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INTRODUKTION

Baggrund og formål:
Denne gæsteanalyse er udarbejdet med henblik på at give en 
dybere indsigt i, hvordan gæster i udvalgte byer i kyst- og 
naturturismen bruger byen som udflugtsmål i sommeren 2018. 
Herunder hvad formålet med besøget er, hvilke aktiviteter de 
benytter sig af samt viden om opholdslængde, transporttid, 
kendskab og informationssøgning. Derudover er gæsternes 
bevægelsesmønstre i byerne også undersøgt. 

Resultaterne fra undersøgelsen skal bidrage til arbejdet med at 
udvikle byerne og dermed styrke den samlede oplevelse blandt 
gæsterne. Det er således et værktøj til at kunne arbejde strategisk 
med udvikling af både selve byrummet samt aktiviteter. 

Denne rapport præsenterer resultater på tværs af de deltagende 
byer. Derudover er der for hver af de deltagende byer udarbejdet en 
særskilt byrapport, hvori også gæsternes bevægelsesmønstre i den 
enkelte by er beskrevet. 

Ordregiver:
Rapporten er lavet af Wilke på vegne af Dansk Kyst- og 
Naturturisme. Undersøgelsen er finansieret af de deltagende byer 
samt Dansk Kyst- og Naturturisme.

Analyseansvarlig:
Wilke har været ansvarlige for al dataindsamling og har gennemført 
både kvantitative og kvalitative interviews samt analyse og 
afrapportering af data.

Undersøgelsesdesign:

Undersøgelsen er gennemført fra maj - august 2018 og er baseret 
på tre-af-hinanden-afhængige dataindsamlinger. Alle indsigter er 
samlet i indeværende rapport.

Et kvalitativt forstudie har kvalificeret 
spørgerammen til den kvantitative 
dataindsamling.

4.723 kvantitative face-to-face 
interviews på tværs af i alt 19 byer i 
juli-august.

Efter endt kvantitativ dataindsamling er 
der gennemført  38 telefoninterviews med 
det formål at opnå en dybere forståelse af 
gæsternes adfærd på udvalgte elementer 
fra undersøgelsen.
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Byer omfattet af undersøgelsen:
I alt 19 byer har deltaget i undersøgelsen (se kort til højre). Der er 
gennemført ca. 250 interviews med danske og udenlandske gæster 
pr. by.

Dataindsamling og metode:
Interviewene er gennemført som personlige interviews på udvalgte 
steder i byen. Dette har særligt været i byens centrum og steder, 
hvor der har været en naturlig strøm af gæster, fx på havne. 

For at kunne deltage i undersøgelsen skal gæsten være fyldt 18 år.
Gæsterne er tilfældigt udvalgt, og interviewene er foretaget med alle 
typer af gæster fra fritidsgæster på udflugt hjemmefra, besøgende 
hos venner og familie til egentlige feriegæster, der enten ferierer i 
området eller længere væk. Personer bosiddende i byen eller i 
området, og som ikke er på udflugt i byen, er screenet fra og indgår 
ikke i undersøgelsen.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ. Det vil sige, at selvom der er 
en spredning i indsamlingsperioden, er den demografiske fordeling 
på respondenterne i undersøgelsen ikke nødvendigvis retvisende for 
den faktiske fordeling af gæsterne i byerne i perioden. Fx afspejler 
fordelingen på nationaliteter ikke nøjagtigt den faktiske fordeling. 

For en uddybning af metoden henvises der til metodekapitlet sidst i 
rapporten. 

• Hirtshals

• Lønstrup

• Hjørring
• Løkken

• Blokhus

• Thyborøn

• Thorsminde

• Ebeltoft

• Helsingør

• Dragør
• Kalundborg

• Kerteminde

• Nyborg• Slagelse
• Sorø

• Nakskov
• Maribo

• Marielyst

• Nykøbing F.



HOVEDKONKLUSIONER



Gæsterne i undersøgelsen besøger de 19 byer med et spontant mind-set. Besøget er ofte ikke planlagt, ift. hvad man vil se 

og lave, eller også har gæsterne planlagt én bestemt ting og tager derefter resten, som det kommer. For gæsterne handler 

det om at komme ind til byerne for at se og opleve disse. Det handler ikke om at nå så meget som muligt under deres besøg i 

byerne. Top of mind angiver 30% af gæsterne således også, at de tager til byerne for at hygge sig med venner og familie. 

Byerne besøges også med det formål at se byernes seværdigheder, lave diverse aktiviteter eller shoppe i byens butikker. 

35% af gæsterne bruger mest tid på at opleve stemningen og atmosfæren i byerne. Dertil bruger ca. 30% af deres tid på 

restaurant/cafébesøg. Shopping i byernes butikker fylder også – 20% bruger mest tid på dette. Gæsterne vil generelt gerne 

bruge tid på de muligheder og aktiviteter, som byerne tilbyder under deres besøg i byen.

En analyse af gæsternes svarmønstre har ligget til grund for en kategorisering af de 19 deltagende byer i undersøgelsen i tre

bytyper: hhv. attraktions- og seværdighedsbyer, strand- og havnebyer samt handels- og shoppebyer. Bytyperne giver udtryk 

for gæsternes primære formål og aktiviteter, hvor det primære formål med fx at besøge sidstnævnte bytype er for at shoppe 

i byens butikker. På tværs af bytyperne er der også mange ligheder. Uanset hvilken by, gæsterne besøger, er 

restaurant/cafébesøg en aktivitet, de har eller forventer at bruge tid på under besøget.

Mere end halvdelen af de besøgende i byerne er feriegæster med overnatning i eller tæt på den besøgte by. Dertil er 25% af 

de adspurgte gæster udflugtsgæster, der kommer hjemmefra, og de kommer både langvejs fra og fra nærområdet. 

Besøgene i byerne har for størstedelen af de adspurgte (65%) ikke karakter af heldagsbesøg, da de forventer at bruge 

mellem 2-5 timer i byen. Gæsterne bruger færre timer i handels- og shoppebyerne sammenlignet med de to andre bytyper.

HOVEDKONKLUSIONER
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Resultaterne indikerer, at byerne i undersøgelsen har mange endagsbesøgende – 40% af de adspurgte gæster med 

overnatning uden for selve byen forventer kun at besøge byen denne ene gang under deres ophold. Dertil kan lægges de 

25%, som kommer hjemmefra og kun er på udflugt i byen den ene dag.

Kendskabet til byerne i undersøgelsen er samlet set relativ højt. Over halvdelen af de adspurgte kender den besøgte by i 

forvejen fra tidligere besøg i forbindelse med en anden ferie eller udflugt. Dertil har en stor andel (35%) hørt om byerne fra 

familie, venner eller bekendte. I forbindelse med de pågældende besøg i byerne er gæsterne meget åbne for inspiration, og 

25% søger bl.a. inspiration på internettet i forbindelse med besøget.  

De adspurgte gæster oplever, at byerne i undersøgelsen i høj grad lever op til deres forventninger. Handels- og 

shoppebyerne halter dog lidt bagefter. Gæsterne oplever, at byerne er hyggelige, og at der er en god atmosfære. Byerne 

tilbyder ligeledes generelt gode aktivitetsmuligheder. Blandt de der synes, at byerne mangler noget, nævnes flere butikker 

og flere gode spisesteder. Disse efterspørgsler er fælles for alle bytyper. 

HOVEDKONKLUSIONER
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FORMÅL MED BESØGET

Gæsternes formål med at besøge byerne
At besøge byerne er en del af ferieoplevelsen for gæsterne, hvor byen er med til at skabe rammerne for hyggeligt samvær.

© 2018 – Side 10 Base: Alle respondenter n= 4.723 (åbent spørgsmål)

Spørgsmål: ”Hvad er dit formål med besøget I byen?”, Størrelsen på de enkelte ord i word clouden angiver hvor ofte de er nævnt i de åbne udsagn

ʻ̒ Vi havde ikke rigtig planlagt noget, vi 
brugte mere tiden på bare at nyde 
byen og atmosfæren. Opleve noget 
andet end hverdagen.
- Kvinde, 72 år

ʻ̒ Vi skulle bare slappe af. Det er egentlig 
ikke det vigtigste, at byen skal tilbyde 
en masse, for det handler om 
afslapning for os.
- Mand, 56 år

ʻ̒ Børnene har sommerferie, og 
vi skulle bare væk hjemmefra 
og nyde noget kvalitetstid 
sammen, vi endte derfor med 
at besøge byen.
- Kvinde, 49

ʻ̒ Her er rigtig flot, gamle 
historiske bygninger, og 
historie omkring kirken og  
akademiet. Det vil vi gerne 
opleve. Og søen og naturen
- Kvinde, 60

Vi tog til byen for at shoppe og 
hygge sammen. 
- Kvinde, 49ʻ̒

Vi er taget til byen for at 
nyde det gode vejr, tage 
til stranden og spille 
minigolf.
- Kvinde, 43

ʻ̒ Fyret med udsigt. 
Nordsøcentret. Hyggeligt 
havnemiljø. Nyde naturen
- Mand, 38

ʻ̒



FORMÅL MED BESØGET

Gæsternes formål med besøg i byerne – kategoriseret
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4%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

4%

4%

4%

5%

7%

10%

10%

12%

16%

17%

18%

27%

Andet

Drikke kaffe

Drikke øl

Blive bekendt med byen og det den tilbyder

Naturen

Byen er et stop på vejen

Nyde området

Se og opleve havnen

Gå en tur og nyde vejret

Spise is

Besøge familie og venner

Handle ind

Spise mad

Tage på stranden

Shoppe i byens butikker

Se og opleve byen

Lave aktiviteter

Se seværdigheder

Nyde ferien og hygge med venner og familie

Base: Alle respondenter n= 4.723 

Spørgsmål: ”Hvad er dit formål med besøget I byen?” – (åbent spørgsmål - svarene er kategoriseret). 

Gæsternes besøg i byerne er en naturlig del af 
ferien, og man tager til byerne for at hygge sig 
med venner og familien. Knap 30% har angivet 
dette top of mind.

Gæsterne tager også til byerne for at se 
seværdigheder og lave diverse aktiviteter, som 
byerne tilbyder. Dertil tager 12% af gæsterne til 
byerne med det primære formål at shoppe i 
byens butikker.

Generel sightseeing – se og opleve byen – uden 
større formål eller planlægning fylder også.

De kvalitative interviews og de åbne udsagn 
viser, at det for gæsterne ikke handler om at nå 
så meget under deres besøg i byerne. Besøget er 
ofte heller ikke planlagt, ift. hvad de skal se, eller 
også har de planlagt én bestemt ting, og så tager 
de resten, som det kommer.

. 



FORMÅL MED BESØGET
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Inddeling af byerne i 3 bytyper

Rapporten er centreret om resultater, der går på tværs 
af de 19 deltagende byer. Trods byernes 
forskelligheder har der været mønstre i gæsternes valg 
af aktiviteter og deres formål med at besøge byerne. 

På denne baggrund er de 19 byer via statistiske 
analyser blevet inddelt i 3 typer af byer:

Attraktions- og seværdighedsbyer (6)

Handels- og shoppebyer (5)

Strand- og havne byer (7)

Undersøgelsens resultater vil på relevante parametre 
blive rapporteret på disse kategorier. Bytyperne er 
således et udtryk for gæsternes formål med besøg og 
aktiviteter under opholdet i de pågældende byer anno 
2018 og skal læses som sådan. 

• Hirtshals

• Lønstrup

• Hjørring
• Løkken

• Blokhus

• Thyborøn

• Thorsminde

• Ebeltoft

• Helsingør

• Dragør
• Kalundborg

• Kerteminde

• Nyborg• Slagelse
• Sorø

• Nakskov
• Maribo

• Marielyst

• Nykøbing F.

• Attraktions- og seværdighedsbyer 

• Handels- og shoppebyer

• Strand- og havnebyer



12%

16%

17%

18%

27%

Shoppe i byens butikker

Se og opleve byen

Lave aktiviteter

Se seværdigheder

Nyde ferien og hygge
med venner og familie

Base: Alle respondenter n= 4.723, Attraktions- og seværdighedsbyer n= 1.515, Strand- og havnebyer n= 2.018 & 
Handels- og shoppebyer n= 1.190  

Spørgsmål: ”Hvad er dit formål med besøget I byen?” – (åbent spørgsmål – svarene er kategoriseret). 

FORMÅL MED BESØGET

Gæsternes  primære formål med at besøge hhv. attraktions- og seværdighedsbyer samt handels- og 
shoppebyer fremgår tydeligt, mens primære formål knyttet til besøg i strand- og havnebyerne ikke 
indbefatter særligt specifikke primære formål 
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Total Attraktions- og 
seværdighedsbyer

Strand- og 
havnebyer

Handels- og 
shoppebyer

7%

21%

21%

24%

40%

Spise mad

Lave aktiviteter

Se og opleve byen

Nyde ferien og hygge
med venner og familie

Se seværdigheder

10%

12%

19%

19%

37%

Se og opleve byen

Spise mad

Lave aktiviteter

Tage på stranden

Nyde ferien og hygge
med venner og familie

12%

14%

16%

18%

30%

Handle ind

Se seværdigheder

Nyde ferien og hygge
med venner og familie

Se og opleve byen

Shoppe i byens butikker

Top5 
formål

Top5 
formål

Top5 
formål

Top5 
formål
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Base: Alle respondenter n= 4.723 

Spørgsmål: ”Hvor overnatter du (ifm. med interviewet)?”

RUNDT OM BESØGET

Mere end halvdelen af de besøgende i undersøgelsen er feriegæster, der overnatter i eller tæt på 
den besøgte by. 1 ud af 4 af de besøgende kommer hjemmefra og er på udflugt i byen. 

25%

11%

9%

23%

12%

19%

Jeg kommer hjemmefra – er på 
udflugt i byen i dag

mere end 40 km

21-40 km fra byen

6-20 km fra byen

0-5 km fra byen

Her i byen
Feriegæster med 
overnatning i byen

Feriegæster med 
overnatning uden for byen

Gæster der kommer 
hjemmefra



Base: Alle respondenter n= 4.723

Spørgsmål: ”Hvor lang tid regner du ca. med at være i byen i dag i alt?”

De fleste (64%) bruger mellem 2-5 timer i byen, når de er 
på besøg. 
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20%

9%

27%

37%

7%

8 timer eller derover

6-7 timer

4-5 timer

2-3 timer

1 time eller mindre

RUNDT OM BESØGET

3%

17%

11%

12%

17%

40%

Ved ikke

Hver dag i min ferie

4 eller flere dage

3 dage

2 dage

Kun i dag

40% af gæster med overnatning er 
endagsbesøgende, og 40% forventer som 

minimum at besøge byen i 2 dage

Base: Gæster med overnatninger n= 3.563
Spørgsmål: ”Hvor mange gange har du været eller forventer du at være inde i 
byen under dit ferieophold?”

34% af gæsterne i strand- og havnebyer

32% af gæsterne i attraktions- og seværdighedsbyer

18% af gæsterne i handels- og shoppebyer

Regner med at være i byen fem timer eller mere under besøg



Base: Gæster som kommer hjemmefra n= 1.160 

Spørgsmål: ” Hvor mange kilometer bor du fra byen?”

Udflugtsgæster, der kommer hjemmefra, kommer både 
langvejs fra og fra nærområdet. 

Jo længere væk man bor fra den by, man besøger, 
des flere af gæsterne regner med at bruge fem 
timer eller mere på deres besøg i byen.
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37%

31%

32%

Mere end 40 km fra byen

21-40 km fra byen

Op til 20 km fra byen

10%
17%

28%

Regner ca. med at være i byen fem timer eller mere i dag

Bor op til 20 km fra byen Bor 21-40 km fra byen

Bor mere end 40 km fra byen

RUNDT OM BESØGET



Base: Turister med overnatninger n= 3.563 
Spørgsmål: ”Har du besøgt andre byer under din ferie?”

RUNDT OM BESØGET

Størstedelen af gæster med overnatning besøger flere 
byer på deres ferie. Kun 19% forventer ikke at besøge 
yderligere byer 

3%

19%

20%

58%

Ved ikke

Nej, og jeg forventer
ikke at gøre det

Nej ikke endnu, men
jeg forventer at gøre det

Ja

© 2018 – Side 18

ʻ̒

ʻ̒ Ja, vi var også i de omkringliggende byer. Vi var
på et museum, hvor vi fik rabat til et andet
museum, så vi kørte hen til det andet museum,
som lå i en anden by. Vi havde ikke gjort det, hvis
vi ikke havde fået den rabat

- Kvinde, 67 år

Vi kørte også rundt, og så hvad der var i
nabobyerne, ellers blev det lidt ensformigt. Vi
ville jeg gerne se forskellige ting, så vi kørte bare
rundt, og så hvad der kom på vejen

- Mand, 51 år



AKTIVITETER I BYERNE
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Spørgsmål: ”Hvis du kigger på kortet her, hvor har du så været i løbet af dagen?” 

Byens udvalg af aktiviteter er vigtig for 
gæsterne

Byens aktiviteter har stor betydning for, om gæsterne får en god 
oplevelse i byen, da aktiviteterne er med til at sætte rammerne 
for, at man kan hygge sammen, samtidig med at der er noget at 
give sig til, mens man besøger byen.

Gæsterne i undersøgelsen oplever, at byerne generelt er gode til 
at tilbyde aktiviteter, som passer til alle aldersgrupper. Dog kan 
de unge mennesker godt savne, at der er noget at give sig til om 
aftenen.

Gæsterne bevæger sig rundt med et spontant mindset i 
byerne, fordi de gerne vil opleve byen, som den kommer til 
dem

Gæsterne bruger gerne centrum og områderne omkring centrum, når 
de bevæger sig rundt i byerne. De er meget åbne for at blive inspireret 
undervejs og lader det i højere grad være op til tilfældighederne, hvor 
de ender. At slentre rundt er en god måde at opleve byens stemning og 
tilbud på. Nogle håber på at finde ”skjulte skatte”, fx en unik antik 
butik, en flot park, midlertidige markeder m.m., ved at bevæge sig 
tilfældigt rundt i byen.

ʻ̒ Vi brugte egentlig mest tiden på at 
hygge i byen, vi planlagde ikke rigtig 
noget. Det var bare at tilbringe tid 
sammen, og det er byen hyggelig til at 
gøre
- Mand, 46 år

ʻ̒ Vi skal shoppe og spise i byen.
- Kvinde, 60 år

Vi har været nede ved vandet, og så 
har vi kigget lidt rundt her udenfor 
museet og leget på legepladsen
- Mand, 39 år

Det var faktisk ikke planlagt at tage til 
Kalundborg, men nu vil vi se byen an, 
og se hvad den har at byde på. Vi har 
bl.a. søgt os frem til vor frue kirke og 
noget vinsmagning
- Kvinde, 51 år

Jeg fik et flip og sagde til 
min mand, nu kører vi til 
Helsingør. Vi har været i 
gågaderne og i området 
omkring havnen/ 
lystbådehavn. Vi har ikke 
planlagt yderligere endnu. 
Bor på campingpladsen til 
på mandag.
- Kvinde, 65 år

ʻ̒

ʻ̒

ʻ̒

AKTIVITETER



AKTIVITETER

Gæsterne bruger flere af byens aktiviteter 
under deres besøg
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10%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%

4%
5%
5%

7%
8%
8%

10%
11%
11%

12%
13%

16%
18%

21%
26%

28%
35%

Andet

Ikke noget formål – skulle lige se hvad der var

Aktiviteter for børn (fx minigolf, badeland)

Købe lokale produkter/varer (fx frisk fangede fisk)

Sport og motion (fx løbe en tur)

Parkering

Sejlads (fx kajak, lystsejlads)

Besøge et bestemt arrangement (fx koncert)

Strandaktiviteter (fx at spille volleyball, surfe)

Fiskeri

Kigge på skibe

Legeplads

Besøge en bestemt forlystelse (fx akvarium)

Spise medbragt mad

Ophold/holde pause i det offentlige rum

Handle dagligvarer

Se og opleve historiske seværdigheder

Besøge havnen

Nyde naturen i området

Spise en is

Gåtur langs vandet

Besøge en bestemt attraktion (fx museum)

Strandtur (fx solbadning bade)

Gå/slentretur sammen med familie eller venner

Shoppe i butikker

Hygge med familie og venner

Restaurant/cafébesøg

Opleve atmosfæren og stemningen i byen

Base: Alle respondenter n= 4.723
Spørgsmål: ”Hvilke 3 aktiviteter har eller forventer du at bruge mest tid på i dag 

under dit besøg i byen?”

Gæsterne tager gerne rundt i byerne for at se, hvad der er af mulige 
aktiviteter og bruger så dem, som de finder interessante. At opleve 
atmosfæren og stemningen er en god måde at opleve og bruge byen 
på, uden at det forpligter. For 35% af gæsterne i undersøgelsen er 
dette en aktivitet, de har eller forventer at bruge deres tid på under 
besøget i byen.

Knap 30% af gæsterne bruger deres tid på restaurant/cafébesøg, og 1 
ud af 5  bruger deres tid på at shoppe i byens butikker. 

De kvalitative interviews viser ligeledes, at byens aktiviteter anses 
som en god medhjælper, når man rejser med børn. Der er brug for, at 
der er nok aktiviteter og muligheder til børnene, så de ikke kommer 
til at kede sig. Aktiviteter er alt fra legepladser til børnevenlige 
events. 



11%

11%

12%

13%

16%

18%

21%

26%

28%

35%

Nyde naturen i området

Spise en is

Gåtur langs vandet

Besøge en bestemt
attraktion (fx museum)

Strandtur (fx solbadning
bade)

Gå/slentretur sammen
med familie eller venner

Shoppe i butikker

Hygge med familie og
venner

Restaurant/cafébesøg

Opleve atmosfæren og
stemningen i byen

Base: Alle respondenter n= 4.723, Attraktions- og seværdighedsbyer n= 1.515, Strand- og havnebyer n= 2.018 & 
Handels- og shoppebyer n= 1.190  

Spørgsmål: ”Hvilke 3 aktiviteter har eller forventer du at bruge mest tid på i dag under dit besøg i byen?”. 

AKTIVITETER
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Total Attraktions- og 
seværdighedsbyer

Strand- og 
havnebyer

Handels- og 
shoppebyer

10%

13%

15%

15%

18%

18%

22%

25%

30%

41%

Besøge havnen

Shoppe i butikker

Gå/slentretur sammen
med familie eller…

Hygge med familie og
venner

Se og opleve historiske
seværdigheder

Gåtur langs vandet

Nyde naturen i
området

Restaurant/cafébesøg

Besøge en bestemt
attraktion (fx museum)

Opleve atmosfæren og
stemningen i byen

7%

13%

13%

14%

14%

20%

27%

28%

30%

36%

Nyde naturen i området

Gåtur langs vandet

Shoppe i butikker

Besøge havnen

Spise en is

Gå/slentretur sammen
med familie eller venner

Restaurant/cafébesøg

Opleve atmosfæren og
stemningen i byen

Strandtur (fx solbadning
bade)

Hygge med familie og
venner

6%

6%

9%

11%

14%

21%

24%

34%

39%

43%

Besøge en bestemt
attraktion (fx museum)

Ophold/holde pause i
det offentlige rum

Se og opleve historiske
seværdigheder

Spise en is

Handle dagligvarer

Gå/slentretur sammen
med familie eller venner

Hygge med familie og
venner

Restaurant/cafébesøg

Opleve atmosfæren og
stemningen i byen

Shoppe i butikker

Top 10 Top 10 Top 10 Top 10

På tværs af bytyperne er restaurant/cafébesøg en aktivitet, som gæsterne har eller forventer at 
bruge tid på under besøget i byerne



INFORMATIONS-
SØGNING



4%

2%

3%

3%

5%

10%

19%

35%

53%

Ingen steder, besøget var ikke
planlagt

Lokale aviser

Sociale medier (fx Facebook)

Omtale i aviser, bøger, blade, mm.

Hjemmesider med brugeranmeldelser

Reklamer og brochurer

Generel søgning på internettet

Fra familie, venner eller bekendte

Fra tidligere - kender stedet i forvejen
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Base: Alle respondenter n= 4.723
Spørgsmål: ”Hvorfra har du hørt om byen som ferie eller udflugtsmål?”

INFORMATIONSSØGNING

Gæsterne kender byen fra tidligere besøg Kendskab til byen inden besøg

Over halvdelen af gæsterne kender byen i forvejen fra tidligere 
besøg i forbindelse med en anden ferie eller udflugt. Det er særligt 
de danske gæster, som kender byen i forvejen. 62% har angivet 
dette, mens det gør sig gældende for 36% af de udenlandske 
gæster. 35% har hørt om byerne fra familie, venner eller bekendte. 
Gæsterne trækker således på disse kendskabskilder og benytter i 
mindre grad generel informationssøgning.

1 ud af 5 har hørt om byerne som ferie eller udflugtsmål via generel 
søgning på internettet. Det er særligt de udenlandske gæster, der 
kender byen herfra. 3 ud af 10 gør dette, hvor tallet for de danske 
gæster er 13% . 

Meget få – blot 4% - har ikke på forhånd et kendskab til den by, de 
besøger. 

ʻ̒ Vi har været i byen mange gange før, så vi ved, hvad vi kan se 
og lave. Vi laver ikke research, da vi ved, hvad vi kan og gør 
meget det samme.
- Kvinde, 68 år

ʻ̒ Vi søgte på internettet. 
Jeg googlede bare byen, 
og derefter klikkede jeg 
ind på de forskellige 
resultater der kom frem.
- Mand, 41 år



53%

35%

19%

10%

5%

Fra tidligere – kender 
stedet i forvejen

Fra familie, venner eller
bekendte

Generel søgning på
internettet

Reklamer og brochurer

Hjemmesider med
brugeranmeldelser (Fx

Tripadvisor)

Base: Alle respondenter n= 4.723, Attraktions- og seværdighedsbyer n= 1.515, Strand- og havnebyer n= 2.018 & 
Handels- og shoppebyer n= 1.190  
Spørgsmål: ” Hvorfra har du hørt om [bynavn] som ferie eller udflugtsmål?”

INFORMATIONSSØGNING 

Gæsternes kendskab til byen varierer ikke på tværs af de 3 forskellige bytyper
Flest kender byen fra tidligere besøg i forbindelse med en anden ferie eller udflugt. Dernæst kender gæsterne byen fra venner m.fl. 
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Total Attraktions- og 
seværdighedsbyer

Strand- og 
havnebyer

Handels- og 
shoppebyer

53%

30%

20%

14%

5%

Fra tidligere – kender 
stedet i forvejen

Fra familie, venner eller
bekendte

Generel søgning på
internettet

Reklamer og brochurer

Omtale i
landsdækkende aviser,

bøger, blade, mm.

60%

39%

19%

9%

7%

Fra tidligere – kender 
stedet i forvejen

Fra familie, venner eller
bekendte

Generel søgning på
internettet

Reklamer og brochurer

Hjemmesider med
brugeranmeldelser (Fx

Tripadvisor)

41%

34%

17%

9%

8%

Fra tidligere – kender 
stedet i forvejen

Fra familie, venner eller
bekendte

Generel søgning på
internettet

Reklamer og brochurer

Ingen steder, besøget
var ikke planlagt på

forhånd

Top 5 Top 5 Top 5 Top 5



Base: Alle respondenter n= 4.723
Spørgsmål: ”I forbindelse med dit besøg her i byen, hvor har du så søgt inspiration eller set information om hvad du kan opleve i byen?”

INFORMATIONSSØGNING

Gæsterne er åbne for inspiration via forskellige 
informationskilder under deres besøg i byen

7%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

16%

21%

25%

48%

Ingen steder, besøget var ikke planlagt

Lokalbefolkningen

Omtale i aviser, bøger, blade, mm.

Personalet på overnatningsstedet

Skilte og standere i gadebilledet

Sociale medier (fx Facebook)

Lokale aviser

Turistinformation på turistbureauet

Hjemmesider med brugeranmeldelser

Reklamer og brochurer

Fra familie, venner eller bekendte

Generel søgning på internettet

Fra tidligere – kender stedet i forvejen
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Informationssøgning ifm. besøg i byen

25% søger inspiration på nettet i forbindelse med deres besøg i byen. 
Dette er særligt de udenlandske gæster, ligesom de i højere grad end 
de danske også bruger reklamer og brochurer for at læse om, hvad 
byen har at tilbyde – hhv. 11% af de danske og 26% af de udenlandske 
gæster.   

Blot 5% nævner, at de har besøgt det lokale turistbureau for at søge 
inspiration eller information i forbindelse besøg i byen.

Ca. halvdelen af gæsterne trækker dog på egne erfaringer i forbindelse 
med deres besøg i byen og søger således ikke information. Dette gør 
sig i højere grad gældende for de danske gæster og i særdeleshed 
blandt de, som kommer hjemmefra.

Vi slår op på TripAdvisor, for at se hvilke anbefalinger andre 
mennesker giver omkring byen, for at se om der er noget lokalt, 
som lyder godt.
- Mand, 48 år

ʻʻ



OPLEVELSEN 
AF BYERNE



OPLEVELSEN AF BYEN

De 19 byer i undersøgelsen lever i høj grad op til gæsternes forventninger. Handels- og 
shoppebyer halter dog lidt bagefter
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Base: Base: Alle respondenter n= 4.723, Attraktions- og seværdighedsbyer n= 1.515, Strand- og havnebyer n= 2.018 & 
Handels- og shoppebyer n= 1.190  

Spørgsmål: ”I hvor høj grad levede byen op til dine forventninger?” 

4,3

4,4

4,3

3,9

Attraktions- og 
seværdighedsbyer

Strand- og 
havnebyer

Handels- og 
shoppebyer

I meget høj 
grad (5)

Slet ikke
(1)

Total



OPLEVELSEN AF BYEN

Det bedste ved byerne samlet set er, at de er 
hyggelige, og at der er en god atmosfære – få 
synes, byerne mangler noget

Base: Alle respondenter n= 4.723 
Spørgsmål: ”Hvad synes du er rigtig godt ved byen?” 
& ”Var der noget du synes byen manglede?”

De 5 bedste ting ved de 19 byer  

1. Det er en hyggelig by (19%)

2. God atmosfære og stemning (15%)

3. Stranden (15%)

4. Flot natur (15%)

5. Godt udvalg af butikker (12%)

1. Flere butikker (9%)

2. Gode spisesteder (4%)

3. Aktiviteter for unge og voksne (4%)

3 ting der efterspørges ved de 19 byer 

58% synes ikke at der mangler noget!

Det er selve byen, gæsterne synes er bedst, og ikke 
bestemte aktiviteter: 
Fordi gæsternes formål med deres besøg i byen i høj grad er at nyde 
ferien sammen med familien, er det vigtigt, at byen skaber hyggelige 
rammer for dette. Gæsterne går op i, hvordan byens stemning og 
atmosfære er, og her lever byerne i høj grad op til deres 
forventninger. 

Gæsterne savner flere butikker og bedre spisesteder:
Overordnet set er gæsterne meget tilfredse med deres besøg i byen. 
Blandt de, der savner noget ved byen, nævnes, at de bl.a. savner flere 
butikker, herunder gerne lokale specialbutikker og supermarkeder. I 
den forbindelse efterspørges længere åbningstider for butikkerne. I 
forhold til spisesteder savner nogle gæster lidt finere/bedre 
restauranter. Børnefamilierne savner også spisesteder, som er mere 
børnevenlige.
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Byen har så meget at byde på, de er gode til at lave aktiviteter og 
events. Det er derfor vi har været her mange gange, det er virkelig 
et godt sted 
- Mand, 67 år

ʻ̒



OPLEVELSEN AF BYEN
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De 5 bedste ting ved Strand- og havnebyerne

1. Stranden (27%)

2. Det er en hyggelig by (22%)

3. God atmosfære og stemning (20%)

4. Der er stille og roligt (14%)

5. Flot natur (13%)

1. Flere butikker (9%)

2. Gode spisesteder (4%)

3. Aktiviteter for unge og voksne (4%)

3 ting der efterspørges ved Strand- og havnebyerne 

57% synes ikke at der mangler noget!

Base: Gæster i Strand- og havnebyer n= 2.018 
Spørgsmål: ”Hvad synes du er rigtig godt ved byen?” 
& ”Var der noget du synes byen manglede?”

Gæsterne synes rigtig godt om stranden og den gode og den 
hyggelige atmosfære: 
Strand- og havnebyerne i undersøgelsen opleves, som værende 
meget hyggelige og charmende, hvor der er kræset for gæsterne. 
Gæsterne føler sig velkomne i disse byer.

Gæsterne savner flere butikker og bedre spisesteder:
Gæsternes besøg i strand- og havnebyerne lever i høj grad op til 
deres forventninger. Skal der peges på nogle ting, gæsterne savner, 
er det flere butikker og flere gode spisesteder. Nogle savner også 
aktiviteter for unge og voksne.

Byen er fantastisk! Her er en vidunderlig stemning! Flotte 
charmerende huse og en dejlig strand
- Kvinde, 37 år

ʻ̒

Flere butikker, et større udvalg af butikker. Der må gerne være 
bedre kvalitet på restauranterne. Der må gerne være en speciel 
restaurant, som ikke er i andre turistbyer.
- Kvinde, 31 år

ʻ̒

Strand- og havnebyerne



OPLEVELSEN AF BYEN
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Jeg ved ikke om vi er gået glip af noget, men jeg tror, at hvis vi ikke 
har set noget skiltning, så er vi nok ikke. Tror ikke vi missede noget
- Mand, 65 år

ʻ̒
De 5 bedste ting ved Attraktions- og seværdighedsbyerne

1. Flot natur (26%)

2. Det er en hyggelig by (17%)

3. Historiske seværdigheder(16%)

4. God atmosfære og stemning (13%)

5. Seværdigheder (13%)

1. Flere butikker (7%)

2. Gode spisesteder (3%)

3. Kort over byen/skiltning (2%)

3 ting der efterspørges ved Attraktions- og 
seværdighedsbyerne 

64% synes ikke at der mangler noget!

Base: Gæster i Attraktions- og seværdighedsbyer n= 1.515 
Spørgsmål: ”Hvad synes du er rigtig godt ved byen?” & ”Var der noget du synes 
byen manglede?”

Gæsterne synes, at det bedste ved disse byer er den flotte 
natur, seværdighederne, og at de er hyggelige: 
Gæsterne kan godt lide at slentre rundt og se byens historiske 
seværdigheder samt naturen i byen. De historiske seværdigheder 
giver også gæsterne mulighed for at udvide deres kulturelle viden -
noget de godt kan lide at gøre i deres ferier. 

Mere skiltning:
Det er kun i attraktions- og seværdighedsbyer, at kort over byen 
efterspørges af gæsterne, om end dette er i lille grad. Skiltene bruges 
til at finde de bestemte seværdigheder, de gerne vil se.

Området med fantastisk natur. Seværdighederne er mange og 
varierede.
- Mand, 53 år

ʻ̒

Attraktions- og seværdighedsbyerne



Base: Gæster i Handels- og shoppebyer n= 1.190 
Spørgsmål: ”Hvad synes du er rigtig godt ved byen?” & ”Var der noget du synes 
byen manglede?”

OPLEVELSEN AF BYEN

Synes der var meget tomt, og man fik indtrykket af, at byerne ikke 
klarer sig særlig økonomisk godt, og det er ærgerligt
- Kvinde, 51 årʻ̒

De 5 bedste ting ved Handels- og shoppebyerne

1. Godt udvalg af butikker (23%)

2. Det er en hyggelig by (18%)

3. Plads i byrummet (12%)

4. God atmosfære og stemning (10%)

5. Der er stille og roligt (9%)

1. Flere butikker (11%)

2. Flere aktiviteter for børn og unge (6%)

3. Gode spisesteder (5%)

3 ting der efterspørges ved Handels- og shoppebyerne 

52% synes ikke at der mangler noget!

Gæsterne synes, at det bedste ved disse byer er udvalget af 
butikker, og at byerne er hyggelige:
Gæsterne synes, at de har gode shoppemuligheder i handels- og 
shoppebyerne. Mange kommer også med det konkrete formål at 
shoppe. Mange af gæsterne er gengangere og ved, hvad de gerne vil. 
Noget af det bedste ved denne bytype er også, at der er plads i 
byrummet, noget de fortæller er vigtigt.

Flere butikker:
Gæsterne savner dog flere lokale butikker, men også flere butikker 
generelt. Nogle oplever, at der er mange tomme butikker, og byerne 
derfor kan virke lidt ‘døde’. Handels- og shoppebyerne halter efter de 
andre bytyper, når det kommer til i hvor høj grad byen levede op til 
forventningerne. Dette skyldes bl.a. de manglende butikker. 

© 2018 – Side 32

Livet og stemningen, det er hyggeligt og godt udvalg af butikker 
og gode parkeringspladser.
- Kvinde, 34 årʻ̒

Handels- og shoppebyerne



BAGGRUND



Demografi og ferietype
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Base: Alle respondenter n= 4.723, respondenter som rejser med børn n= 2.338
Spørgsmål: ”Hvad er dit køn?”, ”Hvor gammel er du?” & ”I hvilket land bor du?”, ”Hvilken type ferie er du på, ud fra de mennesker du rejser sammen med?” & 
”Hvilken alder har de børn der er med på rejsen?”

BAGGRUND

Alder

12%

20%

20%

21%

17%

10%

0%

70 år +

60-69 år

50-59 år

40-49 år

30-39 år

18-29 år

Under 18 år

Køn

54%
Mænd

4%

1%

2%

5%

6%

17%

65%

Andet land

UK

Holland

Sverige

Norge

Tyskland

Danmark

F.eks. USA, Frankrig, 
Østrig, Belgien og Schweiz 

Nationalitet

46%
Kvinder

Ferietype

3%

2%

2%

4%

5%

7%

8%

31%

37%

Anden type ferie

Familieferie, flere familier
sammen

Bedsteforældre på rejse med
børnebørn

Parferie, flere par der rejser
sammen

Rejser alene

Ven/venindeferie

Storfamilieferie, forældre,
børn og børnebørn

Parferie (1 par, 2 personer)

Familieferie, forældre og børn

Børnenes alder

41%

49%

29%

25%

Børn, 0-6 år

Børn, 7-12 år

Børn, 13-17 år

Voksne børn, 18+



4%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

5%

77%

Andet transportmiddel

Låne-/lejecykel

Låne-/lejebil

Autocamper

Gående

Tog

Bus

Egen cykel

Egen bil

Base: Gæster som overnatter uden for byen n= 2.648 

Spørgsmål: ” Hvilken transportform har du  brugt ind til byen i dag?”

Transportform til byen
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68% af gæster der rejser 
uden børn og 85% af 
gæster der rejser med børn 
har taget bilen ind til byen

61%

86% 87% 83%

16%
6% 3% 2%

Overnatter 0-5
km fra byen

Overnatter 6-20
km fra byen

Overnatter 21-
40 km fra byen

Overnatter mere
end 40 km

Bil Cykel

Bilen foretrækkes, fordi det er nemt at komme 
rundt, og man kan komme langt på egen præmis:

Nedenstående graf viser benyttet transportform, set ift. 
hvor man overnatter på ferien. 

BAGGRUND



1%

2%

3%

3%

3%

5%

9%

10%

15%

17%

29%

Vandrehjem

Privat lejet værelse/lejlighed/hus

Autocamper udenfor campingplads

Feriecenter

Bed & Breakfast

Egen båd/på havn

Hotel/kro

Privat hos venner og familie

Eget eller lånt feriehus

Campingplads

Lejet feriehus

© 2018 – Side 36 Base: Gæster med overnatninger n= 3.563
Spørgsmål: ”Hvilken overnatningsform har du benyttet i forbindelse med det aktuelle ferieophold?”, ”Har du besøgt andre byer under din ferie?”

Overnatningsform

15% der rejser uden børn og 42% der 
rejser med børn benytter lejede 
feriehuse. 

BAGGRUND

ʻ̒ Vi lejer altid et sommerhus. Det kan være svært at
finde et sommerhus, der er stor nok til hele familien.
Men sommerhus fungerer bare bedst, når man er
over 20 personer
- Kvinde, 33 år



40%

23%

6%

6%

6%

7%

7%

7%

8 overnatninger eller flere

7 overnatninger

6 overnatninger

5 overnatninger

4 overnatninger

3 overnatninger

2 overnatninger

1 overnatning

Base: Gæster med overnatninger n= 3.563
Spørgsmål: ”Hvor mange overnatninger kommer dit nuværende ferieophold til at vare alt i alt, 
både i byen og evt. andre steder?”

Antal overnatninger i forbindelse med nuværende ferie
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63% har mindst
syv overnatninger
på deres ferie.

53%

75%

Danske
gæster

Udenlandske
gæster

54%
70%

Rejser
uden børn

Rejser
med børn

55% 56%
72%

Attraktion- og
seværdighedsby

Handels- og
shoppeby

Strand- og
havneby

Gæster som mindst har haft 7 overnatninger på deres ferie…

Gæster med overnatninger overnatter særligt en 
uge eller længere på deres ferie i Danmark:

De udenlandske gæster har flere overnatninger end de 
danske i undersøgelsen, mens gæster der rejser med børn 
har flere overnatninger på ferien end gæster uden børn. 
Ses der på de tre bytyper, har de overnattende gæster, 
der besøger Strand- og havnebyerne, flere overnatninger 
end de overnattende gæster, der besøger Handels- og 
shoppebyerne og Attraktions- og seværdighedsbyerne. 

BAGGRUND 



METODE



METODE

Uddybende beskrivelser af undersøgelsens faser og metode(r)
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KVALITATIVT FORSTUDIE KVANTITATIV FASE

• Der er gennemført 8 dybdegående 
interviews

• Interviewene er foretaget i byerne: 
Løkken, Thyborøn, Helsingør, Marielyst

• De kvalitative interviews har ca. taget 
45-60 min

• Data er indsamlet fra uge 20-21

• Forud for interviewene er den 
kvalitative spørgeramme godkendt af 
Dansk Kyst- og Naturturisme

• Der er samlet set gennemført 4974 
interviews, hvoraf 4.723 af interviewene 
er foretaget i én af de 19 danske byer

• For at deltage i undersøgelsen skal 
gæsterne enten være på udflugt eller 
feriegæst i den by, hvor interviewet er 
foretaget  

• Data er indsamlet fra uge 27 til uge 34. 
Dette på aftalte lokationer i byerne. 

• Interviewene er gennemført som 
personlige interviews og er indsamlet 
hen over min. 6 dage

• Forud for dataindsamlingen er det 
kvantitative spørgeskema godkendt af 
Dansk Kyst- og Naturturisme

OPFØLGENDE INTERVIEWS

• Der er gennemført 38 telefoninterviews

• Der er foretaget 2 interviews i hver by 

• Telefoninterviewene har haft en 
varighed af ca. 20 min. 

• Data er indsamlet i ugerne 34-35

• Der er interviewet både danske og 
udenlandske gæster

• Forud for interviewene er den kvalitative 
spørgeramme godkendt af Dansk Kyst-
og Naturturisme



METODE

Oversigt over de gennemførte kvantitative face-to-face interviews pr. deltagende by
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BYER ANTAL RESPONDENTER

Blokhus 262
Dragør 251

Ebeltoft 257
Helsingør 254
Hirtshals 250
Hjørring 249

Kalundborg 250
Kerteminde 250

Løkken 250
Lønstrup 253
Maribo 251

Marielyst 252
Nakskov 190
Nyborg 250

Nykøbing Falster 253
Slagelse 252

Sorø 251
Thorsminde 250

Thyborøn 252
Total 4.723

De gennemførte interviews, som 
undersøgelsen bygger på, er foretaget 
på forskellige, udvalgte steder rundt om i 
byen. Dette kan potentielt have 
indflydelse på, hvilke aktiviteter og 
formål de besøgende gæster har haft for 
øje, når de har været på besøg. Det kan 
derfor ikke udelukkes, at resultatet i 
nogen grad påvirkes heraf, om end 
multiple indsamlingspunkter har været i 
brug. 

Interviewene er gennemført i perioden 
juli-august 2018.
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BYINDDELINGEN
Bytyperne i denne rapport er baseret på indsamlede datamateriale fra den kvantitative 
måling. Mere specifikt er bytyperne udviklet via klyngeanalyser og en 
korrespondanceanalyse. 

De statistiske analyser er lavet med udgangspunkt i 1) gæsternes formål med besøget i 
byen og 2) hvilke aktiviteter gæsterne forventer at bruge mest tid på under deres besøg i 
byen. Det må i den forbindelse derfor påpeges, at de udviklede bytyper i undersøgelsen er 
et udtryk for gæsternes anno 2018’s formål og aktiviteter i de pågældende byer. 

Nedenfor ses et output fra en af klyngeanalyserne: 

Attraktions- og 
seværdighedsbyer

Helsingør, Maribo, Ebeltoft, 
Hirtshals, Sorø, Thyborøn

Handels- og 
shoppebyer

Slagelse, Nakskov, Hjørring, 
Nykøbing Falster, Kalundborg

Strand- og 
havnebyer

Lønstrup, Løkken, Dragør, 
Thorsminde, Blokhus, 
Kerteminde, Marielyst, 
Nyborg

Uspecificeret

shopping

outdoor aktiviteter

Andet

strand

havn

attraktioner

Mad og drikke

Blokhus

Dragør

Ebeltoft

Helsingborg, Sverige
Helsingør

Hirtshals

Hjørring

Kalundborg

Kerteminde

Løkken

Lønstrup

Maribo

Marielyst

Nakskov

Nyborg

Nykøbing Falster

Slagelse
Sorø

Thorsminde

Thyborøn

-0,9

-0,4

0,1

0,6

-1 -0,5 0 0,5 1
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