
scenen er sat. Mere end en milliard tv-seere vil i løbet af 2009 se billeder fra Danmark, og titu-
sindvis af internationale pressefolk og fotografer vil strømme til landet. De zoomer ikke ind på
vores land, fordi de tilfældigvis har læst et af H.C. Andersens magiske eventyr eller ved selvsyn vil
se Den Lille Havfrue, der endnu sidder ydmygt i Københavns Havn. De er heller ikke optaget af
Danmark, fordi de er nysgerrige efter at høre den sørgelige historie om, hvordan danske design-
ikoner som Bang & Olufsen og Georg Jensen kunne geråde ud i en så alvorlig krise. 

I den globale informationsstrøm med dens myriader af kommunikationsplatforme skal der no-
get ekstraordinært til for at brænde igennem i verdensoffentligheden og fange massernes opmærk-
somhed. Danmark befinder sig i den lykkelige situation, at København skal være vært for to begi-
venheder i international særklasse, der giver os en platform for at gøre netop det:  Den Internationale
Olympiske Komités møde i oktober og FNs klimatopmøde i december. 

Det er naturligvis vigtigt, at vi bliver kendt som dygtige organisatorer og gode værtsfolk for in-
ternationale topbegivenheder. Det kræver i sig selv særlige kompetencer, for den globale konkur-
rence er stenhård. Men organisatorisk succes er ikke nok. Alle kræfter må sættes ind på at gøre de
to begivenheder til milepæle i bestræbelserne på at brande Danmark bredere. Tiden er knap, og ned-
tællingen er startet. Danmark har sjældent haft en bedre mulighed for at markedsføre sig globalt,
og den må ikke gå til spilde. 

det er afgørende at tænke ud af boksen. For to år siden fik regeringen et bredt flertal til at
støtte planen for offensiv markedsføring af Danmark. Man bevilgede 412 millioner kr. over fire år
og søsatte en bred vifte af aktiviteter i det håb, at Danmark kunne forvandles til et af verdens mest
attraktive lande at rejse, studere og investere i. I globaliseringens tidsalder kan man ikke antage,
at man kan nå så ambitiøse mål uden en ekstraordinær indsats. 

Midtvejsevaluerer man de foreløbige resultater, må man desværre konstatere, at der er langt i mål.
Antallet af udenlandske studerende er faldet, siden strategien blev vedtaget. Turismen har oplevet
tilbagegang, og havde Danisco ikke solgt sin sukkerdivision, ville de direkte udenlandske investe-
ringer også være faldet i de sidste par år.

Der er mange forklaringer på den udvikling. Bl.a. har den globale økonomiske krise gjort det
ekstremt svært at skabe vækst. Selv om 90.000 tyskere i disse dage rykker ind i udlejede danske
sommerhuse, risikerer turistbranchen at ende på 10 pct. minusvækst i år – efter en årrække, hvor
Danmark har tabt markedsandele på et ellers boomende globalt turismemarked. VisitDenmark
og Fonden for Markedsføring af Danmark har gjort en ihærdig indsats for at markedsføre Danmark
internationalt. Der er lavet digitale Danmarksfilm, internetsider er redesignet, sportsevents har
fået offentlige sponsorpenge, og der er oprettet et klimakonsortium til at markedsføre Danmark
op til COP15-topmødet.

Men indtil nu ser intet ud til, at de nedadgående kurver knækkes. Det vil koste vækst og velstand
i fremtiden. Der er derfor brug for en nytænkning af den danske brandingstrategi og en mere
målrettet indsats.  100 millioner kr. om året skaber ingen mirakler, og det er en dråbe i havet i for-
hold til de markedsføringsbudgetter, som store danske selskaber som bl.a. Carlsberg, Novo, Vestas
og TDC opererer med.

Man kan komme langt, hvis pengene bruges intelligent og målrettes mod meningsdannere,
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Danmark har sjældent haft en bedre mulighed
for at markedsføre sig globalt, og den må ikke
gå til spilde.



der kan sprede historien i de vigtigste globale netværk. De politiske rammevilkår skal også for-
bedres, hvis man vil have succes. Nation branding forudsætter, at ord og markedsføring ledsages
af handling og praksis. Visumreglerne bør f.eks. ikke blokere for den næste bølge af turister fra vækst-
nationer som Kina og Indien. Og hvis vi virkelig skal trække flere udenlandske studerende og vi-
densmedarbejdere til, kunne man nedbringe barriererne som høje uddannelsesgebyrer og høj skat,
der får udenlandske nøglepersoner til at fravælge Danmark. 

Det er vigtige forudsætninger for succes. Men den vindende forudsætning er, at vi bliver meget
dygtigere til at kommunikere og fortælle historien om den unikke danske model.

vi har intet at skamme os over. Danmark bør ikke sænke hovedet på grund af misforstået selv-
plageri eller historiske mindreværdskomplekser. Vi har meget at være stolte af, og fortællingen
om Danmark handler om et land, der har formået at skabe imponerende resultater på trods af om-
stændighederne og på trods af sin lidenhed.

Inden for det sidste år er vi – igen – blevet kåret til en af verdens mest konkurrencedygtige na-
tioner. Det amerikanske magasin Forbes har udråbt Danmark som verdens bedste forretnings-
land. Danmark er også udpeget som verdens mindst korrupte land og har fået titlen som årets
økologiske land. København kaldes verdens bedste by for design og livskvalitet – og kan prale af
at være Europas bedste krydstogtshavn. På den amerikanske tv-station CBS har det prestigefyldte
magasin 60 Minutes lavet en lang reportage om “verdens lykkeligste folk”. 

Selv om Danmark stadig halter efter både Sverige, Norge og Holland på de internationale
branding-ranglister, har vi i de seneste år fået så mange globale hædersbevisninger og så meget an-
erkendelse, at fortællingen om den særlige danske model kan genfortælles med tyngde og over-
bevisningskraft. Det kræver meget mere end en simpel markedsføring eller et nyt smart branding-
budskab. Det afgørende ryk opnår man ikke ved at fortælle moderne udgaver af H.C. Andersens even-
tyr, drømme sig tilbage til Andelsbevægelsens historiske bedrifter eller synke ned i et Kierkegaardsk
dilemma mellem Enten-Eller. 

Skal Danmark brandes effektivt, kræver det også, at den danske model i praksis fremstår som
et levende eksempel til efterfølgelse for folk ude omkring i verden. Vi har gode muligheder for at
få branding og innovativ praksis til at gå hånd i hånd. Op til klimatopmødet i København bør
Danmark sætte alt ind på at markedsføre sig som verdens grønne førernation. I stedet for at for-
tabe sig i gamle velfærdseventyr kan Danmark som topmødevært og en af verdens førende clean-
tech-leverandører stille sig i spidsen for omstillingen til den nye klimaøkonomi. 

Danmark er en overbevisende case, for vi er allerede en af verdens mest energieffektive økono-
mier. Vi har med en stribe verdensklassevirksomheder inden for moderne klimaløsninger ekstra
gode forudsætninger for at opstille aggressive mål på alle områder, så ingen anden nation i verden
vil kunne klare sig i konkurrencen. Fra turistbranchen til danske virksomheder og uddannelses-
institutioner må den nye klimastrategi følges op med krav om store reduktioner i energiforbru-
get. Danmark kan manifestere sig som en innovativ foregangsnation. Ved eksemplets magt kan vi
tiltrække nye generationer af turister, studerende og vidensmedarbejdere. De næste få måneder
bør få afgørende betydning, og chancen bør ikke forspildes.                                                                         

Mandag Morgen
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