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1. Baggrund og formål

Baggrund og formål
At hjælpe de 5 Nordjyske ”fyrtårnsattraktioner” (Fårup Sommerland,
Aalborg Zoo, Skallerup Klit, Jesperhus og Nordsøen Oceanarium)
med at finde relevante samarbejdspartnere med henblik på at øge
Nordjyllands attraktivitet som turistdestination
Identificere grundlæggende bevæggrunde for at man holder ferie i
Nordjylland
Kortlægge de udvalgte danske turisters typiske adfærdsmønstre i
Nordjylland – fokus på hvilke lokaliteter man besøger og hvorfor

2. Metode og undersøgelsesdesign

Kvalitativt undersøgelsesdesign
Feltarbejdet bestod af i alt 30 dybdeinterviews af ca. 15-20 min. varighed (udført d. 6-8. juli 2011 på
forskellige locations i Nordjylland – se nedenstående)

Antal dybdeinterviews

Hvor?

Screeningskriterier

Baggrundsinfo






30 stk.

 Fårup Sommerland (6 interviews)
 Aalborg Zoo (6 interviews)
 Skallerup Klit (6 interviews)
 Jesperhus

(6 interviews)
 Nordsøen Oceanarium (6 interviews)




Danske turister, der ikke til
daglig er bosat i
Nordjylland – har valgt at
holde ferie her
Børnefamilier m.
børn/barn i alderen 0-17
år – OBS: det er den
primære beslutningstager
(forælder) af ferien, der
interviewes
Har min. 1 overnatning i
Nordjylland
Hovedparten af ens ferie
er overstået – primært
fokus på reel adfærd og
sekundært på påtænkt
adfærd






Bor til daglig i:
 Sjælland: fx
Ølstykke, KBH,
Haslev, Skælskør,
Sorø, Hillerød,
Vallensbæk
 Jylland: Kolding,
Vejle, Viborg,
Holstebro, Århus
 Fyn: Odense
Hvor mange børn/alder:
typisk 2-4 børn; alder: ½
år-12 år (med typisk 2
voksne)
Feriens varighed: typisk 7
dage
Type af ferie:
”Familieferie”,
”Afslapningsferie”,
”Campingferie”

Face-to-face metode og dataindsamling
• Undersøgelsen er gennemført på attraktionerne, og de pågældende attraktioner har selv stået for
dataindsamlingen. Dette betyder, at selve indsamlingsproceduren har varieret, hvilket kan påvirke resultaterne.
• Ved spørgsmålet ”Hvilke af følgende attraktioner har I besøgt, eller planlægger I at besøge under jeres
ferie/udflugt i Nordjylland?” burde der på de pågældende attraktioner være en svarprocent på 100 % - idet
respondenterne er adspurgt på attraktionen (det gælder ikke for Skallerup Klit, da Skallerup Klit ikke har
været en svarmulighed). Ingen af attraktionerne har en svarprocent på 100 %, hvilket skyldes en
procedurefejl i dataindsamling. Rangeringen af attraktioner er ikke påvirket heraf.
• Besvarelserne i undersøgelsen er udtryk for de adspurgte respondenters besøgsmønstre og holdninger/vaner.
De er ikke en repræsentativ gengivelse af de besøgende på attraktionerne, ligesom besvarelserne ikke udtrykker
noget om antallet af gæster på de enkelte attraktioner.
• Undersøgelsen er sat op af Shoptimizers, som har leveret en datafil til Gallup.
• Gallup har stået for rensning og efterfølgende præsentation af data
• Feltarbejdet var planlagt til at bestå af i alt 5*400 personlige interviews af ca. 3 min. varighed på de udvalgte
attraktioner. Der er dog kun én attraktion, der har indsamlet de planlagte interviews. Opnåelsen fremgår af
næste slide.

Face-to-face dataopnåelse
• Der er efter rens af data opnået i alt 1601 interviews
• Opnåelsen er ikke ligeligt fordelt på de forskellige attraktioner. Således indgår Nordsøen Oceanarium med flere
besvarelser – hvorfor disse respondenter udgør en større andel af de samlede respondenter, når data
præsenteres totalt.
• Datarens ( 333 interviews ud af 1934 interviews er fjernet)
• 99 fjernet pga. manglende svar i alder
• 218 fjernet pga. postnummer fejl (hvilket førte til yderligere fejl i besvarelserne)
• 9 fjernet pga. værdi indtastet i ét eller flere af forbrugsspørgsmålene var over 250.000 kr
• 7 fjernet pga. ”Hvor mange dage varer jeres ophold i Nordjylland?” > 90

Antal
interviews

Location

Gennemførte
interviews

400

Fårup Sommerland

292

400

Aalborg Zoo

291

400

Skallerup Klit

277

400

Jesperhus

289

400

Nordsøen Oceanarium

452

Noter til data:
Under spørgsmålet ”Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt under jeres ferie/udflugt i Nordjylland?” hvor man skal ranke de aktiviteter
man laver mest fra 1-5, er der mange der har markeret den samme aktivitet 2 eller flere gange, disse er filtreret fra ved præsentation af
data
I forbrugs-spørgsmålene er der nogle der svarer ”0” eller andre meget lave beløb, hvilket trækker middelværdierne ned
Der er varierende base-størrelser pga. manglende data – kun respondenter, der har svaret, er med i beregningerne.

Face-to-face Respondent-karakteristika
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3. Indledende refleksioner

Indledende refleksioner – centrale spørgsmål til
Visit Nordjylland og de 5 fyrtårnsattraktioner
Hvori skal samarbejdet med andre nordjydske aktører bestå?
Hvad er målsætningen med samarbejdet? Hvornår er
samarbejdet en succes?
Hvad er kriterierne til udvælgelse af samarbejdspartnere?
Hvordan skal samarbejdet i det daglige praktisk forløbe?
Hvem er ansvarlig for hvad? Hvornår?

4. Bevæggrunde for at holde ferie i
Nordjylland
Indsigter opnået via personlige dybdeinterviews samt kvantitative face-to-face
interviews på de 5 attraktioner i Nordjylland

Bevæggrunde for at holde ferie i Nordjylland –
grundlæggende behov (I)
Grundlæggende kan bevæggrundene for at holde ferie i Nordjylland
inddeles i nedenstående behovskategorier:
Behov for convenience:
Nemt/overskueligt/praktisk/problemfrit - alt er samlet et sted >
børnenes og de voksnes behov kan imødekommes uden besvær
(gælder især begrundelser for de to resorts Jesperhus og Skallerup
Klit)
Begrænset transporttid (især et vigtigt kriterium med små børn)
Billigt alternativ sammenlignet med ferie i udlandet
Behov for frihed:
For mange associeres Nordjylland med naturen: Vesterhavet og
stranden – oplevelsen af frihed – og samhørighed – med den
Nordjyske natur er et centralt argument for flere i deres
begrundelse af Nordjylland som feriedestination

Bevæggrunde for at holde ferie i Nordjylland –
grundlæggende behov (II)
Grundlæggende kan bevæggrundene for at holde ferie i Nordjylland
inddeles i nedenstående behovskategorier:
Behov for samhørighed:
At føle et større nærvær med børnene og ens partner
Fokus på hygge, sjov, glæde og afslapning
Besøge venner og familie i det Nordjydske
National samhørighed (de voksnes behov) >Børnene skal opleve
Danmark (opdragelsesaspekt) – ”Det er vigtigt, at de ved noget
om hvor de bor og vokser op”
Behov for tryghed:
At komme væk hjemmefra og få nye indtryk samtidig med at man
har fornemmelsen af at være i trygge rammer (egen kultur)
Behov for tradition og nostalgi – at besøge kendte steder og
mennesker igen

Bevæggrunde for at holde ferie i Nordjylland –
grundlæggende behov (III)
Grundlæggende kan bevæggrundene for at holde ferie i Nordjylland inddeles i
nedenstående behovskategorier:
Behov for forandring:
Behovet for at prøve noget ny – se og opleve nye mennesker og
steder
Bo i byen (Aalborg) – kontrast til landet, hvor man bor til daglig
Nordjylland mangler at blive besøgt – nu er tiden kommet
Tilfældighed:
Man er ude i sidste øjeblik og tager det sommerhus som er
muligt/ledigt
Man ”overtager” venners campingplads billigt pga. afbud

5. Typiske adfærdsmønstre i relation til
ferieophold i Nordjylland – id af
potentielle samarbejdspartnere
Indsigter opnået via personlige dybdeinterviews samt kvantitative face-to-face
interviews on location i Nordjylland

Fordelingen af turister og lokalbefolkning

Spm: Besøger I Nordjylland som turist med minimum en
overnatning i Nordjylland?

Spm: Hvor mange dage varer jeres ophold i Nordjylland?

1%

3% 1%

7%
17%

40%

52%

25%

55 % af turisterne, opholder sig
5-7 dage i Nordjylland.
25 % er i Nordjylland i 2-4
dage

55%
Ja
Nej, jeg bor i Nordjylland
Nej, jeg bor ikke i Nordjylland, men er kun på endagstur uden overnatning
N/A

0-1 dag
5-7 dage
15 dage eller mere

2-4 dage
8-14 dage

Kilde: Face to face interviews

Fordelingen af turister og lokalbefolkning
Spm: Besøger I Nordjylland som turist med minimum en
overnatning i Nordjylland?

Spm: Hvor mange dage varer jeres ophold i Nordjylland?

1%

%
8%

7%

40%

52%

34 % af turisterne, overnatter i
sommerhus .
26 % overnatter i et
feriecenter, mens 22 %
overnatter på en campingplads
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22%

26%
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34%
Ja
Nej, jeg bor i Nordjylland
Nej, jeg bor ikke i Nordjylland, men er kun på endagstur uden overnatning
N/A

Hos familie eller venner
I sommerhus
På campingplads
N/A

I et feriecenter
På anden vis
På hotel eller kro

Kilde: Face to face interviews

Hvor kommer turisterne fra i Danmark
Turisterne på attraktionerne fordelt på postnummer
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Kilde: Face to face interviews

Besøgsmønstre og overnatning på tværs af face
to face interviews
Den største andel af besøgende
bevæger sig rundt i zonerne 2 og 4.
Zone 5 og 9 har forholdsvist flere , der
besøger området sammenholdt med
andelen der overnatter.
Zone 1 og 2 har flere, der overnatter,
sammenholdt med andelene, der
besøger.

3%
7%
22 %
38 %
5%
4%
20 %
21 %

15 %
5%

11 %
5%

9%
6%
13 %
10 %
7%
4%
5%
2%

Besøg n=895
Overnatning n=837
Kilde: Face to face interviews

Zoner med den største grad af ferieaktivitet på
tværs af de 30 danske turister
Den største intensitet hvad angår ferieaktivitet er
primært lokaliseret til zonerne 1, 2 og 4 – typisk ifm.
stranden/Vesterhavet (naturen) og byer som
Skagen, Blokhus, Løkken og Lønstrup - associeres
med en særlig (hyggeligt) dansk kultur.

Typisk overnatning

Mest besøgte
locations/områder

Flere – især familier med mindre børn – har en
meget begrænset aktionsradius > man bor og
oplever på det samme område (gælder især
Jesperhus og Skallerup Klit), idet transport generelt
opleves som problematisk – De mere aktive familier
har på 1 uge i gennemsnit besøgt ca. 2-3
destinationer, der ikke ligger lige i området af hvor
man overnatter.

Kilde: Dybdeinterviews

Aktiviteter i Nordjylland
Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt under jeres ferie/udflugt i Nordjylland?
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Kilde: Face to face interviews

Attraktioner
Hvilke af følgende attraktioner har I besøgt, eller planlægger I at besøge under jeres
ferie/udflugt i Nordjylland?
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39%

37%

20%
16%

14%
8%

7%

6%

4%

4%

3%

0%

Turister n=831
18 % af de adspurgte har ikke
angivet nogen attraktion

Kilde: Face to face interviews
*) Besvarelserne er ikke et udtryk for de samlede besøgstal men for de adspurgte respondenters attraktionsbesøg.
Spørgsmålet er baseret på besvarelser fra turister med bopæl uden for Nordjylland. Forholdsmæssigt er der flere blandt
alle adspurgte, der besøger Fårup Sommerland samt Aalborg Zoo, når man ser på hvor store andele turisterne på
disse attraktioner udgør af totalen. Andelen af turister er angivet ud for de respektive attraktioner. Denne fordeling bør
også ses i lyset af, at antal besvarelser pr. attraktion varierer.

Valg af location
Er denne attraktion den primære årsag til, at I har valgt at besøge Nordjylland?
Turister Base n=831
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Kilde: Face to face interviews

Forbrug ialt
Hvor mange penge regner I cirka med at bruge på jeres ferie/udflugt i Nordjylland i alt?
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Kilde: Face to face interviews

Forbrug på overnatning
Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres ferie/udflugt i
Nordjylland på: Overnatning
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Kilde: Face to face interviews

Forbrug på forplejning
Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres ferie/udflugt i
Nordjylland på: Forplejning (mad og drikkevarer)
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Kilde: Face to face interviews

Forbrug på transport og entré
Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres ferie/udflugt i
Nordjylland på: Transport og entré til attraktioner, seværdigheder, museer mv.
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Kilde: Face to face interviews

Forbrug på souvenirs
Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres ferie/udflugt i
Nordjylland på: Souvenirs, merchandise, gaver og shopping
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3000-3999 kr

4000-4999 kr

5000-9999 kr

10000-14999 kr

15000+ kr

Kilde: Face to face interviews

Forbrug på andet
Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres ferie/udflugt i
Nordjylland på: Andet
0%

10%

20%

Alle

30%

40%

50%

60%

63%

70%
2%

80%

13%

90%

100% Gennemsnit

3% 8% 2%
1%4%1%
2%

kr. 1.270

Turister Base n=831

Fårup Sommerland

55%

3%

18%

2% 9%

5%2%4%1%
1%

kr. 1.376

9% 1%6% 3%2% 10% 1%
1%

kr. 1.797

Base n= 139

Aalborg Zoo

63%

3%

Base n= 88

Skallerup Klit

65%

1% 12%

66%

1% 11%

4%

9% 1%
1%
2%
1%4%

kr. 1.094

Base n= 246

Jesperhus Blomsterpark

5% 6% 2%
2%5%3%
%

kr. 1.073

3% 7% 1%
% 5%1%
1%

kr. 1.355

Base n= 111

Nordsøen Oceanarium

66%

2%

13%

Base n=247

<500 kr

500-999 kr

1000-1499kr

1500-1999 kr

2000-2999 kr

3000-3999 kr

4000-4999 kr

5000-9999 kr

10000-14999 kr

15000+ kr

Kilde: Face to face interviews

Fårup Sommerland

5.1

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Fårup Sommerland
(I)
Overnatning
Mest besøgte locations/områder

7%
12 %

8%
6%

Mindre besøgte locations/områder

2%
4%
39 %
41 %

13 %
9%

14 %
9%

9%
11 %
6%
2%
7%
5%
6%
2%

Besøg n=150
Overnatning n=140

Kilde: Face to face interviews samt dybdeinterviews

Aktiviteter og attraktioner blandt gæsterne
Aktiviteter

Attraktioner
0%

20%

40%

60%

80%
65%

Tage på stranden
Besøge andre attraktioner og
forlystelsesparker

0%

20%

100%

20%

54%
54%
49%

Spise på restauranter/caféer
Aktiviteter i naturen vandring, cykling,
ridning

26%

Besøge familie/venner

23%

Besøge kulturelle seværdigheder

22%

Nordsøen Oceanarium

13%

Legoland

12%
9%

Randers Regnskov

7%

Jesperhus Blomsterpark

Vandaktiviteter kano, kajak, sejlads,
lystfiskeri

Se på kunst/kunsthåndværk

7%

4%

Givskud

11%
8%

6%

Djurs Sommerland

20%

Gå på museum

Andet

80%
78%

Fårup Sommerland*
Aalborg Zoo

Shoppe

Kur og helseoplevelser

60%

59%

Aktiviteter for børn

Spille golf

40%

Kattegatcentret i Grenå

2%

Hjerl Hede

1%

5%
35%

16%

Andet

*) Se metodebeskrivelse

turister n=139
9 % af de adspurgte har ikke angivet nogen attraktion

Kilde: Face to face interviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Fårup Sommerland
(II)
Type af ferie:
”Social familieferie”
Afslapning
Veninde og familieferie
Overnatning/base:
Ferielejlighed i feriecenter Danland (Blokhus)
Sommerhus i Løkken

Lejet sommerhus ved Skallerup Klit i Lønstrup
Hytte på Jambo Camping (tæt på Fårup Sommerland)
Sommerhus i Rubjerg Knude
Campinghytte i Lønstrup

Kilde: Dybdeinterviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Fårup Sommerland
(III)
Typiske attraktioner/aktiviteter:
Fårup Sommerland – ”For ungernes skyld” –
badelandet – i høj grad et planlagt stop –
”forhandlingsudgangspunkt” for at få gennemtrumfet
mere kulturelle voksenindslag
Blokhus by – slentre rundt, kigge på butikker, skuffet
over indkøbsmuligheder (kun SPAR og Aldi) og
Blokhus strand

Skallerup Klit – ridning
Family Farm Fun Park i Vittrup og Funpark i Hirtshals
– steder som besøges for børnenes skyld hvis lysten
melder sig (ikke planlagte)
Indkøbstur til Saltum
Spisning på restaurant på Pandrup Golfbane

Badeland (feriecenter i Blokhus)

Ørnereservatet (Bindslev)
Løkken – stranden og afslapning – fast tradition at gå
tur på stranden om aftenen og spise is ved Ishuset i
Løkken
Skagen – veninde-tur, festivaloplevelse, kommer for
stemningens skyld, spiser på fiskerestaurant, Café
Jakobs – Skagens Museum – Grenen, dyppe tæerne
i de to have

Gåtur på Rubjerg Knude – fokus på naturen (fundet
via Visit Nordjylland)
Shoppingtur til Hjørring (Metropol City Center)
Nørlev strand – flyve med drage
Put and take sø (nær Hjørring) – far og søn fisker

Lønstrup by – hygge, nyde feriestemningen, kigge på
gallerier
Få besøg af familie bosat i Nordjylland

På vennebesøg i Gistrup

Kilde: Dybdeinterviews

Aalborg Zoo

5.2

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Aalborg Zoo (I)
Overnatning
Mest besøgte locations/områder

3%
5%

1%
4%

Mindre besøgte locations/områder

1%
10 %
2%
18 %
,7%

11 %
11 %

46 %
18 %

20 %
22 %
4%
0%
15 %
15 %
3%
0%

Besøg n=136
Overnatning n=93

Kilde: Face to face interviews samt dybdeinterviews

Aktiviteter og attraktioner blandt gæsterne
Aktiviteter

Attraktioner
0%

20%

40%

60%

80%

Tage på stranden

62%

Aktiviteter for børn

62%

0%

20%

40%

38%

Aktiviteter i naturen vandring, cykling,
ridning

37%
32%

Spise på restauranter/caféer
Vandaktiviteter kano, kajak, sejlads,
lystfiskeri

48%

16%

Besøge familie/venner

15%

Gå på museum

14%

Spille golf
Andet

21%

Nordsøen Oceanarium

Legoland

9%

Kattegatcentret i Grenå

9%

Djurs Sommerland

8%

Randers Regnskov

7%

Hjerl Hede

7%

27%

Besøge kulturelle seværdigheder

Kur og helseoplevelser

100%

61%

Shoppe

Se på kunst/kunsthåndværk

80%
80%

Aalborg Zoo*
Fårup Sommerland

Besøge andre attraktioner og
forlystelsesparker

60%

7%

Jesperhus Blomsterpark

5%

Givskud

5%

1%
0%
28%

25%

Andet

*) Se metodebeskrivelse

turister n=88
1 % af de adspurgte har ikke angivet nogen attraktion

Kilde: Face to face interviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Aalborg Zoo (II)
Type af ferie:
”Hotelferie” – forkælelsestur med børnene
”Oplevelsesferie”
”Være sammen med familien ferie”
”Slappe af ferie”
Campingferie

Overnatning/base:
Hotel Scandic i Aalborg
Tranum Klit Feriecenter
Leje af sommerhus i Lyngså, Løkken (via nettet)
Fårup Sommerland
Jesperhus resort/camping
Kilde: Dybdeinterviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Aalborg Zoo(III)

Typiske attraktioner/aktiviteter:
Aalborg Zoo

Nordsøen Oceanarium

Aalborg by – gågaden, Jomfru Ane Gade, shopping
af tøj, se på arkitektur (gamle
bygninger/bindingsværk)

KZ-lejr i Thy

Skagen by/Gl. Skagen – Ruths Badehotel, havnen, is
på gågaden

Jesperhus – har alt: vandland, blomsterpark, zoo,
legepladser, aktivitetshus (male, perler), golfbane

Skagen/Grenen – køre med Sandormen

Søndervig sandskulpturfestival

Skagens Museum (kunst) – P.S.Krøyer – det
specielle lys ved Skagen

Hjørring – køber pizza og går i biografen

Den tilsandede kirke
Bytur i Frederikshavn (gågade)
Fårup Sommerland
Kirsten Kjærs Museum (Frøstrup)
Vigsø badecenter
Vesterhavet (fx Løkken) – en dag ved stranden – se
den hvide by (små omklædningshuse på stranden)

Skallerup Klit badeland

Slappe af i lejet sommerhus – strandture og minigolf
Diverse ishuse
Spise på cafeer og restauranter

Handler ind i Super Brugsen i Løkken
Handler i Løvbjerg, Fakta og Netto i Nykøbing Mors
Kilde: Dybdeinterviews

Skallerup Klit

5.3

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Skallerup Klit (I)
Overnatning
Mest besøgte locations/områder

49 %
92 %

6%
0,4 %

Mindre besøgte locations/områder

6%
1%
39 %
8%

6%
2%

3%
0%

4%
0,4 %
1%
0,4 %
3%
0%
1%
0%

Besøg n=226
Overnatning n=247

Kilde: Face to face interviews samt dybdeinterviews

Aktiviteter og attraktioner blandt gæsterne
Aktiviteter

Attraktioner
0%

20%

40%

60%

80% 100%
88%

Tage på stranden

0%

20%
28%

Fårup Sommerland

80%

Aktiviteter for børn

17%

Nordsøen Oceanarium
Aktiviteter i naturen vandring, cykling,
ridning
Besøge andre attraktioner og
forlystelsesparker

53%

Shoppe

52%

59%

48%

Spise på restauranter/caféer

Vandaktiviteter kano, kajak, sejlads,
lystfiskeri

17%
10%

Spille golf

7%

Se på kunst/kunsthåndværk

7%

Andet

7%

Legoland
Djurs Sommerland

4%

Randers Regnskov

4%

21%

Besøge familie/venner

Gå på museum

8%

Aalborg Zoo

23%

Besøge kulturelle seværdigheder

Kur og helseoplevelser

40%

Jesperhus Blomsterpark

2%

Kattegatcentret i Grenå

1%

Hjerl Hede

1%

Givskud

1%

6%
18%

Andet

9%

turister n=246
50 % af de adspurgte har ikke angivet nogen attraktion

Kilde: Face to face interviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Skallerup Klit (II)
Type af ferie:
Familieferie – fokus på hygge, afslapning
Ferie for børnene – på børnenes præmisser
Naturoplevelser
Overnatning/base:
Skallerup Klit (sommerhus/feriehytte/ferielejlighed)
Sommerhus i Hirtshals

Kilde: Dybdeinterviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Skallerup Klit (III)
Typiske attraktioner/aktiviteter:
Skallerup Klit – mange aktiviteter samlet på et sted >
opleves som meget børnevenligt – børnene er vilde
med badeland og udenomsaktiviteter, fx muligheden
for at lave bolcher.
Andre fordele ved Skallerup Klit:
Ligger i naturen, tæt ved stranden > mulighed
for at gå ture i nærområdet

Central placering i forhold til attraktioner som
Lønstrup, Løkken, Nordsøens Oceanarium osv.

Hjørring by – primært fokus på indkøb (mad)
Rubjerg Knude – stor oplevelse at vandre og hoppe i
klitterne. Nogle nævner også selve historien om, at
der er huse nedenunder, som en interessant del af
oplevelsen.
Skagen – især Grenen (Sandormen), Skagen
Museerne og Gl. Skagen > fascination af miljøet, det
særlige lys og nostalgien ved Skagen
Råbjerg Mile – besøges ofte i forbindelse med en tur
til Skagen.

Lønstrup strand – og Lønstrups kreative miljø med
gallerier, keramik og glaspustning. Og den
hjemmelavede is!

Aalborg by – mere status som et stop på vejen til den
endelige destinationen.

Nordsøens Oceanarium – ”regnvejrsdestination”

Tornby Strand – vandring i området

Fårup Sommerland – heldagstur for hele familien,
ofte det som børnene især har set frem til – udgør
ofte en planlagt del af turen til Nordjylland

Isen i Tværsted – den er særligt god.
Kilde: Dybdeinterviews

Jesperhus Blomsterpark

5.4

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Jesperhus (I)
Overnatning
Mest besøgte locations/områder

0%
2%

2%
0%

Mindre besøgte locations/områder

2%
1%
1%
3%

3%
0%

17 %
12 %

4%
2%
74 %
70 %
7%
4%
13 %
7%

Besøg n=117
Overnatning n=111

Kilde: Face to face interviews samt dybdeinterviews

Aktiviteter og attraktioner blandt gæsterne
Aktiviteter

Attraktioner
0%

20%

40%

60%

Besøge andre attraktioner og
forlystelsesparker

80%
75%

0%

20%

100%
86%

Jesperhus Blomsterpark*
Fårup Sommerland

12%

Djurs Sommerland

11%
11%

Shoppe

42%

Tage på stranden

41%

Givskud

40%

Aalborg Zoo

9%

Randers Regnskov

8%

Aktiviteter i naturen vandring, cykling,
ridning
Vandaktiviteter kano, kajak, sejlads,
lystfiskeri

21%

Besøge familie/venner

19%

Besøge kulturelle seværdigheder

18%

Nordsøen Oceanarium

5%

Spille golf

13%

Hjerl Hede

5%

Se på kunst/kunsthåndværk

13%

Legoland

4%

Kattegatcentret i Grenå

4%

Andet

80%

47%

Spise på restauranter/caféer

Kur og helseoplevelser

60%

72%

Aktiviteter for børn

Gå på museum

40%

11%
4%
41%

14%

Andet

*) Se metodebeskrivelse

Base turister n=111
3 % af de adspurgte har ikke angivet nogen attraktion

Kilde: Face to face interviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Jesperhus (II)
Type af ferie:
Familieferie – fokus på hygge, afslapning
”Telttur” – spejderånden håndhæves
Koloni
Overnatning/base:
Jesperhus (camping)
Koloni tæt på Jesperhus

Kilde: Dybdeinterviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt i Jesperhus (III)
Typiske attraktioner/aktiviteter:
Jesperhus – børnevenligt, og samtidig et sted for de
voksne – alt er samlet ét sted: købmand,
underholdning, blomsterpark, jungledyret Hugo og
Rita (primær motivation hos børnene)
Andre fordele ved Jesperhus: man behøver
ikke at køre nogle steder hen; alle
aktiviteter/tilbud ligger i et koncentreret område;
tryghed = ikke bange for at børnene bliver væk;
nærhed; overskuelighed og ingen kø
Badning ved stranden tæt på Jesperhus/Nykøbing
Mors – mulighed for at se sæler (hørt i radioen)

Turistkontor i Nykøbing Mors
Højriis Slot – ”Mordmysteriet på Højriis Slot – En
uhyggelig oplevelse for hele familien” (set på nettet)
På tur i skoven (Legindbjerge plantage)
Endagsudflugt til Skagen by, havnen, Grenen og
Skagen Museum, Ruths Hotel – hygge, spisning på
café på strøget (Jacobs), is ved Sandormen
Sillerslev havnefest
”Æselfarmen” hos Karl & Nina – kæmpe kaniner

Handler ind på Jesperhus campingplads hos lokal
købmand – har også medbragt mad hjemmefra
Nykøbing Mors – shopping og cafébesøg
(boder/tilbud på strøget, fx sko og tøj) – indkøb af
mad hos fx Rema 1000, Netto og Løvbjerg
Nykøbing By Night (Rock Nalle spiller)

Traktortræk i Thisted
Se på natur og fossiler ude ved kysten (Vesterhavet),
fx stranden tæt på Løkken
Endagsudflugt til Fårup Sommerland
Kilde: Dybdeinterviews

Nordsøen Oceanarium

5.5

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt på Nordsøen
Oceanarium (I)
Overnatning
Mest besøgte locations/områder

26 %
27 %

1%
18 %

Mindre besøgte locations/områder

8%
6%
25 %
33%

13 %
5%

13 %
4%

9%
6%
6%
1%
8%
3%
5%
2%

Besøg n=266
Overnatning n=246

Kilde: Face to face interviews samt dybdeinterviews

Aktiviteter og attraktioner blandt gæsterne
Aktiviteter

Attraktioner
0%

20%

40%

60%

84%

Tage på stranden
Besøge andre attraktioner og
forlystelsesparker

Besøge kulturelle seværdigheder

48%
45%

Spise på restauranter/caféer

60%

80%

100%
90%

Nordsøen Oceanarium*

37%
14%

Aalborg Zoo

10%

Randers Regnskov
Legoland

7%

Djurs Sommerland

7%

Jesperhus Blomsterpark

7%

Kattegatcentret i Grenå

5%

42%

Aktiviteter for børn

26%

Gå på museum

21%

Besøge familie/venner

17%

Se på kunst/kunsthåndværk

Andet

40%

53%
48%

Spille golf

20%

Fårup Sommerland

Aktiviteter i naturen vandring, cykling,
ridning

Kur og helseoplevelser

0%

72%

Shoppe

Vandaktiviteter kano, kajak, sejlads,
lystfiskeri

80% 100%

8%

Givskud

3%

Hjerl Hede

2%

4%
2%
15%

13%

Andet

*) Se metodebeskrivelse

turister n=247
4 % af de adspurgte har ikke angivet nogen attraktion

Kilde: Face to face interviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt på Nordsøen
Oceanarium (II)
Type af ferie:
Familieferie
Aktiv ferie – vandre- og cykelture – oplevelser i naturen
Hygge og afslapning
”Gensyn”/nostalgi/tradition
”Venneferie”
Overnatning/base:

Lejlighed i Skagen (familie-lejlighed)
Sommerhus i Blokhus
Sommerhus Saltum Strand
Sommerhus Lønstrup
Campingvogn (campingplads, Frederikshavn)
Telt på campingplads (v. Råbjerg Mile)
Kilde: Dybdeinterviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt på Nordsøen
Oceanarium (III)
Typiske attraktioner/aktiviteter:

Nordsøen Oceanarium – et godt alternativ, hvis vejret
er dårligt. For nogle et førstegangsbesøg man har
hørt godt om (spændende/godt til familien) – for
andre et gensyn værd (nysgerighed – hvad har
ændret sig).

Hulsigstien – en dejlig cykeltur i fantastisk natur

Skagen og gl. Skagen – generelt fremhæves den
særligt stemning og lyset – specifikt:

Den Tilsandede Kirke og Råbjerg Mile – Danmarks
største sandkasse

Grenen (Sandormen) – oplevelsen af at kunne have et
ben i hvert hav.
Museerne i Skagen og historierne tilknyttet dertil = en del
af den danske kulturarv
”Solnedgangskiosken” – et godt sted at møde folk
Skagen Kaffe
By- og Egnsmuseet i Skagen – giver en god forståelse
for Skagen, en historisk introduktion.
Restaurant Bodilles Kro
Havnen og fiskerestauranterne

Frederikshavn – mulighed for bytur – nemt at
kommet til, anderledes, større og billigere end
Skagen – bedre shoppingmuligheder.

Tversted Søerne – god legeplads til børnene, gode
vandreruter og grillplads
Ørnereservatet
Blokhus – strand og by – vandreture i området og
shopping (som dog skuffede) – mulighed for at køre
på stranden (til Saltum) – indkøb af mad
Løkken – stranden og byen
Ålbæk – har en slagter i særklasse
Kilde: Dybdeinterviews

Typiske adfærdsmønstre i relation til ferieophold i
Nordjylland – danske turister mødt på Nordsøen
Oceanarium (IV)
Typiske attraktioner/aktiviteter:
Fårup Sommerland – heldagstur, ofte planlagt på
forhånd (nogle gange som et kompromis med
børnene, så der også kan komme andre/voksne
kulturelle aktiviteter på programmet)
Hirtshals – spisning på vej hjem fra Nordsøen
Oceanarium
Put and take-sø mellem Ålbæk og Hulsig
Saltum strand – gåtur og badning

Lønstrup – hyggelig by med glaspusterier, keramik og
gallerier
Rubjerg Knude – følelsen af at vade rundt i Sahara.
Den smukke natur med de store sandklitter
Mårup Kirke – et eksempel på naturens kræfter – og
en god mulighed for at indblande noget historie.
Skallerup Klit – ridetur på de islandske heste
Kilde: Dybdeinterviews

6. Hvad nu? Next step

Hvad nu? Next step – centrale udfordringer

Centrale spørgsmål/problemstillinger:
Hvad skal være det primære ”reason why” for at tage
til Nordjylland på ferie?
Hvordan kan de danske ferierende børnefamilier
hjælpes til at nuancere og brede deres
”ferieaktionsmønster” ud, således at zonerne 3, 5, 6,
7, 8 og 9 i højere grad ses som muligheder for
ferieoplevelser?
Hvorledes kan man i højere grad skabe et incitament
blandt turisterne til at tage ud på de længere ture
(opnå en større geografisk aktionsradius)?
Hvordan kan man hjælpe med at dele turen
mellem punkt A og B op, således at den føles
mere meningsfuld og overkommelig?
Hvordan kan man hjælpe børnefamilierne der bor i
ferieresorts (fx Jesperhus og Skallerup Klit) til at gå
mere på opdagelse i nærområdet og benytte andre
aktører?

Bud på potentielle samarbejdspartnere
Baseret på nærværende kvalitative interviews udgør nedenstående Nordjyske aktører de primære potentielle
samarbejdspartnere for de 5 fyrtårnsattraktioner
 Skagen by (Gl.
 Rubjerg Knude
Blokhus strand og by
Løkken strand og by
Lønstrup strand og by
(glaspusteri, galleri)
Maarup Kirke

 Nykøbing Mors
handelsliv (shopping,
caféer/restauranter, div.
supermarkeder)
Højriis Slot
Sillerslev (havnefest)
Thisted (traktortræk)
”Æselfarmen”

Skagen)
 Skagens Museum
Skagen Havn
(fiskerestauranterne)
Grenen (Sandormen)
Jacobs
Ruths Hotel
Bodilles Kro
”Solnedgangskiosken”

 Ørnereservatet
(Bindslev)
Råbjerg Mile

 Aalborg By (shopping
og historie/arkitektur)
Aalborg gågade
Jomfru Ane Gade

7. Afsluttende refleksioner

Afsluttende refleksioner – centrale spørgsmål til
Visit Nordjylland og de 5 fyrtårnsattraktioner
Hvad er de 3 vigtigste indsigter I har fået på nuværende
tidspunkt?
Hvad udgør den største forhindring for at Visit Nordjylland og
de 5 fyrtårnsattraktioner kan nå målsætningen om at øge
Nordjyllands attraktivitet som turistdestination?
Hvilke styrker/succeser kan I bygge videre på for at nå
målsætningen?
Hvad er en ting I kan gøre her og nu for at komme et skridt
tættere på jeres målsætning?

Spørgeskema
Face-to-face

Bilag #1

Spørgeskema – spm. 1-9
PDA-Gæstegeografi

Location:
Date:
Time:

Insert your text here

2. Hvad er din alder?

[ ] N/A
( ) Mand (1)
( ) Kvinde (2)
[ ] N/A

3. Hvad er postnummeret på din bopæl?

[ ] N/A

1. Er du…?

5. Hvor mange personer er du sammen med over 18 år?

[ ] N/A
( ) Folkeskole/gymnasial (1)
( ) Erhvervsuddannelse (1)
( ) Videregående uddannelse (1)
[ ] N/A

6. Hvor mange personer er du sammen med under 18 år?

[ ] N/A

4. Hvad er din egen sidst afsluttede uddannelse?

7. Besøger I Nordjylland som turist med minimum en overnatning i
Nordjylland?

8. Hvor mange dage varer jeres ophold i Nordjylland?

9. Hvor overnatter I under jeres ophold i Nordjylland? (Sæt gerne flere
kryds)

[ ] N/A
( ) Ja (1)
( ) Nej, jeg bor i Nordjylland (1)
( ) Nej, jeg bor ikke i Nordjylland, men er kun på endagstur uden
overnatning (1)
[ ] N/A
[ ] N/A
( ) I sommerhus (1)
( ) På hotel eller kro (1)
( ) I et feriecenter (1)
( ) På campingplads (1)
( ) Hos familie eller venner (1)
( ) På anden vis (1)

Spørgeskema – spm. 10-18
[ ] N/A
( ) Område 1 (1)
10. I hvilket område overnatter I under jeres ophold i Nordjylland? (se
( ) Område 2 (1)
kortet på ark)
( ) Område 3 (1)
( ) Område 4 (1)
( ) Område 5 (1)
[ ] N/A
( ) Område 6 (1)
11. I hvilket område overnatter I under jeres ophold i Nordjylland? (se
( ) Område 7 (1)
kortet på ark)
( ) Område 8 (1)
( ) Område 9 (1)
( ) Område 10 (1)
[ ] N/A
( ) Område 1 (1)
12. Hvilke områder har I besøgt eller planlægger I at besøge under jeres ( ) Område 2 (1)
ferie/udflugt i Nordjylland? (se kortet på ark)
( ) Område 3 (1)
( ) Område 4 (1)
( ) Område 5 (1)
[ ] N/A
( ) Område 6 (1)
13. Hvilke områder har I besøgt eller planlægger I at besøge under jeres ( ) Område 7 (1)
ferie/udflugt i Nordjylland? (se kortet på ark)
( ) Område 8 (1)
( ) Område 9 (1)
( ) Område 10 (1)
14. Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt under jeres ferie/udflugt i
[ ] N/A
Nordjylland? Vælg de aktiviteter I laver mest. Nr. 1 ud af 5. (Se Ark).

Insert your text here

15. Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt under jeres ferie/udflugt i
[ ] N/A
Nordjylland? Vælg de aktiviteter I laver mest. Nr. 2 ud af 5. (Se Ark).
16. Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt under jeres ferie/udflugt i
[ ] N/A
Nordjylland? Vælg de aktiviteter I laver mest. Nr. 3 ud af 5. (Se Ark).
17. Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt under jeres ferie/udflugt i
[ ] N/A
Nordjylland? Vælg de aktiviteter I laver mest. Nr. 4 ud af 5. (Se Ark).
18. Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt under jeres ferie/udflugt i
[ ] N/A
Nordjylland? Vælg de aktiviteter I laver mest. Nr. 5 ud af 5. (Se Ark).

Spørgeskema – spm. 19-27
19. Er denne attraktion den primære årsag til, at I har valgt at besøge
Nordjylland?

Insert your text here
20. Hvilke af følgende attraktioner har I besøgt, eller planlægger I at
besøge under jeres ferie/udflugt i Nordjylland? (se ark)

21. Hvilke af følgende attraktioner har I besøgt, eller planlægger I at
besøge under jeres ferie/udflugt i Nordjylland? (se ark)

22. Hvor mange penge regner I cirka med at bruge på jeres ferie/udflugt
i Nordjylland i alt?
Skriv beløb
23. Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres
ferie/udflugt i Nordjylland på: Forplejning (mad og drikkevarer)
Skriv beløb
24. Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres
ferie/udflugt i Nordjylland på: Souvenirs, merchandise, gaver og
shopping
Skriv beløb
25. Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres
ferie/udflugt i Nordjylland på: Transport og entré til attraktioner,
seværdigheder, museer mv.
Skriv beløb
26. Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres
ferie/udflugt i Nordjylland på: Overnatning
Skriv beløb
27. Hvor mange penge regner I cirka med at bruge alt i alt under jeres
ferie/udflugt i Nordjylland på: Andet
Skriv beløb

[ ] N/A
( ) Ja (1)
( ) Nej (1)
( ) Ved ikke (1)
[ ] N/A
( ) Aalborg Zoo (1)
( ) Jesperhus Blomsterpark (1)
( ) Fårup Sommerland (1)
( ) Nordsøen (1)
( ) Oceanarium (1)
( ) Givskud Zoo (1)
[ ] N/A
( ) Legoland (1)
( ) Randers Regnskov (1)
( ) Kattegatcentret i Grenå (1)
( ) Djurs Sommerland (1)
( ) Hjerl Hede (1)
( ) Andet (1)
[ ] N/A

[ ] N/A

[ ] N/A

[ ] N/A

[ ] N/A

[ ] N/A

Spørgeskema ”bagside”

10-11. I hvilket område overnatter I under jeres
ophold i Nordjylland? (se kortet på den anden side)

14-18. Hvilke andre aktiviteter har I lavet/planlagt
under jeres ferie/udflugt i Nordjylland?
Vælg de aktiviteter I laver mest.
(Der kan max. vælges 5. Se Ark).

12-13. Hvilke områder har I besøgt eller planlægger
I at besøge under jeres ferie/udflugt i Nordjylland?
(se kortet på den anden side)

- Besøge andre attraktioner og forlystelsesparker (1)
- Tage på stranden (2)
- Aktiviteter i naturen (vandring, cykling, ridning m.v.) (3)
- Vandaktiviteter (kano, kajak, sejlads, lystfiskeri m.m.) (4)
- Aktiviteter for børn (5)
- Shoppe (6)
- Besøge kulturelle seværdigheder (7)
- Se på kunst/kunsthåndværk (8)
- Kur- og helseoplevelser (9)
- Gå på museum (10)
- Spise på restauranter/caféer (11)
- Besøge familie/venner (12)
- Spille golf (13)
- Andet (14)

23-28. Hvor mange penge regner I cirka med at bruge
alt i alt under jeres ferie/udflugt i Nordjylland på:
- Forplejning (mad og drikkevarer)
- Souvenirs, merchandise, gaver og shopping
- Transport og entré til attraktioner, seværdigheder museer m.v.
- Overnatning
- Andet

Spørgeguide
Dybdeinterviews

Bilag #2

Intro og etablering af praktisk baggrundsinfo om
den enkelte respondent (2 min. / 2 min.)
Gennemførsel:
•Interviewer præsenterer sig selv og TNS Gallup.
•Interviewer redegør kort for undersøgelsens emne: At tale om hvorfor man holder ferie i Nordjylland og hvilke
lokaliteter man har besøgt/vil besøge
•Dernæst beder interviewer respondenten om at besvare nedenstående spørgsmål kortfattet:
Hvor bor man til daglig?

Hvor mange børn og voksne deltager i ferien? Hvad er børnenes alder?
Hvor mange dage varer ferien?
Hvilken type ferie er det?

Identifikation af feriens adfærdsmønstre/
aktiviteter og begrundelser for valg af besøgte
lokaliteter (ca. 15 min. / 17 min.)
Gennemførsel:
Interviewer fokuserer på følgende spørgsmål i nævnte rækkefølge:
Hvad er de 3 vigtigste grunde (i prioriteret rækkefølge) til at du/I har valgt at holde ferie i Nordjylland?
Hvad er de 3 vigtigste attraktioner/udflugtsmål I har besøgt/påtænker at besøge i Nordjylland (i prioriteret rækkefølge)?
Prøv at fortæl mig – så detaljeret som muligt – hvor I har været på jeres ferie indtil nu? Start eksempelvis med feriedag 1,
og plot jeres besøg – store som små – ind på kortet:
Grundlæggende spørgsmål:
Hvad besøgte I? Hvad gjorde at I netop valgte at besøge x?...Hvad gjorde I så? Hvorfor? Osv….
Støttende spørgsmål:
Hvor har I overnattet?
Hvor har I spist?
Hvilke udflugtsmål har I besøgt?
Hvor har I shoppet/købt ind?
Hvor har I spist is?
Osv.
Spørgsmål til ferie som endnu ikke er afviklet på interviewtidspunktet:
Hvad planlægger du/I at besøge de(n) sidste feriedag(e)? Hvad ellers? Hvorfor netop disse steder?
Kommentar:
Det er meningen at respondenten fortæller så meget af sig selv som muligt (storytellerpersspektiv) – interviewer
stiller opklarende spørgsmål for at opnå et så præcist input som muligt
Et fysisk kort over Nordjylland anvendes som en (hukommelses)støtte til at plotte de besøgte lokaliteter ind på

Afslutning

Deltageren takkes for sin medvirken og en gave uddeles (fx billetter til is, vand eller øl) .
Kommentar: VisitNordjylland sørger for følgende:
Incentives/gaver til 30 respondenter som TNS Gallups interviewere kan dele ud efter endt interview
30 stk. kort over (nord) Jylland, som respondenterne kan plotte deres bevægelsesmønster ind på
Adgangskort til TNS Gallups 2 kvalitative interviewere, således at disse kan komme frit ind til de 5 attraktioner

