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▪ Turisme… hvorfor nu det?

▪ Hvad er en turist?

▪ De 3 gyldne huskeregler

▪ Sådan får du sort bælte i turisme



Fornuftens stemme: Hvorfor turister?

Det skal være godt at bo og leve i Danmark

✓ Turisme er med til at finansiere vores 
velfærdssamfund

✓ Turisme understøtter levende bysamfund året rundt

✓ Turisme understøtter butikker, restauranter, 
kulturtilbud mv.  - til glæde for de lokale

✓ Turisme skaber arbejdspladser i alle dele af landet 
- her og nu og i fremtiden. 

✓ Turismens arbejdspladser kan ikke outsources

✓ Udenlandsk turisme i Danmark er ren eksport
– kunden henter bare selv varen/tjenesten 
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108,1 mia. kr. 
Omsætning skabt af turismen i Danmark

40,7 mia. kr.
i eksportindtægt
(dvs. udenlandske turisters forbrug)

135.700 job
Turismeskabte arbejdspladser 



Følelsernes stemme: Hvorfor turister? 
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Vi er stolte af Danmark - vi vil gerne give andre en god 
oplevelse. Også godt for danskere at lære deres land at kende.

 Danmark er geografisk tæt på

 Et land med korte afstande – du er tæt på alt

 I Danmark kommer I tæt på hinanden

 Kom tæt på danskerne

 Her er højt til loftet og frihed

 Danmark gør noget ved dig... Du kommer hjem gladere etc. 

Den nye luksus = hverdagens mangelvarer: 
tid, rum, opmærksomhed, sikkerhed, natur, fred og ro

Se mere på
www.branddenmark.com



Hvordan defineres en turist? 

”En person som rejser uden for personens sædvanlige miljø”

5

Eget feriehusHotel

Feriecenter

Familie/Venner

Airbnb

Festival

Camping

Vandrerhjem

Lejet feriehus

Lystbådehavn

54 mio. overnatninger

Indberetter hver måned til Danmarks Statistik, hvor mange 
overnatninger, der er foretaget og fra hvilke lande. 

Bondegårde 
og B&B’s

Endagsturister Krydstogt

Og alt det andet….

Lånt feriehus

Vi har lidt 
sværere ved at 
registrere data 
på disse. Så for 
at måle på dem, 
så laves der en
række
undersøgelser 
og bruges 
andre 
datakilder. 



Turist er ikke en beskyttet titel
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Naturturist

Krydstogtturist

Kulturturist

Kystturist

Gastroturist

Lystfiskerturist

Sejlerturist

Feriehusturist

Golfturist

Vandsportsturist

Cykelturist

AirbnbturistHotelturist

Campingturist

Mødeturist

Festivalturist

Vandreturist

Jazzturist

Storbyturist
Erhvervsturist

Hesteturist



De tre forretningsområder i Dansk Turisme 
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Turismens omsætning  på 108, 1 mia. kr. opdelt på geografi og formål med rejsen 

Husk… det her er bare et godt udgangspunkt til at tale turister.  Bare fordi der står noget med kyst/natur udelukker det ikke kultur



Hvor er turisterne i Danmark? 
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I 2018 blev der registreret 53,8 mio. overnatninger i Danmark. 
Herunder vises de fordelt på kommuner: Top 3 kommuner, Aarhus og øvrige kommuner

61%
Øvrige kommuner

16%
København

8%
Varde

7%
Ringkøbing-Skjern

2%
Aarhus

Kilde: Danmarks Statistik



Hvilke udenlandske turister er der flest af?
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57%
Tyskland

16%
Øvrige

8%
Norge

I 2018 blev der registreret 27,5 mio. internationale overnatninger i Danmark. 
Herunder vises de fordelt på nationalitet: Top 6 nationaliteter, Kina og øvrige 

7%
Sverige

5%
Holland

3%
UK

3%
USA

1% Kina

Kilde: Danmarks Statistik



Hvor sover turisterne i Danmark? 
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36%
Lejet feriehus

7%
Feriecentre

2%
Lyst-
både-
havne

30%
Hotel

21%
Camping

4%
Vandrer-
hjem

Kilde: Danmarks Statistik

I 2018 blev der registreret 53,8 mio. overnatninger i Danmark.
Herunder vises de fordelt på de overnatningsformer, der indberetter til Danmarks Statistik



Hvordan ser det ud hjemme hos dig?

https://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kommunal-overnatningsstatistik
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https://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kommunal-overnatningsstatistik


Hvad bruger turisterne penge på?
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En gennemsnitlig udenlandsk 
ferieturist i Danmark bruger
Fordelt på...

971 kr. om dagen  

Overnatning              
35%

Mad og spisesteder   
33%

Forlystelser/kultur    
4%

Shopping                     
14%

Alt det andet                        
14%

108,1 mia. kr.
Så mange penge bruger 
turisterne i Danmark

Heraf bruger de 

1,9 mia. kr.
på forlystelser og 
kultur



De 3 
gyldne
huskeregler
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1. Turister er mennesker 

Tak til humanvidenskaberne og adfærdspsykologien

• Vi er individer, men først er fremmest er vi sociale væsner

• Vi er flokdyr, og vil gerne passe ind

• Vi er ikke altid fuldt bevidste om vores egne intentioner

• Vi har begrænset kendskab til verden

• Beslutninger er ofte spontane og intuitive

• Vi skifter præferencer alt efter humør og social kontekst

• Vi er mere tilbøjelige til at prøve noget nyt, 
hvis der er anledning til det
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Social proof (så og så mange besøgende har vi) og 
testimonials (det siger vores gæster) går lige i abehjernen!



Hvad optager mennesker? 
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Drømme Ønsker

FrustrationerFrygt

Er jeg en dårlig forældre fordi mine børn aldrig
Har set Jellingestenene? 

Jeg har alt for lidt kvalitetstid med mine
børnebørn. Hvordan kan jeg lave noget
meningsfuld sammen med dem?

jeg ville ønske at vi kunne lave noget mere 
sammen som familie – så vi kom tættere på 
hinanden

Når vi kommer hjem fra ferien i Danmark er 
vi helt afslappede og har fået ny energi



2. Mennesker har brug for navigation/guides
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> 2.000.000

1.000.000-2.000.000

500.000-1.000.000

250.000-500.000

< 250.000

Ingen data 

Turisternes overnatninger i Danmark



Forvent at turisterne ved meget lidt
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Tyske ferierelaterede søgninger på Google ifm. Danmark 
(gns. antal månedlige søgerninger) 

Kilde: VisitDenmark
Se flere nationaliteter her:
https://www.visitdenmark.dk/da/dan
mark/turisternes-inspiration-og-
informationssoegning-foer-ferien

https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/turisternes-inspiration-og-informationssoegning-foer-ferien


Gør tid og sted letforståeligt
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✓ Anskueliggør transporten og ankomsten
Mindre end én time fra København. 
1.000 gratis parkeringspladser
Vidunderlig gåtur fra stationen
30 min. i bil fra Blåvand

✓ Anskueliggør opholdstider på museet
Hvis du kun har en time
Sjov formiddag
Søndagsudflugt

✓ Link til området
Kan jeg se noget på vejen 
– er der andet at se i området?



3. Spørg ikke hvad gæsten kan gøre for dig…

…men hvad du kan gøre 
for gæsten!

✓ Hvem er derude?

✓ Hvilke problemer har de?

✓ Hvad får de ud af et besøg?
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Feature + benefit = What’s in it for me

Feature

Udstilling, bygning, samling, aktiviteter mv.

Benefit

Bliv klogere på, 
Få ny energi, 
Ryst familien sammen
Få spænding
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Features tell – Benefits sell☺ Find den rette balance i din kommunikation 



De 3 gyldne huskeregler

✓Turister er mennesker

✓Mennesker har brug for navigation

✓Spørg ikke, hvad gæsten kan gøre for dig, 
men hvad du kan gøre for gæsten
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Sådan får du sort bælte i turisme

22

Kaffekæden Museum til morgenmad Tal med turisten



Mangler du 
flere tal på 
turisten?
Så bare ring til mig☺

Kirstine Tolstrup Nielsen
33 74 60 26
ktn@danskerhverv.dk


