i de pågældende geografier/markeder, hvor 
vi vil gøre os gældende”. Endnu skarpere lyder det: ”Der 
skal bygges på det image Danmark og København 
allerede har [hér] og IKKE arbejdes på sagen af folk, der 
bare sidder i Danmark. De ved ganske simpelt ingenting 
om den lokale viden, det lokale image København 
har, eller hvad der vil have gennemslagskraft… Det 
bliver ikke succesfuldt før man inddrager danskere 
på stedet”. Som en tredje siger: ”Der er for meget 
’indforståethed’ i den måde Danmark promoveres på”. 

Fokusering og nicher
Da Danmark og København størrelsesmæssigt er in-
ternationale letvægtere peger flere også på, at ind-
satsen skal være målrettet og ikke for generel. Der 
skabes mest effekt, hvis markedsføringsinitiativer 
målrettes bestemte målgrupper (turister, talenter, 
virksomheder) bestemte geografiske områder (i til-
fældet store lande – bestemte byer og regioner) og 

bestemte relevante budskaber og tilbud som matcher 
lokale interesser. 

En mangfoldighed af kanaler – og opportunisme
Kommunikationsindsatsen bør benytte sig af en 
mængde kanaler. Besvarelserne giver eksempler 
på flere muligheder, der kan gribes. Fx er det måske 
lidt overraskende, at ”Dansk filmindustri har vundet 
hjerterne hos tyrkerne (bl.a. med ’Borgen’), og der kan 
gøres mere for at trække turister via den vej”. En anden 
nævner, at store virksomhedsfonde i Danmark burde 
etablere en fond, der hvert år uddeler priser på Nobel-
pris-niveau og dermed sætter Danmark på landkortet 
år efter år på områder, vi finder interessante. Et tred-
je forslag går på at udnytte dansk diaspora mere ak-
tivt, hvor det er relevant. Eksempelvis DABGO og GWA. 
Men mere geografisk fokuserede indsatser kunne 
iværksættes.

Udfordringer
I materialet ses konturerne af en kommunikations-
mæssig udfordring. Der kan, populært formuleret, 
være et skisma mellem det ”gode liv” og ”den gode for-
retning”. Til turister og talenter vil vi gerne forklare, at 
vi har en livsstil med plads til at nyde livet, en god work-
life balance osv. Til virksomheder vil vi gerne fortælle, 
at de kan tjene penge i Danmark fx pga. effektive me-
darbejdere. Det kan være vanskeligt at forklare uden-
landske erhvervsfolk, hvordan det kan gå hånd i hånd. 

En anden udfordring handler om udlændingepolitikken. 
En respondent peger på, at de seneste års udlænding-
epolitik har ændret Danmarks image og … ”aWt udeluk-
kende prøve at fikse det med en PR image-kampagne 
vil være utroværdigt – der er brug for “ambassadors” på 
tværs af politiske linjer”. Man kan være enig eller uenig 



i de seneste års skærpede politiske linje på udlændin-
geområdet, men der er utvivlsomt en imagemæssig 
omkostning forbundet med den. Desuden gælder det, 
at jo længere væk fra Danmark man kommer, desto 
sværere er det at se de finere nuancer i forhold til de-
batter og tiltag om hhv. flygtninge, indvandrere, turis-
ter, udenlandske studerende osv. 

Undersøgelsen peger også på et relateret tema, der 
ikke handler om udlændingedebatten som sådan, 
men om hvad der kunne betegnes som vores mod-
tagekapacitet. Besvarelserne rummer kommentarer 
om, at vi skal være bedre til at modtage folk udefra: 
Vi skal have bedre service, bedre skiltning, mere hø-
flighed – færre bandeord – bedre billetsystemer og ud-
videde åbningstider i fx butikker og ved attraktioner. 
Visumansøgninger for turister nævnes også fortsat 
som problematisk i nogle lande.

Flere respondenter peger desuden på, at der skal ske 
reelle forbedringer af en række rammevilkår, som vil 
gøre Danmark/København mere attraktiv over for ud-
landet. Det vil i øvrigt også gøre kommunikationsop-
gaven lettere. Forslag til sådanne tiltag er ikke belyst 
i denne rapport, men har været behandlet indgående 
gennem flere debatoplæg fra GWA i de seneste år. Fx 
giver rapporten ”Fremtidens danske samfundsmodel” 
flere forslag til forbedringer af det danske samfund og 
rammevilkårene for erhvervslivet.

Hvis det både lykkes at forbedre rammevilkårene og 
kommunikere Danmarks og Københavns kvaliteter 
og styrker tydeligt til udlandet, åbner det for alvor 
muligheder for, at Danmark og København kan komme 
op på en større klinge hvad angår vækst og velstand.

  ”Fremtidens danske samfundsmodel”, Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, 2013.
  BNP pr. indbygger, USD, konstante priser og 2005 PPP (købekraft), udtrukket fra OECD.Stat, ”Level of GDP per capita and productiv-
ity” (www).
  VisitDenmark: ”Turismen i Darnmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark”.
  Jacobsen, R. H., og J.R. Skaksen (2013): Fiscal Costs and Benefits of High Skilled Immigration to a Generous Welfare State. 
  Danmarks Statistik (2009): ”Udenlandske virksomheder i Danmark”.
  Se fx Den Store Danske Encyklopædi om ”AIDA-formel” på www.denstoredanske.dk 
  ”Fremtidens danske samfundsmodel”, Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, 2013.
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