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INDLEDNING
Introduktion til undersøgelsen
BAGGRUND OG FORMÅL

DATAGRUNDLAG OG METODE

VisitNordjylland arbejder bl.a. med at udvikle og markedsføre Nordjylland
som feriedestination på det danske marked. I den forbindelse har
VisitNordjylland igangsat et arbejde, som skal kortlægge, hvorfor region
Nordjylland ikke oplever de samme vækstrater som andre regioner på det
danske marked. Som en del af dette arbejde ønsker VisitNordjylland
opdateret viden om Nordjyllands position som feriedestination blandt
danskerne. Den seneste kendskabs- og imageanalyse blev gennemført
tilbage i slutningen af 2013, og der er brug for opdateret (og mere
nuanceret) viden.

Undersøgelsen er baseret på to kvantitative datakilder: Analysen ”Sådan Rejser
Danskerne 2017” samt en markedsanalyse, der er gennemført i Danmark
blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (18+).

Formålet med denne undersøgelse er således, at give VisitNordjylland et
stærkt beslutningsgrundlag i forhold til sin fremadrettede strategiske
tilgang til det danske marked. Konkret vil analysen give kvantitativ og
generaliserbar viden om størrelse på potentialemålgrupper og attraktivitet
sammenlignet med andre destinationer mv.
Analysen vil have til formål at give VisitNordjylland et stærkt og opdateret
videngrundlag, når det handler om Nordjyllands position som
feriedestination blandt målgrupperne på det danske marked.

”Sådan Rejser Danskerne 2017” er en undersøgelse, der er gennemført som en
kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Epinion. Analysen afdækker
danskernes rejseadfærd i både Danmark og udlandet og er baseret på 3.010
besvarelser, der indeholder detaljeret information om 1.256 ferierejser
foretaget i Danmark i 2016. Besvarelserne er indsamlet online via Epinions
Danmarkspanel i perioden den 10. marts til den 24. marts 2017.
Markedsanalysen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
og er i alt baseret på 1.021 webinterview, som er indsamlet online via Epinions
Danmarkspanel. Besvarelserne er blevet indsamlet i perioden den 24. august
til den 5. september 2017. Besvarelserne er efterfølgende blevet vejet, så de
afspejler populations fordeling på køn, alder og region, samt hvorvidt de er en
del af en børnefamilie eller ej.
Da rapporten således baserer sig på to datakilder, vil den anvendte datakilde
for de specifikke analyser fremgå i nederste venstre hjørne på alle rapportens
sider.
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VI BYGGER OVENPÅ EKSISTERENDE VIDEN
Potentialeanalysen vil tage udgangspunkt i viden fra Rejseanalysen og
suppleres med mere dybdegående og nuanceret viden fra markedet

Dyb indsigt

REJSEANALYSEN – SÅDAN REJSER DANSKERNE
Rejseanalysen giver en meget bred indsigt i danskernes ferierejser til
forskellige destinationer i Danmark – herunder også Nordjylland. Den
eksisterende viden giver mulighed for at estimere markedets størrelse
(hvor mange danske ferierejser går fx til Nordjylland) samt analysere
adfærd og forbrug på ferierejsen. Derudover giver analysen også mulighed
for at se nærmere på danskernes inspirations- og bookingadfærd.

MARKEDSANALYSE I DANMARK

Bred indsigt

Markedsanalyse

Rejseanalysen

Da der allerede foreligger en bred indsigt i danskernes rejsevaner- og
adfærd i Rejseanalysen, er det hensigten, at markedsanalysen skal give en
mere dyb og nuanceret indsigt i forhold til Nordjylland specifikt samt
konkurrerende destinationer i markedet. Markedsanalysen vil således
have fokus på Nordjyllands position og potentiale på det danske marked.
Herudover vil analysen ligeledes dykke ned i danskernes generelle behov
og præferencer ved ferierejser i Danmark samt matche det med deres
opfattelse af Nordjylland og konkurrerende destinationer.
Baggrundsinformation vil ligeledes give mulighed for at analysere
relevante målgrupper (fx parrejsende eller børnefamilier) mere nøje.
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KONKLUSIONER OG
ANBEFALINGER
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HOVEDKONKLUSIONER I
NORDYLLAND HAR TILTRUKKET KNAP 1,1 MILLION DANSKERE, SOM HAR BESØGT
OMRÅDET I FORBINDELSE MED EN FERIEREJSE, INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR

DANSKERNES VÆLGER I HØJ GRAD DESTINATION UD FRA OMRÅDETYPE ELLER
LANDSDEL OG FORETRÆKKER AT OPLEVE NYE STEDER

På baggrund af Rejseanalysen og markedsanalysen i Danmark er det estimeret, at knap
1,1 millioner danskere har besøgt Nordjylland i forbindelse med en ferierejse indenfor de
seneste 3 år. Med en gennemsnitlig besøgshyppighed på 2,6 og et gennemsnitlig antal
overnatninger på 5,5, svarer dette således til cirka 2,8 millioner danske ferierejser og
15,1 millioner overnatninger.

Når danskerne skal vælge en destination for deres kommende ferierejse, er områdetype
(fx tæt på havet eller bycentrum) eller landsdel (fx Fyn eller Vestjylland) typisk de forhold,
som størstedelen ligger sig fast på først. Det er således destinationernes omgivelser – og
ikke nødvendigvis specifikke aktiviteter eller oplevelser – som overordnet set først får
betydning for danskernes destinationsvalg. Der er naturligvis en forskel i denne
beslutningsproces på tværs af børnefamilier og par uden hjemmeboende børn, hvor
børnefamilierne i langt højere grad vælger destinationer ud fra attraktioner i området.
Omvendt har områdetype og landsdel – men også kulturoplevelser og events – større
betydning for destinationsvalget blandt par uden hjemmeboende børn. Der vil selvfølgelig
også være mindre segmenter, der vælger efter aktiviteter, men dette slår altså ikke
igennem i det brede billede.

De danske ferierejsende i Nordjylland bruger i gennemsnit 435 kr. i døgnet pr. person og
5.355 kr. for hele opholdet pr. rejsegruppe. Sammenlignet med andre destinationer i
Danmark har turisterne i Nordjylland et lavere gennemsnitlig døgnforbrug.
Totalforbruget er dog højere, da det gennemsnitlige antal overnatninger og personer i
rejsegruppen er væsentligt højere. Turisterne i Nordjylland har samlet set haft et
estimeret totalforbrug på omkring 6,6 mia. kr. indenfor de seneste 3 år, hvilket svarer til
2,2 mia. kr. om året i gennemsnit.
De danske turister i Nordjylland booker typisk deres ferierejse i god tid i forvejen, og
langt størstedelen booker deres ferierejse eller dele af ferierejsen hos
overnatningssteder eller udlejningsbureauer. Dette hænger også sammen med, at
størstedelen enten overnatter på hotel, kro eller i lejet feriehus, sommerhus eller hytte.
Derudover er omkring 44% af ferierejserne til Nordjylland blev foretaget af børnefamilier
og omkring 30% af parrejsende. Børnefamilier, som overnatter i feriehus, sommerhus
eller hytte, udgør den største andel af ferierejserne, mens parrejsende, der overnatter på
hotel, kro eller feriecenter, udgør den næststørste. På danskernes tidligere ferierejser
har aktiviteter som kunst og kultur, mad og gastronomi samt vandring eller hiking haft et
vis fokus – dette gør sig også gældende blandt turister, som har rejst i Nordjylland.

At områdetype og landsdel generelt har stor betydning afspejler sig også i de mere
specifikke forhold, som har betydning for danskernes destinationsvalg. Forhold som fx flot
natur eller landskab, lokale oplevelser eller aktiviteter samt oplevelser i naturen eller ved
kysten har alle stor betydning. Disse forhold er alle stærkt knyttet til områder eller
landsdele, som giver mulighed for at aktivere disse behov eller typer af oplevelser. For
børnefamilierne har familievenlige attraktioner samt aktiviteter og oplevelser i området
for børn dog også en meget stor betydning.
Danskerne foretrækker i overvejende grad at planlægge deres ferie en smule hjemmefra,
hvor input fx opnås online eller via venner og familie. Derudover foretrækker næsten
halvdelen at besøge nye steder, så de kan udforske området. Cirka en femtedel er dog
også stærkt knyttet til steder, som de tidligere har besøgt, da de kender stedet og det
føles trygt.
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HOVEDKONKLUSIONER II
NORDJYLLAND OPFATTES MEGET POSITIVT – MEN DER ER BEHOV FOR EN STYRKET
IDENTITET

NORDJYLLAND HAR POTENTIALE FOR AT TILTRÆKKE MINDST 1,2 MILLIONER DANSKERE
INDENFOR DE NÆSTE TO ÅR

Danskerne har generelt en meget positiv opfattelse af Nordjylland og associerer i høj grad
destinationen med en flot og smuk natur med både klitter og skov. Mange forbinder også
i høj grad destinationen med Skagen – hvilket både karakteriseres som neutralt og
positivt. Derudover fremhæves stranden og Vesterhavet også som positive elementer.
Blandt de negative associationer nævnes det blandt andet, at Nordjylland er blæsende,
kedeligt eller ligger langt væk. Sammenlignes danskernes associationer af Nordjylland
med Vestjylland, Østjylland og Fyn, ses der store ligheder mellem Nordjylland og
Vestjylland. Her fremhæves især naturen, stranden og Vesterhavet begge steder.
Østjylland og Fyn associerer mange også med naturen, men for Østjylland fremhæves
blandt andet også kulturen og Aarhus, mens Fyn især karakteriseres som hyggeligt.

På baggrund af markedsanalysen er det estimeret at godt og vel 1,2 millioner danskere har et
væsentligt potentiale for at besøge Nordjylland indenfor de næste 2 år. Givet en
gennemsnitlig besøgsfrekvens på 1,7* i løbet af de næste 2 år samt 5,5 overnatninger i
gennemsnit, svarer dette til knap 11,5 millioner overnatninger.

Associationerne til de fire destinationer afspejler sig også i høj grad blandt danskernes
opfattelse af stederne i forhold til mere konkrete forhold. Danskerne er i høj grad enige i,
at Nordjylland giver mulighed for oplevelser ved kysten, har en flot natur samt giver
mulighed for aktiviteter eller oplevelser i naturen. Der er således også et match mellem
de forhold, som har betydning for danskernes destinationsvalg og deres opfattelse af
Nordjylland.
Analyserne peger imidlertid på, at danskerne i høj grad opfatter Nordjylland og
Vestjylland ens – og at de har en opfattelse af, at de kan få de samme behov indfriet
begge steder. Mens Østjylland og Fyn har mere differentierede positioner i markedet,
knytter Nordjylland og Vestjylland sig tæt sammen. Analyserne viser samtidig også, at
Nordjylland har en mindre særpræget identitet i markedet og ikke formår at adskille og
positionere sig tilstrækkeligt fra de øvrige destinationer.

På tværs af målgrupperne (børnefamilier og par uden hjemmeboende børn) udgør
besøgspotentialet også væsentlige størrelser. Mens det er estimeret at godt og vel 355.000
voksne danskere i en børnefamilie sandsynligvis vil besøge Nordjylland indenfor de næste 2
år, er der omkring 530.000 danskere, der bor sammen med deres partner uden børn, som har
en høj besøgssandsynlighed. Antallet for børnefamilierne udgør udelukkende voksne (18+).
Dertil kommer, at potentialet formentlig vil være større for begge gruppe, da de som ikke har
været på ferie i Danmark inden for de seneste 3 år, formentlig godt kunne finde på at afholde
en ferierejse i Danmark indenfor de kommende år.
Overordnet set, er der omkring 46% af de adspurgte danskere, som har været på en ferierejse
i Danmark indenfor de seneste 3 år, der har angivet en høj sandsynlighed for at besøge
Nordjylland i fremtiden. Denne andel er væsentlig højere end for de øvrige destinationer i
Danmark, og begrundes blandt andet med, at man gerne vil opleve naturen, holder af
området, vil besøge venner eller familier, eller at man gerne vil besøge specifikke byer eller
områder i Nordjylland. De hyppigste grunde til at Nordjylland fravælges er, at det ligger for
langt væk, eller at man tidligere har været der.
Analyserne peger desuden på, at Nordjylland har størst potentiale i at tiltrække danskere, som
gerne vil rejse på familieferie, ferie i naturen eller slap-af ferie. Nordjylland er dog i stor
konkurrence med andre destinationer og udlandet, som ofte i højere grad foretrækkes.

*Den gennemsnitlige besøgshyppighed i Nordjylland er 2,6 over en treårig periode. Dette svarer til 1,7 i gennemsnit for en toårig periode.
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ANBEFALINGER

SKAB EN STÆRKERE IDENTITET
Nordjylland opfattes generelt meget
positivt blandt den danske befolkning,
men destinationen har en mindre
særpræget identitet sammenlignet med
de øvrige destinationer i undersøgelsen.
Dertil kommer, at danskerne i høj grad
forbinder Nordjylland og Vestjylland med
de samme positive værdier, hvilket
svækker Nordjyllands position som en
unik destination på markedet væsentligt.
Der er således behov for, at Nordjylland
skaber en identitet, som er mere unik og
adskiller sig fra andre destinationer i
markedet. Det bør være mere tydeligt og
klart, hvordan Nordjylland adskiller sig og
skaber værdi. Hvad kan en ferie i
Nordjylland give, som andre
destinationer ikke også kan opfylde?
Hvilke aktiviteter og muligheder er unikke
og karakteristiske for Nordjylland? Disse
og andre lignende spørgsmål bør
besvares og kommunikeres til markedet.

GIV ANLEDNING TIL BESØG – OG
GENBESØG
Flere danskere, som ligger uden for
potentialegruppen, begrunder, at
Nordjylland ligger for langt væk. Kort
afstand fra egen bopæl er imidlertid et
forhold, som generelt har mindre
betydning for danskernes
destinationsvalg, og det tyder således på,
at danskerne har behov for en god grund
eller anledning til at besøge Nordjylland
for at kompensere for afstanden.
Nordjylland må således skabe de gode
fortællinger om Nordjylland og
kommunikere værdien af en ferierejse til
området. Dertil kommer, at flere også
nævner, at de tidligere har været i
området og gerne vil opleve noget nyt.
Der bør således skabes nye
oplevelsesprodukter og aktiviteter, eller
være høj fokus på at kommunikere et
bredt oplevelsesprodukt, så
destinationen opfattes som fornyende og
med et indhold af oplevelser, der gør det
værd at genbesøge området.

MÅLRET KOMMUNIKATIONEN

FORSTÅ POTENTIALEGRUPPEN

Analyserne viser, at der er stor forskel i
adfærden og behovet blandt forskellige
målgrupper. Mens parrene uden
hjemmeboende børn i høj grad er
optaget af destinationernes omgivelser
og søger flot natur, lokale oplevelser
samt aktiviteter og oplevelser i naturen,
har familievenlige attraktioner samt
aktiviteter og oplevelser for børn større
betydning for børnefamilierne. Dertil
kommer, at børnefamilierne også i højere
grad overnatter i ferie- eller sommerhus,
mens parrene typisk overnatter på hotel.
Begge målgrupper søger dog ofte en slapaf ferie i Danmark. Nordjylland må
således arbejde med at målrette deres
kommunikation, således at de forhold,
der har betydning for de enkelte
målgrupper, fremhæves og foldes ud. På
denne måde vil
kommunikationsindsatsen styrkes, og
værdien af en ferierejse til destinationen
vil blive mere tydelig for de enkelte
målgrupper i markedet.

Nordjylland har et væsentligt
besøgspotentiale på det danske marked.
Men for at sikre, at besøgspotentialerne
indfris til fulde, er der behov for en dyb
og mere nuanceret indsigt i
potentialegruppens adfærd og behov.
Det er fx centralt at forstå, hvilke
inspirationskilder- og medier de
anvender, for at kunne nå bedst muligt
ud til dem. Dertil kommer, at en mere
dyb og nuanceret viden omkring deres
brugerrejse - fra idé og inspirationsfasen
starter, til ferien er lagt bag dem – kan
give værdifuld indsigt i, hvilke
kontaktflader de typisk opsøger under
rejsen, samt hvilke
kommunikationsindsatser der taler til
dem. Ved at opnå denne viden, kan der
skabes de bedste forudsætninger for at
tiltrække de potentielle besøgende til
netop Nordjylland fremfor andre
destinationer i Danmark.
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DANSKE TURISTERS
FERIEREJSER I DANMARK
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SAMLET ANTAL REJSER OG OVERNATNINGER I NORDJYLLAND
CIRKA 2,8 MILLIONER DANSKE FERIEREJSER ER GÅET TIL NORDJYLLAND INDENFOR DE SENESTE 3 ÅR
Næsten en fjerdedel af den danske befolkning har besøgt Nordjylland i forbindelse med en ferierejse indenfor de seneste 3 år, hvilket svarer til omkring 1,1 millioner
danskere. En anelse flere har imidlertid besøgt region Midtjylland (Vestjylland og Østjylland) samt region Syddanmark (Sydjylland og Fyn). De danskere, som har besøgt
region Nordjylland, har i gennemsnit besøgt 2,6 gange indenfor de seneste 3 år, hvilket omregnet betyder, at der cirka har været 2,8 millioner danske ferierejser i
Nordjylland indenfor de seneste 3 år. Da danskerne i gennemsnit har 5,5 overnatninger i Nordjylland, svarer dette således til 15,1 millioner overnatningen indenfor de
seneste 3 år (både kommercielle og ikke-kommercielle overnatninger).
Hvilke af følgende steder i Danmark har du afholdt en ferierejse
med mindst én overnatning inden for de seneste tre år?
Nordjylland

680.000

15%

Sydjylland

640.000

14%

Fyn

13%

570.000

København og omegn

12%

550.000

Vestjylland

12%

545.000

Vest- og Sydsjælland

345.000

8%

Nordsjælland

310.000

7%

Østsjælland
(n=1774)

430.000

9%

Bornholm

75.000

2%
0%

10%

20%

Samlet antal danske ferierejser og overnatninger i Nordjylland indenfor de
seneste 3 år

1.060.000

23%

Østjylland

Antal
danskere

Knap 60% af danskerne har været på en ferierejse i
Danmark indenfor de seneste 3 år. Heraf har cirka 40%
været på en ferie i Nordjylland, hvilket svarer til godt og
vel 1.060.000 danskere.

De danskere, som har været på en ferierejse i Nordjylland
inden for de seneste tre år, har i gennemsnit besøgt
regionen 2,6 gange. Der er således samlet set 2,8 millioner
danske ferierejser, som er gået til Nordjylland.

De danskere, som har været på en ferierejse i Nordjylland,
afholder typisk lange ferierejser med mere end 3 overnatninger.
Danskerne har i gennemsnit 5,5 overnatninger i Nordjylland og
har dermed samlet set haft 15,1 millioner overnatninger i
Nordjylland indenfor de seneste tre år.

30%

NOTE: Estimaterne er valideret med offentlige statistikker, men vil naturligvis afvige, da de både indeholder kommercielle og ikke-kommercielle
overnatninger. Derudover indeholder estimaterne udelukkende danske ferierejsende, og de forretningsrejsende er dermed holdt udenfor analyserne.
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DATAKILDER: SÅDAN REJSER DANSKERNE (EPINION), VISITNORDJYLLANDS MARKEDSANALYSE I DK

MOBILITET PÅ TVÆRS AF LANDSDELENE
Andel besøgende på tværs af landsdele samt overlap imellem landsdelene

15%
Har besøgt
Østjylland

13%
Har besøgt
Fyn
Overlap
(16%)

Overlap
(17%)

23%
Har besøgt
Nordjylland

Overlap
(18%)
12%
Har besøgt
Vestjylland

(n=212-411)

DATAKILDER: VISITNORDJYLLANDS MARKEDSANALYSE I DK

OVERLAP MELLEM DE BESØGTE LANDSDELE
I figuren til venstre fremgår det, hvilke landsdele danskerne har besøgt i
forbindelse med en ferierejse indenfor de seneste tre år. Som det ses, er
der et betydeligt overlap mellem danskernes besøgte landsdele – man
kan fx både have været på ferierejse i Nordjylland og på Fyn indenfor de
seneste 3 år. I figuren er Nordjylland kun sammenlignet med de tre
primære destinationer Vestjylland, Østjylland og Fyn, og der er ikke
taget højde for eventuelle overlap mellem disse.
Figuren viser, at en væsentlig andel af turisterne i Nordjylland også har
besøgt Østjylland, Vestjylland eller Fyn. Omkring en femtedel har udover
Nordjylland også besøgt de øvrige destinationer. Nordjylland sidder
imidlertid på en stor andel af markedet, og der er således væsentlig flere
turister fra de andre landsdele, som også besøger Nordjylland, end
omvendt.
Danskerne har i gennemsnit besøgt 1,9 landsdele i forbindelse med
deres ferierejser i Danmark indenfor de seneste 3 år. Det gennemsnitlige
antal besøgte landsdele opdelt efter turisterne (obs: der kan være
overlap) på de enkelte destinationer er som følger:
▪

Nordjylland: 2,4

▪

Vestjylland: 2,8

▪

Østjylland: 2,8

▪

Fyn: 2,9

De danske turister i region Nordjylland har således besøgt færre
landsdele indenfor de seneste 3 år sammenlignet med turisterne på de
øvrige destinationer.
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DE DANSKE TURISTERS DØGN- OG TOTALFORBRUG
TURISTERNE I NORDJYLLAND HAR SAMLET SET HAFT ET TOTALFORBRUG PÅ CIRKA 6,6 MILLIARDER KRONER INDENFOR DE SENESTE 3 ÅR
Når de danske turister holder ferie i Nordjylland, har de et gennemsnitlig døgnforbrug pr. person på 435 kr. Sammenlignet med danske turister, som holder ferie
i landsdelene Vestjylland, Østjylland og Fyn, benyttes der således færre penge i døgnet pr. person på ferierejser i Nordjylland. Det gennemsnitlige totalforbrug
pr. rejsegruppe er imidlertid det højeste, hvilket skyldes en længere gennemsnitlig opholdslænge og større rejsegrupper på ferierejser til Nordjylland
sammenlignet med de øvrige destinationer. Med et samlet antal overnatninger på cirka 15,1 millioner overnatninger har de danske turister i region Nordjylland
således haft et samlet totalforbrug på omkring 6,6 milliarder kr. indenfor de seneste 3 år. Dette svarer til et årligt forbrug på cirka 2,2 milliarder kr. i gennemsnit.
Gennemsnitlige døgnforbrug- og totalforbrug på danskernes ferierejser

Det samlede totalforbrug i Nordjylland

6,6 MIA. DKR
Gennemsnitlig
døgnforbrug pr.
person

Gennemsnitlig
totalforbrug pr.
rejsegruppe

Gennemsnitlig
antal
overnatninger

Gennemsnitlig
antal personer i
rejsegruppen

Nordjylland
(n=165)

435

5.355

5,5

2,9

Fyn
(n=66)

580

4.455

4,7

2,7

Østjylland
(n=107)

540

3.935

4,9

2,8

Vestjylland
(n=78)

470

4.850

5,2

2,8

TOTALFORBRUG (3 ÅR)
Det samlede totalforbrug blandt de danske turister i
Nordjylland fremkommer ved at multiplicere følgende to
faktorer:
▪

Samlet antal overnatninger: 15,1 millioner

▪

Gennemsnitlig døgnforbrug: 435

Det samlede totalforbrug er baseret på en 3-årig periode og
svarer således til et gennemsnitlig totalforbrug på 2,2 milliarder
kr. om året. Det bør bemærkes at det udelukkende relaterer sig
til turisternes direkte forbrug, og andre afledte effekter af
forbruget indgår ikke i beregningerne.

NOTE: Estimaterne er valideret med offentlige statistikker, men vil naturligvis afvige, da de er baseret på både kommercielle og ikke-kommercielle
overnatninger. Derudover indeholder estimaterne udelukkende danske ferierejsende, og de forretningsrejsende er dermed holdt udenfor analyserne.
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BOOKINGADFÆRD- OG METODE
TURISTERNE I NORDJYLLAND BOOKER DERES FERIEREJSE GOD TID I FORVEJEN – OG DE BOOKER TYPISK HOS OVERNATNINGSSTEDET
Omkring en femtedel af alle ferierejser til Nordjylland bliver booket 6 måneder eller længere tid i forvejen, mens cirka en fjerdedel bookes 3-5 måneder i forvejen.
Sammenlignet med andre destinationer i Danmark, bliver ferierejserne til Nordjylland således planlagt og booket i bedre tid i forvejen. Ferierejserne bookes typisk hos
overnatningsstedet eller udlejningsbureauet. Omkring 15% af ferierejserne til Nordjylland blev ikke booket på forhånd.
Hvis du tænker tilbage på din ferierejse, hvor lang tid i forvejen bookede du da rejsen?

100%
90%

2%

23%

80%

2%

32%

6%

30%

10%
17%

Mindre end en
måned i forvejen

70%
60%

33%
33%

26%

40%
27%
21%
25%

20%
10%

Nordjylland
(n=209)

8%

11%

Fyn
(n=86)

Østjylland
(n=136)
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1-2 måneder i
forvejen
3-5 måneder i
forvejen

18%

6 måneder eller
længere tid i
forvejen

Hos udlejningsbureauet
(fx sommer- eller feriehus)

16%
10%
11%

Hos de enkelte attraktioner

11% 16%
11%13%

28%

4% 9%
4%
5%
2%
0%
1%
0%

Hos luftfartsselskabet

6%

Andet

12%
9% 14%
15%
14%

20%
21%

1%3%
1%2%

Ved ikke
0%

Vestjylland
(n=106)

31% 34%

20%23%

Bookede ikke

28%

20%

0%

Hos overnatningsstedet
(fx camping eller hotel)

Via sweetdeal/spotdeal

28%

50%

30%

Havde ikke
booket noget på
forhånd

Hvor bookede du din ferierejse eller delkomponenter til din ferierejse henne?

Nordjylland
(n=214)

10%
Fyn
(n=88)

20%
Østjylland
(n=138)

30%

40%

Vestjylland
(n=111)
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OVERNATNINGSFORMER
DANSKERNE OVERNATTER TYPISK PÅ HOTEL ELLER I FERIE- ELLER SOMMERHUS, NÅR DE ER PÅ FERIEREJSE I DANMARK
Hotel samt ferie- eller sommerhusophold er de mest populære overnatningsformer blandt de danske turister, som har rejst på ferie i Danmark indenfor de seneste tre
år. De turister som har besøgt Nordjylland, har i højere grad overnattet i ferie- eller sommerhus samt feriecentre, sammenlignet med de øvrige danske turister. Det bør
bemærkes, at de turister, som har besøgt Nordjylland, også godt kan have besøgt andre destinationer – og overnatningsformen kan derfor også have været anvendt på
en anden ferierejse i Danmark. På næste side er en opgørelse fra Den Danske Rejseanalyse, som på rejseniveau specificerer danskernes anvendte overnatningsformer
på de enkelte destinationer.
Hvilke af følgende overnatningsformer har du benyttet på dine ferierejser i Danmark inden for de sidste tre år?

80%

60%
46% 46%

48%
42%

40%
20%
14%

20%

14%15%

13%14%

10%12%

10%12%

7% 9%

7% 7%

6% 8%
2% 2%

1% 1%

2% 2%

0%
Hotel

Ferie- eller
sommerhus

Feriecenter

Camping

Kro

Total
(n=1021)
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Privat
Ferielejlighed
indkvartering
(fx Airbnb)

Kyst- eller
badehotel

Telt

Vandrerhjem Lystbådehavne Bondegård

Ingen af de
nævnte

Har været på ferierejse i Nordjylland
(n=411)
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OVERNATNINGSFORMER PÅ TVÆRS AF LANDSDELE
HOTEL ELLER KRO SAMT LEJET FERIEHUS, SOMMERHUS ELLER HYTTE ER DET FORETRUKNE VALG BLANDT DANSKERNES FERIEREJSER TIL NORDJYLLAND
I figuren nedenfor fremgår det, hvilken overnatningsform der primært er blevet benyttet på de danske ferierejser til henholdsvis Nordjylland, Fyn, Østjylland og
Vestjylland i 2016. Som det ses, er der på de danske ferierejser i Nordjylland primært blevet overnattet på hotel eller kro samt i lejet feriehus, sommerhus eller hytte.
Sammenlignet med de øvrige landsdele minder de anvendte overnatningsformer på ferierejserne i Nordjylland i høj grad om Vestjylland, hvor der også primært
overnattes i lejet feriehus, sommerhus eller hytte eller på hotel eller kro. Nordjylland har den højeste andel af ferierejser, hvor der overnattes i egen, lånt eller lejet
ferielejlighed.
Hvilken overnatningsform anvendte du primært i forbindelse med din ferierejse?
60%
50%
40%
30%

35%35%
25%
21%

20%

32%
23%

21%
18%
18%
14%

16%15%

19%
17%
13%
10%

11%

8%

10%

4% 4%

8%

7%

5%

7% 8%

5%

1% 1%

0%
Hotel eller kro

Lejet feriehus,
sommerhus eller hytte

Campingvogn,
Eget eller lånt feriehus,
campinghytte eller telt sommerhus eller hytte

Nordjylland
(n=259)
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Fyn
(n=108)

Østjylland
(n=175)

Feriecenter

Egen, lånt eller lejet
ferieljlighed

Anden type overnatning

Vestjylland
(n=147)
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OVERNATNINGSFORMER PÅ TVÆRS AF BØRNEFAMILIER OG PARREJSENDE
DE PARREJSENDE OVERNATTER I HØJ GRAD PÅ HOTEL ELLER KRO, MENS BØRNEFAMILIERNE FORETRÆKKER FERIE- OG SOMMERHUS ELLER HYTTE SAMT CAMPING
På deres ferierejse i Nordjylland vælger over 4 ud af 10 parrejsende at overnatte på hotel eller kro, hvor hotelovernatningerne fylder klart mest. Hernæst er
campingvogn, campinghytte eller telt den næstmest populære overnatningsform blandt de parrejsende i Nordjylland. Blandt børnefamilierne, som har været på
ferierejse i Nordjylland, er den mest populære overnatningsform imidlertid lejede feriehuse, sommerhuse eller hytter. Hernæst følger overnatning i campingvogn,
campinghytte eller telt, men mange vælger også at overnatte i eget eller lånt feriehus, sommerhus eller hytte.

Hvilken overnatningsform anvendte du primært i forbindelse med din ferierejse? – I Nordjylland
60%
50%
42%
40%
30%

29%
25%

23%
18%

20%
10%

6%

8%

13%

11%

8% 7% 7%

5%

3%

18%

15%

21% 20%

5%

7% 8%

0%
Hotel ellerkro

Feriecenter

Eget eller lånt feriehus,
sommerhus eller hytte
Total
(n=259)
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Lejet feriehus,
sommerhus eller hytte
Børnefamilier
(n=92)

Egen, lånt eller lejet
ferieljlighed

Campingvogn,
Anden type overnatning
campinghytte eller telt

Parrejsende
(n=76)
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DE DANSKE TURISTERS REJSEGRUPPER
DANSKERNE REJSER PRIMÆRT PÅ FERIE SAMMEN MED DERES ÆGTEFÆLLE ELLER PARTNER – OG CIRKA EN FEMTDEL HAR REJST MED EN ELLER FLERE HUNDE
Cirka 66% af de danske ferierejsende har rejst på ferie med deres ægtefælle eller partner indenfor de seneste 3 år. Derudover rejser mange også med deres børn eller
andre familiemedlemmer, og omkring en femtedel har været på ferie med deres ven(ner). De danskere, der har været på en ferierejse i Nordjylland indenfor de seneste 3
år, har i højere grad rejst sammen med deres ægtefælle eller partner. Derudover er det interessant, at cirka 20% af danskerne har haft en eller flere hunde med på deres
ferierejser i Danmark indenfor de seneste 3 år.
Har du haft en eller flere hunde med på ferierejse i Danmark i løbet af
de seneste tre år?

Hvem har du været på ferierejse sammen med i Danmark i løbet af de sidste tre år?

100%

100%
81% 80%

80%

80%

74%
66%

60%

60%

40%

40%
23%
21%
20%

24%
19%

16%
12%

22%
19%

21%
19%

27%
23%
20%
7%
4%

4%4%

Alene

Andre

7%

8%

12% 12%

0%

0%
Ægtefælle
eller
partner

Børn
(0-9 år)

Børn
(10-17 år)

Total
(n=1021)

Børn
(18+)

Venner/
veninder

Forældre

Andre
familiemedlemmer

Har været på ferierejse i Nordjylland
(n=411)
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Ja, jeg har haft hund med Ja, jeg har indimellem haft
på alle mine ferierejser
hund med på mine
ferierejser

Total
(n=1021)

Nej, jeg har aldrig haft
hund med på mine
ferierejser

Har været på ferierejse i Nordjylland
(n=411)
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REJSEGRUPPER PÅ TVÆRS AF LANDSDELE
BØRNEFAMILIER FYLDER EN VÆSENTLIGT DEL AF DE DANSKE FERIEREJSER TIL NORDJYLLAND
Hvis analyseenheden i stedet er alle de danske ferierejser i 2016, ses det, at størstedelen af rejserne til Nordjylland blev foretaget af børnefamilier eller parrejsende.
Børnefamilierne fylder den største andel af rejserne med omkring 44%, mens de parrejsende udgør lidt under en tredjedel. Børnefamilier, som overnatter i feriehus,
sommerhus eller hytte udgør størstedelen af ferierejserne til Nordjylland, mens parrejsende, der overnatter på hotel, kro eller feriecenter udgør den næststørste.

Fordeling af ferietyper på danskernes rejser til Nordjylland

Fordelingen af rejsegrupperne på tværs af destinationerne

100%

6%

8%

3%

90%
80%

21%

22%

28%

Børnefamilier i feriehus,
sommerhus eller hytte

4%

19%

Par, hotel/kro/feriecenter
Voksengrupper i feriehus,
sommerhus eller hytte

35%

30%

50%

Voksengrupper

30%
Parrejsende

30%
44%

40%

9%

Børnefamilier på camping

9%

Børnefamilier på hotel, kro
eller feriecenter

40%

40%

20%

15%

Alenerejsende

70%
60%

19%

42%

Børnefamilier

7%

Voksengruppe på hotel, kro
eller feriecenter

6%

Par i feriehus, sommerhus
eller hytte

6%

Par på camping

6%

30%
10%

Andre ferietyper

0%
Nordjylland
(n=214)

Fyn
(n=88)
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Østjylland
(n=138)

Vestjylland
(n=111)

(n=231)

22%
0%

10%

20%

30%
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FERIETYPER
DANSKERNE AFHOLDER I HØJ GRAD SLAP-AF-FERIER I DANMARK
Over to tredjedele af danskerne har været på en slap-af ferie i Danmark inden for sidste 3 år, hvilket gør ferietypen til den klart mest populære blandt danskerne.
Hernæst følger aktiv ferie eller ferie i naturen. De danskere, som har været på en ferierejse i Nordjylland inden for de sidste 3 år, har i højere grad afholdt slap-af
ferie, aktiv ferie eller ferie i naturen end de øvrige danskere. Storbyferie og kyst- eller badeferie ses ofte som to alsidige ferietyper. Analysen viser dog, at der er
et vidst overlap mellem de to – cirka 18% af de danskere, som har været på en storbyferie har også været på kyst- eller badeferie, mens nogenlunde den samme
andel gør sig gældende omvendt. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de to ferietyper er blevet kombineret på den samme ferierejse.
Hvilke af følgende typer ferierejser har du afholdt i Danmark inden for de sidste tre år?
100%

80%

74%
67%

60%

40%
23%

28%

26%
20%

20%

19% 18%

19%

22%

17% 17%
6%

2%

0%
Slap-af ferie

Aktiv ferie

Ferie i naturen
Total
(n=1021)
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Storbyferie

Kyst- eller badeferie

Kulturferie

Ingen af de nævnte

Har været på ferierejse i Nordjylland
(n=411)

20

AKTIVITETER PÅ FERIEREJSEN
DANSKERNE FORETAGER I HØJ GRAD AKTIVITETER RELATERET TIL KULTUR OG KUNST, MAD OG GASTRONOMI SAMT VANDRING ELLER HIKING
Som det ses i figuren nedenfor er det især kunst- og kulturaktiviteter samt mad og gastronomi, der er relateret til ferier, hvor en specifik aktivitet har været
hovedformålet – det er dog kun en lille andel på henholdsvis 16% og 11%, som har angivet, at det har været hovedformålet med ferien. Derudover er vandring og
hiking samt spa eller wellness også aktiviteter, som fylder en vis del på danskernes ferierejser.

Hvor meget har følgende aktiviteter fyldt på dine tidligere ferierejser i Danmark inden for de sidste tre år?

100%

80%
58%

60%

52%
41%

40%

42%

27%

41%

18%

32%

20%

20%
16%

11%

0%
Kunst/kultur

9%

Mad/gastronomi Vandring/hiking

16%

7%

5%

Spa/wellness

Cykling

Aktiviteten har været hovedformålet med en eller flere ferier

15%
16%
3%
Løb

9%
8%
11%
4%

8%

5%
4%

Vandaktiviteter

Golf

5%
2%
Mountainbike

7%
4%
3%
Ridning

Aktiviteten har haft mindre fokus på en eller flere ferier

(n=411, 1021)
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MARKEDETS ADFÆRD,
BEHOV OG PRÆFERENCER
22

DESTINATIONSVALG FOR KOMMENDE FERIEREJSE
Hvad er typisk den første ting, du lægger dig fast på, når du skal vælge en destination for
din kommende ferierejse i Danmark? (Mulighed for to svar)
Områdetype (fx tæt på havet eller i
bycentrum)

32%

Landsdel (fx Fyn eller Vestjylland)

42%

28%
26%
27%
26%

Overnatningssteder (fx et bestemt
sommerhus eller hotel)
Kulturoplevelser og events (fx
teaterforestilleringer eller museer)

14%

Attraktioner (fx Legoland)

7%

Aktivitetsmuligheder (fx golf eller
shopping)

9%

19%
23%

Analyserne viser desuden en interessant forskel blandt de danskere der har
besøgt Nordjylland tidligere og de øvrige danskere. De der tidligere har
besøgt Nordjylland ligger sig i højere grad fast på områdetype, landsdel og
overnatningsstedet først, mens de øvrige omvendt i lidt højere grad end
turisterne i Nordjylland har svaret, at de først ligger sig fast på en by eller et
specifikt ferieområde, kulturoplevelser og events eller
aktivitetsmuligheder. De har også i højere grad svaret, at de altid holder
ferie samme sted.

16%
31%
12%
15%

5%
4%
4%

Jeg holder altid ferie samme sted

6%
6%
6%

Andet
0%

10%

20%

30%

Par uden hjemmeboende børn
(n=395)
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Når danskerne skal vælge en destination for deres kommende ferierejse i
Danmark, er det især områdetype og landsdel, som mange først ligger sig
fast på. Cirka en tredjedel af danskerne har valgt mindst en af disse
parametre. Hernæst følger bestemte overnatningssteder samt
kulturoplevelser og events. Aktivitetsmulighederne i området er det som
færrest først ligger sig fast på, når de skal vælge en destination for deres
kommende ferierejse i Danmark.
På tværs af børnefamilier og par uden hjemmeboende børn, ses der
væsentlig forskelle i deres adfærdsmønstre. Mens de der bor sammen med
deres partner uden hjemmeboende børn typisk ligger sig fast på
områdetype eller landsdel først, vælger børnefamilierne i højere grad
destination ud fra attraktioner i området.

19%
17%
18%

By eller specifikt ferieområder (fx
København eller Skallerup Klit)

Total
(n=1021)

32%
35%

25%

OMRÅDETYPE OG LANDSDEL HAR STØRST BETYDNING FOR DANSKERNE

40%

50%

Børnefamilier
(n=303)

60%

Derudover har cirka 6% af danskerne svaret, at de tidligere har opdaget en
eller flere destinationer i forbindelse med en forretningsrejse, som de
efterfølgende har besøgt på en ferierejse. Denne andel svarer dog til 10%
blandt de danskere, som har været på ferie i Nordjylland indenfor de
seneste 3 år. Det indikerer således, at flere ferierejsende i Nordjylland er
blevet inspireret til at besøge område gennem en tidligere forretningsrejse.
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BEHOV OG PRÆFERENCER VED DESTINATIONSVALG
FLOT NATUR ELLER LANDSKAB SPILLER EN SÆRLIG STOR ROLLE FOR DANSKERNES VALG AF DESTINATION I DANMARK
For over halvdelen af danskerne har flot natur eller landskab en stor eller meget stor betydning, når de skal vælge feriedestination i Danmark. Muligheden for lokale oplevelser,
oplevelser ved kysten/havet og mulighed for aktiviteter i naturen, spiller også en stor rolle i danskernes valg af destination. Til gengæld spiller det kun en meget begrænset rolle, om
der er kort afstand fra bopælen, eller om der er mulighed for wellnessoplevelser. På tværs af børnefamilier og par uden hjemmeboende børn ses det desuden, at børnefamilier
tillægger prisvenlige muligheder, familievenlige attraktioner samt aktiviteter og oplevelser for børn en større betydning end parrene uden hjemmeboende børn. Omvendt spiller
gode spisesteder og kultur- og kunsttilbud en lidt større rolle for parrene end for børnefamilierne.
I hvilken grad har følgende forhold betydning for dit valg af destination på din ferierejse i Danmark? Andel som har svaret i høj eller meget høj grad
100%
80%
60%

55% 59% 51%

39% 37% 42%

42% 42% 39%

40%

38% 38% 41%

35%

42%
28%

35% 36% 33%

31% 26%

39%

30% 33% 28%

20%
0%
Flot natur eller landskab

100%
80%
60%
40%
20%
0%

30% 35% 25%

Gode spisesteder eller
gastronomiske oplevelser

Mulighed for lokale
oplevelser

Mulighed for oplevelser Mulighed for aktiviteter Prisvenlige muligheder i Små og hyggelige byer i
ved kysten/havet
eller oplevelser i naturen
området
området

10%

Kultur- og kunsttilbud

10% 11% 9%

10% 10% 11%

5% 4% 6%

Bredt udvalg af
aktivitetsmuligheder (fx
cykling eller golf)

Mulighed for
wellnessoplevelser

Kort afstand fra min
bopæl

49%

45%
23%

Mulighed for sol og
strand

21%
7%

20% 20% 18%

17% 14% 19%

Familievenlige
Aktiviteter og oplevelser i Større byer eller en
Gode shoppingattraktioner eller
området for børn
storby i området
muligheder
oplevelser (fx
forlystelsesparker eller
zoo)
Total (n=1021)
Par uden hjemmeboende børn (n=427)

Børnefamilie (n=295)
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INSPIRATION OG INFORMATIONSSØGNING
ANBEFALINGER FRA VENNER OG FAMILIE HAR STOR BETYDNING, NÅR DANSKERNE SØGER INSPIRATION TIL PLANLÆGNING AF DERES NÆSTE FERIEREJSE
I graferne nedenfor fremgår det, hvilke inspirationskilder danskerne typisk benytter, når de planlægger deres næste ferierejse. Mens grafen til venstre viser resultaterne
blandt danskere, som har afholdt mindst en ferierejse i Danmark i 2016, viser grafen til højere resultaterne blandt de danskere, som har været på mindst en ferierejse i
Nordjylland i 2016. Som det ses har anbefalinger fra venner og familie en stor indflydelse på danskerne inspirationssøgning. Derudover benyttes rejsehjemmesider eller
bookingportaler også i høj grad. Der ses mindre variation i forhold til de anvendte kilder, for de danskere der har haft mindst en ferierejse i Danmark og Nordjylland i 2016.
Hvordan bliver du typisk inspireret, når du overvejer eller planlægger din næste ferierejse?
- Danskere som har afholdt mindst en ferierejse i Danmark i 2016

Anbefalinger fra venner og familie

Hvordan bliver du typisk inspireret, når du overvejer eller planlægger din næste ferierejse?
- Danskere som har afholdt mindst en ferierejse i Nordjylland i 2016

Anbefalinger fra venner og familie

46%

Rejsehjemmesider/bookingportaler
Artikler i magasiner og aviser

27%

Rejsehjemmesider/bookingportaler

27%

Feriedestinationens/turistorganisations hjemmeside

Specifikke attraktioner/seværdigheders hjemmeside

25%

Feriedestinationens/turistorganisations hjemmeside

24%

Rejsebureau (fysisk eller online)

Artikler i magasiner og aviser

14%

16%

Brugerbedømmelser på rejsesites (fx Tripadvisor)

16%

Reklamer på internettet

14%

Rejsebøger

13%

Reklamer på internettet

Andet

(n=903)
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10%

4%

Andet

12%

11%

Ved ikke

6%

0%

5%

Anbefalinger på blogs

3%

Ved ikke

5%

Printet materiale om feriedestinationen

4%

Anbefalinger på blogs

6%

Reklamer i fjernsynet/radio

6%

Reklamer i fjernsynet/radio

15%

13%

Feriemesser

7%

Feriemesser

23%
21%

Sociale medier (fx Facebook eller Instagram)

Sociale medier (fx Facebook eller Instagram)
Printet materiale om feriedestinationen

25%

Rejsebureau (fysisk eller online)

17%

Brugerbedømmelser på rejsesites (fx Tripadvisor)

26%

Specifikke attraktioner/seværdigheders hjemmeside

22%

Rejsebøger

42%
28%

20%

30%

40%

50%

60%

(n=268)

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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PLANLÆGNING AF FERIEREJSEN
DANSKERNE PLANLÆGGER EN SMULE HJEMMEFRA

Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? Når jeg skal holde ferie i Danmark…

Har jeg planlagt hele ferien hjemmefra og primært
online. Jeg ved præcis hvad, der er af aktiviteter,
muligheder og faciliteter i området, jeg skal besøge

Langt størstedelen af danskerne har undersøgt
feriestedet en smule, inden de tager hjemmefra og
har fx fået input til rejsen gennem venner eller online.
Næsten halvdelen af danskerne har svaret, at denne
adfærd passer bedst på, hvordan de planlæggere
deres ferierejse.

25%
25%
29%

Har jeg undersøgt feriestedet en smule, inden jeg
tager hjemmefra. Input til rejsen kan enten være
gennem venner eller online
18%
20%
16%

Har jeg ikke rigtig planlagt noget, og finder ud af det
på stedet

Næsten en femtedel har desuden svaret, at de ikke
har planlagt noget på forhånd og blot finder ud af det
på stedet.

7%
6%
3%

Jeg kender alt til området, og behøver ikke at
planlægge noget

På tværs af par uden hjemmeboende børn og
børnefamilier ses der kun en meget lille tendens til, at
børnefamilierne i højere grad end parrene foretager
noget planlægning hjemmefra.

2%
2%
2%

Ingen af ovenstående udsagn

0%
Total (n=1021)

Derudover er der cirka en fjerdedel af danskerne, som
godt kan lide at planlægge hele ferien hjemmefra og
præcis ved, hvad der er af aktiviteter, muligheder og
faciliteter i området, som de skal besøge. Desuden
kender en lille gruppe på 7% alt til ferieområdet,
hvorfor planlægning af ferierejsen ikke er nødvendig.

48%
47%
50%

10%

20%

Par uden hjemmeboende børn (n=427)

30%

40%

50%

60%

Der ses ingen nævneværdige forskelle i adfærden
blandt de danskere der tidligere har besøgt
Nordjylland og de øvrige danskere.

Børnefamilier (n=295)
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AKTIVITETSBEHOV
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Når jeg holder ferie… Andel som har svaret enig eller meget enig

Er jeg som minimum det samme sted mindst én gang
om året, da jeg ved, hvad jeg kan forvente mig. Jeg
kender stedet, og elsker det

19%
20%
18%
13%
11%
13%

Bliver jeg helst i lokalområdet (maks. 10 km radius),
hvor jeg holder ferie
Er mulighederne for fysisk aktivitet (lange gåture,
cykelture, løb, mountainbike mv.) centralt for mig.
Området skal helst tilbyde mange forskellige aktiviteter,
og jeg kører gerne efter det

Blandt børnefamilier er det dog også i høj grad
vigtigt, at der er forlystelser og masser af aktiviteter
for børn i området. Over halvdelen af
børnefamilierne er enige eller meget enige i, at det
er vigtigt for dem.

23%
26%
21%
23%

Er det vigtigt med forlystelser og masser af aktiviteter
for børn

9%
51%

Er det næsten altid et nyt sted, og jeg udforsker altid
området - både mht. gastronomi, by, kultur og natur og kører gerne langt for at opleve ting

46%
50%
45%
0%

Total (n=1021)

20%

Par uden hjemmeboende børn (n=427)
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DANSKERNE FORETRÆKKER NYE DESTINATIONER
Omkring 46% af danskerne er enige eller meget
enige i, at de næsten altid vælger en ny destination
for deres ferierejse, hvor de kan udforske området i
forhold til flere forskellige aktiviteter – uanset
køreafstanden fra deres eget hjem. Det er især
parrene uden hjemmeboende børn, som har denne
adfærd, men børnefamilierne er også generelt enige
i, at de foretrækker nye destinationer.

40%

60%

Børnefamilie (n=295)

Omkring en femtedel af danskerne foretrækker –
modsat nye destinationer – at holde ferie det
samme sted, hvor de ved, hvad de kan forvente af
området. Det er kendt for dem, og det kan de godt
lide.
Med hensyn til fysiske aktiviteter, så er det i højere
grad parrene uden hjemmeboende børn fremfor
børnefamilierne, der er enige i, at muligheden for
fysiske aktiviteter er vigtigt for dem. Overordnet set
har omkring 23% af danskerne erklæret sig enige i, at
det er centralt for dem. De ønsker områder med
mange forskellige aktiviteter, og de kører gerne
langt efter det.
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MARKEDETS ASSOCIATIONER OG OPFATTELSE AF NORDJYLLAND
DANSKERNE ASSOCIERER I HØJ GRAD NORDJYLLAND MED SMUK NATUR, SKAGEN, STRAND OG HAV
Næsten 9 ud af 10 af danskernes associationer omkring Nordjylland er positive, mens kun 5% af negative. Naturen er det forhold, som nævnes mest hyppigt blandt de
positive associationer omkring Nordjylland. Her nævnes det bl.a., at den nordjyske natur er flot, unik, vild og skøn med både klitter og skov. Ligeledes nævnes det, at der
er gode og smukke strande. Nordjylland forbindes af mange også med afslapning og hygge. Skagen associeres både som henholdsvis noget positivt eller noget neutralt.
Blandt de negative associationer nævnes afstanden mellem danskernes bopæl og Nordjylland hyppigst. Dette forhold karakteriseres af flere også som noget neutralt,
hvilket hænger sammen med, at afstanden for nogen ikke har betydning for destinationsvalget. Blandt de negative associationer fremhæver flere blandt andet også, at
de opfatter Nordjylland som blæsende eller en kedelig destination.
Hvis du skulle karakterisere eller beskrive Nordjylland som feriedestination med nogle enkelte ord eller sætninger, hvilke ord falder dig så umiddelbart ind?
(n=1925 udsagn)

5%

6%

88%
Negative udsagn

Neutrale udsagn

Positive udsagn
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MARKEDETS ASSOCIATIONER OG OPFATTELSE AF ØVRIGE DESTINATIONER
BÅDE ØSTJYLLAND, VESTJYLLAND OF FYN ASSOCIERES MED NATUREN
De tre destinationer forbindes alle med naturen. Der er dog en vis variation i de positive associationer, hvor Østjylland også især forbindes positivt med kultur og Aarhus,
mens Fyn i høj grad associeres som et hyggeligt og smukt sted. Vestjylland forbindes naturligt med Vesterhavet og stranden. For både Østjylland og Vestjylland fremhæves
det blæsende vejr og køreafstanden som noget negativt – det blæsende vejr opfattes dog også af mange som noget neutralt i Vestjylland. Sammenlignes associationerne af
de tre destinationer med associationerne for Nordjylland, ses den største lighed mellem Nordjylland og Vestjylland, som således positionerer sig tæt på hinanden.
Associationer om Østjylland

Associationer om Fyn

Associationer om Vestjylland

(n=408 udsagn)

(n=516 udsagn)

(n=528 udsagn)

3% 15%
Negative udsagn

5% 9%

82%
Neutrale udsagn

Positive udsagn

Negative udsagn

86%
Neutrale udsagn

12%
Positive udsagn

8%

Negative udsagn

80%
Neutrale udsagn

Positive udsagn
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MARKEDETS OPFATTELSE AF NORDJYLLAND
NORDJYLLAND FORBINDES I HØJ GRAD MED FLOTTE LANDSKABER SAMT OPLEVELSER OG AKTIVITETER I NATUREN
Danskerne forbinder i høj grad Nordjylland med flot natur og landskab samt mange muligheder for oplevelser ved havet, i naturen og mulighed for sol og strand. 81% af de
adspurgte danskere forbinder eksempelvis i høj eller meget høj grad Nordjylland med muligheder for oplevelser ved kysten/havet. Derimod forbindes Nordjylland i lavere
grad end de øvrige destinationer med forhold som kultur- og kunsttilbud, storbyer og gode shoppingmuligheder. Det bør desuden bemærkes, at Nordjylland og Vestjylland
vurderes ens på flere af de samme forhold, og at de to destinationer adskiller sig væsentligt fra Østjylland og Fyn.
I hvilken grad forbinder du Nordjylland, Østjylland, Fyn og Vestjylland som feriedestination med følgende forhold? Andel som har svaret i høj eller meget høj grad
100%
80%
60%
40%
20%
0%

81%

81%
48% 54%

Mulighed for
oplevelser ved
kysten/havet

100%
80%
60%
40%
20%
0%

76%

58% 62%

73%

Flot natur eller
landskab

67%

70%
55% 54%

66%

63%

62% 58%

40% 42%

Mulighed for aktiviteter Mulighed for sol og
eller oplevelser i
strand
naturen

52%

61%

61%

51%

65% 62%

50% 55% 51% 44%

Bredt udvalg af
aktivitetsmuligheder (fx
cykling eller golf)

43% 46% 42%

32%

40% 42%

32% 38%

35%

28% 26%

40%

Familievenlige
Aktiviteter og
Prisvenlige muligheder
attraktioner eller
oplevelser i området
i området
oplevelser (fx
for børn
forlystelsesparker eller
zoo)

Nordjylland (n=1021)

Østjylland (n=341)

60%

53%
39%

Mulighed for lokale Små og hyggelige byer i Gode spisesteder eller Kultur- og kunsttilbud
oplevelser
området
gastronomiske
(fx museer eller
oplevelser
historiske attraktioner)

63%

44% 45% 38% 42%

47%

51%

46%
25%

33% 37% 27% 30%

Større byer eller en
storby i området

Mulighed for
wellnessoplevelser

34%

Fyn (n=340)

26%

42%
22%

Gode shoppingmuligheder

14% 20%

22%

14%

Kort afstand fra min
bopæl

Vestjylland (n=340)
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GAP-ANALYSE – BETYDNING SAMMENHOLDT MED OPFATTELSE
NORDJYLLAND FORBINDES I HØJ GRAD MED FORHOLD SOM HAR VÆSENTLIG BETYDNING FOR DANSKERNES DESTINATIONSVALG
Grafen nedenfor viser, hvor stor en andel af danskerne der vurderer, at de enkelte forhold i høj eller meget høj grad har betydning for deres destinationsvalg (grå kurve), samt hvor stor en
andel der i høj eller meget høj grad forbinder Nordjylland med de enkelte forhold (rød kurve). Det er således positivt for Nordjylland, hvis den røde kurve ligger højere end den grå kurve. Som
det ses, er dette tilfældet på samtlige forhold – vurderingen af prisvenlige muligheder i området, vurderes dog på samme niveau. Beregnes den røde kurve alene på baggrund af den andel af
danskere, som ligger i den grå kurve, intensiveres den røde kurve blot, således at opfattelse af Nordjylland ligger endnu højere. Samlet set har Nordjylland således en positiv position i
markedet med hensyn til de forhold, som også har betydning for markedet.

Betydning for destinationsvalg sammenholdt med opfattelsen af Nordjylland Andel som har svaret i høj eller meget høj grad
100%
80%
60%
40%
20%
0%

76%

81%
67%

62%

61%

63%
47%

35%
55%

Flot natur eller
landskab

42%

39%

Mulighed for lokale
oplevelser

Mulighed for
oplevelser ved
kysten/havet

43%

40%
21%

38%

35%

Mulighed for
Prisvenlige
aktiviteter eller
muligheder i området
oplevelser i naturen

35%
Små og hyggelige
byer i området

31%

30%

Mulighed for sol og Kultur- og kunsttilbud
strand

100%
80%

60%
40%

50%
30%

23%

20%

34%
20%

44%
26%
17%

10%

33%
10%

14%
5%

Mulighed for
wellnessoplevelser

Kort afstand fra min
bopæl

0%
Gode spisesteder eller
Familievenlige
gastronomiske
attraktioner eller
oplevelser
oplevelser

Aktiviteter og
Større byer eller en
Gode shoppingBredt udvalg af
oplevelser i området
storby i området
muligheder
aktivitetsmuligheder
for børn
Betydning
Opfattelse af Nordjylland

DATAKILDER: VISITNORDJYLLANDS MARKEDSANALYSE I DK
32

INDSATSKORT FOR NORDJYLLAND
100%

HVAD VISER INDSATSKORTET?

90%

Mulighed for oplevelser
ved kysten/havet
Flot natur eller landskab

80%

Prioriteringskortet fremkommer ved at sammenholde
danskernes vurdering af Nordjylland på de forskellige forhold
med, hvor stor betydning de enkelte forhold har for
destinationsvalget. Herved er det muligt at identificere de
områder, som har stor betydning for danskernes
destinationsvalg, men som de ikke har opfattelsen af, at de kan
få indfriet på en ferierejse i Nordjylland.

Mulighed for aktiviteter eller
Mulighed for
Familievenlige sol og strand
oplevelser i naturen
attraktioner eller
Mulighed for lokale
oplevelser (fx
oplevelser
forlystelsesparker
Bredt udvalg af
Små og hyggelige byer i området
eller zoo)
aktivitetsmuligheder (fx
cykling eller golf)
Gode spisesteder eller gastronomiske oplevelser

70%

Vurdering af Nordjylland

Indsatskortet skaber et detaljeret overblik over, hvilke
områder der med størst fordel kan prioriteres for at skabe en
bedre afvejning mellem de forhold, som har betydning for
destinationsvalget og hvordan Nordjylland opfattes.

60%

50%

Kultur- og kunsttilbud (fx museer eller historiske
attraktioner)

Aktiviteter og oplevelser i
området for børn

40%

30%

Prioriteringskortet viser, at der generelt er en lineær
sammenhæng mellem forholdenes betydning for
destinationsvalg og danskernes vurdering af Nordjylland. De
forhold som ligger i øverste hjørne er de forhold, som har stor
betydning for destinationsvalget og som danskernes også i høj
grad forbinder med Nordjylland. Her ligger forhold som flot
natur og landskab, muligheder for oplevelser og aktiviteter ved
havet eller i naturen samt lokale oplevelser og små og
hyggelige områder. Det er alle forhold, som er vigtige, og hvor
danskerne har en opfattelse af, at Nordjylland kan opfylde
disse behov.

Prisvenlige muligheder i
området

Større byer eller
en storby i
området
Gode shoppingmuligheder
Kort afstand fra min
bopæl

Mulighed for
wellnessoplevelser

20%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

Betydning for destinationsvalg
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50%

60%

70%

Prisvenlige muligheder i området samt kultur- og kunsttilbud
har også en forholdsvis stor betydning, men vurderes generelt
lavere for Nordjylland. Her kan Nordjylland med fordel forsøge
at opnå en højere vurdering.
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NORDJYLLANDS POSITION I MARKEDET
HVAD VISER POSITIONERINGSKORTET?
Wellnessoplevelser
Aktiviteter og oplevelser i
området for børn

Nordjylland
Oplevelser
ved
kysten/havet

Lokale
oplevelser

Familievenlige attraktioner
eller oplevelser

Sol og
strand

Kultur- og
kunsttilbud

Prisvenlige muligheder
Aktiviteter eller
oplevelser i
naturen

Vestjylland

Østjylland

Bredt udvalg af
aktivitetsmuligheder

Større byer eller en storby

Gode spisesteder eller
gastronomiske oplevelser

Flot natur/
landskab

Shopping-muligheder

Fyn
Små og hyggelige byer
Kort afstand fra bopæl
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Positioneringskortet til venstre giver et overblik over, hvordan
de forskellige destinationer er positioneret i markedet – både i
forhold til de forskellige forhold i kortet, men også i forhold til
hinanden. Kortet skal ses som et perceptionskort, der placerer
de enkelte forhold og destinationer i forhold til hinanden, alt
efter hvor tæt de kan knyttes. Kortets akser er ikke direkte
fortolkelige men skal nærmere ses som en måde at illustrere,
hvor tæt eller hvor langt fra hinanden de enkelte forhold samt
destinationer ligger. Jo tættere de enkelte punkter er placeret
mod midten af kortet, jo mindre ekstrem og differentieret kan
de således siges at være.
Som det fremgår af positioneringskortet, er der en væsentlig
grad af differentiering mellem destinationerne. Mens
Østjylland særligt opfattes som en destination med større byer
eller en storby, kultur- og kunsttilbud samt familievenlige
attraktioner, opfattes Fyn som en destination med kort afstand
fra egen bopæl. Der ses en tæt tilknytning mellem Nordjylland
og Vestjylland, som begge er destinationer, der i høj grad
forbindes med flot natur, sol og strand, aktiviteter eller
oplevelser i naturen og ved havet, lokale oplevelser samt
prisvenlige muligheder. Kortet viser desuden, at Nordjylland
placerer sig mod prioriteringskortets midte. Dette indikerer
således, at Nordjylland har en mindre særpræget identitet i
markedet og ikke formår at adskille eller differentiere sig
tilstrækkeligt.
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POTENTIALET PÅ DET DANSKE MARKED

1,2 millioner
OMKRING 1,2 MILLIONER DANSKERE
PLANLÆGGER FERIEREJSE I DANMARK
På baggrund af ”Sådan Rejser Danskerne”, kan
antallet af danskere, der planlægger en
ferierejse i Danmark indenfor de kommende
12 måneder estimeres. Dette gælder cirka for
perioden april 2017-marts 2018.
Rejseanalysen viser, at cirka 69% af de
adspurgte danskere planlægger en ferierejse i
Danmark eller udlandet indenfor de
kommende 12 måneder fra
indsamlingstidspunktet. Dette svarer til godt
og vel 3,2 millioner danskere. På
indsamlingstidspunktet havde næsten
halvdelen endnu ikke booket nogen
ferierejser – og kun 15% havde booket alle
deres planlagte ferierejser.

DATAKILDER: SÅDAN REJSER DANSKERNE (EPINION)

Derudover viser Rejseanalysen, at cirka 39% af
de danskere, som planlægger en ferierejse
indenfor de kommende 12 måneder,
planlægger en ferierejse i Danmark. Der er
således et væsentligt potentiale at hente
blandt de omkring 1,2 millioner danskere,
som inden for en periode på et år planlægger
en ferierejse i Danmark.

danskere planlægger ferierejse i
DK inden for det næste år
(2017/2018)

Potentialet vil formentligt være højere,
eftersom cirka 10% af de adspurgte danskere
endnu ikke vidste, om de ville tage på en
ferierejse på interviewtidspunktet. Derudover
foretog danskerne i gennemsnit 2,8 ferierejser
(både i Danmark og udlandet) i 2016, hvilket
således styrker potentialet for danske
ferierejsende til Nordjylland yderligere.
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POTENTIALET
PÅ DET
DANSKE
MARKED

NORDJYLLAND HAR ET VÆSENTLIGT POTENTALE I FORHOLD
TIL AT TILTRÆKKE MINIMUM 1,2 MILLIONER DANSKERE
INDENFOR DE NÆSTE 2 ÅR

millioner danskere. Dette svarer til godt og vel 11,5 millioner
overnatninger, givet en besøgsfrekvens på 1,7* i løbet af de
2 år samt 5,5 overnatninger i gennemsnit. Dertil kommer, at
potentialet formentligt vil være højere, da de danskere, der
ikke har været på en ferierejse i Danmark indenfor de
seneste 3 år, formentlig godt kunne overveje en fremtidig
ferierejse i Danmark – hvor Nordjylland kunne være en
potentiel destination.

Som det ses nedenfor, er der cirka 6 ud af 10 af de adspurgte
danskere, som har været på en ferierejse i Danmark indenfor
de seneste 3 år. Af disse er der cirka 46%, som med stor
sandsynlighed vil besøge Nordjylland indenfor de næste 2 år,
hvilket giver et estimeret besøgspotentiale på cirka 1,2

*Den gennemsnitlige besøgshyppighed i Nordjylland er 2,6 over en treårig periode. Dette svarer til 1,7 i gennemsnit for en toårig periode.

Hvor sandsynligt er det, at du vil tage på en ferierejse med
mindst én overnatning i Nordjylland indenfor de næste to år?

59%
Har været på en ferierejse i
Danmark indenfor de
seneste 3 år

46%

28%
21%
12%

11%

1
Meget
usandsynligt

2

18%
11%

(2,7 millioner danskere)

DATAKILDER: VISITNORDJYLLANDS MARKEDSANALYSE I DK

Vil med stor sandsynlighed
besøge Nordjylland
indenfor de næste 2 år
(1,2 millioner danskere)

3

4

5
Meget
sandsynligt

Ved ikke
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POTENTIALET PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPER
Både børnefamilier og par uden hjemmeboende børn finder
Nordjylland mere attraktiv end de øvrige destinationer
POTENTIALET BLANDT VOKSNE DANSKERE I
BØRNEFAMILIER

POTENTIALET BLANDT DE DANSKE PAR UDEN
HJEMMEBOENDE BØRN

Omkring 45% af danskerne fra børnefamilier, som
tidligere har rejst på ferie i Danmark, har angivet en
høj sandsynlighed for, at de vil besøge Nordjylland
inden for de kommende 2 år. Omregnet til antal
danskere i en børnefamilie svarer dette til godt og
vel 355.000 voksne danskere. De 355.000 danskere
indeholder således ikke børn under 18 år, hvilket
betyder, at potentialet målt i antal personer
(inklusiv børn) vil være højere. Dertil kommer, at
der formentlig også er nogle børnefamilier, som
ikke har rejst på ferie i Danmark inden for de
seneste 3 år, der godt kunne finde på at afholde en
ferierejse i Danmark indenfor de kommende år.

Omkring 51% af danskerne, som tidligere har rejst
på ferie i Danmark og som bor med deres partner
uden børn, har angivet en høj sandsynlighed for, at
de vil besøge Nordjylland inden for de kommende 2
år. Omregnet til antal danskere svarer dette til godt
og vel 530.000 danskere. Dertil kommer, at der
formentlig er nogle danskere, som ikke har været på
ferie i Danmark inden for de seneste 3 år, der godt
kunne finde på at afholde en ferierejse i Danmark
indenfor de kommende år.

Børnefamilierne søger i høj grad områder med flot
natur eller landskab samt områder med attraktioner
for hele familien og oplevelser for børn.
Børnefamilierne overnatter typisk i ferie- eller
sommerhus, men mange kan også finde på at
overnatte på hotel eller feriecentre.
Børnefamilierne tager typisk på slap-af ferie samt
kyst- eller badeferie i Danmark.

Parrene uden hjemmeboende børn søger i høj grad
områder med flot natur eller landskab, muligheder
for lokale oplevelser, samt aktiviteter og oplevelser
i naturen eller ved stranden/havet. Dertil kommer,
at de også i højere grad søger gode spisesteder eller
gastronomiske oplevelser. Parrene overnatter i høj
grad på hotel, men flere overnatter også i ferieeller sommerhus samt på kroer. Når de tager på
ferierejse i Danmark er det typisk på en slap-af
ferie, men sammenlignet med børnefamilierne
tager de også oftere på kulturferie.

TILTRÆKNINGSPOTENTIALE I MÅLGRUPPERNE INDEN
DE NÆSTE 2 ÅR (GÆLDER ALLE TYPER FERIEREJSER)

355.000
voksne danskere (18+) i
en børnefamilie

530.000
danskere som bor
sammen med deres
partner uden børn
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POTENTIALET SAMMENLIGNET MED ANDRE DESTINATIONER I DANMARK

Antal
danskere

Andel med stor sandsynlighed for besøg (har svaret 4 eller 5 på sandsynlighedsskalaen):

Nordjylland

46%

Vestjylland

34%

Sydjylland

900.000

33%

880.000

Fyn

31%

840.000

Østjylland

31%

830.000

Bornholm

31%

825.000

København og omegn

30%

Nordsjælland

805.000

22%

Vest- og Sydsjælland

590.000

19%

Østsjælland

(n=1.021)

1.230.000

505.000

13%
0%

10%
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20%

30%

40%

50%

60%

NORDJYLLAND HAR ET VÆSENTLIGT POTENTIALE
Sammenlignes Nordjyllands potentiale med de
øvrige destinationer, ses det, at Nordjylland som
destination har det største potentiale. Hernæst
følger Vestjylland og Sydjylland med et
besøgspotentiale på henholdsvis 900.000 og
880.000 danskere.
Sammenlignes potentialerne imidlertid på
regionsniveau, har Midtjylland (Vestjylland og
Østjylland) et besøgspotentiale på omtrent 1,7
millioner danskere, mens Syddanmark (Sydjylland
og Fyn) ligeledes har et besøgspotentiale på 1,7
millioner danskere. På regionsniveau har
Nordjylland således ikke det største
besøgspotentiale blandt danskerne, når der
sammenlignes på tværs.
Det bør dog bemærkes, at danskerne typisk har en
længere opholdslænge i Nordjylland sammenlignet
med de øvrige destinationer. På overnatningsniveau
vil potentialerne således udlignes mere mellem
Nordjylland og de øvrige regioner.
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BAGGRUND FOR BESØGSSANDSYNLIGHEDEN
NATUREN, OMRÅDET, FAMILIER OG VENNER SAMT SPECIFIKKE OMRÅDER TILTRÆKKER DANSKERNE TIL NORDJYLLAND
Omkring 8 ud af 10 af de danskere, som med en vis sandsynlighed vil besøge Nordjylland indenfor de næste 2 år, har
angivet flere forskellige årsager hertil. Cirka en femtedel vil gerne besøge på grund af naturen, mens andre nævner, at de
rigtig godt kan lide området, fordi de synes det er dejligt, interessant eller hyggeligt. Derudover har flere også venner eller
familie i området, hvorfor de passende kan kombinere et besøg hos dem med en ferierejse. Andre drages også af
destinations specifikke områder som fx Skagen.
Hvad er den primære årsag til, at du har angivet en høj sandsynlighed for at tage på en ferierejse til Nordjylland?
Naturen
Holder af området (dejligt, interessant eller hyggeligt)
Har venner eller familie i området
Ønsker at besøge specifikke byer/områder (fx Skagen)
Jeg har ikke udforsket området nok/området er ukendt
Spændende seværdigheder, attraktioner, oplevelser
Adgang til feriebolig i området (egen eller bekendtes)
Hav og strand
Tradition/kommer der ofte
Kort afstand (bor i eller tæt på Nordjylland)
Smukt område
Kender området
Stammer fra området
Kulturtilbud (fx museer)
God mad (fx fisk)
Vejret (fx mange solskinstimer og frisk luft)
Mulighed for sommerhusferie
Pris (generelt og transport til området)
Andet (fx ferien er allerede planlagt)
(n=408)

(56-årig kvinde)

19%

”Naturoplevelser - mulighed for
gode mountainbike cykelture kunstudstillinger og andre kulturbegivenheder.”

14%
14%
12%

8%
8%

(65-årig mand)

6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

”Hele min fars familie bor deroppe.
Vi kombinerer familiebesøg med
oplevelsesferie.”
(20-årig kvinde)
”Vil gerne besøge Fårup
Sommerland med ungerne, og så
kan vi tage Skagen i samme hug.”

15%
0%

”Vi kan godt lide naturen i
Nordjylland. Desuden skal man
ikke betale for broen, så kan man
bruge penge på benzin og
lommepenge.”

10%

20%

30%

(41-årig mand)
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BAGGRUND FOR BESØGSSANDSYNLIGHEDEN
AFSTANDEN OG NYE OPLEVELSER ER PRIMÆRE ÅRSAGER TIL, AT NORDJYLLAND FRAVÆLGES SOM DESTINATION
Cirka tre fjerdedele af de danskere, som har angivet en lav sandsynlighed for at ville besøge Nordjylland, har givet
forskellige årsager hertil. Afstanden til Nordjylland nævnes af cirka en fjerdedel, og er dermed den hyppigste grund til at
Nordjylland fravælges. Derudover er der også mange som nævner, at de allerede har været der og godt kunne tænke sig
at opleve noget nyt. Andre årsager er blandt andet, at man enten bor i området, ikke finder det interessant eller hellere
vil tage på ferie i udlandet.

Hvad er den primære årsag til, at du har angivet en lav sandsynlighed for at tage på en ferierejse til Nordjylland?

”Langt væk og dyrt at komme
dertil. Vi har været der, nu vil vi
prøve noget nyt.”
(50-årig mand)
”Fordi jeg selv bor i Nordjylland.”
(29-årig kvinde)

For langt væk

25%

Har været der og vil opleve noget nyt

19%

Bor i området

Uinteressant område

10%

Tager ikke på ferie i DK

7%

Pris (generelt og transport til Nordjylland)

6%

Foretrækker andre områder

5%

Kender ingen i området

4%

Vejret (fx for blæsende)

4%

Har familie i området som jeg overnatter hos

(43-årig kvinde)

3%

Har sommerhus andetsteds

”Har været der mange gange og vil
gerne opleve noget nyt.”

2%

Andet
(n=169)

”Jeg er der ofte på forretningsrejse
og synes ikke, at der er noget at
komme efter ud over et
weekendophold. Kultur og
gastronomi er hurtigt overstået...
Var vejret i DK bedre, og vandet
varmere om sommeren, så klart ja.”

14%

(76-årig mand)

12%
0%

10%

20%

30%
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POTENTIALE PÅ TVÆRS AF FERIETYPER
DANSKERNE VIL TYPISK HOLDE FAMILIEFERIE, FERIE I NATUREN ELLER SLAP-AF FERIE I NORDJYLLAND – DOG I HØJERE GRAD ANDRE STEDER I DANMARK
Som det fremgår af grafen nedenfor, er der lidt over 4 ud af 10 danskere som angiver, at de godt kunne forestille sig at tage på familieferie eller ferie i naturen i
Nordjylland. Flere angiver imidlertid, at de gerne vil afholde disse ferietyper andre steder i Danmark, hvilket indikerer, at Nordjylland ligger i væsentlig konkurrence med
andre danske destinationer i forhold til disse ferietyper. Andre ferietyper såsom slap-af-ferie, parferie, kyst- eller badeferie samt storbyferie foretrækker de fleste at
afholde i udlandet. Derudover er aktiv ferie en ferietype, som flest foretrækker at afholde i Danmark – dog andre steder end i Nordjylland. 23% kunne forestille sig, at tage
på en aktiv ferie i Nordjylland, mens 39% vil afholde denne type ferie andre steder i Danmark.

Hvor kunne du forestille dig at afholde følgende typer ferierejser henne?
80%

67%

63%
60%

53%
49%
43%

54%

49%
42%
36%

40%

57%

55%

54%

48%47%

39%
29%

20%

18%

16%

39%

30%

29%

23%
20%

39%

38%

42%

23%

23%

26%
17%
9%

9%
0%
Familieferie

Ferie i naturen
I Nordjylland

Slap-af-ferie

Parferie

Andre steder i Danmark

Kyst- eller badeferie
I udlandet

Aktiv ferie

Kulturferie

Storbyferie

Vil ikke afholde denne type ferierejse

(n=1021)
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POTENTIALE PÅ TVÆRS AF FERIETYPER – OPDELT PÅ MÅLGRUPPER
BØRNEFAMILIERNE ER I HØJERE GRAD TIL FAMILIEFERIE, FERIE I NATUREN OG SLAP-AF FERIE I NORDJYLLAND, MENS PARRENE UDEN BØRN ER TIL PARFERIE
I grafen nedenfor er resultaterne for Nordjylland på forrige side opdelt efter børnefamilier og par uden hjemmeboende børn. Det ses, at børnefamilierne i højere grad
kunne forestille sig at afholde samtlige ferietyper i Nordjylland – udover parferie – sammenlignet med parrene uden børn. Det indikerer således, at Nordjylland i højere
grad appellerer til børnefamilierne i forhold til de forskellige ferietyper.

Hvor kunne du forestille dig at afholde følgende typer ferierejser henne? Andel som kunne forestille sig at afholde ferietypen i Nordjylland – opdelt efter par og børnefamilier

80%
55%

60%
43%
40%

42%
33%

48%
39%

39%

43%
35%

38%
29%

24%

29%

36%
25%

23%

27%

20%

23% 23% 20%

20%

9% 9% 7%

0%
Familieferie

Ferie i naturen

Slap-af ferie
Total (n=1021)

Parferie
Børnefamilier (n=295)

Kyst- eller badeferie

Aktiv ferie

Kulturferie

Storbyferie

Par uden hjemmeboende børn (n=427)

Antal individer (18+) i målgrupperne

441.000

384.000

341.000

194.000

284.000

213.000

182.000

73.000

345.000

407.000

359.000

399.000

263.000

208.000

203.000

71.000
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HVEM ER DE POTENTIELLE OG IKKE-POTENTIELLE BESØGENDE?
Potentielle / Ikke potentielle

57% / 21%

28% / 34%

HAR TIDLIGERE BESØGT
NORDJYLLAND

43% / 35%

38% / 27%

KOMMER FRA
HOVEDSTADEN

BOR SAMMEN SOM PAR
UDEN HJEMMEBOENDE
BØRN

VÆLGER DESTINATION UD
FRA OMRÅDETYPE

25% / 16%

17% / 13%

29% / 31%

11% / 15%

HAR TIDLIGERE VÆRET
PÅ FERIE I NATUREN

KOMMER FRA
ØSTJYLLAND

KOMMER FRA
BØRNEFAMILIER

VÆLGER DESTINATION UD
FRA
AKTIVITETSMULIGHEDER

FORSKELLE PÅ TVÆRS AF DE POTENTIELLE OG IKKEPOTENTIELLE BESØGENDE I NORDJYLLAND
Dybere analyser viser, at der er nogle forskelle på tværs af
de potentielle og ikke-potentielle besøgende i Nordjylland.
Mens de potentielle besøgende typisk er en anelse ældre,
kommer de også i lidt højere grad fra mere nærliggende
områder (fx Østjylland), mens de ikke-potentielle
besøgende i højere grad kommer fra Hovedstaden. Der er
imidlertid også mange fra Hovedstaden i gruppen af
potentielle besøgende. De potentielle besøgende består
desuden også i højere grad af par uden hjemmeboende
børn, mens der er en ligelig fordeling af børnefamilier i de
to grupper.
Der ses ydermere en væsentlig forskel i, at de potentielle
besøgende i langt højere grad har besøgt Nordjylland
tidligere (seneste 3 år) – det er således danskere, som

ønsker at genbesøge området. Blandt de ikke-potentielle
besøgende er der dog 21%, som har besøgt Nordjylland
tidligere.
Begge grupper har oftest været på slap-af ferie tidligere,
men der ses imidlertid en forskel i, at de potentielle
besøgende i højere grad har været på aktiv ferie eller ferie
i naturen tidligere. Områder med mulighed for disse
ferietyper må således appellere stærkere til de potentielle
besøgende frem for de ikke-potentielle besøgende.
Når de potentielle besøgende skal vælge destination for
deres kommende ferie, lægger de sig i højere grad end de
øvrige først fast på områdetyper eller specifikke
overnatningssteder. Derudover har flot natur eller
landskab, lokale oplevelser, oplevelser ved kysten, havet
eller i naturen også væsentlig højere betydning for de
potentielle besøgende fremfor de ikke-potentielle

besøgende. Det er imidlertid også forhold, som har
betydning for de ikke-potentielle – dog ikke i ligeså høj
grad. Derudover ses det ligeledes, at de potentielle
besøgende i lidt højere grad end de ikke-potentielle
besøgende foretrækker at planlægge en stor del af
ferierejsen hjemmefra.
De ikke-potentielle besøgende i Nordjylland ønsker i
højere grad at besøge destinationer som København og
omegn, Bornholm, Sydjylland og Fyn, hvilket formentlig
også hænger sammen med, at køreafstanden er kortere.
Deres opfattelse af Nordjylland i forhold til de øvrige
destinationer (Østjylland, Vestjylland og Fyn) matcher de
potentielle besøgendes, og de vurderer dermed ikke de
øvrige destinationer højere på centrale parametre. Der er
dog en mindre tendens til, at de i højere grad forbinder
Vestjylland med flot natur og landskab samt muligheder
for oplevelser eller aktiviteter i naturen.
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INDSATSKORT PÅ TVÆRS AF DE TO GRUPPER
DER ER FORSKEL I DEN LINEÆRE SAMMENHÆNG MELLEM FORHOLDENES BETYDNING OG VURDERING AF NORDJYLLAND PÅ TVÆRS AF DE TO GRUPPER
Indsatskortene nedenfor viser, hvordan de enkelte forhold er placeret for de to potentialegrupper i henhold til (1) hvor stor betydning de har for destinationsvalg og (2)
hvordan Nordjylland opfattes/vurderes. Som det ses, er der en meget lineær sammenhæng mellem de to parametre for de potentielle besøgende. Det betyder med andre
ord, at de forhold som har betydning for de potentielle besøgendes destinationsvalg også er de forhold, hvor de vurderer Nordjylland højt. Denne sammenhæng er mindre
tydelig for de ikke-potentielle besøgende, hvor forholdene i højere grad spredes ud. Der er dog fortsat en væsentligt lineær sammenhæng mellem de to parametre.
Indsatskort for de ikke-potentielle besøgende

Indsatskort for de potentielle besøgende
100%

90%

90%

80%

70%

60%

Mulighed for aktiviteter eller oplevelser
i naturen

Mulighed for
sol og strand

Familievenlige
attraktioner eller
oplevelser (fx
Bredt udvalg af
aktivitetsmuligheder (fx forlystelsesparker
cykling eller golf)
eller zoo)

Små og hyggelige
byer i området

Mulighed for lokale
oplevelser

Gode spisesteder eller
gastronomiske oplevelser
Kultur- og kunsttilbud (fx museer eller historiske attraktioner)

50%
Større byer eller en storby
i området
40%

Prisvenlige muligheder i
området

Aktiviteter og
oplevelser i
Mulighed for
området for
wellnessoplevelser
børn
Gode shopping-muligheder

30%

Mulighed for oplevelser
ved kysten/havet

80%

Flot natur eller landskab

Vurdering af Nordjylland

Vurdering af Nordjylland

Mulighed for oplevelser
ved kysten/havet

70%

Flot natur eller landskab
Mulighed for
aktiviteter
eller
Mulighed for sol og strand
oplevelser i naturen

60%

50%

Familievenlige attraktioner eller oplevelser
(fx forlystelsesparker eller zoo)

40%

Bredt udvalg af
aktivitetsmulig
heder (fx
cykling eller
golf)

30%

20%
Kort afstand fra min bopæl

Kultur- og kunsttilbud (fx museer eller
historiske attraktioner)

Aktiviteter og
oplevelser i
området for børn

Gode shoppingmuligheder

10%

10%

Mulighed for lokale
oplevelser

Gode spisesteder eller gastronomiske oplevelser

Mulighed for
wellnessoplevelser

20%

Små og
hyggelige byer
i området

Prisvenlige muligheder i
området

Større byer
eller en
storby i
området

Kort afstand fra min
bopæl
0%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

Betydning for destinationsvalg

50%

60%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Betydning for destinationsvalg
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BAGGRUNDSINFORMATION (UVÆGTET)
Stikprøvens indkomstfordeling

Stikprøvens kønsfordeling
100%
80%
50%

60%

50%

1 mio. eller mere

8%

800.000-999.999

7%

700.000-899.999

8%

600.000-799.999

8%

500.000-699.999

8%

40%
20%
0%
Mænd

Kvinder

(n=1021)

Stikprøvens aldersfordeling
100%

400.000-599.999

12%

300.000-499.999

13%

200.000-399.999

11%

80%
60%
39%
40%
20%

15%

11%

15%

Under 200.000

21%

Ved ikke / Ønsker ikke at
angive

0%
18-29 år
(n=1005)

6%

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år eller
derover

(n=1021)

19%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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BAGGRUNDSINFORMATION (UVÆGTET)
Stikprøvens regionsfordeling
100%

80%
60%

40%

31%
13%

20%

9%

13%

Fyn

Sydjylland

19%
9%

5%

0%
(n=1010)

Hovedstaden Sjælland og
Bornholm

Vestjylland

Østjylland

Nordjylland

Stikprøvens husstandsfordeling (mulighed for at angive flere svar)
100%
80%

68%

60%
40%
20%

16%

5%

7%

12%

14%

11%

2%

11%

0%

(n=1021)

Jeg bor Ægtefælle Børn
alene
eller
(0-2 år)
partner

Børn
(3-6 år)

Børn
Børn
Børn Bofælle(r)
(7-11 år) (12-15 år) (16-17 år)
eller
ven(ner)

Andre
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NORDJYLLAND – POSITIVE ASSOCIATIONER
88% af associationerne omkring Nordjylland er positive

49

NORDJYLLAND – NEUTRALE OG NEGATIVE ASSOCIATIONER
6% af associationerne omkring Nordjylland er neutrale, mens 5% er negative

50

VESTJYLLAND – POSITIVE ASSOCIATIONER
80% af associationerne omkring Vestjylland er positive

51

VESTJYLLAND – NEUTRALE OG NEGATIVE ASSOCIATIONER
8% af associationerne omkring Vestjylland er neutrale, mens 12% er negative

52

ØSTJYLLAND – POSITIVE ASSOCIATIONER
82% af associationerne omkring Østjylland er positive

53

ØSTJYLLAND – NEUTRALE OG NEGATIVE ASSOCIATIONER
15% af associationerne omkring Østjylland er neutrale, mens 3% er negative

54

FYN – POSITIVE ASSOCIATIONER
86% af associationerne omkring Fyn er positive

55

FYN – NEUTRALE OG NEGATIVE ASSOCIATIONER
9% af associationerne omkring Fyn er neutrale, mens 5% er negative
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