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Resume
Denne opgave undersøger VisitDenmarks rolle i turismen. VisitDenmark er en paraplyorganisation,
som har til opgave at markedsføre Danmark som et turistmål. Først redegør opgaven for
udviklingen i turismen i Danmark de seneste fem år, samt for VisitDenmarks organisation og deres
rolle i denne sammenhæng. Derefter analyseres VisitDenmarks betydning for turismen. Her er der
særligt fokus på deres promotion og evne til at bidrage til nation branding og oplevelsesøkonomi.
Udviklingen i VisitDenmarks kommunikation analyseres efterfølgende. Afslutningsvis diskuteres og
vurderes der, hvordan VisitDenmark fremadrettet kan bidrage til vækst i turismen i Danmark.
Undersøgelsen er baseret på teori fra fagene Afsætning A og Dansk A, hvor materialet til dette er
hentet fra troværdige kilder på VisitDenmarks egen hjemmeside, Danmarks statistik og andre
artikler. Analysen er kommet frem til, at VisitDenmark spiller en stor rolle i udviklingen af turismen
i Danmark, gennem flere forskellige aspekter. Først og fremmest øger de kendskabet og
rejselysten gennem deres anvendelse af branding. De har også en rolle i turistens
beslutningsproces, ved at være synlige og inspirerende i flere forskellige faser. Desuden er de også
med til at skabe et positivet syn på Danmark, ved at knytte positive værdier til landet, som
turisterne husker Danmark for.
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Indledning
I takt med den teknologiske udvikling og særligt digitaliseringen, er anvendelsen af de digitale
platforme, såsom internettet og de sociale medier, øget markant. Udviklingen af forskellige medie
platformer har haft markant betydning for samfundsudviklingen. Det skyldes blandt andet, at nye
medieteknologier har tilladt kommunikation at forløbe hurtigere og over større afstande, og
mange medier også tillader nye måder at genkalde information på.1 Folk fra hele verden anvender
i dag internettet og medierne til at søge inspiration og information. Uden at man egentligt tænker
over det, bliver man påvirket af hvad øjet ser, og det sætter sig fast på nethinden. Det er også
blevet nemmere for virksomheder og organisationer at kommunikere og promovere budskaber til
et større publikum, uden virksomheden selv skal stå for distribueringen.
Det er derfor interessant at se nærmere på VisitDenmarks måde at brande, kommunikere og
positionere sig på gennem de digitale platformer. Det er interessant at undersøge hvilket billede
VisitDenmark skaber af Danmark, samt hvordan et lille land som Danmark kan inspirere turister fra
hele verden til at rejse hertil. Der er efterhånden meget at komme efter som turist i Danmark, som
i højere grad end tidligere er blevet et helårsrejsemål. Vesterhavets strande, interessante museer,
oplevelsescentre og restauranter er værd at rejse efter i hele landet. Desuden er den spændende
byudvikling i de større byer som Aarhus, Aalborg, Odense og København også eftertragtet at rejse
efter. Men særligt er den danske livstil og hverdag meget interessant i turisternes øjne. Turismen i
Danmark er et relevant emne, da det er et vigtigt erhverv for Danmark og har en stor betydning i
forhold til væksten i økonomien og beskæftigelsen, samt omverdens syn på Danmark. Det vil
derfor være relevant at fortage en nærmere undersøgelse af ”Hvilken rolle spiller VisitDenmark i
forhold til turismen i Danmark?”

1

https://di.ku.dk/ominstituttet/jubilee/dikus_jubilaeumsskrift/16.Digitale_medier.pdf side 142, afsnit 4
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Præsentation
Fag og metode
Denne opgave tager udgangspunkt i paraplyorganisationen VisitDenmark og har til formål at
analysere og diskutere deres rolle i turismen i Danmark, samt hvordan de bidrager til vækst i
turismen i Danmark. Til dette vil jeg derfor gøre brug af fagene Afsætning A og Dansk A. Disse fag
supplerer hinanden godt til besvarelse af ovenstående problemformulering samt de tre
taksonomiske problemstillinger. For at analysere VisitDenmarks betydning for turismen med fokus
på deres promotion, Nation Branding og turist- og oplevelsesøkonomi, vil Afsætning A blive brugt
ved udførelse af økonomiske modeller såsom Pest-analysen, marketing mix, oplevelsesøkonomi,
købsadfærd og promotion. Dansk A bidrager til den humanistiske tilgang i form af Laswells
kommunikationsmodel, Aida-modellen, argumentation og appelformer. Opgaven er båret af
empiri i form af VisitDenmarks hjemmeside og digitale reklamer. Ydermere bliver den kvalitative
metode brugt i analysen og den diakrone metode er anvendt til at analysere udviklingen i deres
kommunikation. Her bruges den komparative metode også til sammenligning af to reklamefilm.
Resultaterne fra analysen vil blive brugt som fundament for en diskussion om hvordan
VisitDenmark kan bidrage til vækst i turismen. Dette vil resultere i en bedre forståelse af
VisitDenmarks rolle.

Materiale
Som tidligere nævnt opgaven båret af empiri fra VisitDenmarks hjemmeside og reklamer. En stor
del af materialet er VisitDenmarks egne analyser og rapporter, samt statistikker fra Danmarks
statistik. Ud over det er der blevet lagt stor vægt på sagligheden af materialet, der ligger til grund
for opgaven. Dette er fremskaffet under et kildekritisk perspektiv.
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Redegørelse
Turismens udvikling
Udviklingen i turismen i Danmark har ændret sig meget igennem de seneste 5 år, hvilket er i en
positiv retning. Turismen er blevet et stort erhverv i Danmark, og har en markant betydning i
forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. I 2015 havde Danmark 49,2 mio. overnatninger og
dette tal er steget siden.2 2018 var et rekord år for dansk turisme, med 53,9 mio. overnatninger.
Væksten i antallet af overnatninger fra udenlandske turister i Danmark er steget med 3,4 pct. fra
2017 til 2018. Set over en længere periode er antallet af de udenlandske overnatninger i Danmark
steget med 30 pct. Og med 28,8 mio. udenlandske og 27,2 mio. danske overnatninger, satte dansk
turisme igen rekord i 2019.1 I dette år blev væksten især drevet af flere tyske turister.
Desuden bruger turisterne også flere penge. I 2015 brugte turisterne samlet 102,4 mia. kr. i
Danmark og i 2016 steg det til 108,1 mia. kr. I 2017 var turismeomsætningen i Danmark på 128
mia. kr., hvilket er en stor stigning fra det forgående år.1 Denne stigning skyldes blandt andet, at
turisterne har fået et større døgnforbrug på deres ferie i Danmark end de tidligere har haft. På
forretningsområdet, kyst og natur er det de norske turister der har det højeste døgnforbrug.
Nordmændenes døgnforbrug lå i 2014 på 800 kr. og er siden steget til 1700 kr. i 2017. Deres
forbrug ved kysten er præget af, at de oftest opholder sig på feriecentre og hoteller, og de typisk
overnatter i højsæsonen, som er dyrere. Desuden har nordmændene øget deres forbrug i
detailhandlen og bruger flere penge på at gå ud og spise. Også på storbyområdet er det
nordmændene der bruger flest penge i døgnet. Men også turisterne fra Storbritannien, Sverige,
USA og Asien har et højere døgnforbrug end gennemsnittet. På erhvervsområdet er det turisterne
fra Asien der har det højeste døgnforbrug. Deres døgnforbrug er steget fra 2300 kr. i 2014 til 3950
kr. i 2017. 3
Den øgede turismeomsætning har også bidraget til flere arbejdspladser i Danmark. Stigningen i
turismeomsætningen fra 2016 til 2017 har betydet, at der er blevet skabt 25.200 flere
arbejdspladser i Danmark.1

2

https://www.visitdenmark.dk/api/drupal/sites/visitdenmark.com/files/201905/Turismen%20i%20Danmark%202019.pdf side 1-22
3

https://www.visitdenmark.dk/api/drupal/sites/visitdenmark.com/files/201903/Turisternes%20døgnforbrug%20i%202017.pdf
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Kyst- og naturturismen står for 71 pct. af det samlede overnatningstal i Danmark. Med en stigning
på 869.000 flere ferieovernatninger, står dette forretningsområde for den største absolutte vækst
i 2018 sammenlignet med 2017. Det svarer til en stigning på 2,3 pct. Også storbysturismen gik
frem med 471.000 flere overnatninger i 2018, og erhvervs- og mødeturismen gik frem med cirka
250.000 flere overnatninger sammenlignet med 2017. Det svarer til, at storbysturismen har en
andel på 15 pct. af alle overnatninger i Danmark, mens erhvervsturismen har en andel på 14 pct.
Desuden har der været en øget vækst i den såkaldte skuldersæson, hvilket omfatter forår og
efterår. Den samlede skuldersæson er gået 25,2 pct. frem siden 2014, mens højsæsonen fra juli til
august er gået 10,3 pct. frem siden 2014. 4
Selvom væksten for turismen i Danmark har været markant de seneste år, går det endnu bedre for
en række af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med. Danmark ligger stabilt i
udviklingen i det nordeuropæiske konkurrencefelt, foran Finland, Norge og Storbritannien, men
overgået af Holland, Tyskland, Sverige og Irland. Trods det, er Danmark stadig den største
turistdestination i Norden.5 Her har Danmark en markedsandel på 45 pct. af det samlede antal
turistovernatninger i Norden i 2018. Danmark har haft en stabil markedsposition gennem de
seneste fem år i forhold til andre lande som Irland, Finland, Norge og Storbritannien, som har haft
en svingende vækst i overnatninger siden 2015.5
2020 så fra årets begyndelse ud til at blive et solskinsår på grund af ekstraordinære mange
bookninger i feriehusene, men nu lader det til at blive et mere vanskeligt år for turismebranchen.
Som følge af COVID-19, forudser et forecast fra Tourism Economics at antallet af udenlandske
turister i Danmark, vil aftage med 12-19 pct.6 COVID-19 har medført en begrænsning af økonomisk
og social aktivitet, lukkede landegrænser, rejseforbud og selvisolation. Herudover er flere hoteller,
restauranter og turistattraktioner også lukket for en ubestemt periode. Alle de begrænsninger
medfører en markant påvirkning af turismen i den negative retning.

4

https://www.visitdenmark.dk/api/drupal/sites/visitdenmark.com/files/201905/Turismen%20i%20Danmark%202019.pdf side 6
5
https://www.visitdenmark.dk/api/drupal/sites/visitdenmark.com/files/201903/Turisternes%20døgnforbrug%20i%202017.pdf side 7-8
6
https://s3.amazonaws.com/tourism-economics/craft/Latest-Research-Docs/COVID-19-RB-Summary-TE-website.pdf
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VisitDenmark som organisation
VisitDenmark er Danmarks nationale paraplyorganisation indenfor turisme. VisitDenmark har til
opgave at markedsføre Danmark som et rejsemål således, at flere internationale turister får et
større kendskab til landet og får smag for at rejse hertil. Deres formål er at fremme landet som et
turistmål, og derigennem bidrager VisitDenmark til at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser
rundt i hele Danmark. Danmark har hverken Eiffeltårn, pyramider eller koralrev, men vi har til
gengæld noget andet. Den danske hverdag og livstil er noget helt særligt i turisternes øjne.
Reklamefilmen "The Land of Everyday Wonder" er essensen i fortællingen om Danmark, som
VisitDenmark markedsfører til turisterne.
VisitDenmark har markedskontorer placeret i otte lande, som udgør deres ti vægtede markeder.
Markedskontorene er VisitDenmarks øjne og ører ude i den store verden. Organisationen har
blandt andet kontor i Tyskland, som er Danmarks største marked. De tyske turister står for
omkring 60 pct. af alle de udenlandske overnatninger i Danmark, og antallet er stigende.
VisitDenmark har også markedskontor i Indien, og selvom Indien stadig er et nyt marked for
Danmark, lykkedes det alligevel at runde 100.000 overnatninger i 2018, hvilket er en stigning på
omkring 30 pct., og derfor er Indien et potentiel marked at have fokus på. Herudover har
VisitDenmark også kontor i blandt andet Holland, som er et marked med kraftig rejseintensitet og
et stort potentiale for rejser i skuldersæsonen. Danmark er nemlig en interessant rejsedestination
for de naturhungrende hollændere, som ønsker natur, fred og ro, aktiviteter og vand, samtidig
med at de er kvalitets- og prisbevidste.7
VisitDenmark løser herunder overordnet tre typer opgaver. De laver international markedsføring
og brandingaktiviteter. En anden opgave VisitDenmark står for, er koordinering af markedsføring
på de danske turismeoplevelser og -produkter. Den sidste opgave VisitDenmark specialiserer sig i,
er analyser og viden om Danmark som turistmål, med henblik på at formidle viden til
offentligheden, turismeerhvervet og de offentlige myndigheder.

7

https://www.visitdenmark.dk/corporate/markeder markeder
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VisitDenmarks rolle i udviklingen
VisitDenmark arbejder med at markedsføre Danmark i udlandet, og derigennem øger de
kendskabet og rejselysten til at tiltrække flere turister. En indikator i udviklingen for dansk
turisme, er turisternes efterspørgsel og interesse efter turistinformation gennem online kanaler.
Adgangen til den digitale information spiller en central rolle og stadig stigende rolle for turisterne.
Turisterne skaber og former i høj grad selv deres ferieoplevelse ved hjælp af digitale
informationer. Og herigennem sker VisitDenmarks rolle i udviklingen af turismen i Danmark.
Igennem VisitDenmarks 11 landespecifikke versioner og 81 lokale og regionale hjemmesider var
der i alt 40,6 mio. besøg i 2018. Dette er en stigning på 1,5 pct. i forhold til 2017. Væksten er
specielt sket inde for en række af VisitDenmarks landespecifikke hjemmesider. Især
nærmarkederne, Sverige og Tyskland, er de markeder, hvor VisitDenmark har oplevet højest
fremgang i antallet af besøg på hjemmesiden fra 2017-2018. Dog har der været en tilbagegang i
antal besøg på den italienske, norske, franske og hollandske version. 8
Gennem de seneste 5 år er størstedelen af besøgene sket gennem VisitDenmarks landespecifikke
hjemmesider. En statistik viser at VisitDenmarks hjemmeside i 2015 havde 17,7 mio. besøg ud af
27,6 mio. besøg i alt. I 2018 er dette antal steget til 27,8 mio. besøg på VisitDenmarks hjemmeside
og med 40,6 mio. besøg i alt.
Det ses også at størstedelen af de organiske søgninger sker fra turisternes hjemland. Som det
fremgår af VisitDenmarks data, forgik 91 pct. af alle søgninger fra den tysksprogede version i
Tyskland. Dette kan tages som udtryk for, at de tyske turister besøger hjemmesiden som
inspiration for en eventuel rejse til Danmark eller inspirationssøgning inden afrejse. I
Storbritannien sker 11% af besøgene på den britiske version mens de opholder sig i Danmark. Det
kan tages som udtryk for, at briterne ikke kender ligeså meget til det danske turistprodukt, og af
den grund har brug for inspiration og information i løbet af deres ferieophold i Danmark.6

8

https://www.visitdenmark.dk/api/drupal/sites/visitdenmark.com/files/201911/Statusanalyse%20af%20turismens%20udvikling%20og%20konkurrenceevne%202019.pdf side 62-64
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Delkonklusion af redegørelse
Som det fremstår af ovenstående udvikling er Danmark en attraktiv rejsedestination, og flere
turister får øjnene op for Danmark som et rejsemål. Udviklingen i turismen har været stigende de
seneste 5 år, og antallet af overnatninger har aldrig været højere. Samtidig er turisternes
døgnforbrug også blevet større, hvilket betyder, at turisterne ikke er bange for at bruge penge når
de er på ferie i Danmark. Dette er tydeligt på alle tre forretningsområder. Denne udvikling kan
være i takt med at VisitDenmark som rejseorganisation hele tiden markedsfører Danmark, og
derigennem tiltrækker turister til landet. Løbende udvikler og opdatere VisitDenmark også deres
hjemmeside så turister hele tiden kan få den bedste og mest attraktive information om landet.
VisitDenmarks hjemmeside har også haft en positiv udvikling af antal besøg, og hvert år besøger
flere turister deres hjemmeside som inspirationskilde inden og under deres rejse. Dog er den
nuværende situation med COVID-19 faretruende for turismen i Danmark, da det ser ud til, at
antallet af udenlandske turister vil aftage med 12-19 pct.

Analyse
Pest-analyse
I det følgende vil jeg med udgangspunkt i udviklingen fra redegørelsen, analysere en række
eksterne forhold som påvirker og har indflydelse på udviklingen i turismen, samt VisitDenmarks
rolle heri. De politiske forhold har en stor indflydelse i væksten på turismen i Danmark. Regeringen
har gjort flere tiltag for at styrke vilkårene i konkurrencen om de internationale turister. For
eksempel lavede Folketinget i 2017 en opblødning i den eksisterende planlov, som betyder, at det
bliver nemmere for virksomheder, der har med turisme at gøre, at udvikle deres produkter. ”Der
har været en række udfordringer, hvis man for eksempel ville etablere en tennisbane eller et andet
mindre anlæg ved et strandhotel, eller hvis man ville udvikle faciliteter og oplevelsestilbud ved
havneområder. Med regeringens lovændring er det blevet nemmere. Der er simpelthen flere
muligheder for udvikling af nye turismeprodukter og flere tiltag, som kan iværksættes, uden at der
kræves dispensation.” fortæller Anne Fuglsang-Damgaard Sina, politisk konsulent i Dansk Erhverv.9
Denne ændring i planloven medfører mere frihed for kommunerne til at skabe vækst på
turismeområdet. Desuden indgik erhvervsministeren i 2018 en aftale med Dansk Folkeparti og

9

https://www.berlingske.dk/rejser/ny-lov-giver-bedre-vilkar-for-turisme fortæller Anne Fuglsang, bilag 1
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Radikale Venstre om en turismepakke, hvor de både giver flere midler til VisitDenmarks
internationale markedsføring på de vigtige nærmarkeder. Samtidig gør pakken det også billigere at
drive turisterhvervet i Danmark i form af afgiftslempelser på el og ledningsført vand for
campingpladser og lystbådehavne. Ud over det foreslog regeringen i deres deleøkonomiske
strategi at, hæve fradraget for sommerhusudlejning, således at der forhåbentligt er flere som får
lyst til at leje deres sommerhuse ud.10
Også de økonomiske forhold påvirker turismen og VisitDenmark. Med et prisniveau på 41 pct. over
EU-28-gennemsnittet i 2016, har Danmark de største forbrugerpriser i EU.11 Det medfører
ekstremt høje priser for turisterne, når de opholder sig i Danmark. Det gør blandt andet også at
Danmark scorer signifikant lavere end det nordeuropæiske gennemsnit, når det kommer til den
oplevede værdi for pengene. Til gengæld er lønudviklingen i Danmark steget med 2,2 pct. i fjerde
kvartal i 2019, hvilket påvirker den danske turisme og VisitDenmark positivt.12 Det viser for
eksempel også at Tyskland, som er Danmarks største marked, også er steget i lønudviklingen i
2019, hvilket betyder, at tyskerne også har fået flere penge til at forbruge, når de opholder sig på
en eventuel rejse i Danmark.13
De sociale og kulturelle forhold spiller en rolle i forhold til turismen. Turisterne er meget inspireret
af danskernes livstil og tilgang til hverdagen. Folk kommer til Danmark og oplever hvordan vi er, og
når de skal referere tilbage til hvad der er unikt ved Danmark, så svarer de hertil danskerne og den
livstil som vi har.14
De teknologiske forhold påvirker turismebranchen i retning af en bedre serviceoplevelse.
Mobiltelefonen er den teknologi, som har størst indflydelse på turismen. Gennem mobilen kan
turister nemt og hurtigt finde information og inspiration om Danmark og de danske

10

https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/fremgang-for-dansk-turisme-men-ogsaa-haard-internationalkonkurrence-om-turisterne/ erhvervsminister Brian Mikkelsen
11
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25742 prisniveauindeks for husholdningernes forbrug 2016.
12
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29942
13
https://da.tradingeconomics.com/germany/wage-growth
14
https://video.visitdenmark.com/video/55400355/everyday-wonder-jannes Janne fortæller om tankerne bag
brandet
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turistattraktioner. Derfor påvirker teknologien branchen positivt, ved at turisterne nemt fra deres
telefon eller computer kan bestille en rejse og søge på de danske seværdigheder. Dermed giver
teknologien også turisterne et større kendskab til Danmark. Dette er også positivt for
VisitDenmark, da deres markedsføring forgår digitalt, og de deler inspiration til turisterne gennem
deres hjemmeside.

VisitDenmarks marketing mix
For at analysere VisitDenmarks markedstilbud vil jeg tage udgangspunkt i de vigtigste p’er som har
indflydelse på deres kommunikation. Som nævnt tidligere er VisitDenmarks opgave at give
turisterne den bedste serviceoplevelse. VisitDenmarks ”produkt” er Danmark og de danske
seværdigheder. Det er de danske kyster, kultur og oplevelser som VisitDenmark markedsfører til
turisterne. Dermed er VisitDenmarks ”produkt” kortvarigt, eftersom turisterne forbruger
produktet imens de oplever det. Ud over det er VisitDenmarks produkt også deres hjemmeside.
Her belyser de med highlights, destinationer og oplevelser, store dele af Danmark som er værd at
opleve. VisitDenmark markedsfører et bredt sortiment i form af mange forskellige seværdigheder.
De markedsfører blandt andet seværdigheder som zoologiske haver, forlystelsesparker, museer,
strande og gastronomi oplevelser. Dermed har VisitDenmark også et dybt sortiment eftersom de
markedsfører mange forskellige seværdigheder inde for samme kategori. Et eksempel er inden for
forlystelsesparker, hvor turisterne bliver inspireret for både Tivoli, Bakken, Djurs Sommerland,
Fårup Sommerland, Legoland, Tivoli Friheden og flere. Ifølge PLC kurven er Danmark, som et
turistmål, i vækstfasen. Efterspørgslen og interessen for de danske seværdigheder og attraktioner
er stigende, og dermed stiger indtjeningen også. Samtidig er konkurrencen i turismen også
stigende.
VisitDenmark formidler produktet gennem deres hjemmeside og sociale medier, og her kommer
p’et for ”physical evidence” i spil. I takt med udbredelsen af digitaliseringen får
paraplyorganisationens opbygning og design af hjemmesiden større betydning. Hos VisitDenmark
er det deres hjemmeside som er den fysiske ramme og den synlige del af servicepakken.
VisitDenmark skal inspirere turister og de skal derfor have stor fokus på farver, billeder og tekst på
deres hjemmeside. VisitDenmark har valgt lyse farver og hyggelige billeder på deres hjemmeside
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samt tekster, der gør seværdighederne så attraktive og spændende at se på som muligt.
Herudover er hjemmesiden overskuelig og nem at finde rundt i, hvilket også er vigtigt for at kunne
inspirere turisterne til at planlægge en rejse.
Ud over det spiller p’et ”pris” også en stor rolle i turismen og for VisitDenmark. Som nævnt i de
økonomiske forhold i Pest, har Danmark et højt prisniveau, og det er turisterne tydeligt påvirket
af. Prisen i Danmark er højere end gennemsnittet i de øvrige europæiske lande, og det gælder
også på området for seværdigheder og attraktioner. Derimod stræber VisitDenmark også efter at
vise turisterne at vi har gratis og billige oplevelser. De har en hel sektion på deres hjemmeside,
hvor de fortæller om gratis eller billige oplevelser, events og seværdigheder i Danmark. Nogle af
dem er blandt andet HC. Andersens barndomshjem, Ribe domkirke, Grenen i Skagen og
Christiansborg Slot. Udover det er der også sommerens mange by- og havnefester, markeder,
kulturfestivaller og teatre som er billige eller gratis events.
Også p’et ”people” har en indgående rolle i turisternes oplevelse af Danmark. Det er ikke
storslåede monumenter eller vilde naturfænomener, Danmark kan tilbyde. Men vi har noget
andet. En livsstil og en hverdag, som turisterne rejser hertil for at opleve og være en del af. Som
det fremgik i de sociale og kulturelle forhold i Pest, er turisterne meget inspireret af danskernes
livstil, hygge og tilgang til hverdagen. Derfor har danskernes måde at behandle turisterne på, stor
betydning for Danmark som image. Især frontpersonalet på diverse attraktioner, seværdigheder,
restauranter og feriecentre er med til at tegne Danmark udadtil. I modsætning til en ferie i for
eksempel Tyrkiet, hvor man kan opleve at frontpersonalet kan være påtrængende og aggressive
gennem deres promovering, er vi her i Danmark mere professionelle, respekterende og venligt
anlagte overfor turisterne.
P’et ”Place” omfatter deres beliggenhed. VisitDenmark er som tidligere nævnt placeret i otte
lande, som udgør deres ti vægtede markeder. Det gør, at forholdet mellem VisitDenmark og
turisterne bliver tættere. VisitDenmark er forbundet online, men er også fysisk tilstede på de
vægtede markeder.
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Oplevelsesøkonomi
For at kunne analysere VisitDenmarks evne til at bidrage til turist- og oplevelsesøkonomi, vil jeg
gøre brug af de fire oplevelesesdomæner. VisitDenmark bidrager til at skabe oplevelsesøkonomi i
Danmark, eftersom de er gode til at sætte alle aspekterne sammen, så det bliver større og dermed
skabe turist- og oplevelsesøkonomi. I VisitDenmarks markedsføring indgår der derfor alle fire
oplevelsesdomæner. Paraplyorganisationen opfylder domænet ”Underholdning” i forbindelse
med markedsføring af koncerter og teatre, hvor turisten deltager passivt og oplevelsen tilegnes
gennem sanser. ”Læringsoplevelsen” indgår også i deres markedsføring eftersom de markedsfører
for eksempel zoologiske haver og Den Blå Planet. Her deltager turisten aktivt og skaber en mental
tilegnelse, ved at læse information om dyrene på skiltene. De ”æstetiske” oplevelser viser sig også
på VisitDenmarks hjemmeside gennem kunst, natur og mad i form af museumsbesøg eller
restauranter. Den sidste domæne ”Eskapisme” bidrager de også med, i form af temaparker og
forlystelsesparker, hvor turisten deltager aktivt og fordybende og ”går ind i ” oplevelsen.

VisitDenmarks målgruppe
For at analysere hvem VisitDenmark henvender sig til i deres kommunikation og markedsføring, vil
jeg analysere deres målgruppe og hvilken målgruppestrategi de anvender. VisitDenmark har ikke
en specifik målgruppe, eftersom de henvender sig til alle. Deres opgave er at markedsføre så bredt
som muligt, så der er noget for enhver smag. Med udgangspunkt i det tyske nærmarked, afhænger
målgruppen af forretningsområdet. For eksempel er de tyske børnefamilier og ældre par glade for
kyst og natur i Vest- og Sønderjylland. De er specielt glade for feriecentre eller camping. Det er en
målgruppe med en høj eller middel indkomst, og et høj eller middel uddannelsesniveau. I
storbyturismen er det de tyske yngre par eller venner, der rejser uden børn, som er glade for dette
forretningsområde. Denne målgruppe er mere til hoteller og har også en høj eller middel
indkomst, samt høj eller middel uddannelsesniveau.15 Men som sagt henvender VisitDenmark sig
til mange lande og derfor har de noget til alle. De markedsfører også til de målgrupper som er
kulturelle, aktive, afslappede eller vilde med natur. Deraf kommer det også til udtryk at de
bidrager til oplevelsesøkonomi. Derudover tager de også hensyn til at de markedsfører til flere
forskellige lande. VisitDenmark arbejder derfor med differentieret markedsføring, eftersom der
15
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arbejdes med forskellige markedsføring, som tager hensyn til landenes og målgruppernes
indbyrdes forskelligheder.

Købsadfærd
Med udgangspunkt i forbrugerens købsadfærd giver det mening at have fokus på Maslows
behovspyramide for at analysere forbrugerens behov, samt analysere købstypen. Udover det giver
det mening at analysere forbrugerens beslutningsproces, for at se VisitDenmarks betydning i
forbrugerens proces. Ifølge Maslows Behovspyramide bliver en rejse i Danmark opfyldt under det
sociale behov. Det sociale behov får mennesker til at ønske sammenværd med familie og venner
og forbindes oftest med, at personer skal tilbringe en hyggelig tid sammen.
Når turisten skal på en rejse til Danmark, gennemgår forbrugeren en beslutningsproces ved købet.
Turisten har en problemerkendelse. Det kunne eksempelvis være en familie i Tyskland, som har
været meget stressede på det sidste, og efter de havde set en video eller et foto på det sociale
medier, begyndte turisten til at drømme om ferie. Her er VisitDenmarks rolle at være konstant
synlige på de digitale platforme og få Danmark på nethinden. Næste fase er informationssøgning,
hvor VisitDenmarks rolle også kommer i spil. Familien vil gerne på en rejse til Danmark og går
derfor ind på VisitDenmark.de, og finder information og inspiration. Det viser sig faktisk at 3/10
tyskere finder inspiration på VisitDenmark.de.16 Familien går nu videre til næste proces hvor de
skal vurdere om de vil på en rejse ved kysten eller en storbysferie. Her søger de lidt videre på de
forskellige områder på VisitDenmarks hjemmeside. Efter det opstår købsbeslutningen, hvor de
vælger en afslapningsferie ved kysten i et feriehus. Når de kommer hjem fra ferien opstår
efterkøbsadfærd, hvor de afgør om det var en god ferie, og anbefaler måske ferien og
VisitDenmarks inspirationshjemmeside videre til venner. I denne beslutningsproces kommer det
også til syne, at købet af en rejse er et overvejelseskøb, eftersom der er en længere
beslutningsproces med overvejelse af flere alternativer.

VisitDenmarks brandingtiltag
I det følgende vil jeg med udgangspunkt i den ovenstående analyse, analysere VisitDenmarks
brandingtiltag. Det gør jeg ved at analysere p’et ”promotion” fra VisitDenmarks marketing mix,
16
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samt analysere deres evne til at bidrage til nation branding. Udover det vil jeg tage udgangspunkt i
deres kommunikation, samt deres brug af positive ord og billeder. Til sidst vil jeg analysere
VisitDenmarks brug af argumentation og appelformer.
Et vigtigt p i VisitDenmarks marketing er deres ”promotion”. Deres promotion omfatter de
aktiviteter som de benytter i sin kommunikation til markedet. VisitDenmark gør i høj grad brug af
online marketing gennem deres hjemmeside. Ud over det gør de også brug af sociale
medieplatforme, herunder Instragram og Facebook. Som tidligere nævnt arbejder VisitDenmark
med at markedsføre Danmark som turistmål til en lang række målgrupper. VisitDenmark er med til
at påvirke turisterne i deres beslutningsproces gennem informationssøgning og inspiration.
Formålet med deres branding er, at dansk turisme taler med en samlet og stærk stemme, for at få
størst mulig gennemslagskraft i udlandet. Deres hjemmeside, samt brandingtiltag som ”The Land
of Everyday Wonder” er essensen i fortællingen om Danmark. Her bliver turisternes møde med
den danske måde at leve på, kommunikeret gennem lokale stemninger, steder og oplevelser.

Nation Branding
VisitDenmark er med til at bidrage til nation branding af Danmark. De er med til at øge Danmarks
omdømme og kendskab til turisterne. Nation Branding er en stor del af VisitDenmarks
markedsføring, eftersom deres produkt og opgave er at markedsføre Danmark. VisitDenmark
forbinder kultur og identitet i en fælles ramme med det strategiske formål at få flere turister til
Danmark. Danmark promoveres dels som en kyst/natur-destination og dels som en storbydestination. For at styrke København som turistmål markedsføres byen især på dens
oplevelsesprodukter, shopping-muligheder, mode, design, arkitektur, kunst og kultur samt den
danske livstil. Herudover bliver der lagt vægt på tilbagevendende events som Copenhagen Jazz
Festival og byens årlige julemarkeder. De knytter værdier som mad/gastronomi, arkitektur, design,
kultur, natur og Everyday Wonders og den lokale historie til Danmark. VisitDenmark skaber også
konnotationer til begrebet Danmark i deres branding og kommunikation. For eksempel danner de
konnotationer som ”eventyrlandet” og ”små” hverdagseventyr. Danmark bliver også forbundet
med strande, skove og kultur med plads og uden masseturisme. I deres reklame påstås det at,
Danmark giver unikke oplevelser og stilles op imod de kendte turistdestinationer med mange
besøgende, som alle tilbyder det samme om det enten er Barcelona, New York eller Paris. Disse
18

konnotationer er alle positive, og bidrager til et positivt syn af Danmark. VisitDenmark
markedsfører om nodalpunket Danmark, og her dannes ækvivalenskæde gennem ”fællesskab”,
”hygge”, ”traditioner” og ”afslapning”. Den flydende betegner ”unik” knyttes til Danmark, da
denne modtagergruppe må forventes at søge netop det unikke.

Kommunikation
Med udgangspunkt i Laswells kommunikationsmodel er afsenderen af kommunikationen
VisitDenmark. Som tidligere nævnt går de efter at tale med en samlet og stærk stemme, få at opnå
den bedst mulige gennemslagskraft af Danmark. VisitDenmark ønsker at fortælle, at Danmark har
alt det, som mennesket oplever glæde ved. Smuk natur, spændende kultur, vilde aktiviteter og
sidst men ikke mindst hyggen og afslapning med familien, kæresten eller vennerne. Dette kommer
eksempelvis til udtryk på deres hjemmeside og i deres nye reklame ”The Land of Everyday
Wonder”. Blikfanget på hjemmesiden ses på deres startside, hvor to små børn sidder ved Nyhavn i
København og spiser en stor is. Man kan se, at solen skinner og de er glade, som netop er det
VisitDenmark vil forbinde med en god ferie. Farverne er lyse og varme, hvilket også er med til at
fange modtagerens opmærksomhed. 17
I reklamen skabes opmærksomheden i starten af reklamen. Her ses en lille pige der skal lære at
cykle og børn der løber og leger på stranden. Her er en baggrundsmusik, som er udviklende og en
voiceover der fortæller ”We were born to play. To search for new. To try different”18 Det får
modtageren til at stoppe op og lægge mærke til reklamen. Interessen skabes efterfølgende, hvor
modtageren kan genkende sin egen hverdag. Det at have mistet glæden i hverdagen, og at
rejserne bliver ens, kan mange relatere til.19 Dette fører videre til ønsket, hvor reklamen fortæller
om, hvordan Danmark er ”But here in Denmark, we celebrate the extra in the ordinary, this is our
everyday, our everyday food, our everyday journeys, our everyday creations, our everyday play”20
Modtageren danner her ønsket og lysten om den livstil og hverdag der er i Danmark. Efter det sker
handlingen, hvor reklamen opfordrer modtageren til at tage på en rejse til Danmark, som er landet
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med glæde i hverdagen. ”Let’s welcome the world back to the wonder in their everyday. This is
Denmark, the land of everyday wonders”21
Reklamen er en modtagerorienteret reklame, hvilket vil sige, at reklamen stræber efter at ramme
det sociale behov ved hjælp af fortællinger, der knytter sig til modtagerens behov. Modtagerens
behov er som sagt at koble af, gennem en god og hyggelig ferie om det enten er alene, med
familien, kæresten eller vennerne. Det kommer også til udtryk på VisitDenmarks hjemmeside. Her
skabes for eksempel små fortællinger om oplevelser i storbyerne, der også knytter sig til
modtagerens behov.22

Positive ord og billeder
For at italesætte Danmark, gør VisitDenmark brug af mange positive ord og billeder. De anvender
lyse og positive billeder, som giver en god stemning. Det kommer både til udtryk i deres reklame
og på deres hjemmeside. Og som det fremgik i sociale og kulturelle forhold i Pest og i P’et
”People”, er turisterne meget inspireret af den danske livstil og hverdag. På deres hjemmeside ses
billeder med glade børn og voksne, som befinder sig i naturen. Det er godt vejr, med blå himmel
og solnedgang. VisitDenmark bruger en farvepalette som udspringer sig fra vores natur og
organiske former i byen, på landet og langs kysten. Det betyder også, at de bruger en blanding af
kolde og varme farver, da det helt naturligt er knyttet til geografien og skiftende sæsoner og
årstider.23 Det samme er gældende for deres reklame. Heri optræder også positive billeder, som
udtrykkes gennem ”our everyday food, our everyday journeys, our everyday creations, our
everyday play”.24 Der ses her lækker mad, skønne omgivelser, flot håndværk og sjove aktiviteter,
som er forbundet med positivitet. Positive ord som VisitDenmark anvender, er blandt andet
”everyday wonder”, ”charmerende stræder”, ”lækre cafeer” og ”eventyrpark”. Dette er med til at
italesætte Danmark som et godt og smukt land, der har det hele. Heraf bliver semantiske felter
også skabt i VisitDenmarks branding. I al god kommunikation opstår en sammenhængende
betydning, fordi afsender og modtager knytter ordene til hinanden. Når vi hører ordene ”kyster”,
”vandreruter”, ”picnicsteder”, ”havnen” og ”arkitektur”, opfatter man straks, at de danner en
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betydningsmæssig sammenhæng. Ordene kan alle kategoriseres under feltet ”natur” eller
”Danmark”. Også i reklamen dannes semantiske felter af Danmark, når der tales om vores
hverdagsglæde. ”our everyday food, our everyday journeys, our everyday creations, our everyday
play”25

Argumentation
VisitDenmark argumenterer i deres brandingtiltag for at vinde tilslutning hos turisterne. På deres
hjemmeside har de en påstand om at ”Danmark har alt det du elsker”. Og dette vil de overbevise
turisterne om er rigtigt. Derfor kommer de med belægget ”Smuk natur, spændende kultur, vilde
aktiviteter, underholdende attraktioner; oplevelser, highlights i verdensklasse, og sidst men ikke
mindst er der dømt hygge og afslapning med familien, kæresten eller vennerne. Danmark har det
hele - det svære bliver at vælge. Planlæg din ferie i Danmark her!”, hvilket er begrundelserne der
bygger på deres påstand. Dette belæg hænger også sammen med påstanden om ”besøg
Danmark”. Hjelmen i denne argumentation er sammenhængen mellem at smuk natur, kultur,
aktiviteter og hygge er noget alle elsker, og det har Danmark, derfor skal man besøge Danmark.26
Rygdækningen sker længere nede på deres hjemmeside, hvor VisitDenmark yderligere styrker
deres belæg og argumentation, gennem billeder. Her ses tre billeder med hyggelige sommerhuse,
hyggelige strande og hyggelige småbyer.27 Disse billeder gør belægget troværdigt, da man med
egne øjne kan se at Danmark har det hele, og derfor skal man besøge landet. Her kommer
gendrivelsen også til udtryk, hvor VisitDenmark foregriber modtagerens indvendinger og kritik
mod påstanden, og derfor vises disse billeder til at skabe denne troværdighed. For at optone
argumentationen, gør de også brug af styrkemarkører, for at understrege i hvor høj grad de står
inde for påstanden. For eksempel gør VisitDenmark brug af ”alt”, ”bedste”, ”unikke” og ”altid”,
som er med til at optone og understrege argumentationen.
I reklamen ”Everyday Wonder” gør de også brug af påstanden ”besøg Danmark”. Her kommer de
med belægget om at modtagerens everyday Life er blevet til det samme, kedelige,
og derfor kan modtagerens ”Everyday Life” blive til deres ”Everyday Wonder”, hvis man besøger
Danmark. Danmark er ”Everyday Wonder” og vi har det hele. Solnedgange på bakker, festlige
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sammenkomster, slotsbesøg, gourmet mad, cykelture på markerne, sejlture i kanalerne mellem
bygningerne i København. Hjelmen er her sammenhængen mellem, at ens hverdag er blevet den
samme og kedelige, og at man skal besøge Danmark for at få ”everyday Wonder” i stedet.
Rygdækningen sker her ved at vise fangende klip af Danmarks ”Everyday Wonder Life”.28 Disse klip
gør belægget troværdigt, da man med egne øjne kan se at Danmark har glæden i hverdagen, og
derfor skal besøge landet.
I VisitDenmarks argumentation appellerer de først og fremmest til Patos, ved at vinde tilslutning til
modtagerens følelser og stemninger. For eksempel ”Danmark har alt det, du elsker; smuk natur,
spændende kultur(…)”29 Patos kommer til udtryk gennem deres brug af mange værdiladede ord og
et tydeligt engagement for det smukke Danmark. Logos kommer til udtryk, da det er logisk, at man
godt vil prøve at opleve noget nyt, da man hurtigt kan gå død i de samme ferier. Reklamefilmen
appellerer også til fornuften ved at fortælle om det afslappede Danmark, og hvordan hverdagen
hurtigt kan blive stresset og tage meget tid fra familien og de hyggelige stunder der typisk
optræder i en familie. VisitDenmark tilbyder at fjerne stresset og den travle hverdag, bare ved en
rejse til Danmark.

Udvikling i kommunikationen
Tilbage i 2009 var VisitDenmarks fokus i retning af humor og hygge. Her handlede en viral video fra
VisitDenmark om Karen og hendes baby. Karen havde mødt en mand i byen og de faldt i snak. De
fik en drink ved vandet, og begyndte at snakke om Danmark og ”hygge”. Så hun besluttede sig for
at vise ham hvad hygge betød, og de tog derfor hjem til hende og endte op med at have sex. Da
hun vågnede op dagen efter var han væk, og hun kan hverken huske hvor han var fra eller hvad
han hed. I videoen sidder hun med en søn på skødet, som skal vise sig at være resultatet fra den
aften.30 I denne video knyttede VisitDenmark værdier til Danmark som ungdomsliv, hygge og sex.
Reklamen fik dels en positiv og negativ effekt. Den er vellykket, fordi den har formået at sætte
Danmark på verdenskortet, med bare en million visninger på fire dage. Videoen rammer forbi
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målgruppen, fordi den er blevet taget alvorligt, samtidig med at folk bare blev skuffet over at den
var falsk. Desuden mislykkes den også med at skildre den danske kvinde.
I dag bærer VisitDenmarks kommunikation som sagt mere i retning af værdier som unikke
oplevelser i forbindelse med natur, kultur, aktiviteter og hygge. De har stor fokus på at vise
danskernes livstil og hverdag gennem gastronomi, skønne omgivelser, flot håndværk og sjove
aktiviteter. De argumenterer for at turisterne skal besøge Danmark, fordi landet er unikt og
specielt og langt fra turisternes samme og kedelige ”Everyday Life”.

Delkonklusion af analyse
Som det fremgik af ovenstående analyse ses det at VisitDenmark har en væsentlig rolle og stor
betydning for turismen i Danmark. Branchen bliver påvirket af en række eksterne forhold, som
VisitDenmark skal have fokus på. De politiske forhold har haft en positiv betydning for turismen i
Danmark, eftersom regeringen har lavet tiltag som hjælpepakker og ændringer i loven. De
økonomiske forhold spiller en rolle i form af det høje prisniveau i Danmark og lønstigningerne
både nationalt og internationalt. De sociale og kulturelle forhold har en betydning i forhold til den
danske livstil og hverdag, som turisterne er meget inspireret af. De teknologiske forhold spiller en
stor rolle i form af digitaliseringen og folks brug at de digitale platformer. VisitDenmarks rolle
starter helt tilbage fra der, hvor turisten drømmer om en rejse. VisitDenmark er her synlige på de
digitale platforme og gennem reklamer. Senere spiller VisitDenmark en rolle i turistens
informationssøgning, hvor turisten bliver påvirket af deres argumenter, kommunikation samt
anvendelse af Nation Branding. VisitDenmark markedsfører her til en bred målgruppe således, at
der er noget til en hver smag. Det gør de ved at appellere til Patos og Logos, samt skabe
semantiske felter der danner sammenhæng om Danmark og oplevelserne. Herudover bidrager de
til at skabe turist- og oplevelsesøkonomi, ved at markedsføre inden for alle fire
oplevelsesdomæner. Dette er også med til at ramme den brede målgruppe, eftersom der er noget
for en hver smag. I dag knytter VisitDenmark værdier som unik mad/gastronomi, arkitektur,
design, kultur, natur, ”Everyday Wonders” og den lokale historie til Danmark, hvilket turisterne er
meget inspireret af. Dette er en anden tilgang end hvad de tidligere har fokuseret på. Tidligere
havde de fokus på værdier som ungdomsliv, hygge, og sex og ikke så meget det
oplevelsesværdige.
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Diskussion og vurdering
Resultaterne fra analysen danner udgangspunkt for diskussionen, som tager afsæt i hvordan
VisitDenmark fremadrettet kan bidrage til at skabe vækst i turismen i Danmark.

Synlige og inspirerende på de digitale platforme
En vigtig faktor for at VisitDenmark kan bidrage til vækst, er at være konstant synlige på de digitale
platforme før turisten har besluttet sig for en rejse til Danmark. VisitDenmark skal sørge for at
sætte Danmark fast på nethinden hos så mange som muligt således, at turistens første indskydelse
om en rejse, er til Danmark. Når turisten så har besluttet sig for en rejse til Danmark, er det her
VisitDenmark skal fastholde turistens interesse gennem taktiske budskaber og inspiration. Her er
der tale om paraplyorganisationens p for ”physical evidence”.

Bestilling på deres hjemmeside
En faktor som også ville kunne bidrage til vækst er i forlængelse af at være synlige og inspirerende
på deres hjemmeside. I takt med den teknologiske udvikling er det i dag nemmere og hurtigere at
planlægge ting over internettet. VisitDenmark kunne lave et tiltag hvor de i samarbejde med deres
partnere gør det muligt for turisterne at booke gennem deres egen hjemmeside, så hele
bookingprocessen er samlet. I dag har de listet attraktioner, overnatning, spisesteder og transport
så turisten kan søge på alt for at planlægge sin ferie. Ulempen er bare at turisten bliver videresent
til samarbejdspartnerens hjemmeside. Derfor skal turisten sidde med mange forskellige
hjemmesider for at planlægge sin ferie fra mange forskellige virksomheder og hjemmesider. Det
nye tiltag ville gøre planlægningen og processen mere overskuelig for turisten, og dermed vil flere
booke en rejse. Dette tiltag ville ændre P’et ”produkt” til også at være en bookinghjemmeside.

Udvide markeder
En anden faktor der kan bidrage til at VisitDenmark kan skabe vækst i turismen, er at udvide deres
markeder. Der er her tale om markedsudvikling i Ansoffs vækstmatrix. I dag har de kontorer
placeret i otte lande, som repræsenterer deres ti prioriterede lande. Et nyt geografisk marked
kunne være Spanien. En statistik viser at der i 2016 var 229.121 spanske turister i Danmark, hvilket
indikerer, at VisitDenmark kunne have mere fokus på at markedsfører til Spanien således, at
spanierne får et større kendskab til Danmark og flere får lysten til at rejse hertil. Dermed vil
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VisitDenmark give de spanske turister smag for at rejse hertil og derigennem bidrage til at skabe
vækst i turismen.31 På den anden side kan denne mulighed også være spild af markedsudvikling,
hvis deres markedsføring ikke tiltrækker spanierne, eftersom størstedelen oftest holder ferie i
hjemlandet.32 Der er her tale om p’et ”Place”, som bliver påvirket.

Fangende reklamer
For at vækste skal VisitDenmark fange turistens opmærksomhed. VisitDenmark har i mange år
arbejdet med reklamer for at vække turistens opmærksomhed. Gennem årene har VisitDenmark
kørt to forskellige strategier. I 2009 havde de fokus på det ikke oplevelsesværdige, og mere det
ungdommelige, humoristiske og seksuelle. På den ene side var reklamen med til at skabe omtale
og opmærksomhed på Danmark. Men på den anden side var budskabet ikke klart, samtidig med at
den mislykkes med at skildre den danske kvinde. I dag laver de reklamer, hvor der er stor fokus på
nation branding gennem det oplevelsesværdige. VisitDenmark appellerer til modtagerens følelser
og fornuft gennem unikke hverdagsoplevelser. Dette vurderes til at skabe større vækst i turismen,
i og med, at turisterne er stærkt påvirket af de sociale og kulturelle forhold der er i Danmark.
Livstilen og tilgangen til hverdagen er turisterne i høj grad inspireret af. VisitDenmark skal altså
være på forkant med hvad turisterne kan lide. De skal være værdiskabende og passionerede,
samtidig med at følge deres strategi. I Denne vækststrategi er der tale om p’et promotion.

Opfølgning på turistens behov
Afslutningsvis kunne VisitDenmark i højere grad følge op de oplevelser som brugeren af
hjemmesiden har. På den måde vil de blive skarpere på turistens behov, og bedre kunne opfylde
dem. Det kan bidrage til større vækst, fordi VisitDenmark bliver klogere på sine målgrupper, og
dermed bliver bedre til at opfylde deres behov. Det kan betyde flere besøgende til Danmark, som
er godt for turismen og økonomien.
Det vurderes dermed, for at VisitDenmark fremadrettet kan bidrage til vækst, skal de være
konstant synlige på de digitale platformer. Her skal de inspirere og påvirke modtageren til at få

31

https://finans.dk/erhverv/ECE9590951/her-kom-turisterne-i-danmark-fra-i-2016/?ctxref=ext kilde fra Danmarks
statistik
32
https://cafebabel.com/en/article/map-of-the-week-spaniards-on-holiday-5ae00a53f723b35a145e62be/
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Danmark på nethinden. Ud over det vurderes det, at VisitDenmark kan gøre det muligt at bestille
rejser gennem deres hjemmeside, så hele processen er samlet. Det vurderes også at VisitDenmark
kan markedsudvikle for at skabe vækst i turismen. Dermed ville flere få et større kendskab til
Danmark. VisitDenmark skal også fremadrettet have fokus på unikke hverdagsoplevelser, i
modsætning til hvad de tidligere har haft. Til sidst vurderes det at VisitDenmark også i højere grad
skal følge op på turistens oplevelse af hjemmesiden. Dermed vil de blive skarpere på turistens
behov, hvilket også kan bidrage til vækst i fremtiden.

Konklusion
På baggrund af de 3 taksonomier, vil der nu blive foretaget en sammenfattende konklusion, med
det formål at besvare problemformuleringen.
Turismen har i den undersøgte periode udviklet sig positivt. Danmark har oplevet flere
overnatninger på henholdsvis alle tre forretningsområder, herunder kyst- og naturområdet,
storbysområdet og erhvervsområdet. Desuden er turismeomsætningen i Danmark også steget,
hvilket blandt andet skyldes at turisterne har fået et større døgnforbrug end de tidligere har haft.
Stigningen fra 2016 til 2017 har betydet 25.200 flere arbejdspladser i Dannmark, samt bidraget til
vækst i Danmarks samlede økonomi. VisitDenmark er Danmarks nationale paraplyorganisation.
Deres rolle er at markedsføre Danmark som et turistmål. Ved at øge kendskabet og rejselysten til
Danmark tiltrækker VisitDenmark flere turister. Udviklingen af turismen kan være i takt med
VisitDenmarks øget fokus på markedsføring i store dele af verden. Det fremgik i pest-analysen, at
VisitDenmark, med hjælp fra regeringen, har fået flere midler til international markedsføring på de
vigtigste nærmarkeder. VisitDenmarks rolle kommer i spil helt fra starten af forbrugerens
beslutningsproces, hvor de er konstant synlige på digitale medier såsom Instagram og Facebook.
Her påvirker de forbrugeren til at drømme om en rejse til Danmark. VisitDenmarks rolle forsætter
herefter hvor forbrugeren søger inspiration på diverse hjemmesider om destinationer.
VisitDenmarks rolle er her at inspirere forbrugeren om en rejse til Danmark gennem deres
hjemmeside, hvor de gør brug af nation branding og har fokus på den danske livstil og hverdag. De
argumenterer for, at forbrugeren skal besøge Dannmark, fordi ”Danmark har alt det du elsker” og
vi har en ”Everyday Wonder”, hvilket er unikt at opleve. De gør også brug af Patos og Logos for at
vinde tilslutning til modtagerens følelser, stemninger og fornuft, gennem deres brug af
værdiskabende ord og ”Everyday Wonder” som Danmark har.
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Når forbrugeren har besluttet sig for en rejse til Danmark, bidrager VisitDenmark med information
om attraktive destinationer og oplevelser som Danmark byder på. Her opfylder VisitDenmark alle
fire oplevelsesdomæner, for at skabe en større helhed af Danmark.
Ud over det er konklusionen også, at VisitDenmarks rolle er med til at bidrage til et positivt syn af
Danmark. De anvender konnotationer som skaber en positiv medbetydning af Danmark som for
eksempel ”eventyrlandet” og ”The Land of Everyday Wonder”. De italesætter Danmark med
luksuriøst gastronomi, skønne omgivelser, sjove aktiviteter og unikt håndværk, hvilket er med til at
skabe et billede af et smukt og godt land.
Dermed anses det, at VisitDenmark spiller en stor rolle i udviklingen af turismen i Danmark, i og
med de øger kendskabet til Danmark hos de mange potentielle turister, som også kunne overveje
at tage andre steder hen. Ved at brande på blandt andet, på de digitale platforme, er det muligt at
ramme forskellige målgrupper på en mere anden måde, end det tidligere har været muligt i tiden
før digitalisering. Herudover er de med til at skabe et positivet syn på Danmark, ved at knytte
positive værdier til landet, som turisterne husker Danmark for. De taler de med en samlet stemme
og leverer den gode fortælling om Danmark.
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Bilag
Bilag 1 - Berlingske citat
Ny lov giver bedre vilkår for turisme, berlingske.dk
Uddrag fra artikel, hvor citat er brugt
Således blev 2016 endnu et rekordår i dansk turisme med 4,7 pct. flere overnatninger end i 2015. Det viser
tal fra VisitDenmark. Og nu har Folketinget lavet en opblødning i den eksisterende planlov, der betyder, at
det bliver nemmere for virksomheder, der har med turisme at gøre, at udvikle deres produkter. Det
fortæller Anne Fuglsang-Damgaard Sina, politisk konsulent i Dansk Erhverv:
»Der har været en række udfordringer, hvis man for eksempel ville etablere en tennisbane eller et andet
mindre anlæg ved et strandhotel, eller hvis man ville udvikle faciliteter og oplevelsestilbud ved
havneområder. Med regeringens lovændring er det blevet nemmere. Der er simpelthen flere muligheder for
udvikling af nye turismeprodukter og flere tiltag, som kan iværksættes, uden at der kræves dispensation,«
siger hun.
Ændringen i planloven betyder mere frihed for kommunerne til at skabe vækst på turismeområdet. I alt
forbruger de udenlandske turister årligt 37,2 mia. kr. i Danmark og står derved for 3,6 pct. af den samlede
danske eksport. Derfor håber Anne Fuglsang-Damgaard Sina også, at opblødningen giver mulighed for
fortsat at udvikle de forhold, Dansk Erhverv kan tilbyde turister i Danmark:

Bilag 2 - VisitDenmark.dk - startside
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Bilag 3 - VisitDenmark.dk - fortællinger der knytter sig til modtagerens behov

Bilag 4 - VisitDenmark.dk - positive billeder
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Bilag 5 - VisitDenmark.dk - argumentation og appelformer

Bilag 6 - VisitDenmark.dk - Rygdækning
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