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Forord

Turisme er et synligt fænomen i vores kultur og erhvervsliv. Vi bidrager alle hertil ved at
forholde os til turister og ved selv at være turister. Netop fordi turisme er et fænomen, der
berører alle dele af samfundet, er det umuligt at stedfeste eller blot identificere fænomenet.
Der er heller ikke eksperter, som ved alt om turisme. Det er om noget en tværfaglig disci-
plin.

Sigtet med denne bog er at afdække de væsentligste problemstillinger, som turismens
aktører beskæftiger sig med. Dernæst er det hensigten at beskrive nogle af de teorier og
metoder, der anvendes. Det har især været vigtigt at fremdrage de forhold, som er særlige
for turismen, som adskiller det som erhverv fra andre erhverv.

Det betyder, at der ikke er lagt vægt på indgående metodebeskrivelse under gennemgan-
gen af turismens emner. Her henvises til de refererede publikationer. Herved er bogen ikke
fyldestgørende som lærebog - og den er heller ikke skrevet med dette for øje. Der findes
imidlertid ikke er en lærebog på dansk, som giver en samlet oversigt over turismens fæ-
nomen. Det kan derfor kun glæde, hvis denne bog kan hjælpe til at udfylde dette hul.

Der er meget lidt originalt i bogen. Den er kommet til veje ved at læse og granske den
overraskende store mængde litteratur, der er om emnet, og på det grundlag sammenstykke
et indtryk af turismens væsen - et fænomen, der bliver stadig mere fascinerende, jo mere
man lærer det at kende.

En særlig tak skal rettes til prefekt Lars Nyberg, Mitthögskolan i Östersund og professor
Michael Møller, som har haft den utaknemmelige opgave at læse manuskriptet igennem
og bringe stoffet ind i rette baner. Også tak for særdeles konstruktive bidrag til forsk-
ningsleder Henrik Christoffersen. Endelig tak til en række kolleger fra Bornholms Forsk-
ningscenter, som har gennemgået udvalgte afsnit og altid været rede til at diskutere. Det
gælder specielt Anders Sørensen, Ann. Hartl-Nielsen, Elin Sundgaard, Lars Lund og Ste-
phen Wanhill.

Svend Lundtorp
Forskningschef
Marts 1997
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Del 1. Turister

1. Turisme

1.1. Turismens væsen
Turisme er et begreb af nyere dato. Tur-isme eller på engelsk tour-ism er den isme, der
giver rejselivet klæder som et fænomen i velfærdssamfundet. Først i nyere tid har det væ-
ret hver mands lod at kunne rejse i sin fritid - og for den sags skyld også i forretningsøje-
med.

Turisme er i efterkrigstiden blevet et dybt forankret fænomen både i den vestlige verden og
i udviklingslandene. I den del af verden, hvor folk har råd til at rejse og i den del, hvor
nogle af rejserne går hen. Betegnelsen fænomen er brugt bevidst, idet turisme er det synli-
ge spor af folks rejseaktiviteter. Turisme er ikke et produkt i sig selv.

Den ene side af fænomenet er kultur. Ferier og rejser er en del af vores tilværelse og er
dermed et af elementerne i vores samlede kultur. Rejseforbud eller blot begrænsninger i
retten til at rejse vil i dag blive betragtet som en væsentlig forringelse af tilværelsen og
dermed af vores kultur.

Også på andre måder optræder turisme som et kulturelt fænomen. På udsøgte rejsemål kan
turisme blive en dominerende faktor i området. Når turisterne udgør en stor del af de
mennesker, der færdes på de attraktive steder, så er turismen blevet stedets kultur. Dette
forstærkes af, at lokalbefolkningen for en stor del lever af turismen. Så præges den lokale
erhvervsstruktur og værdiopfattelse af turismen. Dette kan være både godt og skidt.

Endelig skal man ikke underkende den kulturelle påvirkning, turister bringer med sig
hjem. Det fremhæves ofte som et af turismens fornemste formål, at skabe forståelse for
andre folkeslags levemåde og levevilkår.

Den anden side af fænomenet er turisme som et erhverv. Alene i Danmark beskæftiger
turismen ca. 70.000 personer direkte eller indirekte.1 Det er et af de største og mest eks-
panderende erhverv.

Næsten al litteratur, der er skrevet om turisme, handler om rejseerhvervet. Men turisme er
ikke som andre erhverv en veldefineret branche. Det er det eneste erhverv, der er en isme.
Det skyldes, at erhvervet er defineret ud fra efterspørgslen og ikke fra produktionen. Jern-
og metalindustrien og levnedsmiddelindustrien kendes. Her kan håndgribelige produkter
                                                       
1 Jensen, Susanne, 1993, og Jensen, Susanne og Christian Hansen, 1995.
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følges fra råvareindvinding til fabrikation og videre i kæden til der ligger højt bearbejdede
produkter i butikkerne. Dette er ikke tilfældet for turisterhvervet. For det første er det et
serviceerhverv. Det produkt, der forbruges, er sammensat af en række flygtige serviceydel-
ser og kun få materielle goder. For det andet kan udbyderne ikke klart relateres til turis-
men. Hoteller, restauranter, luftfartsselskaber, detailhandlere og andre turistafhængige
erhverv leverer varer og tjenester til både turister og alle andre.

1.2. Turisme som analyseemne
Hvor det er svært at afgrænse turisme som et erhverv, er det helt umuligt at gøre det som
en videnskabelig disciplin eller som fag. Det hænger sammen med, at turisme er et fæno-
men, der er afledt af, at folk midlertidigt opholder sig et andet sted end i hjemegnen. Tu-
rismen kommer til udtryk i aktiviteterne før, under og efter rejsen. Disse aktiviteter af-
spejles i samfundet på en række forskellige måder og berører alle erhverv. Derfor omfatter
analyser i turisme et bredt spektrum af emner. Som forskningsemne kan turisme på denne
baggrund betragtes som et domæne - et område, som forskere med forskellig baggrund
dyrker. Det er ikke som fysik, sociologi og andre kendte videnskaber et fag med egne red-
skaber og terminologi. Det er et emne, der står åbent for analyser med forskellige faglige
udgangspunkter. Derfor er der heller ikke et specielt opbygget metodeapparat i turisme-
forskningen. Det er et fag, som henter sine metoder fra andre discipliner. Indtil nu har det
navnlig været antropologer, sociologer og økonomer, som har dyrket dette domæne. En
væsentlig opgave for forskningen ligger derfor i at vælge og kombinere egnede metoder i
forbindelse med konkrete emnevalg.

Alt efter betragtningsmåde kan der udpeges to strømninger i turismeforskningen:

Den ene beskæftiger sig med turismen som kulturelt fænomen. Her indgår studier af tu-
rismens antropologi omfattende turisters adfærd og motivation og samspillet mellem turi-
ster og lokalbefolkning. Begrebet bæredygtig turisme er et andet gennem-gående tema, der
med udgangspunkt i Brundtland Rapporten sigter mod en turisme, der med begrænset
ressourceforbrug ikke forringer miljøet og i det hele taget ikke har negative effekter for
lokalsamfundet. Tæt forbundet hermed er de såkaldte impact-studies, der belyser turis-
mens konsekvenser for miljø, økonomi, beskæftigelse mv.

Ved den anden betragtningsmåde iagttages turismens erhvervs- og samfunds-mæssige
aktiviteter. Målet er her at bruge turisme som redskab for regional erhvervsudvikling.
Genstanden for forskningen er turistvirksomhederne, organisering af turisme, markedsfø-
ring og turismepolitik.
De to betragtningsmåder hænger tæt sammen. Den første er efterspørgselsorienteret og
den anden fokuserer på turismens politik med offentlige og private aktører. Turistproduk-
tet, dvs. udbudssiden, herunder destinationsudvikling er et centralt emne ved begge be-
tragtningsmåder.
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I figur 1 er givet en oversigt over turismeforskningens emner. Da turisme som nævnt berø-
rer stort set alle livets vilkår, dækker oversigten selvfølgelig ikke alle aspekter. Den viser
alene de centrale problemstillinger, som turismeforskningen beskæftiger sig med.

Figur 1. Turismeforskningens emner

Sammenfattende Definitioner
Historie

Adfærd Forhold, der bestemmer efterspørgslen
Prognoser
Turistprofiler

Udbud Attraktioner og destinationer
Turisterhvervet
Destinationsudvikling
Markedsføring

Konsekvensanalyser Økonomiske konsekvenser (cost-benefit)
Miljøkonsekvenser (trafik, vand, forurening)
Infrastrukturkonsekvenser og forudsætninger
Kapacitetsgrænser
Kulturkonsekvenser (lokalbefolkningens påvirkning)

Politik Optimal turismepolitik
Organisation
Reguleringer
Skatter og subsidier
Finansiering

Oversigten demonstrerer den brede vifte af emner, som turismeforskningen rummer. Den
beskæftiger sig i den ene ende med filosofiske refleksioner over menneskets adfærd og i
den anden ende med anvisninger på konkrete beregninger for små virksomheder.

Det er ikke retfærdigt at sige, at bestemte faggrupper kun beskæftiger sig med bestemte
emner. Det er et domæne, hvor forskerne kan bevæge sig, som de ønsker. Men naturligvis
er udgangspunktet normalt den enkelte forskers professionelle baggrund. Med dette forbe-
hold kan den professionelle tilgang til turismeforskningen groft rubriceres i fem fagkate-
gorier:

Turisters adfærd og samspillet mellem turister og lokalbefolkning er emner, der især dyr-
kes af antropologer, sociologer og kulturgeografer. Økonomer (herunder navnlig økono-
metrikere) har fundet et forskningsfelt i kvantitative analyser af turismeefterspørgsel,
prognoser, cost-benefit analyser og beregninger af turismens økonomiske effekter. Drif-
tøkonomernes del af domænet er især organisation, ledelse af turistvirksomheder og analy-
ser af turistvirksomheders økonomi. Arkitekter og forskere med historisk eller naturviden-
skabelig baggrund har bevaring og beskyttelse som studieobjekter - bybevarelse, landska-
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ber, flora og fauna. Tilbage bliver en stor gruppe emner, der kun kan løses tværvidenska-
beligt så som turismepolitik, destinationsudvikling og markedsføring.

Et forsøg på at vise hele viften med emner og fag er gjort som vist i figur 2:

Figur 2. Turismens partnere

Kilde:  Jafar Jafari fra Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993.

Mens afgrænsningen af turismeforskningen er umulig, er formålet til gengæld mere tyde-
ligt. Et dominerende formål er at bruge turisme som økonomisk udviklingsfaktor. Hensig-
ten er at tiltrække betalingsvillige turister. Forskningens opgave er at angive midler til at
nå dette mål. Et andet vigtigt formål er, at sikre, at turismen er til gavn for lokalsamfun-
dets miljø. Et væsentligt emne er med dette udgangspunkt at analysere forudsætningerne
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for udvikling af bæredygtig turisme. Som led i disse analyser bruges der mange kræfter på
at rubricere turister og turisme. De opdeles efter motiver, ferieform, indkomst, alder, køn,
nationalitet mv. Det gøres med en filatelistisk systematik. Målet er produktudvikling og
effektivisering af markedsføringen. Hvis bestemte grupper kan identificeres som poten-
tielle købere af specifikke ferieprodukter, kan markedsføringen gøres enklere og billigere.
Da denne viden må bygge på erfaring, er det turismeforskningens opgave at indhente og
analysere erfaringer. Derved er empirisk forskning blevet det væsentligste grundlag for
turismeforskningen.2

Denne beskrivelse viser tilsyneladende, at turismeforskningen er en tværvidenskabelig
disciplin med en kerne, der giver fagdomænet en selvstændig profil. Sådan er det faktiske
billede imidlertid ikke. Turismeforskning betragtes ofte som en applikation, hvor hver
faggruppe hægter sin viden på turismefænomenet - uden tværvidenskabelig sammenhæng.
Dette er et af denne forsknings dilemmaer. Kernen er også svær at finde. Situationen be-
skrives ved, at turismelitteraturen generelt forsømmer en bredere debat over teoretiske og
metodiske problemstillinger. I stedet overtager forskerne i deres artikler ofte ukritisk
teorier og metoder fra deres egen moderdisciplin. Derved opbygges der aldrig et selv-
stændigt, solidt fundament for turismeforskning - der mangler simpelthen en kerne, som
forskerne kan benytte som udgangspunkt - og de er ikke i stand til udvikle denne kerne.3

Måske er turismeforskningens uselvstændighed årsag til, at faget ofte betragtes som en
lavt estimeret disciplin. Ikke desto mindre er det et spændende forskningsdomæne - netop
fordi analyserne har så mange indfaldsvinkler. Det skal også retfærdigvis nævnes, at der
er en hastig udvikling i faget. Det viser sig ved de emner og metoder, der ligger til grund
for artikler om turisme i de videnskabelige tidsskrifter. Her er der i de seneste år sket et
markant skift fra rene beskrivelser til analyser, der er teoriudviklende og analyser med
avanceret metodevalg.4

I denne bog er turismen betragtet fra en samfundsvidenskabelig synsvinkel. Der er lagt
vægt på at fremhæve turismefænomenets væsentligste problemstillinger med fokus på
samfundsmæssige sammenhænge, politik og organisation. Endvidere fylder turisterhver-
vets forhold og turismens økonomiske virkninger relativt meget. Denne betragtningsmåde
betyder, at mange spændende og væsentlige problemstillinger kun er overfladisk berørte
eller ligefrem udeladte. Turismelitteraturen byder imidlertid på mange muligheder for at
læseren kan udfylde disse huller.

                                                       
2 Gunn, Clare A., 1994.
3 Przeclanski, Krysztof, 1993.
4 Framke, Wolfgang, 1996a.
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1.3. Definitioner
Der findes en lang række mere eller mindre dybsindige forsøg på at definere turister og
turisme.

Umiddelbart er det let at genkende en turist. Det er danskeren på Mallorca, tyskeren i en
gryde på vestkysten, amerikaneren i skjorteærmer med baseballhat og den elegante japa-
nerinde, der udvælger porcelæn i Royal Copenhagen på Strøget. Derimod vil københavne-
ren, der besøger sin søster på Als være mindre tilbøjelig til at kalde sig turist. Går rejsen
til hans mors begravelse i Aalborg, vil han være direkte fornærmet med den betegnelse.
Det samme gælder den travle ØK-medarbejder, der efter en anstrengende uge læser sine
kontrakter igennem i fredagens sidste fly fra New York.

Alligevel vil alle de nævnte efter autoriserede definitioner bliver rubriceret som turister.
Det hænger sammen med det, definitionerne skal bruges til. Når turisme betragtes som et
fagområde, retter interessen sig mod at beskrive og opgøre rejsemotiver, rejseadfærd, tu-
ristaktiviteter, omfang, økonomi og at afgrænse turisterhvervet. Til disse formål er den ene
og den anden gruppe rejsende som regel lige interessante. Dertil kommer, at det er svært
og sommetider umuligt i tal at adskille den ene gruppe fra den anden, når turisterne og
deres aktiviteter skal måles. Det er endvidere forskellige begreber, der uberettiget bruges i
flæng: Turister, turisme, og turisterhvervet.

I det følgende bruges betegnelsen  turist om den enkelte rejsende. Det er den person, der
efterspørger rejser. Som regel defineres turisme ved turister. Dette er upræcist, idet turisme
er udtryk for turisternes aktiviteter - ikke for dem selv.

Jørgen Hansen bruger i sin bog Midt i en Turisttid5 en meget anvendt definition, idet han
betegner en turist som En person, der i forbindelse med fritid, uddannelse eller erhverv
opholder sig 24 timer eller mere uden for sin bopæl, og for hvem dette ophold har forbi-
gående karakter.

Denne definition omfatter alle rejser med mindst et døgns ophold udenfor hjemmet - uan-
set formål. Selv med denne vide definition betragtes afgrænsningen i dag som for snæver,
fordi én-dagsture ikke er med. I de seneste år er mulighederne for lange én-dagsudflugter
blevet stadig større og denne aktivitet er også en slags turisme. Derfor er det nu mest dæk-
kende at beskrive turister, som alle personer, som midlertidigt  rejser udenfor deres hjem-
egn undtagen daglig bolig-arbejdssteds-rejser.6

                                                       
5 Hansen, Jørgen, 1992.
6 Smith, Stephen L.J., 1988.
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For at bringe begreberne i harmoni med den almindelige opfattelse af turisme, kan turis-
men opdeles i to hovedkategorier - erhvervsturisme og ferieturisme.7 Denne sondring har
dertil et klart sigte mod markedsføringen, idet der er tale om to vidt forskellige kunde-
grupper.8

I figur 3 er rejsende opdelt efter rejseformål i to kategorier - turister og ikke-turister. Det
ses, at betegnelsen turist rækker langt ud over den almindelige opfattelse af begrebet.

Figur 3. Turister og andre rejsende

Turister Erhvervsturister
Møder
Incentive rejser (belønningsrejser)
Konferencer
• Konferencer
• Kongresser
• • Seminarer
Messer og udstillinger
Andre erhvervsturister

Ferieturister
Ferie
Weekend
Kurrejser
Deltager i eller oplever begivenheder (sport,
kultur)
Endagsturister

Andre turister
Besøge venner og bekendte
Uddannelse
Speciallægebesøg mv.

Ikke-turister
Rejse på grund af erhverv

Pendlere
Besætning på skibe og fly
Soldater på manøvre
Nomader

Andre årsager
Institutionsophold
Flytning til ny bopæl
Flygtninge

Kilde: World Tourism Organization.

De mange kræfter, der bruges på at finde definitioner, giver indtryk af et fag, der søger sin
identitet. Det er dog ikke den fulde sandhed. For det første er det altid nyttigt at vide, hvad
der tales om. I tilfælde af konflikt kan begrebsvalget ligefrem blive juridisk bindende.

                                                       
7 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
8 Når betegnelserne turister og turisme bruges i denne bog, omhandler det både ferie- og erhvervsturisme med

mindre andet er nævnt, men hovedvægten er lagt på ferieturisme. I kapitel 2 er et særligt afsnit om erhvervstu-
risme.
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Dernæst er det i beskrivelser af turisme - og ikke mindst ved beregninger af de økonomi-
ske effekter -  væsentligt at kunne opgøre antallet af turister. Dette er for mange typer
turister svært eller ligefrem umuligt. Derfor vil mange opgørelser være afgrænset af de
statistiske muligheder for at tælle antallet af turister.

En af årsagerne til, at det er så svært at finde en definition, som alle er tilfredse med, er, at
den både skal beskrive et kulturelt fænomen og samtidig være præcis nok til at danne
grundlag for økonomiske og statistiske beregninger. Det er indtrykket, at denne kombina-
tion er umulig. Den er tillige urimelig, fordi vinderen bliver den kontante definition, som
kan bruges til beregninger - og den er for unuanceret til at karakterisere turismen som
fænomen. Turismen lever derfor nok bedst med flere opfattelser af, hvad turisme i detaljer
drejer sig om.

1.4. Optælling af turisme
Figur 4. Turistkategorier

Kategori 1:
Danske og udenlandske turister,
som overnatter på:

•  hoteller
•  feriecentre
•  godkendte campingpladser
•  lejede feriehuse
•  vandrerhjem
•  lystbåde

Kategori 2:
Udenlandske endagsturister
Udenlandske familie- og vennebesøg
Danskere i eget eller lånt feriebolig

Kategori 3:
Landboturisme/bondegårdsferie
Danske familie/vennebesøg

Kategori 4:
Udenlandske turisters køb af fly-
og færgebilletter til og fra  Danmark
i en dansk transportvirksomhed

Kategori 5:
Overnatninger ved:

•  ikke-godkendte campingpladser
•  hoteller/kroer mv. under 10 gæstesenge
•  privat feriehusudlejning
•  privat værelsesudlejning
•  autocampere udenfor campingpladser
•  teltpladser og naturlejrpladser
•  højskoleferie, kurophold
•  bytte-hus-ferie
•  festivalovernatninger, ølejr mv.

Kategori 6:
Danske endagsturister

Kilde: Madsen, Søren Hull, 1993.

Optælling af turister og ikke mindst beregninger af turismens afledte virkninger, drejer sig
så godt som altid om turismen i det pågældende land eller region. Udlandsturismen fylder
meget mindre i opgørelserne. Det skyldes dels, at de økonomiske virkninger af udlandstu-
rismen er langt sværere at opgøre, dels at denne del af turismen øjensynlig ikke har sam-
me politiske interesse, som turismen i eget land, hvor beregningerne skal belyse den øko-
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nomiske effekt af turismen. Betragtes udlandsturisme som alternativ til indenlandsturisme
er denne betragtningsmåde imidlertid forkert, fordi udlandsturisme da betyder, at den
økonomiske effekt af befolkningens rejser viser sig i andre lande, dvs. det er en effekt, som
hjemlandet går glip af. Denne begrænsning gælder også i dette afsnit, hvor der kun er set
på de økonomiske virkninger i hjemlandet.

For at opgøre antallet af turister og opgøre den økonomiske aktivitet, er det nødvendigt
med en meget præcis afgrænsning. Til det formål har Søren Hull Madsen inddelt turister-
ne i kategorier efter de praktiske muligheder for at tælle dem.9 Det understreges, at denne
opdeling, der er ulogisk i sin opbygning, alene har til formål at afgrænse  grupper af turi-
ster, der er lette at tælle og andre grupper, hvor det er vanskeligere at finde tal. Formålet
er at finde en praktisk definition, dvs. en afgrænsning, hvor det er muligt at opgøre turis-
mens omfang. Det bemærkes endvidere, at de forskellige grupper ikke er additive. Katego-
ri 4 - udenlandske turister, der køber færge- eller flybillet - omfatter således en stor del af
de udenlandske turister, som er omfattet af andre kategorier. Men antallet af billetter giver
en optællingsmulighed, og derfor er det til dette formål nyttigt at have denne kategori
med. Opdelingen omfatter som nævnt kun turisme i Danmark.

Antallet af turister i kategori 1 opgøres løbende ved indberetninger til Danmarks Statistik.
For alle de andre kategorier er oplysninger om antal baseret på skøn.

Figur 5. Forskellige opgørelser af turismebeskæftigelse 1991

1.000 beskæftigede

Institut for grænseregionsforskning (1) 63,4
Danmarks Turistråd (2) 94,4
Bornholms Forskningscenter (3) 54,1
WTTC (4) 290,0
Kilder: 1. Jensen, Susanne, 1993.
           2. Danmarks Turistråd, 1992.
           3. Rafn, Thomas, 1995. Opgørelsesår 1994.
           4. Hansen, Christian og Susanne Jensen, 1996, 2, side 283-302.

Afgrænsningen er bestemt ikke uden betydning. Figur 5 viser, at der er kolossale forskelle
på turismens beskæftigelseseffekt alt afhængig af beregningsmåde og afgrænsning. Susan-
ne Jensen har opgjort den samlede turistbeskæftigelse til 63.400. Det er sket ved at bereg-
ne den beskæftigelse, der er genereret af kategorierne 1 og 2. Samtidig med at Susanne
Jensen gennemførte sin analyse, lavede Danmarks Turistråd en helt tilsvarende og nåede
til en beskæftigelse på 94.400 personer. Det gav anledning til en del diskussion, som i
virkeligheden kun havde med afgrænsningen at gøre, idet Danmarks Turistråd også havde
medregnet den beskæftigelse, der er forårsaget af kategori 3 og 4, der omfatter nogle for-
mer for turisme, som er meget svære at opgøre. Et specielt problem udgør transport til og
fra destinationen. Det er åbenbart, at en stor eller snarere overvejende del af de beskæfti-

                                                       
9 Madsen, Søren Hull, 1993.
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gede på færger, i flyselskaber og i lufthavne og færgehavne kan regnes for turismebeskæf-
tigelse. Men den er kun regnet med i få opgørelser. Årsagen er bl.a., at fly- og færgesel-
skaber kan være indregistreret i andre lande end destinationslandet og en del af de be-
skæftigede er udlændinge, der hverken bor i destinationslandet eller afrejsenationen. Det
forhold gør det vanskeligt at indregne transport i den nationalt genererede turismebeskæf-
tigelse.

Thomas Rafn når frem til et endnu lavere tal, nemlig 54.000.10 Det skyldes først og frem-
mest, at han regner i årsværker, hvor Susanne Jensen regner i ansatte, men beregnings-
måden har også betydning. Antallet af turistbeskæftigede findes ved at regne baglæns -
ved at beregne hvor mange job, der skabes af turisternes forbrug. Opgørelsen af antal be-
skæftigede afhænger således både af afgrænsning og af beregningsmåde.11

WTTC’s skøn på 290.000 beskæftigede er helt eksorbitant sammenlignet med de tre dan-
ske opgørelser. Det skyldes først og fremmest afgrænsningen, idet WTTC medregner alle
udgifter før, under og efter rejsen, og såvel investeringer som forbrug. Det betyder, at
fabrikation af campingvogne, fremkaldelse af film og meget andet henregnes til turismen.
Om det er rimeligt skal ikke diskuteres her. Men en overvejende del af denne beskæftigel-
se falder ikke i destinationslandet. Det er således givet, at turismen i Danmark ikke skaber
en beskæftigelse af så stort omfang. WTTC’s beregningsmåde er i øvrigt også forskellig
fra de danske, idet der er benyttet en input-output tabel for Tyskland til beregning af dan-
ske forhold og ikke den danske tabel, som de andre forfattere har benyttet. Dette eksempel
viser, at turisme i tal nødvendigvis må blive til noget andet end den ideale definition, der
er forsøgt i det følgende:

Her er alle, der rejser udenfor hjemegnen (undtagen bolig-arbejdsstedsrejsende) betragtet
som turister. Med dette udgangspunkt kan  turisme som kulturelt fænomen defineres som
De aktiviteter, der forårsages af, at folk tager midlertidigt ophold uden for deres hjemsted
uanset formål dog undtagen bolig-arbejdsstedsrejser.12

Dette definerer turismen ud fra efterspørgslen. Betragtes turismen som et erhverv, støder
man ind i den vanskelighed, at brancher defineres ud fra de varer og tjenester, de produce-
rer og ikke fra efterspørgslen. Med dette udgangspunkt har Stephen Smith omsat aktivite-
terne til erhverv med følgende definition:13 Turisme er summen af al forretningsvirksom-
hed, der leverer varer og tjenester som service til forretnings-, fornøjelses- og fritidsakti-
viteter, som foregår udenfor hjemstedet.

Diskussionerne om definitioner kompliceres også af, at begreberne rejser og turisme blan-
des sammen. I den engelsksprogede litteratur tales ofte om Travel og Tourism, som om det
er det samme. Ser man på definitionen, er det også i vid udstrækning sandt, fordi en per-

                                                       
10 Rafn, Thomas, 1996.
11 Dette emne er taget op i kapitel 7.
12 Smith, Stephen L.J., 1988, p. 182.
13 Op.cit.
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son, der rejser internationalt, pr. definition er turist (med mindre han tilhører en af de få
grupper ikke-turister i figur 3). For så vidt angår indenlandsrejser, er rejser dog ikke altid
turisme, fordi pendlinger her udgør en stor del af aktiviteten.

1.5. Turismesystemet
Turismesystemet beskrives ofte som bestående af 3 hovedelementer:14 Turister, geografi
og turisterhvervet.  Denne opdeling er brugt meget lidt i det følgende, fordi der er et så tæt
samspil mellem de tre elementer, at det ikke give mening at behandle dem hver for sig.
Systemets geografi opdeles yderligere i afrejseområde, transitområde og destination, hvor
destinationen er det område eller sted, som er rejsens mål  (figur 6).

Figur 6. Det geografiske turismesystem

Afrejse
region Transit region

Destination
region

Kilde: Leipers, N., 1990.

Når der tales om turisme er det ofte uklart, hvor den foregår og hvem den omfatter. Derfor
har turismen fået betegnelser, der præciserer afrejse- og ankomstland:

Indenlandsturisme Turister i eget land
Udlandsturisme Turister til udlandet
Udenlandsk turisme Udlændinges turistrejser til landet
Samlet turisme Al turismeaktivitet i landet (eller i det beskrevne område), dvs. indenlandstu-

risme + udenlandsk turisme

Ved beskrivelser af, hvad der er turisterhverv, skelnes der mellem to hovedgrupper: Den
ene gruppe er de erhverv, der klart er turistorienterede. Den anden gruppe er de virksom-
heder, der både betjener turister og fastboende. I figur 7 er givet en oversigt over systemet
- og der skal ikke stor fantasi til at føje flere grupper til:

                                                       
14 Fussing, Christjan, 1994.
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Figur 7. Turisterhvervet - leverandører af:

Kerneydelser Private periferiydelser Offentlige periferiydelser

Arrangement Rejseforsikring Staten
Rejsebureau Erhvervsmin.turistafd.

Reklamebureauer Danmarks Turistråd
Transport Uddeling af reklamer Uddannelse
Transportselskab (fly-, jernbane-,
færgeselskab

Trykning af reklamer Lufthavne, statshavne

  Biludlejer Turisttidsskrifter
Paskontorer

Overnatning
Hoteller, moteller, pensioner

Privat finansieret og organiseret undervis-
ning i turisme

Toldkontorer

Feriecentre Politi
Ferieboliger Private havne, marinaer og flyvepladser
Campingpladser, vandrerhjem Amt og kommune
Udlejning af sommerhuse Valutahandel Turist- og informati-

onskontorer
Sundhedsvæsen

Bespisning Butikker Vand- og kloakforsyning
Naturpleje

Restauranter, cafeterier
Barer, pølsevogne Private turistorganisationer
Fastfoodbutikker

Attraktioner
Landskaber, parker
Museer, zoologiske haver mv.
Bymiljøer, bygninger
Forlystelsesparker

 Kilde: Opstillet på grundlag af Gilbert (1990).

Denne tabel viser en mangfoldighed af aktører. Turisterhvervet er i sandhed ikke én bran-
che. Som erhverv er det et fænomen, der afspejler et væld af erhvervsaktiviteter. Tabellen
viser også, at det er umuligt entydigt at afgrænse den økonomiske aktivitet, som kan hen-
føres til turisme.
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2. Rejseoplevelser som forbrug

2.1. Efterspørgslen efter rejseoplevelser
Fritid kan tilbringes hjemme eller ude. Ferieturisme handler om folks fritidsaktiviteter
uden for det område, hvor de bor og rejsen dertil.

Turismens fænomen er bl.a. et marked for rejseoplevelser. Rejser købes og sælges som et
hvert andet forbrugsgode. Dette kapitel handler om efterspørgsel - efterspørgslen efter
rejseoplevelser - med særlig vægt på ferierejser.

Der er især to grunde til, at turismeforskere og markedsanalytikere interesserer sig stærkt
for efterspørgslen efter rejser: Den ene er en almen sociologisk interesse i at studere folks
adfærd ved valg af ferieform. Den anden er den klare kommercielle interesse, der er i at
finde ud af hvilke personer, der vælger bestemte rejseformer.

Ved køb af en ferierejse må forbrugeren, som ved andre produkter vurdere pris, kvalitet og
mængde. Men på nogle punkter adskiller produktet sig fra håndgribelige goder i samme
prisniveau: For det første er der tale om en serviceydelse. Det er et flygtigt gode, som ny-
des i et kort tidsrum. For det andet ofres der tid på en ferie. Forbrugeren skal altså ikke
blot prioritere udgifter, men også anvendelsen af sin fritid. For det tredje er forbrugeren,
turisten, med sin person aktivt engageret i oplevelsen. Derved bliver personlig sikkerhed
og velvære en del af produktet. Endelig er for det fjerde geografi en del af oplevelsen, ved
at turisten befinder sig på afstand af de vante omgivelser. Den nærmeste sammenligning
er anden form for forbrug af fritid som sport, gåture og teaterbesøg. Også her indebærer
produktet oplevelser med forbrug af fritid og i visse tilfælde også udgifter af samme stør-
relsesorden - f.eks. golf og sejlads.

Efterspørgslen efter rejser er fundamentalt betinget af tre forhold: Mulighed, vilje og evne.
Folk skal have mulighed for at gennemføre den pågældende rejse, de skal have så stor lyst,
at de agter at gennemføre den, og de skal have råd og tid. Mulighed, motiver og moneter.
Disse 3 elementer beskrives i det følgende.

2.2. Turistproduktet udvikles
Den første forudsætning for en rejse er, at den er mulig. At den kan gennemføres.

Før 1990 kunne turister ikke besøge Kaliningrad. Der var adgang forbudt. Der har i 500 år
været adgang til Amerika. Men indtil ca. 1960 har besvær, tid og pris i praksis udelukket
denne verden som rejsemål for europæere.
Det er i princippet muligt at rejse som turist i det nordlige Sibirien. Men udgifterne, be-
sværet, usikkerheden og tidsforbruget danner en barriere, som stadig stiller denne oplevel-
se udenfor rækkevidde for langt de fleste. Dette turistprodukt er endnu ikke udviklet. Man
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kan kun med besvær komme til seværdighederne, der er ingen hoteller og heller ikke læ-
ger, politibetjente og restauranter. Det er et rejsemål, der er forbeholdt opdagelsesrejsende.

Ved at følge turismens historie fås en spændende beskrivelse af de barrierer, der skulle
nedbrydes, før ferierejser blev hver mands mulighed.15

For det første skal der være adgang til rejsemålet. Der er lande og områder, hvor fremme-
de ikke må komme. Der er lande, som forhindrer dets indbyggere i at rejse udenlands og i
nogle tilfælde også indenlands. Der er og har været lande, hvor indbyggerne ikke kan købe
fremmed valuta og derved i praksis er forhindret i at rejse. Med efterkrigstidens valutare-
striktioner var det indtil 1950’erne en stærkt begrænsende faktor for vesteuropæere.

For det andet kræver rejser transport. Først med jernbanerne og dampskibene blev fe-
rierejser en mulighed for andre end rige rejselystne med god tid. Det blev en selvforstær-
kende proces. Større efterspørgsel gav grundlag for flere, billigere og mere komfortable
linier og ruter. Senere er der kommet veje og biler og efter krigen flyveruter og ikke
mindst charterrejser til overkommelig pris.

For det tredje kræver rejser organisation. Det første rejsebureau opstod i 1841, da Thomas
Cook chartrede et tog til en grupperejse fra Leicester til Loughborough. Det næste skridt i
udviklingen var fremstilling af rejsebrochurer. Uden information havde kunderne svært
ved at vælge. Med tiden er der udviklet et velorganiseret system, der gør det bekvemt for
alle at orientere sig om og foretage ferierejser til mål, der for få år siden lå langt fra det
opnåelige.

For det fjerde forudsætter rejser, at destinationerne udvikles. Oprindelig lå hotellerne på
landevejene til overnatning for transitrejsende. I dag ligger de i ferieområderne beregnet
til ophold i en eller flere uger. Til udvikling af destinationer hører også infrastruktur,
adgang til attraktioner, sikkerhed mv.

For det femte er ferie en nødvendig forudsætning for at rejse. Det har sådan set ikke noget
med turistproduktet at gøre. Men for at produktet kan blive udviklet, må der være en efter-
spørgsel, og det forudsætter, at folk faktisk har ferie. Først op i dette århundrede fik arbej-
dere og funktionærer i Europa lovbestemt ferie. I Danmark skete det med ferieloven fra
1938, der i 1939 gav 9 dages ferie og fra 1940 12 dage svarende til 1 dag pr. måned. I dag
betragtes retten til at holde fri og til at rejse som en fundamental menneskeret, der er om-
fattet af Helsingfors-aftalen fra 1975.16

Turismens historie fylder en del i turismelitteraturen. Det er fortællingen om rige, der
rejser udenlands startende med de rige grækere og romere, en lang pause i middelalderen
og en genopblussen af rejselivet i renæssancen. Den store dannelsesrejse var i 1600 og

                                                       
15 Om turismens historie se f.eks. Steinecke, A., 1993.
16 Joppe, Marion, 1994.
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1700-tallet den største oplevelse for nogle udvalgte velhavere. Disse oplevelser er videre-
givet gennem dagbøger og rejseskildringer. I 1800-tallet begynder nogle få at holde ferie
ved vandet, enkelte tilmed i eget sommerhus. I dette århundrede blev det også mondænt og
måske også helsebringende at tage på kurrejse. I de sidste 30 - 40 år har turismen udviklet
sig eksplosivt - og rummer nu også almindelige mennesker.

Den fremstilling rummer imidlertid ikke den fulde fortælling, der fokuserer meget på
udenlandsrejser og undervurderer, at også folk af jævnere herkomst i kortere perioder og
under primitive forhold har holdt ferie i eget land.17 De har bare ikke efterladt rejsebreve,
men oplevelsen kan have været lige så stor. Det gælder f.eks. de mange børn, der har holdt
ferie hos deres bedsteforældre.

2.3. Oplevelser og omkostninger

2.3.1. Den individuelle rejsekalkule
Når folk frivilligt drager på rejse og tilmed betaler for det, er det selvfølgelig, fordi de
synes, det er pengene værd. Den vare, de køber, skal mindst modsvare omkostningerne.
Og den købte vare er oplevelse. Der er her set bort fra erhvervsturisme, selv om problem-
stillingen meget ligner. Her skal udbyttet af rejsen også modsvare omkostningerne. Dette
regnestykke er taget op i afsnit 2.7.

En vellykket rejse forudsætter altså at

Oplevelse ≥ Omkostninger

dvs. at oplevelsen er større end eller lig omkostningerne. Det er også klart, at med stigende
omkostninger forventes en større oplevelse. Oplevelserne er rejsens benefits og hvis det
hæderligt var muligt at omregne disse benefits til kroner ville oplevelsesoverskuddet være

Oplevelsesoverskud = Oplevelse - Omkostninger

Når en rejse besluttes, er det klart, at der forventes et overskud. Det kan betragtes som
budgetsituationen. Det er vurderingen når rejsen planlægges. Når rejsen er overstået er det
ikke sikkert, at regnestykket passer. En positiv rejse forudsætter at

Oplevelse ≥ Forventning

Forventningen er den budgetterede oplevelse. Den er på den ene side påvirket af fe-
riesælgerens lovprisninger og på den anden side af det moderne menneskes rationelle
skepsis overfor reklame. At denne skepsis eksisterer kan aflæses af den kendsgerning, at

                                                       
17 Towner, John, 1995.
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folk ved valg af ferierejse lægger mere vægt på egne erfaringer og troværdige bekendtes
udtalelser end på glittede reklamer. Er den faktiske oplevelse større end forventningen, er
der tale om vellykket tur. Er oplevelsen mindre, kan den dog stadig blive betragtet som
god, nemlig når turisten synes, at oplevelsen trods alt har været større end omkostninger-
ne. Men der ligger næsten pr. definition en portion skuffelse, når oplevelsen ikke svarer til
forventningerne. Når regnskabet afviger negativt fra budgettet. Disse banale sammenhæn-
ge har ikke altid været indlysende for den rejsebranche, der har brug for at kende dem.
Hvis de lover et produkt, som får kunderne til at tro, det er bedre, end det faktisk er, så
sender de skuffede turister hjem til skade for dem selv. Derfor er det bedre, at være helt
nøgtern og absolut ærlig ved præsentationen af rejsen. Spies har haft mange tilfredse gæ-
ster, der har boet på et usselt hotelværelse. Det har de været, fordi værelset viste sig at
være bedre end den elendighed, der var stillet i udsigt.

2.3.2. Omkostninger
Omkostningerne ved en rejse er ulige lettere at gøre op end benefits. Men en præcis opgø-
relse kan næppe gøres, hvilket fremgår af det følgende, hvor de er opdelt i direkte og indi-
rekte omkostninger:

De direkte omkostninger ved en rejse  relateres direkte til rejsen og vil være sparet, hvis
turisten bliver hjemme. Det er omkostninger til transport, dvs. fly-, færge- og busbilletter
samt omkostninger ved at køre i egen eller lejet bil. Dernæst overnatning og endelig diver-
se andre omkostninger som f.eks. forsikring, salær til rejsebureau og telefon.

Som direkte omkostninger medregnes normalt også omkostninger, som den rejsende må-
ske alligevel ville have, men som er relateret til ferieturen: Det gælder bespisning. Det er
en udgift, turisten ville have under alle omstændigheder, men den er normalt højere under
en ferie, fordi der spises ude og det gøres til en del af oplevelsen at spise bedre end i hver-
dagen. Der er entrebetalinger til museer, forlystelsesparker mv. Også denne udgift har
direkte med ferien at gøre. Men alternativet kan være en hjemmeferie, der bruges til be-
talte oplevelser. Også shopping er en sædvanlig ferieaktivitet. Men udgiften tæller ikke
med i rejseregnskabet, hvis der købes ting, der alligevel ville blive købt. Der kan tilmed
være tale om en besparelse, når der købes tøj, drikkevarer og andet i et lavprisland eller i
tax-free shops.

Endelig er der indirekte omkostninger i form af turistens tidsforbrug. Alternativet kan
være at holde ferie et andet sted evt. hjemme, at arbejde eller at lave hjemmearbejde med
at ordne have, hus og bil. Ikke mindst for selvstændige, som direkte kan måle, hvad det
koster, når de ikke selv passer forretningen, kan det føles som en betydelig omkostning.

2.3.3. Kerne- og periferioplevelser
Benefits er vel i virkeligheden umulige at opgøre. Det eneste, der kan siges med sikkerhed,
er, at benefits overstiger omkostningerne, når turisten vurderer, at turen har været pengene
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værd. I stedet kan man se på, hvad det er for benefits, der er tale om - hvilke oplevelser,
der indgår i kalkulen: Det centrale i turistproduktet er selve ferierejsen og her især ophol-
det på destinationen. Dette er kerneoplevelsen. Men den samlede oplevelse omfatter også
en række periferioplevelser. Det ses f.eks. ved at betragte ferierejsen som en kæde af
handlinger:

Ønsket om en rejse opstår


Undersøgelser. Indsamling af information


Beslutning


Planlægning


Ferierejsen


Evaluering.

Udover rejsen består oplevelsen således også af en optakt og den slutter først, når de sidste
fotografier er gemt. Der er forventningens glæde og (i nogle tilfælde) et smukt minde.

2.4. Motiver

2.4.1. Hovedmotiver
Motiverne til at rejse, er analyseret af psykologer, sociologer, antropologer, økonomer og
andre faggrupper. Dette er et centralt emne i turismeforskningen, især fordi det er så be-
tydningsfuldt for markedsføringen. Her er det ferieturisme, der betragtes - ikke erhvervstu-
risme.
De resultater, antagelser og teorier de når frem til - eller måske mest fremstillingen af dem
- afhænger tydeligt af indfaldsvinklen. Den følgende fremstilling er derfor bestemt ikke
den eneste rimelige inddeling: Den er  hentet fra David Gilbert, som opererer med 4 basi-
selementer:18

1. Personligt motiv. Den initiativkraft, der får turisten til at beslutte at holde ferie.
2. Filtre. Hvad der kan få ham til at lade være alligevel.
3. Påvirkning. Udefra kommende impulser, der fremmer eller svækker ønsket.
4. Rolle. Familieforhold og lignende, der spiller ind i afgørelsen.

                                                       
18 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993, side 20.
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2.4.2. Personligt motiv
Det personlige motiv for enhver, der rejser på ferie er forandring. Det kan være både push
og pull. Ønsket om at komme væk fra den daglige rutine og trangen til at opleve noget
nyt.
Den oplevelse, der søges kan være afslapning eller aktivitet. Det første mål opnås med en
ferie, hvor solen, vandet og værtshusene nydes i et afslappet tempo. Det er kontrasten til et
hårdt stresset liv i hverdagen. De, der søger aktivitet, kan ikke kategoriseres lige så nemt,
fordi det er en mangfoldighed af forskellige aktiviteter, der søges. Nogle rejser for at dyrke
sport, andre for at opleve natur og atter andre for at spadsere i byer og se museer.

Der er på det punkt sket et skift i de sidste 10-20 år. Fra at søge afslapning er det nu mere
og mere den aktive ferie, der lokker. Tilmed bliver ønskerne om aktiv ferie stadig mere
varierede - ønsker som turistbranchen til fulde forstår at opfylde.

Denne forandring forklares af Erhvervsfremme Styrelsen som et resultat af  ændring i
vores livsform. De pakkede ferieture til sydens badestrande under beskyttede forhold og til
overkommelig pris er et produkt, der er syet til lønarbejderen i 60’erne.19 Det var en tryg
afvekslende kontrast til det ensformige uselvstændige fabriksarbejde, som endnu var do-
minerende den gang. Ikke blot er denne lønmodtagergruppe faldet i antal. Der stilles i dag
større krav om selvstændighed i alle jobs - og dette ansvar for egen tilværelse giver også
mod og lyst til aktive oplevelser i ferien. Denne forklaring på forandringen er dog næppe
den eneste og måske heller ikke den væsentligste årsag til udviklingen. Et vigtigt forhold
er, at mange har rejst før og dermed har mere mod til at klare sig selv. Dertil kommer
bedre sprogkundskaber, større viden om forholdene i andre lande, større tryghed mv.

Mange forfattere har som nævnt systematiseret folks motiver til at rejse. En ofte citeret
forfatter er Krippendorf, der har inddelt motiverne i 8 overskrifter (figur 8):20

Figur 8. Krippendorfs beskrivelse af rejsemotiver

1. Rejser genskaber fysisk psykisk velvære. Opladning af batterier. Frisk, når man kommer hjem.

2. Kompensation for det der savnes i det daglige. En ventil. Væk fra dagens skuffelser og nederlag.

3. Flugt fra hverdagens fængsel.

4. Kommunikation. Især med ligestillede, men også med andre folk.

5. Udvide horisonten, lære.

6. Frihed og selvbestemmelse. Gøre hvad man vil. Væk fra arbejdet og fra hjemmet.

7. Selvrealisering. Lejlighed til at tænke over tilværelsen.

8. Rejse er lykke. Tid til egoisme. Give og ikke modtage ordrer.

                                                       
19 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
20 Krippendorf, Jost, 1989.
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Næsten alle Krippendorfs udsagn har forandring i forhold til den daglige situation som
væsentligt motiv. Tilmed formuleret så der ikke er tvivl om, at det er en sur hverdag, der
kræver momentan afveksling. Det handler meget om flugtmotivet. Et par af udsagnene
drejer sig dog om personlig udvikling.

Dertil føjer han motivet Keep up with the Johnsons. At der er prestige i at rejse og der ses
ned på dem, som ikke gør det.

Da det er så vigtigt at afsløre turisternes motiver, findes der naturligvis en del analyser af
forventninger og oplevelser. Hvor folk er spurgt før og efter ferien. En sådan motivanalyse
har Danmarks Turistråd gennemført for 1992. Jens Tonboe har bearbejdet resultaterne og
sammenholdt motiver med faktisk handling:

Figur 9. Danske turisters ønsker og aktiviteter for hovedferien i 1992

Hvad danske turister
fandt vigtigst for planlægningen af ferien
(Ferieturister i DK og udlandet)

Hvad de danske turister
faktisk gjorde i ferien
(Ferieturister i DK og udlandet)

At få mere tid til hinanden 78 % Selvarrangerede udflugter 78 %
At kunne gøre som man vil 76 % Gå lange ture 78 %
At komme væk fra hverdagen 72 % Vindueskikke/slentre/shoppe 73 %
At opleve naturen 69 % Se naturattraktioner/seværdigheder 69 %
At opleve andre lande 51 % Spise ude på restauration eller café 51 %
At have det sjovt/underholdning 33 % Solbadning 53 %
At møde lokalbefolkningen 29 % Se kulturelle/historiske attraktioner 51 %
At slappe af 26 % Masser af søvn/hvile sig 44 %
At se noget kulturelt/lære nyt 26 % Forlystelsesparker(Tivoli/Lego) 17 %
Kilde: Tonboe, Jens, 1994-95

Det er her tydeligt, at afslapning er et stærkt motiv i planlægningen, mens kultur og akti-
vitet rent faktisk har præget ferien, når tidsforbruget bagefter gøres op.

Konklusionen er ikke nødvendigvis, at turisternes planlægning og handlinger ikke hænger
sammen. Sammenligningen viser snarere noget om svagheden i de spørgeanalyser, som er
helt centrale i analyser af turisters adfærd: Turisten spørges om, hvad han vil lave i ferien
og han svarer, at han vil slappe af. Bagefter siger han, at han har været aktiv. Deri kan
ligge, at han betragter vandreture som afslapning. Men det kan også betyde, at han ikke
fortæller om  al den tid, der er brugt ved stranden og havebordet.

Sammenlignes Danmarks Turistråds rejseanalyser fra 1987 til 1992, er angivelserne af,
hvad danskerne har foretaget sig i ferien ret uændret på de fleste punkter.21 Dog er der en
klar tendens til at interessen for natur og kultur vokser, ligesom  selvarrangerede aktivite-
ter såsom udflugter får stadig større vægt.

                                                       
21 Danmarks Turistråd, 1993.
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2.4.3. Filtre
Pris og indkomst danner selvfølgelige grænser for folks ferieaktivitet. Det emne tages op i
2.8.

Men der er også andre: Rejser koster tid. Prisen for en rejse er både tid og pris. Turisten er
bundet af både et økonomi- og et tidsbudget.

Sikkerhed spiller også en betydelig rolle. I 1980’erne var Jugoslavien en af turisternes
foretrukne destinationer. I dag er der af gode grunde kun meget få. Mindre farlige om-
stændigheder end krig i destinationsområdet kan også holde folk hjemme. De amerikanske
turister holdt sig således væk fra Europa i 1986 efter Tjernobylkatastrofen. Og under Golf-
krigen oplevedes en verdensomspændende nedgang i turismen. Ét mord på en turist i
Florida var nok til, at antallet af europæiske gæster prompte faldt.

At sikkerhed har betydelig indflydelse på den individuelle rejseplanlægning, fremgår bl.a.
af en undersøgelse, som Mill refererer:22 Blandt 21 forhold, som har stor betydning for
planlægning af ferie, viser det sig, at sikkerhed for fysisk overlast er det højst prioriterede.
Sikkerhed drejer sig som nævnt især om personlig fysisk sikkerhed, dvs. sikkerhed mod
ulykker og kriminalitet. Sikkerhed gælder dog også finansiel sikkerhed - at udgifterne ikke
løber løbsk. Dertil kommer ønsket om sikkerhed, for at rejsen forløber efter planen, at flyet
letter, når det skal, at der er hotelværelse mv.

I de sidste eksempler er det dog mere tryghed end sikkerhed, der søges. Tryghed er derfor
også et væsentligt filter. Mange føler sig utrygge blandt fremmede, et fremmed sted og et
fremmed sprog. Jo større afstande er i rum og kultur, des mindre føles trygheden.

Endelig kan besvær med visum, immigrationskontrol, told og valutarestriktioner virke
som filtre for rejselysten.

2.4.4. Påvirkning
Der er folk, som år efter år tager samme sted hen på ferie, f.eks. i sommerhus. De har ikke
mange overvejelser om feriemål og ferieform.

Det har derimod de mennesker, som er i tvivl om sted og form - og om de overhovedet vil
rejse. For dem er ferievalget en stor beslutning. De søger information eller får den uopfor-
dret som reklamer eller personlig påvirkning.

Påvirkningen kan være generel og vil da dreje sig om selve det at holde ferie, om det skal
være i hjemlandet eller udlandet og om det skal være hotel-, camping- eller sommerhusfe-
rie. Denne form for påvirkning går meget på holdninger: Man bør rejse!, Alle har brug for

                                                       
22 Mill, Robert Christie, 1992, s. 50.
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at opleve noget, Vi kan ikke være bekendt overfor vores børn at blive hjemme, Når naboen
rejser, kan vi også og udsagn af denne karakter.

Den specielle påvirkning handler om rejseform og navnlig -sted. Her har destinationernes
image stor betydning. Hvilken fornemmelse den potentielle rejsende får af stedets attrakti-
oner og faciliteter. Er der autentiske oplevelser. Det, der her har størst betydning for valg
af ferie, er:  Egen erfaring, uafhængige informationskilder, dvs. anbefalinger og det mod-
satte fra folk, der har været på stedet, personlige informationskilder, dvs. oplysninger der
indhentes hos rejsebureauer o.l. samt kataloger og brochurer.

Egne og andres erfaringer har størst påvirkning. Det betyder, at den vigtigste brik i mar-
kedsføringen er tilfredse gæster. En brochure, der skaber uopfyldte forventninger, vil sen-
de skuffede turister hjem med et dårligt image af rejseselskab og destination i bagagen.

2.4.5. Rolle
Det fjerde basiselement i Gilberts gruppering er det enkelte menneskes placering i sam-
fundet. Dets rolle.

Det kan anskues typologisk: Der er typer, som kan lide at bade, at vandre, at se på kunst,
at drive den af osv. Et mere objektivt mål er socioøkonomiske faktorer, der har betydning
for valg af ferie. Det gælder f.eks. alder, uddannelse, indkomst og familieforhold og om
man bor på land eller i by.

Denne rolleplacering kan komprimeres i to grupper af sammenhængende faktorer,23 nem-
lig livsstil og livscyklus:
 
Med livsstil sigtes mod faktorer som indkomst, beskæftigelse, fritidsinteresser, uddannelse,
mobilitet mv.

Et menneskes livscyklus kan bl.a. opdeles efter feriemotivation i 5 grupper:

1. Barn. Børn holder ferie med forældrene og træffer ikke selv et valg. Nogle børn er på
feriekoloni eller spejderlejr i løbet af året.

2. Ung. Omkring 15 års alderen begynder unge at holde ferie for sig selv. De har en stor
rejseappetit, de har masser af tid og ingen penge. De holder lange billige ferier.

3. Gift. Unge gifte uden børn er rejseaktive og indstillet på at betale. Når børnene kom-
mer, bliver restriktionerne større. Det er knapt med tid og penge og dertil besværligt at
rejse langt med børn. Camping og sommerhus i eget land er foretrukne ferieformer.

4. Børnene er store. Ægtepar med børn, der klarer sig selv eller er flyttet hjemme- fra, har
midler og lyst til at rejse. Tiden er den begrænsende faktor.

                                                       
23 Cooper, Chris,  John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993, s. 33.
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5. Ældre. De, der i 60 års alderen har trukket sig tilbage fra arbejdslivet, er gerne aktive
rejsende. Deres begrænsning er penge. Senere kommer tillige immobilitet og ved tab af
ægtefælle utilpashed ved at rejse alene. Med den stadig lavere faktiske pensionsalder er
antallet af turister i denne gruppe voksende.

2.4.6. Rationel eller irrationel beslutning
Gilberts 4 basiselementer har afgørende betydning for beslutningen om ferie - men ikke
altafgørende. Hans system er bygget op om en rationel beslutningsproces startende med en
personlig motivation efterfulgt af undersøgelser og vurderinger, der sluttelig resulterer i et
valg. Litteraturen nævner flere gange, at ferievalget ikke altid er rationelt.24 Som irratio-
nelle motiver nævnes bl.a. at gøre som de andre. Når det observeres, at mange vælger en
bestemt ferieform, tages det som udtryk for, at den må være attraktiv. Et andet er snob, der
er det modsatte. Her vælges en ferieform, der kan demonstrere individualitet. Et tredje er
at vælge en dyr rejse ud fra den betragtning, at den sikkert er god. Der kan også være snob
i dette. Tilsvarende findes der turister, der ønsker at demonstrere, at de har valgt en eks-
trem billig ferie. Så kan det i øvrigt diskuteres, om disse demonstrations- og efterlig-
ningsmotiver er mere irrationelle end så mange andre.

2.5. Turistprofiler
Livsstilsbetragtninger er en form for typeinddeling af turister. Denne synsvinkel ligger
også til grund for Cohens klassifikation af turister, der er vist i figur 10.

Figur 10. Cohens klassifikation af turister

Den organiserede masseturist
Begrænset eventyrlyst. Søger tryghed ved at være i en
gruppe. Køber helst en pakkerejse, hvor alt er arrangeret
fra afrejse til hjemkomst. På destinationen guides han
rundt uden synderlig kontakt med lokalbefolkningen.

Institutionaliseret turisme

Den individuelle masseturist
Ønsker rejsen organiseret, men går gerne alene på opda-
gelse på destinationen

Organiseres af rejsebranchen

Den opdagelsesrejsende
Rejsen er individuelt arrangeret. Der ønskes dog komfor-
tabel overnatning og pålidelig transport, der holder tider-
ne.

Ikke-institutionaliseret

Udfordreren
Er uden forbindelse med turistbranchen. Ingen fast plan.
Lever med lokalbefolkningen på givne vilkår.

Individuelt rejsende med beskeden kontakt til
rejsebranchen

Kilde: Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993.

Turisterne kan også rubriceres efter, hvordan de opfører sig. Med dette udgangspunkt har
Krippendorf tegnet  nogle typiske turistprofiler:25

                                                       
24 Her refereret fra: Hattesen, Kim, 1994.
25 Krippendorf, Jost, 1989.
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• Den latterlige - typisk en fed, bleg turist med kamera på maven.
• Den naive - ham, der ikke kan finde vej og ikke kan sprog.
• Flokturisten - der er afhængig af gruppen og aldrig går egne veje.
• Den grimme turist  - ham, der ejer hele verden, er hoven og nedladende overfor lokal-

befolkningen.
• Den uciviliserede - destinationslandet, dets folk og kultur, rager ham en pind.
• Den rige - er ødsel og kræver betjening hele tiden.
• Den ødelæggende - ydmyger fattig lokalbefolkning ved dårlig behandling af den, ofte

seksuelt.
• Den forurenende - der smider sit affald, hvor det passer ham.
• Den alternative - der hele tiden søger nye veje.
 
Disse profiler er ikke venlige. Men det er også hans hensigt med disse lidet flatterende
figurer at advare mod turisme, som er til skade for lokalbefolkningen.

2.6. De, som ikke holder ferie
Endelig er der en stor del af befolkningen, som slet ikke holder ferie. Ud fra et sociologisk
og markedsanalytisk synspunkt er denne gruppe nok så interessant som de rejsende.

I Danmark drejer det sig om 33% af befolkningen over 15 år, som ikke gennemfører en
ferierejse på mindst 5 dage i løbet af et år. Danmarks Turistråd har undersøgt, hvad der
holder denne store gruppe hjemme og når til følgende forklaringer (figur 11.):26

Figur 11. Ikke-rejsendes motiver

Pct.
Økonomi  24
Helbred  19
Manglende tid  23
Andre årsager  37

I alt 103
Anm.: Summen er større end 100%, fordi det har været muligt at give flere svar.

Disse tal viser, at der altid vil være en del af befolkningen, som af en eller anden grund
ikke gennemfører en ferierejse på mindst 5 dage. Tabellen viser dog samtidig, at de ikke-
rejsendes andel af befolkningen ikke ligger fast. Den er formodentlig konjunktur- og kul-
turbestemt. En bedre privatøkonomi vil lokke flere ud på rejsemarkedet. Ændret holdning
til det at holde ferie kan bevæge tallet både op og ned.

                                                       
26 Danmarks Turistråd, 1993.
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2.7. Erhvervsturisme

2.7.1. Problemstilling
Erhvervsturisme kan underopdeles som vist i figur 12:

Figur 12. Erhvervsturisme

Møder
Incentive rejser (belønningsrejser)
Konferencer

• Konferencer
• Kongresser
• • Seminarer

Messer og udstillinger

Selv om motiverne ofte synes indlysende, er det også en problemstilling i erhvervsturis-
men at finde ud af, hvorfra og hvortil erhvervsbetonede rejser går. For markedsføringen af
erhvervsturismen er disse analyser helt afgørende.

De sidste tre grupper i figur 12 er nogenlunde veldefinerede, om end de kan være svære at
afgrænse. De primære forhold, der indgår i valget af rejsemål for incentive rejser og for
lokalisering af konferencer og messer er:27

1. Destinationen skal være attraktiv
2. Klimaet
3. Enestående seværdigheder
4. Prisniveau
5. Kultur
6. Politisk stabilitet
7. Befolkningens holdning til fremmede
8. Miljø.

Det er således alle forhold, der karakteriserer destinationen. Det skal være et sted, der er
værd at gæste. Det har meget lidt at gøre med rejsens forretningsmæssige karakter. Der er
for alle tre grupper et element af ferieturisme i valget af sted. Udover det primære formål
ønsker de besøgende oplevelser.

Incentive rejser er belønningsrejser til medarbejdere eller samarbejdspartnere. Her er for-
målet, at gæsterne skal have det rart og det skal på en eller anden måde kombineres med
noget fagligt for at få skattemyndighederne til at acceptere udflugten. Der er bureauer, som

                                                       
27 Saabye Simonsen, Peter,  1995 og 1996.
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er specialiseret i den slags rejser og markedsføringen sker typisk ved direkte bearbejdning
af virksomhederne f.eks. direct mail.

Konferencer, kongresser, seminarer og messer placeres helst på attraktive destinationer,
men det forudsættes tillige, at der er de fornødne faciliteter. Større kongresser kan således
kun gennemføres i byer, som rummer store konferencecentre bemandet med folk, som
professionelt kan løse opgaven. Også her er der rejse- og incomingbureuaer, som er spe-
cialiseret i markedsføringen på dette ret konkurrenceprægede område. På overordnet plan
forestår Danmarks Turistråd image-markedsføringen og markedsudviklingen.28

De rene forretningsmøder omtales imidlertid sjældent. Formodentlig ud fra den antagelse,
at valg af mødested ikke kan påvirkes. Dette er årsagen til, at dette emne, der bestemt ikke
er en niche, betragtes særskilt i det følgende:

2.7.2. Forretningsmøder
Her betragtes møder mellem to eller flere, der har arbejdsplads i hver sin egn, og hvor
mødet finder sted som led i de deltagendes erhverv. Hvor mødet finder sted, afhænger så
vidt ses af tre forhold: kutymer, økonomi og behagelighed.

Kutymer: Der er tradition for, at køber og sælger første gang mødes hos køber. Det er
sælgeren, der skal være aktiv. Det er ham, der må gøre en indsats for at afsætte sine pro-
dukter. Derfor må han opsøge køber. Dette er billedet fra Matador af den gammeldags
rejsende repræsentant. Billedet gælder stadig, men repræsentanten rejser og bor mere
bekvemt. Det næste eller de næste møder mellem køber og sælger behøver imidlertid ikke
at være hos køber. Drejer det sig om en omfattende handel, er det sædvanligt, at køber vil
se sælgers virksomhed for at studere produktet, dets fremstilling og i det hele taget se
leverandørvirksomheden an. Møder kan også finde sted et tredje sted, og hvis det vælges
efter behagelighed, kan det betragtes som en form for incentive.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at sælger og køber mødes første gang hos køber. En væ-
sentlig undtagelse er salg på messer eller gennem salgsudstillinger. Endelig er der tilfæl-
de, hvor mødet finder sted hos sælger af diskretionsgrunde, eller fordi produktet er så
godt, at sælger ikke behøver at opsøge sine kunder, eller fordi det er så svært at visualise-
re, at et besøg er nødvendigt.

Økonomi: Der er også en klar økonomisk begrundelse for, at første møde finder sted hos
køber: Når køber vil ofre tid på at høre på sælger, er det udover høflighed, fordi han skøn-
ner, at der med en vis sandsynlighed kan indgås en fordelagtig forretning. Nøjagtig det
samme gælder sælger, og sandsynligheden for et heldigt udfald er den samme for begge.
Hvem der tjener mest, kan ikke siges på forhånd. Men sælgers omkostninger pr. besøg er
normalt mindre, end det vil være for køber at besøge sælger, fordi sælgeren kan besøge

                                                       
28 Op.cit.
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flere kunder under samme tur. De efterfølgende møder, eller professionelle møder, der slet
ikke handler om køb og salg, vil ved en økonomisk vurdering finde sted, hvor de samlede
nettobenefits er størst, idet nettobenefits består af indtjening som følge af mødet fratrukket
omkostningerne. Til illustration betragtes i det følgende et møde mellem to personer A og
C. Valget står mellem at mødes hos A eller hos C.  Rejse og ophold ved besøg hos den
anden part indebærer følgende omkostninger:

TR = Transportomkostninger
O   = Opholdsudgifter (overnatning, bespisning mv.)29

T    = Tidsomkostninger (transporttid, mødetid, brug af fritid)30

Betegnes nettobenefit for begge parter tilsammen med NB og benefits for A og C med  BA

og BC vil nettobenefits være

NB = BA + BC - TRA  - TRC - OA - OC -TA - TC

idet fodtegnene angiver henholdsvis A’s og C’s udgifter og benefits. Problemet er derved
tilsyneladende reduceret til en simpel ligning, hvor det drejer sig om at maksimere netto-
benefits. Da benefits er svære at beregne og under alle omstændigheder behæftet med stor
usikkerhed er opgaven i praksis reduceret til at minimere omkostningerne, dvs. minimere
U, hvor

U = TRA  + TRC + OA + OC +TA + TC

Finder mødet sted hos A, vil TRA=0, OA=0 og TA vil være mindre end hvis mødet finder
sted hos C. Valget af sted er således afhængig af hver af de to personers tidsomkostninger,
rejseomkostningerne (der normalt vil være de samme) og opholdsudgifterne det ene og det
andet sted. Denne kalkule er relevant, hvis rent økonomiske forhold er afgørende. Er A og
C ansat hos samme arbejdsgiver, vil det være et rationelt beslutningsgrundlag.

Dette forudsætter imidlertid et kommandosystem, som A og C skal indrette sig efter. Men
sådan ser det normalt ikke ud i den verden vi lever i. Her har de enkelte medarbejdere
betydelig valgfrihed, og det gælder ikke mindst de mennesker, som ofte er på forretnings-
rejse. Derved bliver valget af mødested ikke kun et spørgsmål om økonomi, men i høj grad
også om behagelighed, dvs. man mødes, hvor de tilsammen finder det mest behageligt at
være. I figur 13 er listet nogle af de forhold, der ved denne betragtning spiller ind:

                                                       
29 Kan f.eks. opgøres som antal dage 5 udgift pr. dag.
30 En simpel beregningsmåde er forbrugt tid 5 sats pr. time. Denne beregningsmåde er imidlertid i de fleste

situationer for simpel, idet der er god grund til at anvende forskellige satser for transporttid, mødetid (der nor-
malt svarer til timeløn) og forbrug af fritid. Hvis arbejdsgiver skal vurdere, vil han kun medregne den tid, der
betales løn for og ikke indregne forbrug af fritid, med mindre der gives et særligt fraværstillæg eller andet. Ti-
mesats er heller ikke altid et relevant mål. For en meget værdifuld medarbejder med et stramt skema kan det
være fornuftigt at bruge en højere sats, dvs. skyggeprisen for tidsforbruget.
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Figur 13. Motiver for og imod valg af mødested

Attraktiv Aversion
Personlige forhold Personlig bonusordning

Glæde ved at rejse
Rart at komme hjemmefra
Uafhængig af familie
Spændende at opleve noget nyt i fritiden

Ingen bonusordning
Ubehag ved at rejse
Trist at være hjemmefra
Hensyn til ægtefælle og børn
Vil ikke spilde fritid i det fremmede

Destinationen Attraktiv destination
Første besøg på stedet
Prisniveau uden betydning
Vil gerne tale med lokale
Kan lide stedet og landet

Mindre spændende destination
Har været der ofte
For dyrt
Kan ikke tale sproget
Føler sig fremmed

Den enkelte opfatter et sted som mere eller mindre attraktivt. I figuren er det illustreret
ved modsætningerne attraktiv eller aversion. Det bemærkes, at det er subjektive bedøm-
melser, der er indtegnet. Når to personer skal mødes, vælges stedet ideelt således at deres
samlede behag er størst (eller ubehag er mindst).

De forhold, der taler for og imod valg af mødested kan opdeles i personlige forhold og
forhold, der vedrører destinationen. Betragtet som et emne for markedsføring vil det være
en uoverkommelig opgave at påvirke de personlige forhold. Konklusionen er derfor, at en
attraktiv destination også er et attraktivt mødested. Ved at markedsføre og udvikle en
destination tiltrækkes ikke blot ferieturister, incentive gæster og konferencer, men også
folk, der mødes i professionel sammenhæng.

2.8. Pris og indkomst
Som for alle andre forbrugsgoder har prisen betydning for efterspørgslen, dvs. den pris,
der betales for rejsen i hjemlandet. Crouch har således målt priselasticiteter på mellem -
0,4 og -1,31 dvs. at prisstigninger på 1% medfører fald i efterspørgslen efter internationale
rejser på mellem 0,4% og 1% (målt i antal rejser og ikke i forbrug).

Nok så stor betydning har andre effekter, der svarer til prisændringer. Rejselysten er såle-
des påvirkelig overfor ændringer i transportomkostninger som f.eks. øgede benzinpriser,
der gør både  vej- og lufttransport dyrere. Særlig følsom er turisterne iflg. Crouch overfor
valutakursændringer. Det skyldes sikkert, at virkningerne af kursændringer er svære at
overskue. Hvor prisændringer er konkrete, vil valutakursændringer være generelle og en
svækkelse af egen eller styrkelse af destinationens valuta kan betyde merudgifter, der er
vanskelige at forudsige.

                                                       
31 Crouch, Geoffrey I., 1995.
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Indkomst spiller naturligvis også en stor rolle. Det kan betragtes fra et mikro-synspunkt,
dvs. fra den enkelte husholdning, eller fra et makrosynspunkt, hvor hele nationens rejse-
forbrug sammenholdes med makroøkonomiske størrelser.

Ferierejser er ikke et livsnødvendigt gode. Det opfylder tværtimod et behov i toppen af
Maslows behovspyramide. Det må derfor antages, at en families udgifter til ferier ikke blot
vokser med stigende indkomst, men vokser hastigere, så feriernes andel af budgettet vok-
ser med indkomsten (dvs. en indkomstelasticitet >1).

Der er imidlertid statistiske problemer med at efterspore denne sammenhæng, fordi fe-
rieforbrug ikke indgår som en særlig post i opgørelser af husholdningernes udgifter. De
tæller med under fritidsforbrug eller helt andre steder - forrentning af lån til sommerhus
under renter, benzin under transport osv.

Mill refererer til undersøgelser, hvor der er taget udgangspunkt i udgifter til fritidsfor-
mål.32 Her viser det sig, at personer med lav indkomst og begrænset uddannelse bruger 2%
af den disponible indkomst hertil, mens højt uddannede med god indtægt bruger 5-6%.

I Danmark er der beskeden viden om sammenhængen mellem indkomst og ferierejser.
Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse fra 1987 indeholder to forbrugskategorier, som
kan tages som udtryk for ferieefterspørgslen, fritidsudgifter og udgifter til pakkede ture.
Fritidsudgifterne vokser med stigende disponibel indkomst. Men de udgør en faldende
andel. For den laveste indkomstgruppe udgør fritidsudgifterne således 4% af den disponi-
ble indkomst og kun 1% for den højeste.

Udgifterne til pakkede ture stiger også med den disponible indkomst om end med en en-
kelt undtagelse: Den laveste indkomstgruppe med en gennemsnitsindkomst på 37.000 kr.
bruger 1%  af den disponible indkomst til pakketure. Den næste gruppe med en gennem-
snitsindkomst på 73.000 kr. bruger kun 0,8%.33

Dette uklare billede afspejler, at indkomster på mikroniveau er et uegnet mål til at be-
dømme rejseadfærd. Livsstil og livscyklus har langt større betydning. Når pakketure fylder
mere i budgettet i den laveste indkomstkategori end i den næstlaveste, er det fordi der er
mange pensionister i den nederste gruppe, mens den næste kategori også tæller småt be-
midlede husstande med børn. Dette tyder på, at livscyklus har større betydning end ind-
komst. Sammenligningerne kompliceres yderligere af, at det ikke altid er sammenlignelige
størrelser, der sammenholdes. En pakkerejse kan således være med fuld forplejning - og
dermed indeholde udgifter den rejsende altid ville have haft - mens campingrejsen kun
består af overnatning og måske transport.

                                                       
32 Mill, Robert Christie, 1992,  s. 79.
33 Statistiske Efterretninger 1992.
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På makroniveau er der lavet en del analyser af sammenhængen mellem indkomster og
rejseforbrug. Her er der sjældent data til at skelne mellem ferierejser og andre rejser. Den
mest omfattende undersøgelse er gennemført af Crouch, der har gennemgået 80 forskellige
analyser.34 Her sættes efterspørgslen efter internationale rejser i forhold til bruttonational-
produktet (BNP). Det er høje elasticiteter, han når (elasticiteten angiver, hvor stærkt rej-
seforbruget stiger i forhold til stigninger i BNP):

Nordeuropa 2,06
Sydeuropa 1,67
Nordamerika 1,74
Japan 4,45

Når BNP i Nordeuropa stiger med 1%, vil rejseforbruget således stige med godt 2%. Sær-
lig stor elasticitet har Japan - et forhold, som må give feriebranchen appetit, idet japanerne
samtidig er den rejsegruppe, der bruger flest penge under rejsen.

Disse analyser har iflg. sagens natur kolossal betydning for vurderinger af fremtidens
turisme. Velstandsstigninger i verdensdele og enkelte lande betyder endnu stærkere stig-
ninger i rejseintensiteten. Det gælder også den modsatte vej. Falder BNP, formindskes
rejseforbruget endnu mere. Det vigende rejsetal i slutningen af 80’erne kan givetvis hente
forklaring her.

Ikke blot har Crouch fundet høje elasticiteter. Han finder tillige, at der uanset indkomst og
prisudvikling er en generel væksttrend  på 4,5% om året, dog med betydelige variationer
fra den ene verdensdel til den anden. Han giver ingen fuldstændig forklaring på fænome-
net. De globale forskelle i trenden tilskrives udvikling i forskellige verdensdeles tiltræk-
ning med Oceanien som det største vækstområde med en trend på 14%.

Den grundlæggende forklaring på trenden savnes imidlertid. En del af forklaringen er
givetvis måleproblemer. Det virker ikke helt overbevisende, at den løbende reduktion i
rejseomkostninger fuldt ud er indregnet, inden han når til de 4,5%. Med dette forbehold,
er den vigtigste årsag formodentlig, at der er tale om både ferie- og andre rejser. Forret-
ningsrejser mv. har et helt andet forløb, der er mindre bestemt af de rejsendes disponible
indkomster og landenes bruttonationalprodukter. Motiverne er lette at efterspore; de frem-
går af de kategorier, der er tale om - egentlige forretningsrejser, kongresser og konferen-
cer, belønningsrejser, uddannelse mv. Udviklingen i disse rejseformer er en følge af øget
internationalt samarbejde og arbejdsdeling. Den eksplosivt voksende elektroniske kommu-
nikation på tværs af lande og kontinenter er en væsentlig forudsætning for denne interna-
tionalisering. Men personlige kontakter på tværs af grænser er stadig et uundværligt led i
kommunikationen mellem mennesker.

                                                       
34 Crouch, Geoffrey I., 1995.
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Som set, er efterspørgslen efter rejser bestemt af  faktiske muligheder, mere eller mindre
gennemskuelige motiver, pris, indkomst, sikkerhed mv.

2.9. Omfang

2.9.1. Turisme som verdens største erhverv
Turisme kan måles på mange måder.

Ofte sker det ved at angive overnatninger. Det giver dog sjældent et dækkende billede,
fordi det er umuligt at tælle alle turistovernatninger. Dertil kommer en-dags turister, der
af gode grunde ikke regnes med her.

Dernæst kan antal rejser tages som mål for turismen. Også her er der mindst to optæl-
lingsproblemer: Det ene er at få alle med og det andet er at fraregne bolig-arbejdssteds-
pendling og andre rejser, der ikke betragtes som turisme. Ved at opgøre rejser på denne
måde får man heller ikke indtryk af det samlede omfang. Til det formål er det nødvendigt
at vide, hvor længe turisterne opholder sig på destinationen.

Betragtes turisme som et erhverv, er det de økonomiske virkninger, der måles. Det kan
være snævert ved alene at betragte omsætning, overskud eller værditilvækst i de egentlige
turisterhverv, dvs. hoteller, forlystelsesparker mv. Mange opgørelser går skidtet videre ved
at måle den samlede økonomiske effekt af turisme - hvad skabes der af omsætning i alle
erhverv og hvordan befordrer denne yderligere omsætning (dette emne tages op i kapitel
7).

Med disse betænkeligheder skal der gives nogle få tal for turismens omfang i udvalgte
lande og i Danmark.

Det er gevaldige tal, der præsenteres. WTTC (World Travel & Tourism Council) har for
1995 beregnet, at turisme og rejser på verdensplan skaber en beskæftigelse på 212 mio.
personer.35 For Europa er tallet 19 mio. personer beskæftiget. Opgjort på denne måde, er
det ubetinget det største erhverv med andele af de enkelte nationers BNP på mellem 10%
og 19%. Spanien rangere højst med 19%. I Danmark er andelen opgjort til 11,5%.

EU har også regnet på disse tal og når også betydelige størrelser, men meget mindre end
dem, WTTC når. EU anslår, at turisme udgør 8% af fællesskabets BNP, bidrager med
4,5% af valutaindtjeningen og står for 6% af beskæftigelsen.36

                                                       
35 World Travel & Tourism Council, 1993.
36 European Commission, 1994.



43

Den store forskel mellem de to opgørelser ligger i, at WTTC’s tal rummer både den vær-
ditilvækst, der skabes i de direkte rejse- og turisterhverv og de indirekte virkninger, dvs.
den værditilvækst, der skabes i andre erhverv. EU’s opgørelse omfatter alene værditilvæk-
sten i de egentlige turisterhverv.

Susanne Jensen har som nævnt i kapitlet for Danmark beregnet turismens økonomiske
betydning,37 og finder langt lavere tal. Turismen tegner sig således kun for højst 3% af den
samlede beskæftigelse i hendes beregninger. Når hun når så små størrelser, er det for det
første fordi, flere slags turisme ikke er regnet med bl.a. erhvervsturisme. For det andet er
transportbranchen ikke regnet som primært turisterhverv (jf. kap. 7). Dette i modsætning
til de fleste internationale opgørelser, hvor udgifterne til transport til destinationen er den
dominerende post.

Det kan diskuteres, hvilken af opgørelsesmetoderne, der er rigtigst eller om nogen af dem
er det. Det afhænger meget af, hvad tallene skal bruges til. Der er næppe tvivl om, at et af
formålene er, at branchen vil påvise turismens store økonomiske vægt, bl.a. fordi tallene
ikke indgår i sædvanlige nationalregnskabsstatistikker, men skal beregnes.

2.9.2. Turisme i Europa
I figur 14 er vist rejsehyppigheden i de 5 europæiske lande, der genererer flest rejser. Det
er alene grænseoverskridende rejser, der er med, altså ikke indenlands rejser.

Figur 14. Rejser i Europa efter hjemsted 1989

Ferie
Rejser pr. 100 indb.

 Forretning
Rejser pr. 100 indb.

Befolkning
mio. indb.

Vesttyskland 80  6 62
UK 32  7 57
Holland 81 20 15
Frankrig 18  5 56
Belgien/Luxemburg 96 ikke opl. 10

Kilde: Roth, Peter, 1993.

Figuren viser, at beboerne i Benelux-landene og Tyskland er de hyppigst udenlandsrejsen-
de. Hollænderne foretager tilmed et betydeligt antal erhvervsrejser.  Da Tyskland - her kun
Vesttyskland - er det absolut største land, er det herfra langt de fleste rejser udgår. Det
drejer sig om 50 mio. ferierejser svarende til 37% af alle ferierejser til udlandet i Europa.
Det beskedne antal udenlandsrejser franskmændene foretager, tyder på det alle ved, nem-
lig at franskmænd holder ferie i Frankrig. Også de andre middelhavslande har lave udrej-
setal (dette er ikke vist i tabellen). Her kan forklaringen også være, at de ikke blot fore-
trækker ferie i hjemlandet, men at mange slet ikke rejser overhovedet. Efter opgørelsen er

                                                       
37 Jensen, Susanne og Christian Hansen, 1995.
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antal ferierejser pr. 100 indb. 52 i Danmark og 71 i Sverige.  Skandinavien og  de nærme-
ste naboer mod syd er de nationer, hvor folk hyppigst holder ferie i udlandet.

Opgjort efter rejsemål er det andre lande, der dominerer. Her topper Spanien med 22 mio.
ferierejsende om året efterfulgt af Frankrig med 18 mio., Østrig med 16 mio. og Italien
med 13 mio. Sammenfattende viser tallene, at der går et rejsestrøg fra nord til syd i Euro-
pa.

2.9.3. Danmark
Den registrerede del af den samlede danske rejseaktivitet er vist i figur 15. Det gælder
danske overnatninger på hotel og campingplads samt danskeres udlandsrejser. Udlandsrej-
serne har vist betydelige variationer med et maksimum i 1988 og derefter et kraftigt fald
(med betydelige konsekvenser for leverandørerne af udlandsrejser).

Figur 15. Udviklingen i dansk turisme 1972 til 1994
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Kilde: Danmarks Statistik. Statistisk tiårsoversigt 1995.

Den voksne danske befolkning - dvs. alle over 15 år - gennemfører godt 4 mio. ferierejser
af mindst 5 dages varighed. Det giver 47 mio. feriedage væk fra hjemmet, og her er korte-
re ferier og weekends ikke engang regnet med. En voksen gennemsnitsdansker tilbringer
således knap 12 dage udenfor hjemmet på ferie. Betragtes alene de 2/3 af befolkningen,
som overhovedet holder ferie, bliver det til over 17 dage.
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Figur 16. Nøgletal for danskernes ferievaner

Ferierejser pr. 1.000 indbyggere
1985 1990 1992 1994

Udlandsrejser         46       59 56      63
Danmarksrejser         46       36 38      49
Ferierejser i alt         92       95 94      112

               Procent

Ingen rejser pr. år         40      34 33      29
1 rejse pr. år         37     43 43      37
2 rejser pr. år         14     15 17      20
3 el. fl. rejser pr. år          8       8 7       14

Kilde: Danmarks Statistik. Statistisk tiårsoversigt.

Tabellen viser, at bruttorejseintensiteten (antal rejser i forhold til befolkningstallet) er
steget lidt i perioden, fra 92 til 94 rejser pr. 100 indbyggere. Samtidig er antallet af ikke-
rejsende faldet fra 40% til 33%. Antallet af rejser pr. rejsende har været konstant på 1,5
gennem perioden. De nytilkomne har altså ikke påvirket dette gennemsnit.

Der er dog en svag tendens til at sprede feriedagene. Det bliver mere almindeligt at holde
2 eller flere ferier om året. Den gennemsnitlige varighed af første ferie er 11 dage for en
Danmarksrejse og 14 dage for en udlandsrejse, mens anden og tredje rejse varer 8 til 10
dage.38

Det ses også, at udlandsrejser er den foretrukne ferieform. Det bemærkes, at rejsehyppig-
heden til udlandet er faldet fra 1990 til 1992, mens Danmarksrejsernes hyppighed er steget
tilsvarende. Fra 1992 til 1994 har der været stor vækst i både udlands- og Danmarksrejser.
En nærlæsning af tallene viser imidlertid, at Danmarksrejsernes andel af det samlede antal
rejser er voksende.

Denne tendens er interessant - hvis det er en tendens og ikke et forbigående fænomen. Det
væsentligste mål for den aktive turistpolitik er at markedsføre Danmark som rejsemål både
overfor udlændinge og for danskere. Derfor er det af stor betydning, om danskerne nu i
stigende omfang foretrækker at holde ferie her i landet.39

                                                       
38 Danmarks Turistråd, 1993.
39 Beretninger fra aviserne i 1996 tyder imidlertid på, at antallet af udlandsrejser i dette år er så højt som nogen

sinde. Som årsag nævnes især det triste vejr i juni og juli.
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2.10. Konklusioner
Ferierejser er et forbrugsgode med en efterspørgsel, der ligner andre goder, som ikke er
livsnødvendige. Det er tillige køb af livsforandring for en stund - forandring i sted, vaner
og vilkår. Det er et ønske om oplevelser i fremmede omgivelser. Der har i de sidste 20 år
været en tydelig ændring i ønskerne til ferien; fra afslapning i trygge velorganiserede
rammer til mere aktive ferier, hvor turisten selv arrangerer en del af eller hele rejsen.

Turismen er præget af en stadig stigende efterspørgsel. I disse opgørelser er det dog svært
at skelne mellem ferierejser og andre rejser. Der er ingen tvivl om, at en del af væksten er
erhvervsturisme.

Tilbøjeligheden til at holde ferie i det fremmede afhænger af en række forhold med sik-
kerhed, priser og indkomster som de vigtigste. Derved er turisterhvervet blevet en følsom
branche, der påvirkes af selv små forandringer i disse størrelser. Det kan gå begge veje.
Økonomisk vækst i et land får rejseaktiviteten til at stige endnu mere. Går konjunkturerne
ned, falder antallet af rejser endnu mere. Selv mindre begivenheder i et område omhand-
lende kriminalitet, ulykker mv., skaber ængstelse for at rejse dertil.

Motiverne til at rejse er mange og de forandres stedse. Da netop rejsemotiverne er af vital
betydning for markedsføring og produktudvikling, ofres der mange kræfter på at analysere
bevæggrundene til at rejse, til at vælge en bestemt destination og til at vælge rejseform. De
stadige motivskift kombineret med konjunkturfølsomheden gør det vanskeligt med blot
nogenlunde sikkerhed at forudsige kommende års udvikling.
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Del 2. Turismens udbydere

3. Turistproduktet

3.1. Begreb
Normalt kan et produkt pakkes ind i pergamentpapir, puttes i en pose eller hældes på en
flaske. Det kan turistproduktet ikke. Det kan heller ikke som andre serviceydelser identifi-
ceres ved et konkret resultat som en klipning hos frisøren, et skøde fra advokaten eller et
godkendt regnskab fra revisoren.

Det hænger sammen med, at det ikke er et ensartet produkt. Som nævnt har turisterhver-
vet i modsætning til de fleste andre erhverv ikke en tydelig horisontal produktionsvej, hvor
produktet kan følges fra råvare til emballeret færdigvare. Turisterhvervet er en gruppe af
erhverv, som i varierende grad lever af turisme. Derfor er også turistproduktet en samling
af goder og serviceydelser.  Det er - betragtet fra udbudssiden - det bundt af aktiviteter,
service og goder, som skal til for at skabe turistoplevelsen: Destinationens attraktioner,
faciliteter, tilgængelighed, image og pris.40 Det er en sum af konkrete og umålelige stør-
relser, som ikke kan findes i nogen statistik. Set fra udbudssiden består turistproduktet af
den helhed af varer, tjenester eller frie goder, som tilfredsstiller den rejsendes behov i
forbindelse med ophold udenfor hjemstedet. Som en del af produktet indgår også det om-
råde, hvor forbruget af varer og tjenester finder sted.41 Turistproduktet består således af
alt det turisten køber, modtager, iagttager mv. i forbindelse med rejsen.42

Turistproduktet kan imidlertid også - som gjort af Stephen Smith  - defineres ud fra be-
hovsopfyldelsen som Det, at tilvejebringe rejse og aktivitet til enkeltpersoner udenfor
deres sædvanlige hjemsted.43 Eller mere enkelt: Produktet er den samlede rejse fra udrejse
til hjemkomst eller endnu videre i tid - fra den første planlægning til det sidste ferieminde
er glemt.

                                                       
40 Medlik,  S. and V.T.C. Middleton, 1973.
41 Citat fra Kamfjord, Georg, 1993, side 36.
42 En del forfattere og flertallet af turismens repræsentanter hæfter sig ved turismens særlighed. Ved at fokusere på

erhvervets specielle forhold falder det særegne da også i øjnene. Men det kan andre erhverv også argumentere
for. Fiskeribranchen er således tilsyneladende let at identificere, når fisken følges fra hav til butik. Men det er en
kendt sag, at en fisker på havet skaber flere jobs i land. Her er det ikke blot hos fiskegrosserere, fiskeindustri og
detailhandlere, der skabes arbejdspladser. Der er tillige mange beskæftiget med at bygge og reparere fiskefar-
tøjer, levere udstyr og ordne regnskaber, ligesom havne byder logi og faciliteter i form af vand, kølerum, is og
anden service. Betragtet som økonomisk kredsløb, adskiller turismen sig ikke markant fra andre erhverv.

43 Smith, Stephen L.J., 1994.
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3.2. Marked
Ligesom der kan skelnes mellem kerneoplevelser og periferioplevelser, består turistpro-
duktet af kerne- og periferiydelser. Det gælder i forhold til den samlede rejse og i forhold
til de enkelte serviceydelser, den er sammensat af.

For den samlede rejse vil opholdet på destinationen normalt betragtes som kerneoplevel-
sen. Derved bliver kerneydelsen det, der gør opholdet muligt og det, der gør det til en
oplevelse, dvs. transport, overnatning og adgang til attraktioner.

Destinationen er det geografiske rejsemål. Det kan være et sted, som f.eks. en by eller det
kan være et mindre område som Fyn. For de, som overnatter flere steder, kan der være tale
om større områder. En italiener, der vil se Danmark, har hele landet som destination. For
amerikanerne er det almindeligt at have hele Europa som rejsemål, når de gør deres livs
rejse. Som yderste mål kan hele verden være destination for rejsen. Her vil det dog nor-
malt betragtes som en rejse til flere destinationer. I det følgende er som destination be-
tragtet et område, der har en naturlig geografisk afgrænsning.44

Den samling af varer og tjenester, der opfylder behovet, betegnes ofte som en pakke bestå-
ende af 4 elementer - attraktioner, indkvartering, bespisning og transport (figur 17).

Figur 17. Pakken

Destinationen

Attraktioner Indkvartering

Bespisning Transport

Kilde: Kamfjord, Georg, 1993, side 116.

Pakken kan også opdeles i en informationspakke og en kommerciel pakke:45

Produkterne i informationspakken har til formål at vejlede turisten. Det er umuligt at rejse
uden en eller anden form for information. Men der er betydelig bredde i turisters behov for
informationsomfang. Det ene yderpunkt udgøres af den, der rejser på må og få, luksusva-
gabonden og rygsæksturisten. Her kan informationen være indskrænket til by- og vejskilte,
selv om denne type rejsende normalt også har et landkort i bagagen. Det andet yderpunkt
udgøres af den turist, der på baggrund af en stabel brochurer har udvalgt en rejse, hvor
hver stund under og hvert sted på rejsen er planlagt og beskrevet. Den kommercielle pakke

                                                       
44 I Fussing, Christjan, Jørgen Hansen og Lone Metz, 1992, afgrænses en destination som et område, der rummer

ensartede landskabelige og kulturelle karakteristika. Da det er nemt af finde destinationer med flere slags land-
skaber og somme tider også flere kulturer, er denne definition ikke generelt dækkende.

45 Kamfjord, Georg, 1993, side 117.
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er det turistprodukt, hvor flere af produktelementerne tilbydes turisten til salg under et,
som beskrevet i næste afsnit.

Pakken kan også opdeles i frie goder og betalte goder. De frie goder er strand, luft, natur,
landskaber, bymiljøer, kirker og med en vis ret også kulturelle seværdigheder, hvor entre-
indtægterne langt fra dækker udgifterne. De betalte goder er, som navnet siger, al det
forbrug og de forlystelser, der betales markedspris for. Heri ligger en af rejselivets store
paradokser: At kerneproduktet - det som er målet for rejsen - er et frit gratis gode, mens
alle udgifterne går til periferiprodukter.

Figur 18 sammenfatter markedet for ferierejser med udgangspunkt i destinationen - som er
det egentlige kerneprodukt. Figuren illustrerer, hvordan efterspørgsel og udbud mødes. På
venstre side vises efterspørgslen med to hovedelementer - oplevelser og komfort - mens
højre side parallelt viser de produkter, markedet leverer for at tilfredsstille efterspørgs-
len.46

Figur 18. Efterspørgsel og udbud af oplevelser

Destinationen
Efterspørgsel          Udbud

Oplevelser
Aktive oplevelser

Passive oplevelser

Natur
Museer

Forlystelsesparker
Idrætsanlæg til brug for turister

Strand
Teater, cirkus, fodboldkamp

Attraktioner

Komfort

Logi

Spisning

Information

Transport

Hotel, camping, ferielejlighed,
vandrerhjem, lejet sommerhus,

eget sommerhus, besøg hos
venner

Restaurant, cafeteria, burgerbar,
pølsevogn

Turistbureau

Bil, cykel, bus, tog, fly, taxa, båd

Faciliteter

Kerneoplevelsen kan deles op i to slags oplevelser: Den første slags er de oplevelser, der
normalt er det egentlige formål med rejsen. Det kan være aktive oplevelser som at gå i
naturen eller dyrke sport og det kan være passive oplevelser ved at slappe af på stranden

                                                       
46 Denne oversigt og gennemgangen i det følgende omtaler kun ferieturisme. Imidlertid har langt de fleste af de

nævnte forhold helt samme betydning for erhvervsturisme. Også for den slags turister er oplevelser og komfort
et væsentligt element i rejsen og i mange tilfælde afgørende for rejsens mål (jf. kapitel 2).
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eller være tilskuer til en fodboldkamp. Den anden er her kaldt komfort, dvs. overnatning,
spisning, transport i området og andre bekvemmeligheder. Ofte anvendes betegnelsen
nødvendigheder om disse nødvendige biomstændigheder ved oplevelsen. Men dette udtryk
er forkert, fordi det giver indtryk af behov af nød. Det er der sjældent  tale om, idet over-
natning, spisning og transport normalt er positive elementer i den samlede oplevelse.

Behovet for oplevelser og komfort opfyldes af destinationens udbud af attraktioner og
faciliteter.

Hver af disse ydelser kan opdeles i kerne- og periferiydelser - en opdeling, der er central i
teorien om servicemanagement. Styrken ved denne betragtning er, at den giver en sund
erkendelse af, hvad serviceydelser består af, og især at den ikke kun består af kernepro-
duktet. Kerneproduktet i en restaurant er mad. For at det skal blive en oplevelse, er perife-
riydelserne service og atmosfære lige så vigtige.

Stephen Smith har i sin analyse af turistproduktet nået frem til 5 grupper af ydelser, der er
rubriceret efter afstand fra kerneproduktet:47

1. Kerneproduktet er stedet, dvs. destinationen eller i den konkrete situation stranden,
skoven, vandfaldet, hotellet osv. Dertil kommer vejr, vandkvalitet, sikkerhed, infra-
struktur og andre kendetegn ved stedet. Oplevelsen vokser med kvaliteten af disse for-
hold.

2. For at stedet kan fungere, skal der ydes service forstået som de opgaver, der skal løses
for at imødekomme turisternes behov. God service er en forudsætning for positive op-
levelser.

3. Dertil kommer gæstfrihed - at de, der leverer service, også har en væremåde, der får
gæsten til at føle sig velkommen.

4. Med tiden spiller valgfrihed en stadig større rolle. Her findes mange grader, men selv
den mest detailplanlagte pakkerejse bør indeholde muligheder for valg, fordi ferie også
er frihed til at vælge.

5. Tæt forbundet med valgfrihed er ønsket om selv at deltage. At gæsten kan slappe af
eller være aktiv nøjagtig på den måde, han foretrækker og at han kan vælge mellem at
få maden serveret eller lave den selv.

Denne diskussion om sammenkoblingen af udbud og efterspørgsel har bestemt ikke kun
akademisk interesse. Det handler i bund og grund om at skabe det produkt, turisterne
ønsker. Enhver destination rummer et turistprodukt, men ikke altid et, der tiltrækker turi-
ster. Markedsføring er en af turisterhvervets vigtigste opgaver. Denne opgave kan kun
løses med succes, når der er udviklet et salgbart produkt og man er klar over, hvem det
retter sig mod. Det overses ofte, at produktudviklingen er mindst lige så vigtig som mar-

                                                       
47 Smith, Stephen L.J., 1994.
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kedsføringen, for uden et godt produkt er der intet solidt grundlag for at sælge en destina-
tion.48

3.3. Ferieformer

3.3.1. Mange former for ferie
Turisterhvervet har vist en imponerende evne til at tilpasse sig kundernes rejseønsker.
Udviklingen i retning af større efterspørgsel efter kultur og aktivitet har skabt en vifte af
tilbud tilpasset de enkelte kundegruppers behov. Ønsket om større selvbestemmelse har
betydet, at selv pakkerejser indeholder et stigende antal valgmuligheder.

Men tilpasningen til markedet er typisk først fundet sted efter, at behovene har ændret sig.
Set i bakspejlet har turisterhvervet som helhed ikke været særlig forudseende. Det aktuelle
års efterspørgsel har for de fleste af de små og mange af de store virksomheder været
grundlaget for planlægningen for den kommende periode. Hvis sæsonen har været fin med
voksende antal turister, så antages væksten at fortsætte og virksomheden udvider med
mere af samme produkt og uden at vurdere, om destinationens mætningspunkt nærmer
sig. Denne mekanisme er almindelig på et marked med mange små udbydere, som hver
især ikke påvirker det samlede udbud synderligt, men som gør det, når alle handler ens.
Det har givet anledning til fatale overvurderinger.

Tilsvarende har erhvervet heller ikke tidligt forudset ændringer i rejseomfang, krav til
komfort, motiver mv. Nogle virksomheder, navnlig de store, har - som nævnt - hurtigt
indstillet sig på forandringer og ændret sit produktsortiment herefter. Andre dele af bran-
chen har ikke. Det gælder ikke mindst de mange små familiepensioner, som stadig faldby-
der et produkt bestående af overnatning og fuld kost, som de gjorde i 50’erne, og tilmed
ofte samme kost og interiør.

Om branchen kan klandres for manglende forudseenhed kan diskuteres, idet netop det at
forudsige ændringer i rejsevaner og -omfang er både den vigtigste og sværeste opgave for
turismens analytikere. En del af problemet er, at de mange små virksomheder ikke har
midler og viden til at foretage den nødvendige markedsanalyse - og de føler ofte slet ikke
behovet, hvor udtalt det end måtte være.

Den manglende forudseenhed har sat sine spor og det gælder også de større virksomheder:
De store rejsearrangører havde alvorlige økonomiske problemer i begyndelsen af
1990’erne, fordi efterspørgslen efter de sydgående pakkerejser svigtede og en intensiv
priskonkurrence fulgte. Allerede nogle år inden var turisterne begyndt at svigte Spanien,
fordi succesen spolerede selve grundlaget for områdets turisme. Hoteller blev bygget i
samme raske tempo, som turismen udviklede sig, med det resultat, at der ikke længere var

                                                       
48 Op.cit. Se endvidere kapitel 9.
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åbne strande og pittoreske landskaber, men kun turister og turistfaciliteter. Tilsyneladende
har markedet overset to banale og fundamentale forhold: Det ene er, at der altid vil være et
mætningspunkt. Det andet er, at stedets turistprodukt forringes for til sidst at forsvinde,
når mængden af turister bliver overvældende (jf. kap. 6).

Fornyelsen og tilpasningen er sket ved, at pionervirksomheder - typisk de store rejsearran-
gører - hurtigt har skabt tidssvarende produkter og ved at nytilkomne virksomheder har
fundet profitable nicher.

Resultatet er et meget varieret udbud af ferietilbud og dertil svarende mangfoldighed i
ferieformer.

Begrebet ferieform er imidlertid et underligt udtryk for en ferierejse. Det er en kort karak-
teristik af noget centralt ved rejsen, om dens organisering, transportform, overnatnings-
form eller formål. Med betegnelsen ferieform gives med et enkelt udtryk en sammenfattet
beskrivelse af det mest karakteristiske ved rejsen:

• Efter den måde rejsen er organiseret på - charterrejse, individuel rejse
• Efter transportmiddel - bilferie, interrail, krydstogt
• Efter overnatningsform - sommerhusferie
• Efter formål - skiferie
• Efter miljøværdi - grøn rejse, økoferie
• Efter turistens færden på rejsemålet - baseophold, rundrejse.

For at forstå turistbranchens jargon, for at få en fornemmelse af turismens udvikling og for
at få et indblik i turismens væsen er det nyttigt at betragte denne typologisering af fe-
rieformer. Med opfindsomhed kan den gøres større og muligvis dækkende alt. Det er ikke
opgaven her.

3.3.2. Rejsens organisering
Den første karakteristik er rejsens organisering - i hvilket omfang rejsen er organiseret af
en rejseleverandør. Det mest organiserede produkt er pakkerejsen, der omfatter transport
til destinationen, transport til og fra hotel, overnatning, tilbud om udflugter og bespisning
i et eller andet omfang. Dette er rejsearrangørens standardvare. Med den selvarrangerede
pakkerejse har turisten bestilt transport og booket overnatning i et rejsebureau. Transport
til og fra hotel og udflugter på stedet arrangeres af den rejsende selv. Ved den individuelt
planlagte rejse har den rejsende selv købt transport og booket overnatning. I mange tilfæl-
de foregår disse rejser i egen bil. Ved den uplanlagte ferie er transporten spontant arran-
geret og  overnatning købes på stedet.

Der er en klar tendens bort fra pakkerejsen over til mere selvarrangerede ferieformer. Den
totalt uplanlagte rejse er dog stadig for de få. Medvirkende til denne udvikling er - udover
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lyst til at agere selvstændigt -  at den standardiserede pakkerejse har fået et ilde ry. Den er
indbegrebet af menneskelig uselvstændighed, hvor alt er ordnet i en sådan grad, at den
rejsende end ikke behøver at tænke på drikkepenge, fordi alt er betalt. Det er også en al-
mindelig opfattelse, at det er de værste turisttyper, man møder, når gruppen fra den pak-
kede rejse er på udflugt. Her glemmer man, at pakkerejser også omfatter kostbare kultur-
rejser, som f.eks. en endagstur med fly til opera i Verona.

3.3.3. Transportmiddel
Også valget af transportmiddel kan karakterisere ferieformen. Dette valg afhænger af pris,
besvær og afstand til destinationen. Dertil kommer  adgang til transportmidlet - om man
råder over bil, om der er flyforbindelse, om der går tog til stedet mv. I visse tilfælde er et
bestemt transportmiddel nødvendigt. Nogle øer kan man kun komme til med færge og
visse afsides destinationer kan kun nås med bil. Endelig er transportmidlet for mange
afgørende for oplevelsen: Nogle vil have det overstået hurtigt og flyver, mens andre elsker
at tilbringe ferien i en bil.

Når transportmidlet identificerer ferieformen, er det dog normalt, fordi kerneoplevelsen er
forbundet med transporten. Det er sjældent stationære ferier, fordi det er turister i bevæ-
gelse - interrailere med tog, lystsejlere med båd, bilturister i mobil homes og fjeldvandrere
til fods.

3.3.4. Overnatningsform
Når overnatningsform bruges til at karakterisere en ferie, er det fordi, der ikke findes mere
dækkende udtryk. Betegnelsen sommerhusferie angiver således en stationær ferie med
egen husholdning og strand og natur som de vigtigste oplevelser. Dermed er det snarere
ferieformål end overnatningsform, der  karakteriseres. Tilsvarende betyder betegnelsen
hotelferie ikke blot, at der overnattes på hotel, men i lige så høj grad, at der er tale om en
dyrere rejse uden egen madlavning. Dette er den statusmæssige modpol til campingferien,
der er billig og af samme grund også omfatter egen husholdning suppleret med kioskbe-
spisning.

3.3.5. Ferieformål
Den fjerde måde at beskrive en rejse på er efter ferieformål. Hvad er det for oplevelser og
aktiviteter, der søges. Ikke mindst på dette område har markedet skabt et væld af produk-
ter tilpasset de enkelte kundesegmenter. Dette fremgår af oversigten i figur 19, som ikke
engang kan betragtes som udtømmende. Formålsbestemte ferierejser er blevet så alminde-
lige, at de har fået sin egen kategori kaldet tematurisme. Betegnelsen bruges navnlig i
forbindelse med kulturferier (f.eks. se på herregårde),  aktivitetsferier og naturferier.
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Figur 19. Ferieformål

Hovedformål Oplevelse/aktivitet
Rekreativ ferie Badeferie, kurophold, krydstogt
Kulturferie Opleve folkeslag, historiske mindesmærker, kulturinstitutioner
Naturferie Fotosafari, færdes i polarområder, naturreservater, betragte landskaber
Aktivitetsferie Cykling, golf, ridning, jagt, lystfiskeri, bjergbestigning, stå på ski, sejlads, vandring og

trekking
Hobbyferie Kortspil, gambling, vinrejser
Studierejse Sprogkursus, virksomhedsbesøg, håndarbejde, højskoleophold, studere arkitektur og

bymiljøer
Arbejdsferie Kibbutzophold, arbejdslejr, ulandsfrivillig
Anm.: Tilvirket med udgangspunkt i bl.a.: Wood, Kattie og Syd House, 1993.

3.3.6. Miljøværdi
Hensynet til miljøet har fået stadig større vægt i alle dele af samfundet. Det gælder ikke
mindst i turisme, hvor en meget stor del af litteraturen drejer sig om bæredygtig turisme
eller øko-turisme. Baggrunden er de ødelæggelser, der er skabt af hensynsløs turisme i
form af ødelagt vildnis, udryddede dyrearter, nedslidt beplantning osv. Derfor rummer
øko-turismens budskab en stærk forpligtelse til at beskytte naturen og vise respekt for
lokalsamfund.49 Dette er understreget af WTO’s  7 etiske bud om god opførsel for turister
og ikke mindst turistvirksomheder.50 Dette emne er taget op i kapitel 6.

Når det også nævnes her, er det fordi miljø spiller en hovedrolle ved beskrivelsen af visse
ferieformer. Grøn turisme er således en varebetegnelse for ferieprodukter, hvor der er lagt
særlig vægt på miljøhensynet.

Undertiden bruges udtrykket også om turisme under primitive former - typisk turister, der
vandrer i bjerge og ødemarker. De lever i naturen og delvis af naturen og kalder sig derfor
gerne øko-turister. Men det er en misforståelse. Der er ingen beviser for at de beskytter
miljøet bedre end så mange andre former for turisme. Tværtimod er der talrige eksempler
på, at de slider naturen, lokalbefolkningen får intet udbytte af dem, når de ingen penge
bruger og selv om de ikke smider flasker, viser deres kleenexspor, at de ikke helt kan und-
være civilisationens bekvemmeligheder.51

3.3.7. Turistens færden på rejsemålet
Ferieformen kan også karakteriseres efter hvordan turisten bevæger sig på rejsemålet, som
ikke behøver at være en destination, idet den rejsende ikke færdes indenfor et bestemt
område.

                                                       
49 Lindberg, Kreg and Donald E. Hawkins (eds),1993, side 8.
50 World Tourism Organization, 1995.
51 Damm, Inge, 1995.
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Georg Kamfjord opdeler turisterne efter deres færden i tre grupper:52 Opholdsturisme,
hvor turisten opholder sig på en afgrænset destination under hele ferien. Han overnatter
samme sted hver nat. Denne ferieform kaldes også destinationsferie. Også ved baseturisme
overnatter turisten samme sted hver nat. Men overnatningsstedet bruges som base for
udflugter, der går ud over den afgrænsede destination. Derimod er rundrejseturisme ka-
rakteriseret ved, at turisten hyppigt skifter overnatningssted.

Der er naturligvis en glidende overgang mellem de tre typer og karakteristikken er meget
afhængig af, hvordan destinationen defineres. En sommerhusbeboer på Djursland vil være
baseturist, hvis han besøger Randers og Aarhus, når Djursland er destinationen, men er
opholdsturist, hvis Østjylland betragtes som destination.

En særlig form for opholdsturisme er enklaveturisme. Her bor turisterne i et så lille områ-
de, at det vanskeligt kan betragtes som en destination. Enklaveturisme har to former - og
en masse mellemformer.

Den ene er bo-enklaver, hvor turisterne bor tæt, men har en del af aktiviteterne udenfor
området. Det er turiststeder med ferielejligheder, store campingpladser, tæt pakkede som-
merhusområder mv. Den anden er bo- og aktivitetsenklaver, hvor også alle eller væsentli-
ge dele af aktiviteterne foregår inden for det lille afgrænsede område. Det gælder en række
kendte rejsemål bl.a. en del små øer. Endvidere rummer flere aktivitetscentre ferieboliger,
så de besøgende kan udfolde hele deres ferie på stedet, så som Disneyland, Legoland og
Lalandia. Den ekstreme form er krydstogtskibet, hvor kun landgang på udvalgte steder
afbryder tilværelsen på skibet.

Denne form for turisme, hvor alle tilbud er tilgængelige i en lille lokalitet, etableret til
formålet, kaldes ofte for ghettoturisme. Denne nedsættende betegnelse hentyder til, at
turisterne får en forloren oplevelse i en turistkuvøse, der intet har med den pågældende
egn og dets folk at gøre. Betegnelsen er imidlertid urimelig: Ved udvikling af destinati-
oner er det i mange tilfælde den optimale strategi at satse på enklaveturisme. Det er nor-
malt en hensyntagende form for turisme, idet naturen ikke ødelægges, der er et beskedent
arealforbrug og der er et minimum af kontakt med lokalbefolkningen. Dertil kommer, at
denne form for turisme hverken behøver at være vulgær eller uciviliseret i øvrigt. Golfrej-
ser, bondegårdsferier og højskoleophold er også en form for enklaveturisme.

Som eksempler på destinationer, der med held har satset på enklaveturisme kan nævnes
østaterne Martinique og Maldiverne. Martinique er en ø i det Caribiske Hav og tidligere
fransk koloni. Hovederhvervet har været sukkerrørsdyrkning, så faldende sukkerpriser har
gjort det fattige land endnu mere forarmet. Men det er nu lykkedes at give turismen positi-
on som øens økonomiske  drivkraft.53 Et middel har været enklaveturisme ved at koncen-
trere hovedparten af turisterne i få turistbyer langs kysten på den kun 366 km2 store ø. En

                                                       
52 Kamfjord, Georg, 1993, side 32.
53 Guthunz, Ute and Friederich von Krosigk, 1996, side 24.
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lignende udvikling finder man på Maldiverne, der er et arkipelag i Det Indiske Ocean med
1.200 ganske små koraløer, der tilsammen er på 300 km2. Her er der med succes udviklet
en turisme, hvor turisterne kun kommer på udvalgte øer. Skønt disse øer knap er store nok
til en spadseretur, har det været muligt at tiltrække et stigende antal high-spender turi-
ster.54

3.4. Konklusion
Turistproduktet er sammensat af en række forskellige tjenester, der tilsammen former en
ferie- eller rejsepakke. For at beskrive produktet er det ikke engang nok at have styr på de
enkelte tjenester, der udgør bestanddelene. Tid og sted er afgørende elementer i pakken.
Med de mange kombinationer har markedet været i stand til at skabe en mangfoldighed af
tilbud, svarende til stadig mere krævende og differentierede krav fra turisterne

Her ligger formodentlig en af de største udfordringer til turisterhvervet og myndighederne,
nemlig at analysere og udvikle den enkelte destinations turistprodukt. Der gøres meget ud
af markedsføring, men mindre af produktudvikling. Dette emne tages op i kapitel 8.

                                                       
54 Op.cit. side 21.
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4. Attraktioner

4.1. Afgrænsning
Attraktioner er de steder og begivenheder på destinationen, turister vil se, opleve, føle og
glæde sig over. Det er dem, der skaber en destination. Uden attraktioner, ingen turistdesti-
nation. Turister vælger rejsemål efter stedets muligheder for oplevelser. Destinationen er
den geografiske emballage for et antal attraktioner, der tilsammen udgør et ferietilbud.

Attraktioner omfatter natur, museer, strande, atmosfære, forlystelsesparker, kirker osv.
Nogle afgrænser attraktioner til alene at være de menneskeskabte seværdigheder på ste-
det.55 Dette er for fattig en afgrænsning. Når opgaven er at beskrive attraktioners betyd-
ning for turisme, må begrebet omfatte alt det, det tiltrækker (fra latin: attrahere ~ tiltræk-
ke).

Og det er netop tiltrækning, der er nøglebegrebet i analyser af attraktioner. Hvad er det
turister og andre besøgende ønsker at opleve? Hvad er det, der gør, at den enkelte attrakti-
on tiltrækker mange eller få besøgende. Dette har åbenlys betydning for både produktud-
vikling og markedsføring.

4.2. Inddelinger

4.2.1. Hovedinddeling
Analyser af turisme indledes ofte med klassifikationer. Det gælder også beskrivelsen af
attraktioner. En hyppig anvendt opdeling skelner mellem de natur- og menneskeskabte og
mellem de permanente og de flygtige attraktioner (begivenheder), som det fremgår af figur
20:

Figur 20. Attraktioner

Permanente Begivenheder

Naturskabte Kyster
Landskaber

Naturfænomener

Menneskeskabte

Oldtidsminder
Slotte
Kirker

Museer
Zoo

Forlystelsesparker

Teaterforestillinger
Dyrskuer
Fodboldkampe

Cirkusforestillinger

                                                       
55 Se f.eks. Hansen, Jørgen, 1992.
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Der skelnes også mellem de attraktioner, der er skabt for turister og de steder, byer, byg-
ninger og landskaber, der er foræret af naturen eller historisk skabt til andre formål og
som nu betragtes som seværdigheder.

De naturskabte attraktioner er naturligvis ikke fremstillet til turisterne. Mange af de men-
neskeskabte er det heller ikke.

4.2.2. Menneskeskabte attraktioner
De permanente menneskeskabte attraktioner er i skemaet inddelt i 3 grupper. Den første
omfatter historiske bygninger. De er i hvert fald ikke bygget for turisterne. Men de er
blandt de mest besøgte seværdigheder. Blandt mange kan nævnes Akropolis, Peterskirken,
Stonehenge og i Danmark Koldinghus, Rosenborg og Ribe Domkirke. Turisme, der søger
disse mål har fået eget navn - heritage-tourism - normalt oversat til kulturarv-turisme eller
blot kulturturisme.

Den næste gruppe omfatter museer, zoologiske haver, planetarier o.l., som nok er bygget
til at tage mod besøgende, men hvor formålet i lige så høj grad er at bevare og samle nati-
onale klenodier og at virke for oplysning og undervisning.

For de første to grupper er entreindtægter ikke hele eksistensgrundlaget (i hvert fald ikke i
Danmark). Det er det imidlertid for den tredje gruppe, forlystelsesparker, der bl.a. omfatter
Disneyland, Tivoli, Legoland og forskellige sommerlande, som er bygget for turister. Det
er den eneste af de 3 grupper, der består af fuldt kommercielle virksomheder. I dag bruges
ofte udtrykket temapark. Det lyder pænere end forlystelsesparker, men rummer også mere.
Temapark er et forholdsvis nyt koncept, hvor hensigten er at skabe en særlig atmosfære,
der får de besøgende til at opleve en anden selvstændig verden. Inspirationen til moderne
temaparker er hentet fra Tivoli i København og Prater i Wien.56

De menneskeskabte begivenheder er efter deres natur for et publikum, der kan være fast-
boende eller turister. Teaterforestillinger, dyrskuer og fodboldkampe opføres sjældent
alene til glæde for turisterne. Det er derimod tilfældet med rejsende cirkus og tivoli for den
del af virksomheden, der foregår i ferieområder. En del begivenheder er kommercielt
arrangerede - professionelle fodboldkampe, gøglermarked, rockfestivals mv. Andre er
delvis kommercielle, men kan kun gennemføres med et stort eller lille offentligt tilskud.
Kulturelle begivenheder som teaterforestillinger får normalt offentlig støtte. Det har været
kritiseret, at Det Kongelige Teater har lukket om sommeren, hvor  turister er i byen. Med
et åbent nationalteater med opera og ballet ville destinationen København blive rigere. Det
er rigtigt. Men begrundelsen er, at Det Kongelige Teater er til for den danske befolkning.
Den betydelige statsstøtte er møntet på, at danskere til rimelig pris kan opleve kultur af høj
kvalitet - ikke turister. De er velkomne, men ikke favoriserede.

                                                       
56 Durlacher, Dagmar, 1994.
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4.2.3. Primære og sekundære attraktioner
Attraktioner kan også beskrives efter indhold - ved at gå i dybden og dissekere den enkelte
attraktion i bestanddele. Derved vil det ofte ses, at den enkelte attraktion består af flere
seværdigheder. Louvre er således en af Paris’ fineste attraktioner. Men som et besøgssted
for en enkelt dag er den uoverskuelig. Museet består af et væld af afdelinger efter historisk
periode og kunstart. For nogle er den ægyptiske samling det ypperste i museet, muligvis
det eneste, de kommer for at besøge. Her er det ikke Louvre, men den ægyptiske samling,
der er attraktionen. Ved at gå endnu længere ned, vil man observere gæster på Louvre, der
alene kommer for at betragte Mona Lisa.

En attraktion rummer ofte en kerneoplevelse og en eller flere periferioplevelser. Louvre er
en illustration af dette: Hvis seværdigheden er Mona Lisa, så er de øvrige renæssancebille-
der periferioplevelser. Et bedre eksempel er danske herregårde, som er åbnet for offentlig-
heden. Her er slottet besøgsmålet. Men for at gøre det mere attraktivt er der tilføjet kunde-
orienterede seværdigheder som parker og optræden. Flere slotte har særlige museer eller
dyrepark og det kan her diskuteres, om det er slottet, dyrene eller museet, der er kerneat-
traktionen.

4.2.4. Klynger af attraktioner
En enkelt attraktion kan således bestå af hoved- og biattraktioner eller af flere ligeværdige
attraktioner. Et andet fænomen er klynger af attraktioner. Her findes flere attraktioner
inden for et begrænset område. Også disse kan opdeles i hoved- og biattraktioner eller for
at følge fagsproget  - primære og sekundære attraktioner, hvor de primære attraktioner er
dem, der trækker publikum til området, mens de sekundære måske også besøges.

Samlingen af flere attraktioner i et begrænset område er sjældent naturgivent eller skabt af
historien. Attraktionsklynger opstår næsten altid ved, at opføre nye attraktioner i nærhe-
den af en hovedattraktion. Som nærliggende eksempler kan nævnes forlystelsesparker i
ferieområder (hvor stranden er hovedattraktionen) og museer i nærheden af arkæologiske
gravpladser.

Som eksemplerne antyder er formålene dels at forbedre destinationens kvalitet gennem
flere tilbud, dels at få en større turistomsætning - to forhold, der i øvrigt hænger sammen.
Ved destinationsudvikling udnyttes klyngeprincippet taktisk på den måde, at der i nærhe-
den af stærkt besøgte attraktioner opføres nye. Målet er at få de besøgende til hovedattrak-
tionen til også at besøge de andre. Som nævnt senere har afstand fra opholdssted til at-
traktion stor betydning for besøget. Derfor gælder det om at fange turisterne, når de allige-
vel er i området. At gøre udflugten til en heldagstur og ikke kun en halvdagstur.

Det rejser spørgsmålet, om flere attraktioner konkurrerer eller om de komplementerer
hinanden. Alle erfaringer viser, at så længe der ikke er tale om samme slags attraktioner,
så komplementer de hinanden. I stedet for at hugge kunder fra hinanden kan de forøge det
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samlede besøgstal. Derfor har attraktioner en interesse i at samarbejde med tilsvarende
institutioner i nabolaget som det f.eks. er set på Lolland med samarbejdet mellem Lalan-
dia, Knutenborg Dyrepark og Ålholm Bilmuseum.

4.3. Tiltrækning

4.3.1. Hvad bestemmer besøgstallet
Hvad bestemmer antallet af besøgende til en attraktion? Hvad er det, der tiltrækker? Det er
spørgsmål af vital betydning for turismesektoren, fordi en rigtig besvarelse af disse
spørgsmål er afgørende for succes i forbindelse med udvikling af destinationer og attrakti-
oner.

Umiddelbart er det klart, at følgende forhold har betydning: Grad af seværdighed, kapa-
citet, pris, faciliteter, befolknings- og turisttæthed og tilgængelighed.

4.3.2. Pris, kapacitet, faciliteter og grad af seværdighed
Som for alle andre goder er prisen afgørende for antal besøgende. Men da en høj pris vil
udelukke nogle grupper af besøgende, kan prisfastsættelsen være et problematisk spørgs-
mål, navnlig i forbindelse med kulturelle institutioner, der har oplysning som et af formå-
lene.57

Lige så indlysende er, at kapaciteten sætter en overgrænse for antallet af besøgende. Da en
stor kapacitet samtidig betyder flere tilbud, vil det i sig selv være med til at tiltrække flere
besøgende og få dem til at opholde sig længere. Specielt for isoleret placerede attraktioner
er det nødvendigt, at kapaciteten også rummer overnatnings- og spisemuligheder.

Det er derimod langt fra indlysende, hvad der gør en attraktion til en enestående sevær-
dighed. Hvordan bedømmes eller måles en attraktions grad af seværdighed eller tiltræk-
ningskraft? Det er klart, at den kun kan vurderes som tiltrækkende, når den betragtes i
sammenhæng med de besøgende - altså dem, der ønsker at ofre tid og penge på at besøge
attraktionen. Vanskeligheden er at udpege de træk ved en attraktion, der er afgørende for
den enkeltes besøg - og for at nogle får succes, mens andre opnår fiasko. En simpel og ofte
anvendt måde er at bede de besøgende om at ragnordne i forhold til andre seværdigheder.
Det siger imidlertid kun noget om præferencer, ikke om styrken i præferencerne, og har
desuden den svaghed, at kun besøgende bliver spurgt. Nok så interessant er det at vide,
hvorfor mange andre undlader besøg.58

                                                       
57 Spørgsmålet om prisfastsættelse tages op i  4.8.
58 Nyberg, Lars, 1994.
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Af mangel på målestok bruges nogle praktiske udtryk om styrken. Primære attraktioner er
således attraktioner, som er årsag til, at destinationen vælges, mens sekundære attraktio-
ner er de øvrige seværdigheder på stedet. For de danske ferieområder er kysten og naturen
de primære attraktioner. Områdets museer og forlystelser er sekundære. I Danmark findes
kun to menneskeskabte primære attraktioner, nemlig Tivoli og Legoland.

En tilsvarende graduering er international-national-lokal, hvor lokal godt kan være græn-
seoverskridende. Louisiana er således mål for mange svenske turister.

Disse angivelser siger imidlertid blot, at de pågældende attraktioner får mange besøg. Ikke
hvorfor.

Allan Lew angiver 3 måder til at beskrive, hvordan en attraktions tiltrækning kan analyse-
res:59 Ideografisk, dvs. konkret beskrivelse af det unikke ved den betragtede attraktion og
om muligt udkrystallisere håndgribelige karaktertræk. Organisatorisk, hvor det ikke nød-
vendigvis er den enkelte attraktion, der betragtes, men attraktionens beliggenhed, kapaci-
tet, samspil med andre seværdigheder i området mv. Den kognitive, analyse fokuserer på,
hvordan besøgende opfatter attraktionen, hvilke følelser, den udløser og hvilken erkendel-
se, der opnås.

Der vil næppe nogensinde komme brugbare mål for grad af seværdighed, bortset fra be-
søgstallet - der i øvrigt ikke er noget dårligt mål. Det skyldes bl.a., at bedømmelsen af det
enestående også er efterspørgselsbestemt. Det hører til god turiststatus at have været i
Eifeltårnet, besøgt Peterskirken og set de engelske kronjuveler i Tower. Dernæst afhænger
det af markedsføringen. Enkelte attraktioner bliver ligefrem varemærke (eller ikon) for en
destination som Den lille Havfrue for København og Østerlars Rundkirke for Bornholm.
Så kan folk ikke tro andet end, at det i særdeleshed er seværdigt.

Sondringen mellem primære og sekundære attraktioner holder i øvrigt ikke altid. Typisk
vil storbyer rumme en samling af spændende attraktioner, hvor det ikke er muligt at udpe-
ge én eller få som de afgørende trækplastre. I London besøger førstegangs turister som
regel Tower, Westminster Abbey og Buckingham Palace. Det er ikke til at sige, hvad der
trækker mest. Men London ville få færre besøgende, om alle disse attraktioner var væk.60

4.3.3. Befolknings- og turisttæthed og tilgængelighed
Det er klart, at tilgængelighed er en forudsætning for besøg. Der skal være veje, jernbaner
eller flyruter til stedet, ligesom det fysisk skal være muligt at komme dertil. Hvor enkelt
det end lyder, er det netop barrieren for besøg til en række fremragende attraktioner i
udviklingslande, i de tidligere østlande og såmænd også mange steder i de vestlige lande.
Attraktionerne er fjerntliggende naturområder og i enkelte tilfælde forhistoriske bygnin-

                                                       
59 Lew, Allan, 1994.
60 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993.
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ger. For at disse attraktioner kan indpasses i landets turistprodukt, skal infrastrukturen
udbygges.

Afstanden fra de besøgendes opholdssted til attraktionen er en faktor, der ofte undervurde-
res. Afstanden måles i km., i omkostninger og tid. Alle tre faktorer har betydning. Gene-
relt gælder, at efterspørgslen vokser med attraktionens tiltrækning og aftager med afstan-
den til stedet målt fra opholdsstedet. Dette er illustreret i figur 21, der viser, at efter-
spørgslen falder med afstanden fra stedet. Der er her tænkt på en attraktion, som er mål
for en biltur. I punktet A dykker kurven. Det er der, hvor afstanden er så stor, at den ikke
kan gøres på en dag, men kræver overnatning. Det er en skarp barriere både i tid, omkost-
ninger og komfort.
 

Figur 21. Efterspørgsel - efter opholdsstedets afstand fra attraktionen

Afstand fra
attraktion

Efterspørgsel

A

Grænse for 
dagstur

De fleste almindelige attraktioner mærker dog ikke denne grænse. Her er efterspørgslen
faldet til ingenting, når køretiden er over 1 time, dvs. 70 til 100 km. Det ses af figur 22,
der er tegnet på grundlag af en analyse, hvor de besøgende i en række norske fritidsparker
er spurgt om deres overnatningssted.61 Her ses det tydeligt, at det nære opland er helt
dominerende.62

                                                       
61 Dybedal, Petter og Øysten Engebretsen, 1996, side 51.
62 Kurven er testet med følgende model:

BA = (k 5 1.000)/AR,
hvor BA = antal besøgende pr. 1.000 bosatte i afstand A fra parken, A = afstand til parken, R = afstandsfriktion
og k = konstant. Værdierne er estimeret til R = 0,69 og K = 1,49.
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Figur 22. Besøgsfrekvens efter afstand til attraktion

Kilde: Dybedal, Petter og Øysten Engebretsen,1996, side 51.

Betydningen af befolknings- og turisttæthed kan indirekte læses af figurerne. Ligger at-
traktionen i et tæt beboet område eller et sted med mange turister, vil afstanden være lille
for dem og den samlede efterspørgsel vil således være stor. Dette forhold er helt afgørende
for, at attraktioner kan overleve. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt kundeunderlag inden for
rimelig afstand, kan økonomien ikke løbe rundt. Der er levedygtige attraktioner i Køben-
havn, som for længst var gået fallit, hvis de havde ligget ethvert andet sted i landet. Et par
konkrete eksempler er to delvis EU-finansierede attraktioner i Sønderjylland - Besøgsgår-
den Tønnisgård og planetariet Orion.63 Tønnisgård er indrettet i en lade på en gård på
Rømø med udstillingslokale, laboratorium og mødested for guidede ture på øen. Orion
planetariet er et moderne planetarium beliggende i Jels. Begge disse attraktioner har i
følge evalueringen haft en krank skæbne. Idegrundlaget har tilsyneladende været i orden.
De er stiftet af ildsjæle, som har lagt kraft i at få besøgscentrene op at stå. Men i begge
tilfælde har publikumsbesøget været langt under det forventede - fordi der ikke er kunder
nok inden for køreafstand.

                                                       
63 Jørgensen, Gert, 1995, side 20-25.
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4.4. Store attraktioner
I figur 23 er vist de mest besøgte attraktioner i Danmark  1991 - 1994 og i figurerne 24 til
28 de bedst besøgte top 10 til forskellige andre attraktioner:

Figur 23. Mest besøgte attraktioner.

1.000 besøgende

Bedst besøgte top 21 - 1994 1991 1993 1994

1 Tivoli 4.100 4.000 3.800

2 Dyrehavsbakken (fri entré) 2.200 2.200 2.200

3 Zoologisk have 1.009 1.074 1.179

4 Legoland 1.200 1.285 1.160

5 Louisiana 462 531 640

6 Professor Olsens Spilleland 0 625 600

7 Kattegatcentret 0 414 478

8 Fårup Sommerland 392 362 409

9 Nationalmuseet 0 740 387

10 Djurs Sommerland 350 345 385

11 Tycho Brahe Planatarium 550 390 365

12 Eksperimentarium 531 300 330

13 Rundetårn 301 324 322

14 Den gamle By, Århus 300 286 306

15 Jyllands Minizoo 300 308 303

16 Tivoli Friheden, Århus 281 264 303

17 Fregatten Jylland 0 207 302

18 Bon Bon Land 0 292 300

19 Løveparken Givskud 319 325 289

20 Aalborg Zoologiske Have 279 300 275

21 Nordsømuseet, Hirtshals 269 290 242

Kilde: Dansk Turisme. Flere årgange.
Anm.: Bortset fra Dyrehavsbakken er kun medtaget attraktioner, hvor der betales entré. Det er fordi, entrébeta-

lingen er registreringsgrundlaget.
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Figur 24. Zoologiske haver og akvarier 1994

1.000 besøgende

Figur 25. Forlystelsesparker 1994

1.000 besøgende
1 Zoologisk Have 1.179 1 Tivoli 3.800

2 Kattegatcentret 478 2 Dyrehavsbakken 2.200

3 Jyllands Minizoo 303 3 LEGOLAND 1.160

4 Løveparken 289 4 Fårup Sommerland 409

5 Aalborg Zoologiske Have 275 5 Djurs Sommerland 385

6 Danmarks Akvarium 165 6 Tivoli Friheden 303

7 Odense Zoo 159 7 Bon Bon Land 300

8 Aqua Ferskvands Akvarium &
Museum

140 8 Jesperhus Blomsterpark 220

9 Safariparken Den afrikanske Farm 25 9 Tivoliland, Aalborg 181

10 Odsherred Dyrepark 20 10 Sommerland Sjælland 170

Figur 26. Kulturhistoriske museer* 1994

1.000 besøgende

Figur 27. Kunstmuseer* 1994

1.000 besøgende
1 Nationalmuseet 387 1 Louisiana 640

2 Den gamle By 306 2 Skagens Museum 205

3 Nordsømuseet, Hirtshals 242 3 Ny Carlsberg Glyptotek 194

4 Frederiksborg Slot & Museeum** 203 4 Statens Museum for Kunst 170

5 Museet på Koldinghus 202 5 Bornholms Kunstmuseum 80

6 Skatkammeret Rosenberg 182 6 Kunstmuseet Trapholt 77

7 Fiskeri- og Søfartsmuseet 180 7 Glasmuseum 71

8 Hjerl Hedes Frilandsmuseum 178 8 Aarhus Kunstmuseum 60

9 Vikingeskibshallen 150 9 Nordjyllands Kunstmuseum 56

10 Frilandsmuseet 138 10 Museet for Fotokunst 50

*
**

Under museumsloven.
Ikke statsligt museum, men under amtets museumslov.
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Figur 28. Øvrige seværdigheder 1994

1.000 besøgende
1 Professor Olsens Spilleland 600

2 Tycho Brahe Planetarium 365

3 Eksperimentarium 330

4 Rundetårn 322

5 Fregatten Jylland 302

6 Ripley’s Believe It Or Not! 235

7 Louis Tussauds Wax Museum 235

8 Egeskov Slot og Veteranmuseum 213

9 Kronborg 204

10 Ribe Domkirke 154

.

Udover en oplistning af de 21 mest besøgte attraktioner i 1994 viser figur 23, hvor svært
det er at sige noget om udviklingen.

Der er kommet nye attraktioner, som er sprunget højt op på listen. Det gælder dels de rent
kommercielle foretagender som Professor Olsens Spilleland og Bon Bon Land, dels Katte-
gatcentret, som er overvejende offentligt finansieret. Endvidere er de fornyede seværdig-
heder Nationalmuseet og Fregatten Jylland kommet med.

Vejret har sin betydning: I 1991 var juni våd og juli pæn. I 1993 var sommeren elendig,
mens den i 1994 fra Skt. Hans var pragtfuld. For under-tag-seværdigheder som Rundetårn,
Løveparken (under biltag), Nationalmuseet og Norsømuseet har det betydet flere besøgen-
de i 1993 end i 1994, mens det omvendte er tilfældet for åben-himmel-attraktionerne Den
Gamle By og sommerlandene.

Nogle attraktioner har en vækst, der tyder på nyhedens interesse (Kattegatcentret og Fre-
gatten Jylland), mens faldet for andre tyder på at nyhedens interesse er overstået
(Eksperimentarium og Planetarium).

Egentlige trends er svære at aflæse. Det hævdes ofte, at kultur har stigende interesse.
Derfor er det mærkeligt, at der er så få kulturelle institutioner med på hitlisten.64 Louisia-
na topper dog med en imponerende vækst på 39% i perioden. Det gælder også 1993 til
1994 (21%), hvor andre indendørs museer, både kulturelle og mindre kulturelle, oplevede
et fald.65 I øvrigt skal alle disse opgørelser betragtes med forbehold. Manglende tillid til
tallene har således fået Danmarks Turistråd til at holde op

                                                       
64 Her skal dog noteres, at det kun er de entrégivende attraktioner, der er med i oversigten. Det kan således princi-

pielt ikke udelukkes, at der er meget besøgte kulturinstitutioner, som burde være med. Det gælder bl.a. flere
kirker som Ribe og Roskilde domkirker og Østerlars Rundkirke.

65 Dansk Turisme, 1994 og 1995.
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med at offentliggøre dem.66

Ved udvikling af nye attraktioner, er der en tendens til at teknologi spiller en stadig større
rolle. Det kan være selve teknologien, der er attraktionen, som det er tilfældet med Plane-
tariet og Eksperimentarium. Teknologien kan være et pædagogisk værktøj, som forstærker
en oplevelse eller skaber større forståelse. Det sker på mange museer. Endelig kan ny
teknologi være en forudsætning for eller grundlaget for en attraktion. Sommerlandene og
Legoland ville blive mindre attraktive uden disse teknologiske hjælpemidler.

4.5. Autenticitet
Den autentiske oplevelse er central for forståelsen af attraktioners tiltrækning. Turister
bruger megen tid, mange penge og viser stor ihærdighed og tålmodighed for at få den
autentiske oplevelse.

For den kølige betragter kan det undertiden virke absurd. Hvad får folk til at bruge en
formue på en safarirejse til Kenya, hvor de bliver rakket rundt i en gammel jeep uden
fjedre i tropisk hede under konstant angst for røveri eller sammenbrud af køretøjet. Måske
ser de kun støvet fra en flok flygtende strudser og en antilope som en prik i horisonten.

Hjemme ved fjernsynet kan de få oplevelsen langt tættere ind på livet, med sikker gevinst
og under betydeligt behageligere omstændigheder og tilmed til ingen penge. Her er der
nærbilleder af næsehorn, af løver, der nedlægger en gnu, af gepardens fødsel og flodhe-
stens morgenvandring og andre nærbilleder, som aldrig fanges af en turist.

Tilsvarende kan der for små penge købes tro kopier af Mona Lisa. Bevæbnet med en
kunstbog er det muligt uforstyrret at fordybe sig i dette dragende kunstværk, til den mind-
ste detalje er fortolket. Alligevel møder folk op på Louvre med det eneste formål at se den
berømte dame. Der er kø og afstand til maleriet, som nu også er beskyttet af en glasplade.
Det er svært på åstedet at få mere end et glimt af Mona Lisa.

Trods dette er det den sande oplevelse, der efterspørges. Få kan sige sig fri for begejstring,
når de ser en rigtig hval dukke op af havet, når de ser en høg fange et bytte eller når de på
Munch Museet i Oslo står foran det berømte maleri Skriget. Den særlige oplevelse stam-
mer fra den autentiske oplevelse. Derfor spiller autenticitet en kolossal rolle som motivati-
on i turismen og for forståelsen af attraktioner. Stephen Smith fortolker autenticitet som
følelsen af, at turisten oplever den inderste kvalitet af fremmed kultur.67

Spørgsmålet er dog, om det altid er en ægte følelse, eller blot en tro på ægthed eller sim-
pelt snobberi. Dette spørgsmål kan ikke besvares. Ethvert besøg på et museum og ethvert
ophold i naturen er autentiske oplevelser. Det er tilmed oplevelser, som bliver stadig mere

                                                       
66 Danmarks Turistråd, 1996b.
67 Smith, Stephen L.J., 1989.
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efterspurgte. Hvis der går en grænse mellem den ægte oplevelse og den påtagede, er den
svær at tegne.

Der findes også semiautentiske oplevelser: Ved Lacaux i Frankrig er der således installeret
en fuldstændig kopi af den originale hule med hulemalerier tæt ved den ægte. Den rigtige
hule tåler ikke de mange besøgende. Men ved hjælp af plagiatet placeret på stedet, bibrin-
ges gæsten den samme fornemmelse af urmenneskets liv og virke som i den ægte. Det
samme er tilfældet med Stonehenge i England, hvor der er opført en tro kopi Foamhenge,
som folk kan røre og kravle på.

Davyd Greenwood, der har studeret turismen ud fra et antropologisk synspunkt, fremhæ-
ver en anden form for semiautentiske oplevelser.68 Ved besøg på stillehavsøer er oplevel-
sen af den lokale kultur og befolkningen ofte det, der trækker mest. Det er derfor klart, at
denne oplevelse er indbygget i alle pakketure til øerne. Om dette fænomen siger han, at
det, der vises frem for turisterne, giver udtryk for autenticitet, men er det ikke. Det er et
skuespil for turisterne.

Ridderspil og  arbejdende stenalderlandsbyer er andre eksempler på semiautentiske attrak-
tioner. Ofte foregår det i tilknytning til en historisk bygning og er dermed tænkt som pe-
riferioplevelser. Her vil det aldrig være muligt at skabe det autentiske liv. Det er ofte en fin
form for oplysning og skuespil. Kun dårligt spil og ond vilje kan betegne det som forlo-
rent.

Det kan man derimod med en vis ret sige om den rent syntetiske oplevelse, som er mod-
polen til den autentiske. Det er Virtual Reality, hvor computeren skaber sin egen synteti-
ske verden.

4.6. Påvirkning af besøgstal

4.6.1. Formål
Ønsker om at påvirke besøgstallet til en attraktion kan have tre forskellige formål: at for-
øge turistomsætningen, at regulere de besøgendes adfærd og at begrænse antallet af besø-
gende.

Der er ikke noget overraskende i, at forøgelse af turistomsætningen er et motiv til at på-
virke besøgstallet. Det er hovedopgaven for enhver kommerciel attraktion og ethvert desti-
nations-udviklingsselskab at få flere besøgende, at få dem til at blive længere og til at
bruge flere penge.69 Midlerne er bl.a. at forbedre infrastrukturen så det bliver lettere og
hurtige at komme til stedet, at udbygge og forbedre attraktionerne så de bevarer og helst

                                                       
68 Greenwood, David, 1989.
69 Se endvidere kapitel 6.
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forstærker deres tiltrækning og at opføre nye attraktioner i området for at udnytte klynge-
effekten.

Nok så interessant er det, at det kan være nødvendigt at tæmme eller begrænse tilstrøm-
ningen.

4.6.2. Regulering og begrænsning af besøg
Regulering kan have et positivt formål: at hjælpe de besøgende med at finde vej, give dem
viden om det de ser og i det hele taget at gøre besøget til en positiv oplevelse. Regulering
kan også have det restriktive formål at forhindre færdsel på beskyttede områder og i øvrigt
sikre god opførsel. I sin yderste form skal reguleringen begrænse eller forhindre turisters
adgang til en attraktion. Styring af besøg kaldes sædvanligvis visitor management. De
mest anvendte instrumenter til visitor management er vist nedenfor efter reguleringens
omfang strækkende sig fra positiv til helt restriktiv:

Regulering:
Information. Det kan synes misvisende at kalde information for regulering, fordi formålet
er at vise vej, fortælle om de ting de besøgende ser o.l. Informationen kan også indeholde
promovering af naboattraktioner. Det regulerende ligger i, at informationen også kan
indeholde henstillinger om ikke at færdes i sårbare områder eller berøre udstillede gen-
stande. Somme tider sker det ved at undlade omtale af sårbare områder. Så bliver de besø-
gende ikke inspireret til at besøge dem. Specielt i Danmark er det et vigtigt formål at lede
de besøgende væk fra sårbar natur.70  Midlerne er kort over området, brochurer, bøger,
video, skiltning og informationsstandere.
Vejledning. Hvor information har til formål at orientere de besøgende, har vejledning til
formål at give de besøgende en viden, så de har større udbytte af besøget. Grænsen er dog
flydende, idet god information også indeholder vejledning. Med vejledning tænkes der
imidlertid i denne forbindelse på mundtlig vejledning, guidede ture mv., der har til formål
at gøre vejledningen levende og mere nærværende.
Aktivering. Med aktivering styrkes oplevelsen ved at de besøgende selv inddrages fysisk
som f.eks. akvarier med fisk, der må røres eller middelalderspil, hvor de besøgende bliver
deltagere.
Ordensregler. Her er vi over i påbudene. Men ordensregler er nødvendige på ethvert mu-
seum og i alle skove og naturområder. I de danske skove er de positivt udformet, idet de
indledes med en velkomst til området, lidt information og først derefter forbud mod åben
ild og henkastning af affald.

Trafikregulering. Et af de største problemer på stærkt besøgte steder er trafikken. Derfor er
trafikregulering nødvendig for, at det hele ikke skal bryde sammen. Det sker bl.a. ved at

                                                       
70 Fitje, Anders, 1996. Her beskrives bl.a. forskellen mellem norsk og dansk regulering af turisme i naturområder.

I Norge gælder allemandsretten, hvilket i sin ide indebærer, at enhver har ret til at færdes i naturen, hvor han
vil. Dette giver frihed, men også problemer, hvor mange turister besøger samme sted.



70

forbyde bilkørsel i nærheden af attraktionen og indretning af parkeringspladser i passende
afstand (evt. kombineret med buskørsel til selve stedet).

Begrænsninger:
Begrænsninger eller stærk regulering er nødvendig, hvor tilstrømningen i perioder er så
overvældende, at der ikke er plads til alle besøgende. Som eksempel kan nævnes Ufizzi-
gallerierne i Firenze, Eifeltårnet i Paris, Peterskirken i Rom og Tower i London. I Dan-
mark mødes problemet lokalt i højsæsonen eller ved særlige udstillinger som Skagens
Museum en gråvejrsdag i juli og Louisiana en søndag under en af de store udstillinger.
Blandt de midler i visitor management, der her anvendes er:
Køer. Dette er det mest enkle middel eller snarere mangel på middel. For at gøre venteti-
den mere behagelig er der nogle steder indlagt underholdning eller oplysning for de ven-
tende.
Pris. En høj pris er et godt middel til at begrænse besøgstallet. Problemet er blot, at det
nemt kan være i strid med andre mål at udelukke de prispåvirkelige kunder.
Booking. Dette middel har altid været brugt i forbindelse med forestillinger. Her er alle
klar over, at de skal købe billet i god til et godt teaterstykke. Men midlet bruges meget lidt
i forbindelse med seværdigheder.
Antimarkedsføring. Her undlades markedsføring i højsæsonen eller også advares turisterne
ligefrem mod at komme og anbefales besøg udenfor højsæson.
Midlertidig lukning. Dette middel bruges til at beskytte naturområder. I Danmark er der
således adgangsforbud i visse fredede områder i dyrenes yngletid. Her er det ikke den store
mængde gæster, man vil undgå. Man vil slet ikke have nogen.
Alternativer. Her opfordres turisterne til at besøge andre attraktioner i stedet for det mest
attråede.
Omsætningshastighed. Her er formålet at få gæsterne til at opholde sig kortest mulig tid på
stedet, for derved at øge kapaciteten.

4.7. Attraktioners værdi

4.7.1. Problemstilling
Interessen for attraktioners økonomiske værdi er af nyere dato. Den har baggrund i et
ønske om at retfærdiggøre eksistensen af kulturelle institutioner med offentligt tilskud ved
at påvise samfundsøkonomiske effekter, der opvejer tilskuddene.

Dette gælder i mindre grad kommercielle attraktioner. De lever på godt og ondt normalt
på markedsvilkår og deler derved skæbne med andre kommercielle virksomheder i turi-
sterhvervet. Det gælder koncept, samarbejdsformer og problemer med alt for kort sæson.
Disse spørgsmål tages op kapitel 5 om turisterhvervet.
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4.7.2. Naturskabte attraktioner
De naturskabte attraktioner er næsten altid tilbud af kategorien offentlige goder, dvs. de
stilles gratis til rådighed for besøgende.71 Tilmed ofte med velplejede stier, der er angivet
på kort, som udleveres gratis (derved får tilbuddet karakter af et meritgode, dvs. et gode,
der leveres med offentlig støtte, fordi det er ønskeligt, at befolkningen opnår dette gode
gratis eller under markedspris).

Dette forhold - at naturen er gratis - gør det svært at værdisætte den. Én måde, at gøre det
på, er at betragte rekreativ anvendelse som alternativ til den nuværende, der oftest vil være
landbrug.72

I figur 29 er fra venstre vist jordrenten, der angiver landbrugsjordens nettoudbytte, dvs.
udbytte - driftsomkostninger. Den lodrette akse til venstre viser jordrentens størrelse og
den vandrette arealet efter faldende bonitet. Der er endvidere vist to jordrenteforløb: Det
ene er den privatøkonomiske jordrente, dvs. som landmanden opfatter den, og den anden
er den samfundsøkonomiske kurve, der på grund af landbrugssubsidier er lavere end den
privatøkonomiske. Med de forudsætninger dyrkes i udgangspunktet arealet OA2, idet den
privatøkonomiske jordrente er nul i A2. Arealet A2A1 er således uopdyrket, fordi det ikke
er rentabelt.

Fra højre mod venstre vises jordens rekreative værdi aftegnet på den lodrette akse til højre.
Den er her tegnet faldende fra højre mod venstre ud fra den antagelse, at jord med ringe
bonitet ofte har høj rekreativ værdi.

Det ses som udgangspunkt, at det rekreative areal alene omfatter A2A1. Såfremt den pri-
vatøkonomiske jordrente faldt til den samfundsøkonomiske, ville det rekreative område
udvides til at omfatte A3A1. Hvis jordens rekreative værdi var en betalt markedspris og
ikke et gratis gode, ville fordelingen være, at OA4 var landbrugsjord, mens A4A1 var til
fritidsformål. Denne fordeling opnås ikke, fordi den rekreative værdi ikke modsvares af
betaling. Den samfundsøkonomisk optimale fordeling er efter figuren,  at OA5 anvendes til
landbrug, mens A5A1 er til rekreativ anvendelse.

                                                       
71 I udlandet er det ikke ualmindeligt at skulle betale for adgang til strande og skove.
72 En diskussion af dette emne findes i Groes, Nils, 1991.
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Figur 29. Fordeling af jord mellem landbrug og rekreativ anvendelse

Areal efter
 bonitet

Værdi i kr/ha
til landbrug

Værdi i kr/ha
til fritidsformål

A5 A4 A3 A2 A1

Privatøkonomisk jordrente

Samfundsøkonomisk 
jordrente Samfundsøkonomisk

værdi til fritidsformål

O

Kilde: Tilvirket med udgangspunkt i bilag 5 i Groes, Nils, 1991.

Da der ikke betales for adgang til naturen, er det svært at tegne kurven for den rekreative
værdi. Alex Dubgaard har forsøgt det ved at spørge folk, hvad de ville betale for en be-
stemt rekreativ oplevelse.73 Det er gjort ved at spørge besøgende i Mols Bjerge om, hvad
de var villige til at betale. Ved at sammenholde betalingsvillighed med antal besøgende og
fratrække omkostningerne til vedligeholdelse mv., når han frem til en værdi på 1.000-
2.800 kr. pr. ha pr. år. Dette er beløb, der sagtens kan konkurrere med jordrenten af selv
de bedste jorde. Nu er Mols Bjerge en attraktion af høj kvalitet og med en større by
(Århus) i nærheden. Regnestykket er heller ikke i sig selv et tilstrækkeligt argument for at
frigøre landbrugsarealer til fritidsformål: For det første er der normalt også friarealer i
form af småskove, enge og moser, hvor der er landbrug. For det andet ligger mange
braklægningsområder så langt fra by- og ferieområder, at efterspørgslen er begrænset.
Endelig kan man for det tredje diskutere, om det er vejledende for prisansættelsen at spør-
ge de folk, der kommer. Vil de svare på samme måde, hvis de skal have pungen frem?
Med alle disse forbehold skal regnestykket blot illustrere, at det er en overvejelse værd at
frigøre større områder til fritidsformål, fordi rekreative områder også har en (økonomisk)
værdi.

                                                       
73 Dubgaard, Alex, 1993.
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4.7.3. Kulturelle institutioner
Da entrébilletten sjældent dækker udgifterne kan de kulturelle ikke-kommercielle attrakti-
oner betragtes som meritgoder. Fra mange sider er det hævdet, at disse institutioner har en
stor positiv økonomisk betydning, selv om de ikke kan løbe rundt uden offentlige tilskud.74

Dette skulle vise sig ved de økonomiske virkninger i det betragtede lokalområde i form
af:75 Direkte virkninger, dvs. entréindtægter, lønudgifter, køb af varer mv. Indirekte ef-
fekter ved publikums ekstraudgifter til transport, restaurant osv. Inducerede effekter såsom
de ansattes skattebetaling og efterspørgsel i området, virksomheders brug af attraktionen
o.l. Afledte effekter, dvs. multiplikatoreffekten, som er mål for den efterspørgselsstigning i
området, der afledes af den direkte indkomstskabelse.

Trine Bille Hansens konklusion76 er, at kulturelle institutioner ikke har større lokaløko-
nomisk effekt end andre offentlige institutioner som vuggestuer og plejehjem, hvis bruger-
ne fortrinsvis er lokale. Dette viser imidlertid en vigtig nuance, som er særdeles vigtig i
denne sammenhæng. Hvis brugerne er turister, kan der være en samfundsøkonomisk ef-
fekt, der giver attraktionen en økonomisk berettigelse.

Dette ses af Henrik Christoffersens og Peter Lyk-Jensens analyse af Brandts Klædefabrik
og H.C. Andersen Museet.77 Her viser det sig, at Brandts Klædefabrik stort set ikke har
nogen effekt for Fyns økonomi, mens H.C. Andersen Museet i høj grad har det. Forskellen
er, at de besøgende i Brandts Klædefabrik fortrinsvis er lokale, hvorimod der er mange
besøgende turister til H.C. Andersen Museet.78

Det skal dog sluttelig nævnes, at Trine Bille Hansen også konkluderer, at kulturelle insti-
tutioner har kolossal værdi, nemlig som kulturelt gode. Derfor behøver institutionerne slet
ikke at argumentere med målelige økonomiske begrundelser.

Mange offentligt finansierede kulturelle attraktioner har andre og mindst lige så vigtige
opgaver, som at være til rådighed for besøgende. Det gælder de fleste museer og alle kir-
ker.79

Dette rummer en interessekonflikt: Kirkebygningen er til for menigheden og ikke for turi-
ster. Uvedkommende besøg er til besvær og kan være direkte generende, hvis det sker
under kirkelige handlinger. Dertil kommer omkostninger, som menigheden skal afholde
uden at få noget igen. Menighedsrådet har derfor al mulig grund til at begrænse antallet af
besøgende turister. Der over for står, at kirkerne ofte er blandt stedets fornemste attraktio-
                                                       
74 En glimrende analyse af denne diskussion findes i Hansen, Trine Bille, 1993.
75 Op.cit. side 53.
76 Op.cit. side 134.
77 Christoffersen, Henrik og Peter Lyk-Hansen, 1994.
78 Den nationaløkonomiske effekt af turisternes besøg ville også være nul, hvis turister havde et fast budget. I så

fald ville de alternativt bruge det samme beløb på andre formål. Der er imidlertid ikke holdepunkt for at antage,
at den typiske turist har en sådan budgetbinding.

79 Jørgensen, Kirstin Blomgren, 1996.
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ner. På Bornholm har kirkerne således flere besøgende turister end alle andre attraktioner
tilsammen.80 Noget tilsvarende gør sig gældende for museer. Entréindtægten er ofte ikke
afgørende for museets økonomi. Derfor er der beskeden motivationen for publikumsservice
og lange skæve åbningstider.

Andre kulturelle attraktioner er opført med besøg som hovedformål. Her er finansieringen
mere varieret, men typisk med et stort anlægstilskud fra det offentlige eller fra private
mæcener. Det sidste er f.eks. tilfældet for Eksperimentarium, Planetariet og Louisiana.
Som eksempel på en delvis offentligt finansieret attraktion kan nævnes Kattegatcentret i
Grenå.81 Driften skal her hvile i sig selv. Men bygningen med akvarier og fisk har man
ikke regnet med at kunne forrente fuldt ud. For at få det til at løbe rundt er centret finan-
sieret således:

• 4,8 mio. kr. fra EU-midler til egnsudvikling, miljø og ny teknologi
• 7,5 mio. kr. som gave fra Grenå Kommune
• 12,5 mio. kr. fra Århus Amts frigørelsesmidler
• Kreditforeningslån med kommunegaranti
• Banklån uden garanti.

Et forhold, som yderligere komplicerer værdivurderingen af attraktioner er synergieffek-
ten, der opstår, når flere attraktioner danner klynge på samme destination. Ved Odense-
udersøgelsen viste det sig således ikke underligt, at der var besøgende i byen, der både
skulle se Brandts Klædefabrik og H.C. Andersen Museet.82

4.8. Prisfastsættelse
Prisfastsættelsen for de ikke-kommercielle attraktioner, som lever af entréindtægter, er
illustreret i figur 30.

                                                       
80 Op.cit.
81 Dansk Turisme, 1994.
82 Christoffersen, Henrik og Peter Lyk-Hansen, 1994, side 17.
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Figur 30. Prisfastsættelsen for attraktioner

Pris/omkostninger

Besøgende

ASC1

AC

ASC2
P3

P1

P2

D2

D1

Kilde: Tilvirket på grundlag af Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993.

Figuren viser efterspørgslen D1D2 og de gennemsnitlige omkostninger AC. Hvile-i-sig-
selv attraktionen har prisen P1, hvor indtægterne netop dækker udgifterne. Dette er en
typisk prisfastsættelse for offentlige virksomheder.83 Om det er hensigtsmæssigt er disku-
tabelt. Hvis gæsterne alle er danske og de faste omkostninger store, så bør prisen være
meget lavere (dække de variable omkostninger). Er gæsterne derimod alle turister og er
målet at malke dem maksimalt, så bør prisen være højere (nemlig svarende til det punkt,
hvor grænseindtægter = grænseomkostninger).

Virksomhedens omkostninger behøver imidlertid ikke at være identiske med samfundets
omkostninger. På grund af eksternaliteter kan de samfundsmæssige omkostninger være
både større og mindre end virksomhedens.
Negative eksternaliteter kan være forurening, trafikgener og andre ulemper for samfundet.
Derved bliver de samfundsmæssige omkostninger højere, som angivet ved ASC1. Den rette
pris burde da være P2, når målet er, at indtægterne skal dække de samfundsmæssige om-
kostninger.

Eksternaliteterne kan også være positive. Det er f.eks. tilfældet, hvis attraktionen har af-
ledte økonomiske gevinster for lokalsamfundet. Mange attraktioner har også et element af

                                                       
83 Det er ikke hensigten her at diskutere principperne for prisfastsættelse af offentlige goder - kun at give et ind-

tryk af forhold, der indgår i vurderingerne. Et andet princip, der gælder mange attraktioner, er at dækningsbi-
draget skal være af en bestemt størrelse. Dette princip er lige så arbitrært som hvile-i-sig-selv princippet.
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meritgode, at det er ønsket, at mange besøger stedet. Den rette prisfastsættelse bliver der-
ved P3, idet ASC2 angiver de samfundsmæssige omkostninger i denne situation (hvor hvi-
le-i-sig-selv attraktionen så ikke længere hviler i sig selv).

For de kommercielle attraktioner kan tegnes et lignende billede ud fra en prisfastsættelse,
der giver gevinstmaksimering. Negative eksternaliteter kan neutraliseres med afgifter på
besøg, mens positive eksternaliteter kan opnås ved besøgsafhængige subsidier.

I virkelighedens verden kendes efterspørgselskurven ikke og den enkelte attraktion fast-
sætter prisen ud fra egne forudsætninger. En af disse er, at entréindtægten ikke er den
eneste indtægt. Der er salg af postkort, servering og fornøjelser, der betales særskilt. Et
empirisk studie viser, at de fleste attraktioner har en forsigtig prisfastsættelse med stor
vægt på omkostningsvurdering og fornemmelse af, hvad markedet kan bære.84 Trods ind-
tryk af liden priselasticitet er der beskeden tilbøjelighed til at hæve prisen blot for øget
indtjening.

4.9. Konklusion
Attraktioner er en forudsætning for at tiltrække turister. Derfor er udvikling og pleje af
attraktioner et væsentligt element i destinationsudviklingen. Samtidig er der en så snæver
sammenhæng med kulturpolitik og landskabspolitik, at udvikling af attraktioner ikke kun
kan betragtes som et turismepolitisk emne. En række fejlslåede eksempler viser tillige, at
det er et område, hvor der bør handles med omtanke. Den optimale politik må gå ud på at
skabe attraktioner, som enten er så attraktive, at de kan løbe økonomisk rundt i sig selv -
og dermed ikke behøver støtte - eller bidrager så væsentligt til den danske kultur, at de er
støtteværdige. Også i disse tilfælde kan indtægterne fra turismen være det afgørende ar-
gument for etablering af nye attraktioner.

                                                       
84 Rogers, H. Anthea, 1995.
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5. Turisterhvervet

5.1. Identifikation

5.1.1. Faciliteter og attraktioner
Betragtet som efterspørgsel vil en turist forbruge en række serviceydelser, der typisk op-
deles i oplevelser (attraktioner, underholdning), transport, overnatning, bespisning og
shopping.

Attraktionerne er det, der får turisterne til at komme til destinationen. De øvrige elementer
kan efter temperament betegnes som nødvendigheder eller komfort. Transport, overnat-
ning, spisning og shopping er imidlertid for de fleste en del af den samlede oplevelse og
anses derfor ikke som en ren nødvendighed. Det nødvendige kan gøres mere eller mindre
behageligt - og prisen følger derefter. Det viser sig ved de betragtelige pris- og kvalitets-
forskelle, der er i tilbuddene: Nogle flyver på 1. klasse, mens andre  rejser på tommelfin-
geren. Der er grupper af turister, der konsekvent bor på 5-stjernede hoteller og andre, som
overnatter i parker. Nogle spiser for at leve og andre for at opleve. Det karakteriserer turi-
sters bespisning som enten soul-food eller body-food.85 De, der vælger den første gruppe,
gør måltidet til en oplevelse. Den anden lader sig nøje med en hurtig billig afspisning i
form af de 3 p’er pølse, pizza og pommes frites. Afhængig af evne og lyst gøres nødven-
dighederne til komfort eller ligefrem selvstændige oplevelser.

I enkelte tilfælde kan faciliteter rejse sig til egentlige attraktioner, som Raffles Hotel i
Singapore og Hemmingways stamværtshus Harrys Bar i Paris. Det er dog undtagelsen, at
hoteller, restauranter og butikker kåres som selvstændige rejsemål. På destinationen er de
imidlertid besøgssteder, der gerne udvælges med omhu.

5.1.2. Turisterhverv
Med dette udgangspunkt er det nærliggende at definere turisterhvervet, som den gruppe af
erhverv, der leverer service til turisterne. Denne afgrænsning kan dog kun gennemføres på
det principielle plan. Det ville betyde, at al turistrelateret forbrug skulle tælles med tillige
med de indirekte virkninger i andre erhverv. Denne afgrænsning er ønskelig ved målinger
af turismens økonomiske betydning,86 men uanvendelig til afgrænsning af turisterhvervet.
Konklusionen er derfor, at betegnelsen Turisterhverv aldrig vil være præcis, med mindre
det på forhånd er konkretiseret, hvordan erhvervet er afgrænset.
Problemstillingen er illustreret i figur 31, som dels viser fordelingen af turisternes direkte
forbrug, dels fordelingen af turismens samlede beskæftigelseseffekt, når såvel direkte som
indirekte virkninger tælles med:
                                                       
85 Hjalager, Anne-Mette, 1993,  side 15.
86 Se kapitel 2 og 7.
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Figur 31. Fordeling af turistomsætningen

Direkte forbrug
    Procent

Direkte og indirekte
beskæftigelse

    Procent
Overnatning 29,4 Industri og landbrug 27,3
Bespisning 20,2 Detailhandel 10,8
Lokal transport 4,7 Hoteller og restauranter 41,3
Kiosk 4,8 Andre serviceerhverv 20,6
Fødevarer 25,0
Udvalgsvarer 10,8
Entré/kultur 5,2
I alt 100,1 100,0
Kilder: Direkte forbrug er fra: Jensen, Susanne, 1993, side 39. Beskæftigelsesfordelingen er fra: Jensen, Susanne

og Christian Hansen, 1995.
Anm.: Det ville være rigtigere at angive den indirekte virkning ved omsætningen og ikke ved beskæftigelsen.

Disse tal er desværre ikke tilgængelige.

Den venstre kolonne viser det direkte forbrugs fordeling på varegrupper. Her udgør over-
natning og bespisning ca. halvdelen, hvilket umiddelbart indicerer, at hoteller og restau-
rationer bør regnes som turisterhverv. Men dagligvarer og udvalgsvarer udgør også en stor
andel, uden vi af den grund vil udnævne hele detailbranchen til turisterhverv. I analysen
indgår ikke transport til destinationen og heller ikke rejseformidling, skønt disse erhverv
også lever af turisterne.

Den højre kolonne viser de direkte og indirekte virkninger. De to kolonner er ikke helt
sammenlignelige, fordi den venstre er baseret på forbrug i kroner, mens den højre er be-
skæftigelsestal. Selv med dette forbehold er det berettiget at udvide turist-erhvervets af-
grænsning, idet landbrug og industri også er store - om end indirekte - leverandører til
turisterne.

Problemstillingen kan på denne baggrund også belyses ved at afgrænse efter erhvervenes
kontakt med turisterne som:

1. De erhverv, som udelukkende har deres omsætning fra turisme
2. De erhverv, som direkte har en meget stor del af deres omsætning fra turisme
3. De erhverv, som direkte eller indirekte har en stor del af omsætningen fra turisme.

Erhverv, der udelukkende leverer til turister. Denne gruppe er lille i antal, men ganske
stor i omsætning og beskæftigelse. Med det her anvendte turismebegreb, vil international
persontransport pr. definition være transport af turister og dermed en del af turisterhver-
vet. Det samme gælder langt den største del af den interregionale persontransport. Også
rejsebureauer, campingpladser og vandrerhjem lever udelukkende af turismen.
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Erhverv, som direkte har en meget stor del af deres omsætning fra turisme. Hoteller og
restaurationer hører til i denne kategori. Det er erhverv, der ikke entydigt identificeres
med turisme, fordi de betjener både turister og fastboende og tilmed i meget varierende
grad. Der er sommerrestauranter, som kun har turister som kunder og der er værtshuse,
som ingen turist vil forvilde sig ind i. Hoteller er pr. definition for turister, for så vidt
angår overnatning. Men i hotellet serveres også for lokale, ligesom det er ramme for sølv-
bryllupper og fødselsdage. For mange hoteller er disse lokale aktiviteter virksomhedens
væsentligste eksistensgrundlag. Alt i alt antages det, at mellem 40 og 50% af omsætnin-
gen i hotel- og restaurationsbranchen stammer fra turister.87 Også de kommercielle attrak-
tioner har flere målgrupper. Blandt Tivolis 4 mio. besøgende er der således mange køben-
havnere.

Erhverv, som direkte eller indirekte har en stor del af omsætningen fra turisme. Det frem-
går af figur 31, at turisterne lægger en betydelig del af deres forbrug i detailhandlen. Men
turismens andel af detailomsætningen udgør kun ca. 4% på landsplan.88 Derfor kan er-
hvervet ikke som helhed identificere sig som et turisterhverv. Lokalt kan turismen dog
have en betydelig indflydelse på detailomsætningen. Det er således opgjort, at turismen
tegner sig for 30% af detailomsætningen på Bornholm.89 Går man helt ned på de enkelte
turistlokaliteter er der butikker, som helt lever af turisterne - kiosker, souvenirboder,
kunsthåndværk og almindelige købmænd. De må på destinationen betragtes som turister-
hverv.

Hvor detailhandlen har en mere eller mindre sporadisk kontakt med turismen, har indu-
stri, landbrug og en række andre erhverv slet ingen, selv om turismen giver en betydelig
indirekte beskæftigelse. Det er svært at kalde dem for turisterhverv.

Det fører til endnu en sondring, nemlig mellem de erhverv, der opfatter sig som turister-
hverv, og de, der ikke gør det. Om en virksomhed føler sig i den ene eller anden gruppe er
afhængig af følelser, af virksomhedens forståelse for turismens betydning for den og hvad
formålet med denne identifikation er. Sondringen har betydning for markedsføring, som
erhvervet selv skal betale. Kun hvis virksomheden selv betragter sig som en turistvirksom-
hed, kan den se et formål med at deltage i en fælles markedsføring (se kapitel 8).

Al dette betyder, at betegnelsen Turisterhverv altid vil være en upræcis angivelse. Ikke
desto mindre tales der om turisterhvervet som en nogenlunde veldefineret gruppe og der
findes tillige officielle statistikker om erhvervet. Til dette formål har Erhvervsfremme

                                                       
87 Der svirrer flere løse opgørelser, hvor denne andel er skønnet: HORESTAS formand har på turismekonferencen

i Aarhus april 1996 sagt, at restauranter har 50% af omsætningen fra turister. I Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd, 1992, er det skønnet, at 43% af omsætningen i hotel- og restaurationsbranchen stammer fra turisme. Ende-
lig har Susanne Jensen med sine input-output beregninger nået frem til, at 38% af erhvervets beskæftigelse i
1993 stammede fra turismen (Jensen, Susanne og Christian Hansen, 1995).

88 Op.cit.
89 Schønemann, Steen, 1994.
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Styrelsen afgrænset turisterhvervet, som vist i figur 32.90 Den omfatter ikke trans-
portsektoren, hvilket må betragtes som en svaghed.

Figur 32. Turisterhvervet

Formål Erhverv Funktion

Attraktioner Kommercielle attraktioner Forlystelse

Turistbureauer Information evt. salg af rejseydelser
Rejsebureauer Salg af rejseydelser
Rejsearrangører Sælger pakkede rejser

Rejser og transport Incoming bureauer Arrangerer indkvartering, transport og
underholdning for ankommende turister

Turistvognmænd Turistkørsel
Biludlejning Udleje biler
Almindelige overnatningsformer:

Overnatning

Hoteller
Campingpladser
Vandrerhjem
Feriehuse til udlejning

Overnatning og fuld eller delvis forplejning

Andre overnatningsformer:
Lystbåde
Private hjem (bed & breakfast)
Feriekolonier
Bondegårdsferier
Kursusejendomme

Bespisning Restauranter, kroer Soul food
Burgerbarer, pølsevogne, pizzeriaer Body food

Det bemærkes, at det er kun de kommercielle attraktioner, der regnes med i turisterhvervet
- ikke museer, zoologiske haver og andre kulturelle seværdigheder, som ikke er skabt for
turisterne. De naturskabte attraktioner er selvfølgelig slet ikke med.

5.2. Samlet karakteristik af turisterhvervet
Alle beskrivelser af turisterhvervet giver indtryk af en branche med betydelige problemer.
Der er mange små virksomheder med skrøbelig økonomi, manglende faglige kompetencer
og et betydeligt gennemtræk. Erhvervsfremme Styrelsens sammenfatning af erhvervets
vanskeligheder er gengivet i figur 33.

                                                       
90 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
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Figur 33. Erhvervsfremme Styrelsens karakteristik af turisterhvervet

1. Ringe vilje og måske evne til dialog og handling mellem områdets primære økonomiske og politiske aktører.
2. Mangel på fremadrettet produkttilpasning.
3. Betydelige overkapacitetsproblemer i visse brancher.
4. Betydelige finansieringsvanskeligheder for nyinvesteringer.
5. Forslumringsprocesser og en stigende risiko for fremtidige nedslidningsproblemer.
6. For lille et hjemmemarked og tilhørende kritisk masse-problemer på fremtidsrettede markeder.
7. Begrænset strategisk ledelseskompetence, bl.a. på grund af mange nye virksomheder, kombineret med et svagt

udbud af kvalificeret erhvervsservice.
8. En ringe interesse for udviklingen af en servicekultur baseret på kompetent arbejdsstyrke
9. Ringe udnyttelse af synergimuligheder mellem forskellige dele af ressourceområdet.
10. Mangel på grænseoverskridende tiltag.
11. Manglende tillid til fremtiden hos investorer og i turismebranchen en kortsigtet erhvervsstrategi.
12. Begrænset erhvervsøkonomisk forskning og viden om muligheder og problemer i turisme- og fritidsområdet.
Kilde: Erhvervsfremme Styrelsen, 1993, side 10.

Disse 12 punkter kan virke som en sønderlemmende kritik af hele turisterhvervet. Og det
er vel også ment sådan, selv om det er svært at se, hvem, der skal føle sig truffet. En liden
trøst ligger i, at denne kritik kan ses verden over, hvor det er den samme slags små virk-
somheder, der dominerer branchen.

Spørgsmålet er imidlertid om det er helt så galt som påstået: Det er som nævnt vanskeligt
at identificere turisterhvervet som én branche. Den består af en række store og mindre
brancher, der har det tilfælles, at de i et vist omfang er afhængige af turismen. Når der
tales om turisterhvervet er det ofte den talmæssigt dominerende branche - hotel- og restau-
rationsbranchen - der tænkes på. Turisterhvervet omfatter imidlertid også andre brancher
og nogle af dem, som f.eks. feriehusudlejere, har det tilsyneladende godt. Det er endvidere
en blanding af store og små virksomheder med helt forskellige vilkår. I det følgende vil de
væsentligste træk ved erhvervet blive gennemgået og Erhvervsfremme Styrelsens karakte-
ristik vil blive kommenteret. Det er dog i øvrigt ikke hensigten her at give en fyldig er-
hvervsøkonomisk beskrivelse af branchen.91 Her skal kun gives enkelte karakteristika med
udgangspunkt i danske forhold.

5.3. Turisterhvervets omfang

5.3.1. Virksomhederne
I figur 34 er vist antallet af turistvirksomheder i Danmark med den afgrænsning Er-
hvervsfremme Styrelsen har brugt.

                                                       
91  En grundig erhvervsøkonomisk gennemgang findes i Erhvervsfremme Styrelsen, 1993, der består af en ho-

vedrapport og 10 arbejdsnotater.
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Figur 34. Antal turistvirksomheder

1980 1990 Ændring 1980-1990
pct.

Rejse og turistbureauer 317 447 41
Kursusvirksomheder 74 201 172
Hoteller 879 808 -8
Vandrerhjem 34 64 88
Camping 71 157 121
Restaurationer mv. 3.874 4.669 21
Grill-, burgerbarer mv. 889 1.597 80
Forlystelsesparker, cirkus mv. 38 61 61
Forlystelser og rekreation 438 714 63

Anm.: Kun virksomheder med ansatte. Opgjort efter arbejdssteder, dvs. at hver filial er et arbejdssted, selv om
de har samme ejer.

Kilde: Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.

Langt den største gruppe er Restaurationer mv. Her er der endda her kun medtaget virk-
somheder med lønnet medhjælp. Danmarks Statistik opgør antallet af hoteller og restau-
rationer til 11.392, dvs. ca. dobbelt så mange som i denne tabel.92 Der er således et serve-
ringssted for hver 450 indbyggere, hvilket gør restaurationer til den hyppigst forekom-
mende detailforretning. Til sammenligning er der en kolonialforretning eller supermarked
for hver 860 indbyggere.

5.3.2. Beskæftigelsen
I figur 35 er vist beskæftigelsen i turisterhvervet og udviklingen fra 1980 til 1990.

Figur 35. Turistvirksomhedernes beskæftigelse

Antal ansatte
1980 1990 Ændring 1980-1990

pct.
Rejse og turistbureauer 3.200 4.800 53
Kursusvirksomheder 700 3.800 445
Hoteller 13.900 16.900 22
Vandrerhjem 100 300 181
Camping 200 600 185
Restaurationer mv. 28.000 38.000 36
Grill-, burgerbarer mv. 3.200 7.500 135
Forlystelsesparker og cirkus mv. 800 1100 30
Forlystelser og rekreation 2.800 3.500 23

Anm.: Kun virksomheder med ansatte.
Kilde: Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.

Alle virksomheder har haft vækst fra 1980 til 1990 - visse grupper endog en betydelig
vækst. Det afspejler væksten i turisme og fritidsaktiviteter. Som den eneste gruppe er an-
tallet af hoteller faldet. Men beskæftigelsen er steget, dvs. gennemsnitsstørrelsen er vokset.

                                                       
92 Danmarks Statistik.
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Også restaurationerne er blevet større - og gruppen har i øvrigt haft en mindre vækst end
de fleste andre erhverv i gruppen. Men det modsvares af, at  antallet af grill- og burgerba-
rer og især antallet af beskæftigede her, er vokset kolossalt. Det viser to fænomener: Det
ene er, at burgere og pizzaer er blevet bekvem hverdagsmad i danske hjem. Det andet er,
at turister i højere grad efterspørger body food end soul food.

5.3.3. Størrelsesforhold
Trods vækst i gennemsnitsstørrelserne er erhvervet stadig præget af mange små virksom-
heder. Figur 36 viser, at det kun er meget få virksomheder, der har flere end 19 ansatte.
Medtages enkeltmandsfirmaer og mand-og-kone-virksomheder er det langt over 50% af
virksomhederne, der har under 5 beskæftigede (undtagen forlystelser).

Figur 36. Turistvirksomhedernes størrelse

1990
Procent (virksomheder)

1-5 ansatte 6-19 ansatte 20 eller flere ansatte

Rejse- og turistbureauer 57 29 14
Kursusvirksomheder 48 25 27
Overnatningssektoren 42 33 25
Spisesteder 64 28 6
Forlystelser 25 23 52

Anm.: Kun virksomheder med ansatte.
Kilde: Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.

Også udenfor turisterhvervet er mange brancher i antal domineret af små virksomheder.
Måles der derimod i beskæftigede, vil det ofte vise sig, at det er de store, der dominerer.
Denne parallel kan ikke findes i turisterhvervet. Her er tale om små virksomheder, både
målt i virksomheder og i beskæftigede (bortset fra forlystelser, kursussteder og egentlige
hoteller). Den gennemsnitlige virksomhedstørrelse i overnatningssektoren er 21 for hotel-
ler, 5 for vandrerhjem og 4 for campingpladser. For restauranter er gennemsnitsstørrelsen
8 og for grill- og burgerbarer 5.93 I disse beregninger er endda kun medtaget virksomheder
med ansatte. Da der i erhvervet er et væld af enkeltmandsvirksomheder, er den faktiske
gennemsnitsstørrelse mindre.

Gennemsnittet siger imidlertid ikke alt om fordelingen af de beskæftige på små og store
enheder. Når det for hoteller er angivet, at gennemsnittet er 21 ansatte, så dækker det
over, at de store virksomheder med 20 eller flere ansatte i gennemsnit har ca. 70 ansatte.

                                                       
93 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
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5.3.4. Statistik
Beskrivelser af erhverv i tal bør betragtes med varsomhed, og det gælder ikke mindst for
turisterhvervet. Problemet er illustreret i figur 37, hvor der er vist forskellige opgørelser af
beskæftigelsen i hotel- og restaurationsbranchen.

Figur 37. Beskæftigede i hotel- og restaurationsbranchen

Danmarks statistik: Beskæftigede 1. nov. 1992 78.800
Danmarks Statistik: Årsværker 33.500
Erhvervsfremme Styrelsen  1990 62.400
Susanne Jensen m.fl.94 20.200

Det er mange forskellige tal om det samme emne. Men det er selvfølgelig heller ikke det
samme, der tælles. Danmarks Statistik opgiver først antal ansatte 1. nov. Det er inkl. in-
dehavere og alle deltidsansatte den dato. Dernæst beregnes antal årsværker. Her er del-
tidsbeskæftigede og ansatte, der kun har været ansat en del af året, omregnet til fuldtidsan-
satte.

Erhvervsfremme Styrelsens tal er hentet fra Danmarks Statistik og omfatter - som tidligere
nævnt i dette kapitel - kun beskæftigede i virksomheder med ansatte.

Susanne Jensens opgørelse er beregnet ud fra en input-outputmodel og er dermed et bereg-
net skøn over den beskæftigelse, turismen skaber i hotel- og restaurationsbranchen
(sammenholdes Susanne Jensens beregning med Danmarks Statistiks opgørelse af årsvær-
ker, ses det, at ca. 60% af sektorens beskæftigelse stammer fra turismen).
Blandt de forhold, der gør det svært at sammenligne forskellige opgørelser, er:

• Om der måles direkte ved optælling eller indirekte ved en beregning.
• Om det er en opgørelse på et bestemt tidspunkt, dvs. en bestemt tællingsdag, eller om

det er over et tidsrum, typisk et år og om det i så fald er alle, der har været beskæftiget
i løbet af året eller om det er et gennemsnit.

• Om det er ansatte eller helårsværker.
• Om beskæftigelsen er påvirket af sæson og om denne sæson kan afsløres ved tællingen

(hvor ligger tællingsdagen i forhold til sæsonen).
• Om det kun er virksomheder med ansatte, der tælles, eller om alle er med.
• Andre registreringsproblemer som afgrænsning af erhvervet, registrering af til- og

afgange mv. En opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1989 viser således,
at knap en fjerdedel af virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen ikke var i
drift i løbet af året.95 Sådanne spøgelsesvirksomheder kan nemt ødelægge en statistik,
som opererer med gennemsnitstal.

                                                       
94 Jensen, Susanne og Christian Hansen, 1995.
95 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 1992.
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5.4. De beskæftigede i turisterhvervet

5.4.1. Mange deltidsansatte
Ved at sammenholde de to tal fra Danmarks Statistik i figur 37, ses, at der må være mange
deltidsansatte, idet der er over dobbelt så mange ansatte den 1. november, som der er års-
værker. Den valgte dato er tilmed uden for sæsonen. Der må derfor være rigtig mange
med meget kort deltidsarbejde - som servitrice i weekender, natportier, rengøringshjælp,
opvasker o.l., samt indehavere, der har det som bierhverv.

Der er to former for deltidsansættelse. Den ene er den sæsonbestemte beskæftigelse. Den
anden er deltidsansættelse over året. Den sæsonbestemte deltidsbeskæftigelse er der kun
sporadiske undersøgelser af. Af Erhvervsfremme Styrelsens analyse fremgår det, at cam-
pingpladser og vandrerhjem - meget naturligt - har stor sæsonbeskæftigelse, men ikke
hotellerne.96 En tilsvarende opgørelse for bespisningssektoren findes ikke. Den almindeli-
ge deltidsbeskæftigelse er udbredt i hele branchen. Efter Erhvervsfremme Styrelsens opgø-
relser er ca. 40% i overnatnings- og bespisningssektorerne deltidsansatte. Danmarks Stati-
stiks opgørelser i figur 37 tyder på en langt større andel, idet de angiver en beskæftigelse
på 78.700 pr. 1. november 1992, men kun 33.500 årsværker.

5.4.2. De ansattes uddannelse
Den overvejende del af de ansatte i turisterhvervet har ingen faglig uddannelse. På hoteller
er det 57% af de ansatte, der ikke har en faglig eller videregående uddannelse. I restaura-
tionsbranchen er det 64% og i rejsebureaubranchen er det 40%.97 Dette billede er ikke kun
dansk, men gælder turisterhvervet i alle lande.

Samtidig drejer det sig om udprægede servicevirksomheder. Der er kun få andre erhverv,
hvor arbejdet i den grad består af personlig kundebetjening. God service er virksomheder-
nes vigtigste succeskriterium. Hvert møde mellem gæst og personale skal være positivt,
hvis virksomheden skal overleve. Serviceudvikling er da også en af de væsentligste disci-
pliner i turismeuddannelsen.98 På denne baggrund kan det for erhvervet virke betænkeligt,
at så stor en del af arbejdsstyrken består af ufaglærte og deltidsansatte. Det er da også et af
Erhvervsfremme Styrelsens kritikpunkter.

For at råde bod på dette problem er turismeuddannelserne oprustet både her og i udlandet.
I Danmark er det bl. a. sket med oprettelsen af Det Danske Tursitakademi. WTO (World
Tourism Organization) har med udgangspunkt i dette erkendte problem, givet sit bud på

                                                       
96 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
97 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
98 Se f.eks. Fussing, Christjan, 1993.
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de kvalifikationer, beskæftigede i turisterhvervet bør have i fremtiden. Dette skøn er vist i
figur 38, der klart viser et ønske om, at der kommer flere med længere uddannelser i er-
hvervet.

Figur 38. Nødvendig uddannelse for at arbejde i turisterhvervet

Degree Considered Necessary for Working in the Tourism Industry

percent of Employers Indicating Degree Needed

Front Line
Personnel

Supervisors Mid Level
Managers

High Level
Managers

High School 36 34 12 6
Technical School 36 36 14 6
College or
University 24 25 62 47
Post Graduate
Institution 5 4 13 42
Kilde: World Tourism Organization, 1996.

Branchens beskæftigelsesforhold fører ofte til indvendinger mod turisme som udviklings-
strategi, fordi opfattelsen er, at erhvervet kun tilbyder perspektivløst og dårligt betalt sæ-
sonarbejde for ufaglærte.

Dette synspunkt holder imidlertid ikke:

1. En meget stor del af de sæsonbeskæftigede er studerende og skoleelever. En opgørelse
viser således, at 27% af mændene og 36% af kvinderne beskæftiget på hoteller og re-
stauranter er studerende.99 Det vil de fleste betragte som en fin løsning.100 De unge
udfylder en sæsonbestemt mangel på arbejdskraft i en kort periode - og selv får de ind-
komst og erfaring. Når 54% af personalet skiftes ud i løbet af et år, er det mere udtryk
for sæson end for dårlig personalepolitik.101 En indvending mod denne sæsonbeskæfti-
gelse er, at de fleste studerende ikke bor fast i området, så deres skat tilfalder andre
kommuner og deres forbrug vil delvis blive lagt udenfor destinationen. For landet som
helhed er dette ikke et problem. Set fra lokalsamfundet kan det umiddelbart se ud som
om indtægter tabes for området. Men denne iagttagelse er heller ikke helt holdbar, for-
di det kun er en del af de turistskabte indtægter, der tilfalder folk udefra, og alternati-
vet er en reduktion i turismen, der også ville reducere de fastboendes indtægter. Anne-
Mette Hjalager går i øvrigt skridtet videre ved at udnævne de studerende til kernear-
bejdskraft i turisterhvervet. Deres andel er så stor, at den ikke kun kan betragtes som
afløsning og aflastning. Gruppen har en række færdigheder, som kvalificerer dem til

                                                       
99 Jensen, Susanne, 1995.
100 Denne betragtning deles dog ikke af alle: For restaurations- og bryggeriarbejderforbundet er det et mål at skabe

flere faglærte heltids- og helårsjob i branchen - beregnet for forbundets medlemmer og ikke for studerende
(Arbejderbevægelsens Forsknings- og analyseinstitut, 1993).

101 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
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branchen. De kan tale sprog, de er unge, de ønsker deltid og gerne på skæve tider og de
kræver ikke specielt høj løn.102

2. Mange koncentrerer et helt års indsats på en sæson, så de i løbet af 3 måneder har nået
en årsnorm. En mand-og-kone-campingplads kræver således en indsats på ofte over
100 timer om ugen i 16-20 uger og dertil kommer planlægning, afvikling, forberedelse
og reparationer i vinterhalvåret.

3. Andelen af ufaglærte er faldende. Der er i løbet af 10 år sket et markant skred i retning
af flere uddannede.103 Dertil kommer, at selv om der ikke kræves formel uddannelse,
stilles der som regel andre krav f.eks. om fremtoning, flid og talent for service og
sprog. Der er formodentlig en del folk med blandede uddannelser, som er havnet i
denne sektor.

4. Der er intet, der tyder på, at erhvervet er perspektivløst og uden jobindhold for de fast-
ansatte. Denne gruppe er enten uddannede eller ejere og har muligheder som i andre
erhverv.104

5. Det er kun er en mindre del af den turisme-relaterede beskæftigelse, der findes i bran-
cher præget af ufaglært sæsonarbejde. Mange er ansat i transportvirksom-heder og i
erhverv, der direkte eller indirekte leverer ydelser til turister.105

6. Det er heller ikke uden betydning, at der her er et arbejdsmarked for ufaglærte. Netop
denne  gruppe har stor arbejdsløshed og med tiden stadig færre jobmuligheder.

7. I udkantsområder med fiskeri og fiskeriindustri har fiskeriet lavsæson, hvor turismen
har højsæson, dvs. medarbejdere kan veksle mellem de to erhvervsformer.

5.5. Turisterhvervets vilkår

5.5.1. Økonomi og udskiftning i branchen
Turisterhvervet er præget af virksomheder med skrøbelig økonomi og et betydeligt gen-
nemtræk. Det skønnes således, at der årligt nedlægges 500-700 restauranter, grill- og
burgerbarer.106 I 1993 havde 57% af 157 undersøgte hoteller underskud og det samme
gjaldt 55% af 90 restauranter.107 Dette forhold er ikke kun dansk. I England åbnede
121.700 hoteller og cateringvirksomheder mellem 1980 og 1986, mens 115.900 forsvandt.
Efter denne opgørelse lukker 25% i løbet af de 2 første eksistensår.108 Hotel- og restaurati-
onsbranchen er om noget et gennemtrækserhverv. Gennemtrækket forstærkes af den lette
adgang til at etablere sig. Der er free entry. Det er formodentlig den erhvervsgruppe, hvor

                                                       
102 Hjalager, Anne-Mette, 1996a.
103 Op.cit.
104 Et studie fra Hawaii har analyseret påstandene om perspektivløst, lavtlønnet og usikkert arbejde. Det empiriske

studie tilbageviser kategorisk alle påstandene. Undersøgelsen påviser tillmed en stor jobtilfredshed blandt de
ansatte i turisterhvervene. Choy, Dexter, 1995.

105 Op.cit. samt bl.a. Jensen, Susanne og Christian Hansen, 1995.
106 Hjalager, Anne-Mette, 1993.
107 Turismens Fællesråd, 1995.
108 Urry, John, 1990.
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det er lettest at blive selvstændig. Der kræves begrænset kapital og ingen formel uddannel-
se.109

Et karakteristisk træk ved små enkeltmandsvirksomheder er, at de ikke magter det, der
betragtes som udenomsopgaver. Ejerens fulde arbejdskraft bruges til kerneydelsen, dvs.
produktion og kundeservice. Økonomien er ofte overladt til revisor og tallene bruges ikke
til planlægning og styring. Dette er også årsag til mange fallitter - at indbetalingerne ikke
følger udbetalingerne. Det sker selv for virksomheder, der ville overleve, hvis blot den
finansielle styring var bedre. Markedsføring og strategisk planlægning er der sjældent
kræfter til. Derfor har Erhvervsfremme Styrelsen ret i sin påpegning af manglende inno-
vation for så vidt angår de små i erhvervet. Et fortravlet produktionsorienteret miljø er
ikke befordrende for innovation. Tilmed sker der det, at et godt produkt lynhurtigt bliver
plagieret af andre. Der gik kort tid, fra vi så det første pizzeria, til at hver lille by havde
sit.

Erhvervsfremme Styrelsen peger også på overkapacitet som et problem. Det er et kvantita-
tivt problem i den forstand, at der i visse brancher er en kapacitet, som er væsentlig større
end efterspørgslen - selv når sæsonvariationer tages i betragtning. Her sigtes formodentlig
mod både hotel og restaurationsbranchen. For år tilbage var der gode finansieringvilkår
for hoteller og den kapacitet, der blev skabt dengang eksisterer endnu. For restaurationer
skyldes den store kapacitet de lette etableringsvilkår. Dernæst er der et kvalitativt problem
i form af utidssvarende eller nedslidte etablissementer. Det er formodentlig især hoteller-
ne, som Erhvervsfremme Styrelsen sigter mod. De hoteller, der blev opført, da finansie-
ringsmulighederne var gode, er ved at blive utidssvarende og på grund af branchens dårli-
ge økonomi - der bl.a. skyldes overkapaciteten - sker der en forslumring, fordi det ikke er
rentabelt at forny dem, eller fordi det er svært at få ombygninger finansieret.

Set med andre øjne, er det imidlertid forståeligt nok, at der er finansierings-problemer, når
der også er overkapacitet. Det indicerer, at det er en branche, hvor det ikke på markedsvil-
kår er rentabelt at investere. Muligvis er der en samfundsmæssig interesse, men så er det
ikke på markedsvilkår. Dette emne tages op i kap. 9.

5.5.2. Ejerskab og samarbejde
Turistvirksomhederne er næsten alle privatejede. Dog kan attraktioner som nævnt være
private, fondsejede eller offentlige. En anden undtagelse er vandrerhjemmene, hvor 80%
ejes af kommuner eller foreninger.

Der er også kun få eksempler på, at én ejer har flere virksomheder. I modsætning til de
fleste andre lande er Danmark således ikke domineret af få hotelkæder.110 De internatio-
                                                       
109 Der kræves tilladelse hos bevillingsnævnet for at udskænke stærke drikke. Bedømmelsen vedrører vandel og

soliditet og er ikke særlig skrap. Dertil kommer særlig tilladelse til aften- og natservering. Tidligere har bevil-
lingsreglerne været brugt til at begrænse antallet af værtshuse.

110 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993.
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nale hotelkæder har kun få hoteller her i landet (Scandic). Det samme er gældende for
andre turistvirksomheder. Markedet er præget af få store og mange små privatejede virk-
somheder.

Der er således ved ejerskab en beskeden horisontal integration i branchen. Derimod er der
flere eksempler på vertikal integration i ejerskabet. SAS har således indtil fornyelig været
ejer af SAS-hotellerne. De store rejsearrangører Tjæreborg og Spies har haft egne luft-
fartsselskaber og DSB har haft eget rejsebureau. Som eksemplerne viser, er det karakteri-
stisk, at denne form for integration er ophørt. Der er flere grunde. For rejsearrangørerne
har en væsentlig årsag været, at de ikke har været i stand til selv at fylde flyene med bety-
deligt underskud til følge. Nu opnås høj belægning ved at flyselskaberne kan dele sæder
mellem flere rejsearrangører.

De store virksomheders stordriftsfordele kan i vid udstrækning opnås ved samarbejde
mellem virksomheder:

En typiske samarbejdsopgave er markedsføring og booking. Denne opgave er simpelthen
for stor for de mange små virksomheder. Der tænkes her ikke blot på den generelle mar-
kedsføring af Danmark som rejsemål - en opgave, som Danmarks Turistråd forestår og
delvis finansierer - men markedsføring i ind- og udland af den enkelte virksomhed eller
snarere gruppe af virksomheder (jf. kapitel 8). En anden er at finde fælles kvalitetsnormer.
Frivillige kæder som Dansk Kroferie og Best Western rummer ikke blot et praktisk samar-
bejde, men er desuden en kvalitetsbetegnelse. Først i 1996 er det lykkedes hotellerne at
finde sammen om en fælles kvalitetsklassificering med 1-5 stjerner,111 der betegner kate-
gorierne økonomihotel*, budgethotel**, mellemklassehotel***, 1. kl. hotel**** og luk-
sushotel*****. Også sammensætning af en rejsepakke er et samarbejdsemne. Her kan
overnatningssteder og attraktioner arbejde sammen om at tilbyde en samlet rejse, f.eks. en
tur Danmark rundt.

Dertil kommer branche- og arbejdsgiversamarbejde på landsplan og på de enkelte destina-
tioner.

Det kan undre, at der ikke er flere kæder og koncerner, som er vokset sig store med basis i
de mest konkurrencedygtige virksomheder. Det kan skyldes, at denne branche i sit væsen
er skabt for småvirksomheder, at den byder på få stordriftsfordele. Dog viser erfaringerne
fra udlandet, at kæder og koncerner kan trives fint i turismeerhvervet. Det er derfor ikke
utænkeligt, at de får større indpas i Danmark.

Også det manglende samarbejde i erhvervet forekommer at være et reelt problem, idet der
ser ud til at være klare driftsøkonomiske fordele ved selv beskedne former for samarbej-

                                                       
111 Danmarks Turistråd, 1996a.
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de112 (jf. fodnoten 107). Dertil kommer den synergieffekt, der kan oparbejdes på en desti-
nation og som er til gavn for alle. Forudsætningerne for samarbejde er dog ikke gode. Med
det store gennemtræk er det svært at samle alle i et samarbejde. Erhvervet giver også gode
kår for free riders. Samarbejde om markedsføring af en destination er til lige så stor gavn
for dem, der ikke betaler, som for de betalende. På denne baggrund er det forståeligt, at det
er et centralt mål for turismepolitikken at tilskynde til samarbejde i de enkelte destinatio-
ner (se kapitel 8).

5.6. Sæson
I figur 39 er sæsonproblemet illustreret ved at vise overnatningerne på danske hoteller i
1994  i procent af det maksimalt mulige antal overnatninger.

                                                       
112 Et  eksempel kan vise effekten af praktisk samarbejde om booking: 2 hoteller på hver 50 senge på samme

destination er i sit udgangspunkt helt konkurrerende med en gennemsnitsbelægning på 44,1. De vil hver 5. dag
blive nødt til at afvise kunder på grund af fuld belægning og vil i gennemsnit have afvist 0,95 gæst pr. dag.
Hvis de to hoteller indgik en samarbejdsaftale om at henvise til hinanden ved fuld belægning, ville de tilsam-
men fungere som et hotel med 100 pladser. Her vil gennemsnitsbelægningen være 89,3 og der vil i gennemsnit
afvises 0,75 gæst pr. dag, dvs. hvert hotel afviser 0,38. Dette beskedne og næsten omkostningsfri samarbejde
betyder således en forbedret belægning på (0,95-0,38=)0,57 pr. dag, dvs. hvert af hotellerne får et ekstra værel-
se belagt hver anden dag.
Eksemplet er beregnet ud fra den forudsætning, at efterspørgslen til de 2 hoteller er poisson-fordelt med en
middelværdi på 45. For de 2 hoteller tilsammen vil middelværdien da være 90. Når den gennemsnitlige belæg-
ning er lavere end middelværdien, er det netop på grund af, at hvert hotel må afvise kunde nr. 51 og følgende.
Denne form for samarbejde kan også gøre det mere tilgiveligt at overbooke. Erfaringen viser, at et vist antal
tilmeldte gæster ikke møder frem. Derfor er det normalt problemfrit, at udleje flere værelser end der er. Proble-
met opstår først, når der kommer flere gæster med reserveret værelse, end der er værelser. Og det vil altid være
et alvorligt problem. Hvis det altid er muligt at henvise til andre, er skaden begrænset til en ridse i renomméet.
Hvis de to hoteller i eksemplet har erfaret, at i gennemsnit udebliver hver 50’ende gæst, vil det betyde, at der er
en sandsynlighed på 64% for at stå med et ledigt værelse, hvis alle 50 værelser er bestilt. Det betyder på den
anden side, at der er en sandsynlighed på 36% for at skulle afvise en gæst med reservation, hvis der overbookes
med ét værelse. Kan de henvise til hinanden, reduceres sandsynligheden til 6%, for at den overbookede gæst
hverken kan få plads det ene eller det andet sted.
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Figur 39. Sæson
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Billedet viser ikke overraskende en højsæson fra midten af juni til midten af august. Maj
og september kaldes skuldersæsonerne - et billede, der med lidt god vilje kan udledes af
figuren.

Denne korte sæson giver erhvervet mange bryderier, fordi turistvirksomhedernes omkost-
ninger består af faste omkostninger (især forrentning og afskrivning af bygninger), om-
kostninger, der er afhængige af, om der er åbent  (løn, varme, lys mv.) og variable om-
kostninger efter antal gæster.

De faste omkostninger vejer tungt for mange virksomheder. Et hotelværelse koster således
typisk 50-100.000 kr. om året i faste omkostninger. De faste omkostninger bliver dermed
store pr. overnatning i den korte sæson. Derfor er det hotelejernes højeste ønske, at få
sæsonen udvidet. Danske hoteller ser med misundelse på den lange sæson, som hoteller i
middelhavsområdet har og på de to sæsoner, de norske højfjeldshoteller er heldige at have.
Den korte sæson betyder, at turistvirksomhederne nødvendigvis må være dyrere end virk-
somheder med flere eller lange sæsoner. Det forstærker deres dårlige konkurrencesituation
i forhold til disse heldigere stillede destinationer og hotellerne får tillige skærpet konkur-
rence fra substitutionsmulighederne camping, vandrerhjem og udlejede sommerhuse, dvs.
overnatningsmuligheder, der er indrettet efter sæsonen og som har færre faste omkostnin-
ger (og til en vis grad færre afgifter).

Sæson har også sin egen indflydelse på virksomhedernes kapacitetspolitik. I højsæsonen er
det almindeligt, at der er dage, hvor alle pladser er bestilt i en overnatningsvirksomhed.
En udvidelse af kapaciteten kan kun betale sig, hvis merindtægterne dækker både de vari-
able og de faste udgifter ved forøgelsen. For en eksisterende virksomhed skal dækningbi-
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draget herved være stort, for at det kan betale sig. Mere nærliggende er det at hæve prisen
i højsæsonen.

I lavsæsonen gør det modsatte forhold sig gældende. Nogle hoteller har så lav belægning,
at der ikke er dækning for omkostningerne ved at holde åbent. Varmeudgifterne betyder
tilmed, at disse tomgangsudgifter er større om vinteren end i højsæsonen. Konsekvensen
er, at mange hoteller i ferieområderne lukker efterår og åbner igen til foråret. Processen er
selvforstærkende, fordi det samme gælder attraktioner, trafikforbindelser og restauranter.
Derved bliver destinationen mindre attraktiv. Denne proces viser, at sæsonforlængelse
ikke kun er det enkelte hotels anliggende. De øvrige turistvirksomheder og de offentligt
ejede attraktioner må følge med.

De vigtigste årsager til sæson er, at folk holder deres hovedferie juni-august og at vejret er
bedst i den periode. Det er kombinationen af disse to ting. Da sommeren ikke kan forlæn-
ges, arbejder branchen på at lokke folk til at holde årets 2. og 3. ferie på de kendte som-
merferiesteder. Men da attraktionerne er natur, strande og godt vejr, er det en opgave, som
kræver dygtig markedsføring og intensivt samarbejde på destinationen.

Der er dog også andre årsager til sæson: Nogle feriemål, som har fint klima året rundt, har
højsæson, når der er lavsæson i det tempererede område, dvs. om vinteren. På den tid af
året er deres tilbud særlig konkurrencedygtige. Det gælder f.eks. De Kanariske Øer.

Selv om sæsonudvidelse måske er turisterhvervets vigtigste markedsføringsopgave, skal
sæson dog ikke udelukkende betragtes som et problem: Mange virksomheder har helt
indrettet sig efter denne naturlov og kan ikke - om overhovedet muligt - uden store om-
kostninger og betydelige organisatoriske omlægninger, strække deres aktivitet til hele året.
Det gælder campingpladser og vandrerhjem samt en række attraktioner som Tivoli og
Bakken. Endelig er der destinationer, hvor natur og infrastruktur ikke kan bære turisme
året rundt.

Betragtet som en erhvervsulempe er der alt i alt meget, der tyder på, at sæsonproblemet
især er et hotelproblem og specielt for de helårsåbne hoteller. Af afsnit 5.4.2. fremgår det
endvidere, at det ofte postulerede problem med sæsonbeskæftigelse næppe heller er så
voldsomt endda. Når turismen betragtes som middel til økonomisk vækst, er der imidlertid
al grund til at stræbe efter sæsonforlængelse - og en sådan forlængelse vil med det danske
klima specielt være til gavn for hotellerne.
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Del 3. Turismeudvikling

6. Udvikling af destinationer

6.1. Destinationsprofil
Når en destination vælges som rejsemål, er det fordi den byder på attraktivt alternativ til
hverdagen. Det, der trækker kan være gældende for en større region f.eks. et land og det
kan gælde det enkelte sted, dvs. den lille destination.

Som væsentlige generelle forhold, der afgør valget af destination kan nævnes:113

• Klimaet er en nøglefaktor. Klimaet er afgørende for, om det er muligt at tage solbad
eller stå på ski. Dette er et forhold, der ikke kan undervurderes. Sol er formodentlig
den mest bestemmende faktor for folks ferievalg. Når den store feriestrøm i Europa går
fra nord til syd, er det fordi, det giver langt større sikkerhed for sol hele tiden end de
nordligere hjemlande med byger, der går og kommer. En tilsvarende årlig folkeflugt
findes i Amerika, hvor strømmen går fra det nordlige Nordamerika til Florida, Caribi-
en og Hawaii.

Klimaet er tillige afgørende for sæsonlængde og dermed for rentabiliteten af investe-
ringer i faciliteter og attraktioner - og vil derved også påvirke prisniveauet.

• Afstanden er den anden nøglefaktor. Afstand er her ikke blot den geografiske afstand
mellem afrejsestedet og destinationen, men omfatter også rejsetid, rejseomkostninger
samt besvær og oplevelser undervejs. Dette emne er behandlet i mange teoretiske ana-
lyser af rejse- og ferieadfærd, typisk med udgangspunkt i gravitationsmodeller, der har
længde, rejseomkostninger og tid som afstandsskabende faktorer.114

• Kendskab til det land, der er rejsemål  fremhæves også som en væsentlig faktor. Det
gælder sprog, sikkerhed, historiske relationer mellem moderland og destination, kend-
skab til omkostningsniveau, infrastruktur mv.

Det er derfor naturligt, at mange vælger at holde ferie i eget land. Her er afstanden
(normalt) begrænset og kendskabet til landet eminent. Der er dog store forskelle mellem
landene: I Spanien, Italien og Frankrig er det over 80%, der holder ferie hjemme. I Eng-

                                                       
113 Denne oplistning er skrevet med udgangspunkt i: Mill, Robert Christie, 1992.
114 Se f.eks. Smith, Stephen L.J., 1989,  side 111 ff.



94

land er andelen ca. 70% og i Holland og Skandinavien ca. 50%. I Europas store rejsenati-
on  (Vest)Tyskland er andelen kun 25%.115

De specielle forhold, der gør en destination mere attraktiv end andre, er bl.a.:

• Kyster og dermed bademuligheder.
• Enestående landskaber - f.eks. de finske søområder, de norske fjelde og Grand Can-

yon.
• Attraktive byer. Det gælder for det første de store byer med mange attraktioner, butik-

ker og et fascinerende storbyliv. For det andet er det byer med enestående historiske
bygninger og bymiljøer som Firenze, Venezia, Brügge og Dubrovnik.

• Historiske steder som Pompei, Athen og Stonehenge. De steder, der er mål for pil-
grimsrejser kan også regnes med i denne gruppe.

• Om destinationen rummer specielle aktiviteter som skiløb, fiskeri eller trekking.
• Der er attraktioner på stedet, som er skabt for at tiltrække turister og som har så stor

tiltrækning, at de i sig selv kan lokke turister til at besøge stedet så som Disneylandene
og Legoland.

• Der er på stedet begivenheder - eller events som det efterhånden kaldes - der tiltrækker
publikum udenfor destinationen. Det kan være regelmæssigt tilbagevendende begiven-
heder (Saltzburg Festspil) eller enkeltstående begivenheder som olympiader.

Sammenfattende er en destinations kvalitet således afhængig af:116

• attraktioner
• tilgængelighed
• faciliteter
• organiseringen af turismen på stedet (det er nødvendigt, at turistproduktet udvikles og

at infrastrukturen i vid forstand fungerer).

Som det ses, kan en destination være et attraktivt rejsemål, fordi den er skabt dertil af
naturen, udviklet sig til det i et historisk forløb eller direkte designet til formålet. Hvor
flere elementer forenes øges stedets kvalitet. Et fornemt eksempel på en destination, er den
finske by Savonlinna. Beliggenheden er unik på en ø i en sø midt i det karelske søområde.
I kort afstand fra byen ligger kunstmuseet Retretti, der udmærker sig ved både fremragen-
de udstillinger og ved enestående arkitektur, idet museet ligger dybt nede i et bjerg. Dertil
er byen hvert år ramme for en operafestival, der opføres i den overdækkede gård i middel-
alderborgen Olufsborg.

Betragtes Danmark som rejsemål i relation til de nævnte kvalitetsmål, er billedet, at de
besøgende turister kommer fra Danmark, Tyskland, Sverige, Norge og Holland som de

                                                       
115 Mill, Robert Christie, 1992, side 168.
116 Burkart, A.J. & S. Medlik, 1987.
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største afrejsenationer nævnt efter antal turister i Danmark.117 Det er landet selv og de
nærmeste naboer. Det er gæster, der har en begrænset rejse hertil, som har tillid til befolk-
ning og kultur og som kan gøre sig forståelige.

Hvis man vil udpege de mest besøgte destinationer i Danmark, løber man ind i et måle-
problem. Skal antallet være absolut, eller bør det  måles i forhold til bosiddende befolk-
ning eller i forhold til destinationens størrelse. Og hvad er det, der skal måles. Normalt
måles turisme i antal overnatninger. Men mange turister bor et sted og besøger attraktio-
ner andre steder. Legoland ligger således i et område med et begrænset antal overnattende
turister.

I Fælles fodslaw er det valgt at måle ved at opgøre antal overnatninger på hver af de 50
destinationer rapporten inddeler landet i.118 Med disse forbehold tegnes et klart Dan-
markskort over turismen. Det er kysterne og storbyen København, som trækker. Det er
dele af den jyske vestkyst, samt Djursland og Bornholm, der er de store kystdestinationer.
Modsat er der meget få overnattende turister i de indre dele af Jylland og Sjælland samt på
Nord- og Østlolland.

6.2. Bæredygtig turisme

6.2.1. Turisme og miljø
Det er ikke nok, at et sted er værd at besøge. Det skal også vedvarende være det. Derfor
må turismen ikke tære på de ressourcer, den lever af. Med dette udgangspunkt er princip-
pet om bæredygtig turisme blevet dominerende i diskussioner om turismeudvikling.119

Særlig vægt har begrebet fået efter Brundtland Rapporten, der enkelt definerer bæredyg-
tighed som at imødekomme nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers
mulighed for at opfylde deres behov.120 Der er mange eksempler på, at turisme er ressour-
ceforbrugende og giver varige skader på destinationen. Blandt disse kan nævnes:

Forurening
• Affaldshåndtering er et problem på de fleste destinationer. Mange steder lider under

mangel af et velfungerende affaldssystem. Resultatet er mere eller mindre kontrollere-
de lossepladser. Dertil kommer affald, der smides i naturen, på strande og på ubebyg-
gede grunde.

                                                       
117 Iflg. tal fra Danmarks Turistråd. Der kan være tvivl om, der er flere tyske end danske gæster. Det afhænger af

opgørelsesformen. Efter Danmarks Turistråd er der flere tyske end danske turister, men her er danskeres over-
natning i eget eller lånt sommerhus samt besøg hos venner og bekendte ikke med.

118 Danmarks Turistråd m.fl.,1992.
119 På engelsk bruges udtrykket sustainable tourism eller ecotourism. Nogle kalder det på dansk økoturisme,

hvilket giver en fornemmelse af økologisk turisme, hvad det slet ikke er.
120 World Commission on Environment and Development, 1987.
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• Luftforurening er en velkendt plage i tæt trafikerede byer med stillestående luft og på
motorveje, når industriferien begynder og slutter. Hvor luftforureningen er stor, giver
den tillige varige skader på bygninger og monumenter.

• Støjforurening er ligeledes et af turismens biprodukter.
• Spildevand er visse steder det største problem i forbindelse med turisme. Her har klo-

akkerne ikke kapacitet til at klare en kort periode med megen spildevand. Resultatet er,
at det flyder direkte ud i naturen. Spildevandsanlæggene kan heller ikke klare turistsæ-
sonen med det resultat, at urenset spildevand ledes ud i hav, søer og vandløb. Dette
problem er så alvorligt for mange af middelhavets turiststeder, at selve turismen er tru-
et.

• Sygdomme. Turisme kan være smittefremmende. Dels kan turister bære sygdomme til
området, dels kan de tage dem med hjem. Turismen er medskyldig i udbredelsen af
AIDS.

• Arealforbrug. Turismen forbruger areal til faciliteter, veje, parkeringspladser mv.
Dette areal kan ikke bruges til andre formål. Det har også en æstetisk virkning. Bygge-
ri af hoteller og restaurationer samt anlæg af parkeringspladser kan varigt ødelægge
bymiljøer - og dermed også turismens eksistensgrundlag.

• Natur. Turismens omfang og varighed kan være ødelæggende for områdets planteliv.
Det gælder især sårbare systemer som marsk, bjerg- og klitområder, hvor vegetationen
let nedslides og kun langsomt opbygges. Der bliver færre dyr i antal og i arter, hvor tu-
risterne færdes. Dyr og planter indsamles som souvenirs. Dette kan medføre udryddelse
af arter, som er særligt efterspurgte af samlere. Turismen forbruger naturressourcer til
bygninger, transport og andre goder, som forbruges i forbindelse med rejsen.

• Lokalsamfund. Stedets oprindelige etniske kultur forsvinder eller vulgariseres af turis-
men. Turismen trækker folk fra deres oprindelige erhverv over i turisterhvervene og
fjerner dermed det oprindelige eksistensgrundlag og gør befolkningen afhængig af tu-
rismen. Der er steder, hvor lokalbefolkningen udnyttes eller ligefrem ydmyges af tu-
rismen. Det groveste eksempel er sex-turisme.

Princippet om bæredygtig turisme kan også betragtes som et skift fra korttids- til langtids-
planlægning.121 Derfor skulle det sådan set også være i turisterhvervets og turistmyndig-
hedernes interesse at følge konceptet. Imidlertid er der stærke kræfter, som trækker den
anden vej. Det gælder for det første turisterhvervets og developernes økonomiske impera-
tiv, der sætter hurtigt afkast over langsigtede hensyn. For det andet er der udviklingslande,
som bevidst lægger mere vægt på aktuel økonomisk aktivitet fremfor hensyn til miljøet.122

6.2.2. Krav til bæredygtighed
Princippet om bæredygtig turisme er på forskellig måde formuleret i krav til turismeud-
vikling og -politik. Det måske mest radikale er formuleret af Wood og House.123 Deres bog

                                                       
121 Cooper, Chris,  Fletcher, John,  Gilbert, David and Wanhill, Stephen, 1993, side 87 ff.
122 Op.cit. side 87.
123 Wood, Kattie og Syd House, 1993.
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er en slags Emma Gad for turister - en vejledning i god opførsel og deres bedste råd er at
blive hjemme.

Krippendorf er knap så radikal. Men han opstiller skrappe krav til turismeudvikling, for at
den kan kaldes bæredygtig:124

• Lokalbefolkningen skal have gavn af turismen. Det betyder bl.a., at det skal være lokal
beskæftigelse, der skabes. Ikke importeret arbejdskraft og minimum af importerede va-
rer.

• Natur og bygninger må ikke forringes.
• Der skal være et langsigtet mål med turismeudviklingen.
• Lokalsamfundet skal udvikles og helst uden uhyre investeringer i infrastruktur.
• Turismeudvikling må ikke føre til spekulation i jordpriser.
• Lokale skikke skal ikke ødelægges.
• Undgå døde ferielandsbyer.
• Beslutninger om udvikling skal tages lokalt med deltagelse af befolkningen.
• Der skal skabes attraktive lokale job.

Vurderes kravene nøje, forekommer de ikke urimelige. Turismeudvikling har til formål at
lade turismen bidrage til udvikling af destinationen til gavn for befolkningen. Hvis dette
formål ikke opfyldes på kort og lang sigt, er strategien forfejlet. Det er derfor naturligt, at
princippet om bæredygtig turisme i dag er et gennemgående tema i al turismeplanlægning.
Betydningen viser sig bl.a ved, at WTO nu også fremhæver dette princip125 og at emnet
har fået sit eget videnskabelige tidsskrift Journal of Sustainable Tourism.

Ved opstillingen af kravene om bæredygtighed kan det dog hænde, at man glemmer de
fordele, turismen beviseligt også kan have for lokalsamfundet:

For det første skaber turisme beskæftigelse og indkomst i lokalsamfundet. I områder præ-
get af vigende beskæftigelse i landbrug, fiskeri og minedrift kan dette være det eneste
alternativ til fraflytning eller en eksistens baseret på understøttelse og pensioner. I nogle
udviklingslande er turisme den eneste eksistensmulighed. For det andet medfører turisme
investeringer, der også kommer lokalbefolkningen til gode. Det drejer sig navnlig om veje,
havne og lufthavne samt vandforsyning, kloakker og rensningsanlæg. For det tredje kan
turisme være forudsætningen for, at der overhovedet er almindelige servicefunktioner på
stedet. Det gælder både privat og offentlig service, dvs. butikker, servicevirksomheder,
kollektiv trafik, skoler, sygehuse, politi mv.

Krippendorfs krav lyser også af at være set i relation til umyndiggjorte landområder eller
hjælpeløse småstater, hvor storbyens eller fremmede landes entreprenører huserer efter

                                                       
124 Krippendorf, Jost, 1989.
125 World Tourism Organization, 1995.
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forgodtbefindende. Er talen om turisme i storbyer eller i velorganiserede skandinaviske
provinskommuner, så er alle krav ikke lige berettigede.

Men der er næppe tvivl om, at kernen i budskabet er holdbar: At turisme skal planlægges
langsigtet, at turisme ikke må være skadevoldende og at turisme skal komme befolkningen
til gode. Disse principper vil være bærende for al rimelig turismeudvikling i de næste
mange år.

6.3. Kapacitetsgrænser

6.3.1. Bæreevne
Bæredygtig turisme i et område hænger selvfølgelig sammen med områdets bæreevne
(carrying capacity). Hvad kan et område rumme eller bære af turisme? Hvilke tærskelvær-
dier bør ikke overskrides?

Det er ikke spørgsmålet om, at der er én tærskelværdi eller kapacitetsgrænse, som sætter
maksimum for områdets turisme. Faktisk er der mange, hvoraf de mest iøjnefaldende er
følgende:

6.3.2. Fysiske kapacitetsgrænser
Der er altid grænser for, hvor mange hoteller, parkeringspladser mv., der kan være plads
til på et rejsemål. Det kan være fordi, det fysisk ikke kan lade sig gøre at bygge mere eller
kun med store omkostninger. Af større betydning er det dog, at omfanget af turismefacili-
teter forringer oplevelsen. Der er en æstetisk, oplevelsesmæssig tærskel, som normalt
opstår længe før, hele området er plastret til med byggeri. Folk tager ikke på ferie fra en by
for at finde sig placeret i et nyt bymiljø bestående af ensartede turistfaciliteter. I mange
områder lægger bygnings- og byplanbestemmelser en overgrænse for, hvor meget, der kan
bygges. Hvis denne grænse respekteres, og det er den, som forhindrer nyt byggeri, så må
man gå ud fra, at myndighederne dermed har vurderet, hvor kapacitetsgrænsen er. Om
den er bedømt korrekt, er et andet spørgsmål.

Mange ferieområder kan ikke udbygges på kort sigt på grund af manglende eller nedslidt
infrastruktur. Det gælder veje, jernbaner, lufthavne, busser, havne, lystbådehavne og fær-
ger. Dårlige veje og manglende jernbaner begrænser i dag udviklingen af mange kvalitets-
rige destinationer i Østeuropa og ulande. For øer gør der sig det særlige gældende, at fær-
gekapaciteten sætter en effektiv grænse for turismen. En ferie på en ø varer typisk 1, 2
eller 3 uger med til- og afrejse i weekenden. Der er her en klar grænse for, hvor mange
biler og passagerer, der kan fragtes med ø-færgen en weekend og kapacitetsudvidelse er
ofte ikke rentabel. Det er f.eks. utænkeligt at chartre en færge alene for weekendsejlads i
højsæsonen. Vandforsyning og kloakker kan også danne overgrænsen for antallet af turi-
ster. Mange steder ved Middelhavet er det netop det, som forhindrer videre udbygning.
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Endelig er der en grænse for, hvor mange turister de lokale butikker, restaurationer og
specielt attraktioner kan lukke ind.

6.3.3. Trængsel
Som nævnt ovenfor er der grænser for omfanget af besøgende i sårbare naturområder.
Denne grænse hedder normalt ikke trængsel, men blot mange eller snarere for mange
besøgende i forhold til områdets bæreevne.
Selv hvor der ikke er fysiske barrierer eller naturhensyn at tage, vil trængsel udgøre en
grænse for turismens omfang. Mange turister på et sted gør stedet mindre attraktivt og
virker dermed i sig selv begrænsende for antallet af besøg. Dette problem er illustreret i
figurerne 40 til 43:

Figur 40. Et segment. Ingen træng-
selsproblemer

Figur 41. Et segment. Nogen trængsel
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Figur 42. To segmenter. Det ene har
erobret hele markedet

Figur 43. To segmenter, der deler
markedet
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I figur 40 angiver den vandrette akse antal turister på destinationen T. Den lodrette viser
efterspørgslen D afhængig af antal turister på stedet. Figuren læses således, at med TA

turister på stedet er efterspørgslen Q1 (her = TA). Er der TB turister på stedet, er efter-
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spørgslen i denne figur også Q1. Med TC turister på stedet er efterspørgslen faldet til Q2.
Når der kommer mange turister falder efterspørgslen - i figuren vist med punkt B, hvor
den falder, hvis der er flere end TB turister på stedet. L er identitetslinien, dvs. hvor efter-
spørgsel er lig antal turister. Ligevægten findes således i punktet A, hvor der er TA turi-
ster.126 I figur 41 opnås balancen i punkt A, hvor trængselsproblemer har reduceret efter-
spørgslen fra Q1 til Q2.
I figurerne 40 og 41 er kun betragtet en gruppe turister - et segment. I figurerne 42 og 43
er der to segmenter angivet med efterpørgselskurverne D1 og D2. I figur 42 angiver D1 et
lille segment, der er følsomt over for mange turister på destinationen, mens D2 er et større
segment med mindre følsomhed (følsomheden kan aflæses af den mængde turister T i
området, som får efterspørgslen til at falde, dvs. punkt B i 40 og 41). Når markedet er som
vist i figur 42 vil ligevægten indebære, at alle turister er fra segmentet D2.

I figur 43 er D1 et følsomt segment, mens D2 er mindre følsom og samtidig et mindre
segment. Ligevægten findes ved først at addere (lodret) de to segmenters efterspørgsel som
angivet med kurven D1+2. Ligevægt nås i punktet A, hvor L skærer D1+2. Det ses, at antal-
let af turister i ligevægten TA består af Q1 gæster fra segmentet D1 og Q2 fra D2  (TA = Q1 +
Q2).

Når denne opdeling i segmenter kan være interessant i forbindelse med turismeudvikling,
er det fordi, det kan være, at de to grupper ikke er lige meget værd for destinationen. Den
ene gruppe kan være discountturister, der ikke spenderer alverden på stedet, mens den
anden er luksusturister. Det antages, at hver  turist i segmentet D1 skaber en nettoindtægt
til destinationen (eller regionen eller det pågældende land afhængig af hvem, der vurde-
rer) på p1 og at en turist i segment D2 skaber en nettoindtægt på p2. Betragtes figur 40 ville
destinationen have en nettoindtægt på p1TC, hvis D1 var det eneste segment på markedet.
Nu er D1 imidlertid fuldstændig fortrængt af segmentet D2 og nettoindtægten er således
p2TA. Denne ligevægt er ikke optimal for destinationen, hvis

p1TC >  p2TA

dvs. hvis nettoindtægterne ved alene at have segmentet D1 er større end indtægterne ved
segment D2, hvor der ganske vist er flere gæster, men de skaber alligevel samlet en mindre
indtægt til stedet. I den situation er det en klar opgave for destinationen at fremme D1 og
udelukke D2. Med samme forudsætninger og med udgangspunkt i figur 43 kan det også
meget vel tænkes, at en reduktion i antallet af besøgende fra segmentet D2 mod en mindre
forøgelse af besøgende fra D1 vil være økonomisk bedre for destinationen.

Konklusionen er således, at da nogle grupper er mere tolerante overfor trængsel end andre,
vil det være den mest følsomme gruppe, som afskrækkes fra at komme. Dette har klar

                                                       
126 Det bemærkes, at der er tale om en teoretisk ligevægt. Er der ikke balance, kan det tage flere år før ligevægten

nås (det er et fænomen, der kendes i økonomien - spindelvævsfænomenet - der viser hvordan udbud og efter-
spørgsel bringes i balance.
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betydning for områdets turismeudvikling, fordi den således udskudte gruppe turister, må-
ske netop er det kundesegment, destinationen egentlig helst vil have besøg af.

6.3.4. Lokalbefolkning - fra xenofili til xenofobi
Overdreven eller forkert er imidlertid ikke den eneste grænse, lokalsamfundet danner.
Turister kan også tære på gæstfriheden. Da turister var sjældne, blev de normalt modtaget
med venlighed - i visse områder endda med overstrømmende imødekommenhed (xenofili
= kærlighed til fremmede). Efterhånden som antallet vokser i et område, bliver gæstfrihe-
den mere behersket for at gå over til påtaget venlighed eller ligefrem fjendtlighed
(xenofobi = afsky for fremmede). Der ligger heri en selvregulerende faktor, fordi turister
ikke bryder sig om af besøge steder, hvor de er uvelkomne. Mere alvorligt er det dog, at
turismen - der skulle være til gavn for lokalbefolkningen - i stedet bliver en plage. Hvor
denne grænse går, dvs. hvor fordelene ved turismen netop modsvarer besværet, beror på en
afvejning, som er meget svær, fordi holdningerne i lokalsamfundet er forskellige. Der vil
typisk være to grupper: Den ene lever af turismen eller har konkrete fordele heraf, mens
den anden ikke oplever personlige fordele. Den sidste gruppe har naturligt en lavere
smertegrænse end den første.

6.3.5. Fleksible eller stive grænser
Nogle af de her nævnte grænser er fleksible, mens andre er stive. Problemet er, at nogle
synes fleksible, men kan vise sig ikke at være det. Det kan f.eks. ikke udelukkes, at lokal-
befolkningens tolerance med ét brister ved selv en lille forøgelse af turisttilstrømningen.127

Der er også forskellige grænser for forskellig turisme. Storbyturismen når nok aldrig at
støde på ømfindtlige grænser. Enklave-turister, der holder hele ferien i et isoleret tu-
ristanlæg, vil hverken ødelægge natur eller genere livet for de fastboende. Endelig er der
de mange områder, hvor problemet åbenlyst er for få turister og ikke at begrænse antallet.

Samlet er spørgsmålet om bæreevne og bæredygtig turisme en afvejning. Der er mange
hensyn og dertil svarende grænser. Opgaven er at finde det omfang og den form for turis-
me, som passer på den enkelte destination eller de specielt søgte mål på destinationen.
Dette er en væsentlig opgave for planlæggerne.

                                                       
127 Som et eksempel på en kapacitetsgrænse, der tilsyneladende er fleksibel, men som ikke er det, kan nævnes

cykel- og gangstier i hedeplantager. Dem er der mange af. Den væsentligste del af deres fundament er træernes
rødder. Ved slid eroderes disse overfladerødder. Derved kommer der sandhuller, som hurtigt udvides og meget
snart gør en sti ufarbar for cykler og barnevogne.
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6.4. Turismeudvikling

6.4.1. Life-cycle modellen
Destinationer debuterer ikke som færdige produkter. En destination udvikles over tiden.
For nogle går det hurtigt, mens andre kun vokser langsomt. De færreste destinationer kan
blive ved med at øge besøgstallet, idet der, som nævnt, er en række kapacitetsgrænser, der
sætter en øvre grænse for antal besøgende i et område. Den normale udvikling er derfor, at
besøgstallet på et tidspunkt stagnerer. Denne stagnation efterfølges under tiden af et fald,
fordi stedet med tiden er blevet mindre attraktivt, fordi faciliteterne er umoderne, det op-
rindelige er forsvundet eller fordi stedet møder stigende konkurrence fra andre destinatio-
ner.

En model, som ofte bruges til at beskrive denne udvikling, er Butlers Life-cycle model,128

som er vist i figur 44:

Figur 44. En destinations livscyklus
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Kilde: Butler, R.W., 1980.

Her beskrives en destinations udvikling gennem en række stadier. Første fase er analyser-
nes og undersøgelsernes periode. Her kommer de første pionerturister. I den næste fase er
stedets beboere, erhvervsliv og i høj grad udefra kommende investorer aktivt inddraget ved
etablering af de basale servicefunktioner. Den tredje fase kaldes udviklingsfasen. Her byg-
ges flere faciliteter, attraktioner og markedsføringen intensiveres. Denne fase er karakteri-

                                                       
128 Butler, R.W., 1980.
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seret ved høj vækst. Udviklingsfasen går med tiden over i konsolideringsfasen, hvor turis-
men har stor betydning for områdets liv og økonomi. Her er der fortsat vækst, men den er
aftagende. Herefter kommer som femte fase stagnation.

Stagnationen betragtes som en kritisk fase. Herfra er der flere muligheder for den fremti-
dige udvikling. Den ene er, at besøgstallet holder sig konstant. Så er destinationen konso-
lideret på et maksimum med en fast årlig tilstrømning. Det kan f.eks. være et udbygget
sommerhusområde eller en destination, hvor udvidelsesmulighederne er udtømte. En an-
den mulighed er, at besøgstallet begynder at falde, fordi interessen for området er vigende.
Endelig er der den mulighed, at besøgstallet igen begynder at stige. Her forudsættes det, at
de ansvarlige for destinationen gør en aktiv indsats for at forny stedet. At der sker en for-
yngelse, som viser sig ved en ny vækst med en ny udviklings- og konsolideringsfase. Den-
ne kritiske fase er naturligvis en udfordring for destinationsplanlæggere - om de formår at
forynge eller genføde en destination.

Det er her betragtet som om, det er det samme produkt, der leveres i hele destinationens
levetid. Det kan være rigtigt i den forstand, at mange af forholdene på stedet er helt eller
delvis uforandrede. Det er de samme hoteller som til at begynde med, de samme attraktio-
ner, den samme mad og den samme form for service. Når det er tilfældet forældes pro-
duktet. Det normale er imidlertid, at der sker en gradvis fornyelse med tiden. Zoologiske
haver ændrer sig fra udstilling af mange dyrearter i bure til at blive dyrehaver med færre
arter placeret i noget, der ligner deres hjemlige miljø. De sidst byggede hoteller er mere
moderne end de gamle og ældre hoteller bygges løbende om. Ligeledes er det naturligt, at
attraktioner fornyer sig. Således er der f.eks. nye forlystelser i Tivoli hvert år.

Et nøgleord i forbindelse med fornyelse er innovation. Det gælder både ved den første
udvikling af en destination og især når den skal forynges. Anne-Mette Hjalager beskriver
fire former for innovation:129

• Revolutionær innovation. Her er der tale om en radikal ændring af eksisterende for-
hold. En revolutionær innovation er således ofte grundlaget for at udvikle en destinati-
on. Når et landbrugs- og fiskerisamfund bliver turistmål, medfører det dybtgående æn-
dringer i befolkningens levevis og erhverv. Der stilles således helt nye krav til befolk-
ningens færdigheder og tolerance, når betjening af turister bliver et hoved- eller bety-
deligt bierhverv. Der er tale om en revolutionær forandring af lokalsamfundet. En til-
svarende revolutionær innovation kan være påkrævet på udslidte forældede destinatio-
ner. Her kan det være nødvendigt totalt at ændre destinationen ved byfornyelse og sa-
nering, ved at fjerne ubrugelige hoteller og rydde ud i områder, der er overbebygget
med turistfaciliteter, ved at etablere nye og helt anderledes attraktioner og ved evt. at
søge helt nye markeder.

                                                       
129 Hjalager, Anne-Mette, 1994.
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• Regulær innovation dækker den løbende produktudvikling, dvs. den gradvise forbed-
ring af faciliteter, infrastruktur og attraktioner.

• Nicheinnovation betegner det forhold, at der søges nye former for turister og turisme.
Denne udvikling ledsages typisk af fornyelser på to fronter: For det første i form af nye
metoder for markedsføring. Denne fornyelse sker ofte ved anvendelse af moderne in-
formationsteknologi. For det andet skal der skabes produkter, der svarer til de opsøgte
nicher. Nicher er typisk tematurisme - golf, ridning osv., som forudsætter særlige at-
traktioner og faciliteter.

• Arkitekturinnovation. Det er ikke helt tydeligt, hvordan denne form for innovation
adskiller sig fra de andre former. Den er imidlertid klart professionelt styret og omfat-
ter indførelse af ny teknologi, nye metoder og andre organisationsformer som f.eks.
etablering af lokale og ikke-lokale netværk, ændrede kommunikationsformer og veje
mellem leverandører og turistvirksomheder og forskellige former for produktudvikling

Denne beskrivelse af life-cycle modellen har med ophavsmanden Butler taget udgangs-
punkt i udviklingen af en destination. Betragtningsmåden dækker imidlertid meget langt
også attraktioner, hoteller og andre faciliteter.

Disse beskrivelser af muligheder for udvikling er ikke specielle for turismen, men gælder
alle virksomheder, bilmodeller, maskiner og husholdningsudstyr. Det er faktisk fra indu-
strien, modellen stammer. Bruges life-cycle modellen til at beskrive det enkelte hotels eller
den enkelte attraktions udvikling, svarer det da også nøje til vilkårene for en handels- eller
fabrikationsvirksomhed. Men på i hvert fald to punkter har disse udviklingsmodeller en
selvstændig fortolkning i turismen:

For det første er en destination ikke én virksomhed, men et geografisk område med attrak-
tioner, faciliteter og infrastruktur. Der er ikke én ejer eller én myndighed, som selv kan
bestemme. Det er et samvirke mellem en række aktører. Både udvikling, konsolidering og
foryngelse er processer, der skal planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem of-
fentlige myndigheder, turisterhverv og andre erhverv. Derved bliver opgaven ikke en virk-
somhedspolitisk, men en regionalpolitisk opgave.

For det andet er turisterhvervene som nævnt i vid udstrækning domineret af helt små virk-
somheder. Det er virksomheder, som sjældent har tid og evner til at overvåge og opfange
signaler fra markedet. De kan ofte ikke selv se, at det produkt, de med flid og en vis succes
har leveret gennem mange år, lige så stille er blevet umoderne. Dertil kommer, at mange
er free riders, dvs. uden organisationstilknytning og heller ikke deltagere i netværk, lige-
som de ikke bidrager til områdets produktudvikling og markedsføring. Der ligger derfor
en særlig opgave i at inspirere disse mange små virksomheder til at engagere sig i en fæl-
les indsats. Dette er en regional erhvervspolitisk opgave - måske den største af turismens
regionale opgaver.
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6.4.2. Efterspørgselsbestemte modeller
Der er gennem tiden gennemført en del empiriske studier, hvor life-cycle modellen er
testet med data.130 En svaghed ved disse studier er, at life-cycle modellen beskrives ud fra
produktet - ud fra destinationens evne til at udvikle sig og skabe fornyelse. Men den måles
ved at opgøre antallet af besøg, dvs. efterspørgslen. Det er derfor nærliggende at inddrage
modeller, der helt er baseret på efterspørgslen.

En model, der ofte bruges til at beskrive, hvordan efterspørgslen efter et produkt udvikler
sig med tiden, er den såkaldte logistiske funktion. Den er vist i figur 45. Her betragtes
besøgstallet til en destination eller attraktion. I udgangspunktet er der ganske få besøgen-
de. Det er pionerturisterne. De spreder kendskabet til destinationen til et antal personer og
en del af dem besøger stedet. Den gruppe, der kan udbrede kendskabet til stedet, vil derfor
vokse med tiden. Til at begynde med er væksten stor, fordi budskabet er nyt for de fleste.
Men med tiden vil stadig flere allerede kende det, når nogen fortæller om det, og derfor vil
tilvæksten i den gruppe, der kender stedet og dermed også den gruppe, som vil besøge det,
blive stadig svagere for til sidst at ophøre, når kendskabet er nået ud i alle kroge. Når dette
punkt er nået, vil der i figuren være M besøgende om året.131

Som marked betragtes den population, hvor kendskabet til destinationen udbredes. Denne
population kan være et helt lands befolkning, det kan være udsøgte socio-økonomiske
grupper eller specielle segmenter som golfspillere, skiløbere eller folk, der rejser for at
opleve kultur.

                                                       
130 Se f.eks. Benedetto, C. Anthony di og David C. Bojanic, 1993.
131 Denne model og de følgende er beskrevet i: Lundtorp, Svend, 1996. Den viste funktion ser således ud:
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Figur 45. Den logistiske funktion
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Den logistiske funktion beskriver således et forløb, der næsten nøje svarer til life-cycle
modellens forløb, blot ligger det i den logistiske funktion, at besøgstallet stagnerer med
tiden. Dette stabile niveau forudsætter imidlertid, at de besøgende udgør en vis andel af et
større marked, dvs. en andel af den større gruppe, som har kendskab til destinationen. Det
betyder endvidere, at en del af de besøgende har været der før. Et konkret eksempel er
udbygning af et sommerhusområde. Når alle grunde er solgt og bebygget, vil der komme
et nogenlunde konstant antal besøgende til området hvert år.

Men destinationer og attraktioner har også besøgende, som kun kommer én gang. I det
ekstreme tilfælde, hvor alle besøgende kun kommer én gang vil udviklingen se ud som på
figur 46.
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Figur 46. Kun engangsbesøgende
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Figuren viser, at besøgstallet vokser hastigt til at begynde med, som kendskabet til stedet
udbredes. Men efterhånden har et flertal været der og besøgstallet falder, for at ophøre helt
den dag alle har været der. I figur 47 er vist en udvikling med både genbesøgende og en-
gangsbesøgende. Denne figur ligner til forveksling den life-cycle model, som slutter med
tilbagegang.

Figur 47. Både genbesøgende og engangsbesøgende
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I både figur 46 og 47 forløber udviklingen til at begynde med helt som i det logistiske
forløb. Dette kan give planlæggerne en utilsigtet optimisme, når de forledes til at tro på en
jævn vækst, der går over i et stabilt varigt besøgstal. I planlægningen er det derfor vigtigt
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at observere, om gæsterne kommer hyppigt eller kun én gang. Risikoen for at tage fejl
gælder formodentlig især attraktioner, fordi mange kun ønsker at besøge dem en gang. I
det ekstreme tilfælde, hvor en ny attraktion er så opreklameret ved lanceringen, at alle
kender den, kan den starte med et højt besøgstal, som hurtigt efter falder af den simple
grund, at de fleste kun ønsker at komme en gang - og det besøg aflægges hurtigt efter
etableringen.

I figur 48 er vist planlæggernes ønskede økonomiske udvikling over tiden. Det er en logi-
stisk vækst, som betyder underskud de første år og derefter et fast årligt overskud.132

Figur 48. Den ønskede økonomiske udvikling
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Figur 48 kan imidlertid nemt blive drømmen. Hvis de besøgende består af en blanding af
genbesøgende og engangsbesøgende, kan den økonomiske udvikling forløbe som vist i
figur 49. Denne figur beskriver overraskelsen, vel at bemærke den kedelige overraskelse,
at overskuddet hurtigt forsvinder eller ligefrem bliver til et underskud.

                                                       
132 Indtægter = vty, hvor y er indtægt pr. gæst.
    Udgifter = f + vtu, hvor f er faste udgifter og u er udgifter pr. gæst.
    Overskud = Indtægter - Udgifter.
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Figur 49. Overraskelsen
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6.5. Turismeplanlægning
Turismeplanlægning er den proces, hvor der udvælges et system af mål og midler, som er
styrende for fremtidige beslutninger.133 Planlægning i forbindelse med turisme kan dreje
sig om alt muligt. Udtrykket turismeplanlægning betegner imidlertid normalt planlægning
af turismeaktiviteter i et område, om udbygning af turismen på stedet eller eventuelt om-
definere det eksisterende turismekoncept, fordi foryngelse er påkrævet.134 Det kan være et
land, en region, en destination, en subdestination eller en enkelt enhed som et hotel eller
en attraktion. Gælder planlægningen en større region eller et land, vil den være et strate-
gisk redskab ved at være målorienteret. En sådan master plan angiver de overordnede mål
og midler. På kort angives de destinationer, der satses på, større attraktioner mv. Denne
plan er ikke detaljeret. Det gælder til gengæld planlægningen af det enkelte anlæg - et
hotel, en attraktion eller en kommende fredning. Her er der tale om planlægning for en
virksomhed og hvis den er privat ejet, er det afgørende, at investeringen kan forrente sig,
hvilket naturligvis betyder, at investor normalt er omhyggelig med sin planlægning.

Her betragtes planlægningen for en destination. Det skal mere betragtes som et eksempel
end en begrænsning. Mange af principperne er de samme for turismeplanlægning på høje-
re og lavere niveau.

                                                       
133 Planlægningsdefinitionen er fra Meyer, Poul, 1970.
134 Denne meget kortfattede gennemgang af principperne for turismeplanlægning er i vid udstrækning baseret på:

Inskeep, Edward, 1991 - en bog, der absolut kan anbefales, hvis der ønskes en dybere introduktion i emnet. 
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Formålet med destinationsplanlægning er således at vurdere og implementere egnens
turisme. Selve planlægningsopgaven ligner så mange andre former for planlægning ved at
tage udgangspunkt i eksisterende situation og potentielle muligheder (se figur 50).

Planlægningens genstand er imidlertid normalt langt mere omfattende end de fleste andre
planlægningsopgaver: Drejer det sig om et hotel eller en attraktion, er bredden i opgaven
normalt overskuelig - om end denne opgave også kan være kompliceret. Her drejer det sig
om et mindre jordstykke, et konkret bygningskompleks, der er få med i beslutningsproces-
sen og markedet kan tilmed være veldefineret. Hvis planlægningens genstand er en subde-
stination, en destination eller en endnu større enhed, så indgår der en mangfoldighed af
ingredienser. Da turisme er en geografisk orienteret aktivitet, indgår region-, by- og tra-
fikplanlægning som vigtige ingredienser. Dernæst er kultur- og miljøpolitik væsentlig for
at skabe forudsætninger for turisme. Endvidere indgår regionalpolitik, erhvervspolitik,
jura og økonomi som grundlæggende emner i turismeplanlægningen.

Dette viser også, at turismeplanlægning er en tværfaglig disciplin, som udføres af profes-
sionelle turismeplanlæggere,135 biologer, økonomer af forskellig beskaffenhed, byplanlæg-
gere, markedanalytikere, jurister, biologer m.fl. Inskeep når frem til, at der i et større pro-
jekt kan være 20 forskellige slags professionelle planlæggere involveret. Dette er gruppen
af professionelle aktører.

Antallet af beslutningstagere og personer og grupper, som ønsker indflydelse er også stor,
og større end i mange andre planlægningsopgaver: Der er de offentlige myndigheder. Det
drejer sig navnlig om de regionale, dvs. kommune og amt, men ofte vil staten også være
indblandet. Dernæst er der halvoffentlige og selvejende organer som turistkontorer, kultu-
relle institutioner og finansieringsfonde. En vellykket planlægning kan heller ikke gen-
nemføres uden, at de lokale turistvirksomheder og måske større dele af erhvervslivet er
inddraget i planlægningen. Endelig har turisme så stor indflydelse på lokalsamfundet, at
det også er en vital sag for områdets beboere.

Turismeplanlægning er således en kompliceret, besværlig og tidskrævende proces. Dette er
værd at have for øje, når resultaterne betragtes. Det er en proces med en række uafhængige
og selvstændige aktører, som på mange punkter ikke har samme interesser, i visse tilfælde
er de tilmed modstridende. Resultatet bliver da et kompromis, hvor en række synspunkter
og krav vejes sammen i noget, der kan betragtes som det bedst opnåelige - hvis der over-
hovedet nås så langt. Hvis en bedømmer finder dem mangelfulde, behøver det således ikke
kun at være på grund af manglende evne og vilje.

                                                       
135 I de fleste andre lande er der kandidatuddannelser i turisme. Det er der ikke i Danmark (jf. kap 9).
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Figur 50. Principper for turismeplanlægning

1. Målsætning, dvs. valg af den form for turisme, som ønskes og angivelse af det omfang, der satses på.
2. Kortlægning og analyser. Dette er basis i enhver form for planlægning at starte med at analysere den eksisterende

situation. Hvad er områdets vilkår og hvad er dets muligheder.
3. Fastlæggelse af turismepolitik. Dette vedrører de offentlige myndigheders og turistorganisationernes politik. Her

vælges midlerne, og systemet designes. I den fase indgår også en mere eller konkret finansieringsplan.
4. Handlingsplan. Dette er den konkrete plan, der med tidsangivelse angiver de enkelte handlinger.
5. Konsekvensstudier. Først i denne fase af processen er det muligt konkret at vurdere de økonomiske, sociokultu-

relle og miljømæssige konsekvenser af planen. Hvis disse studier viser uønskede konsekvenser, må handlingspla-
nen og måske selve målsætningen revideres. Denne feed-back proces kan gennemløbes nogle gange før et accep-
tabelt forslag er nået.

6. Gennemførelse. Også i denne fase kan der komme justeringer. De kan skyldes uforudsete begivenheder og - hvad
der også er uforudsigeligt - ændrede politiske holdninger.

7. Løbende evaluering. Denne løbende evaluering vil typisk give anledning til tilpasninger og ændringer, fordi
forholdene hele tiden forandrer sig.

Anm.: Beskrevet på basis af: Wanhill, Stephen, 1996a.

Den professionelle opgave er at skabe et beslutningsgrundlag. Det sker først ved at gen-
nemføre et feasibility study, der er en analyse af, om en udbygning eller en foryngelseskur
er gennemførlig og forsvarlig. Den skal være praktisk gennemførlig, hvilket betyder, at
der skal være en organisation til at forestå projektet, der skal være de fornødne byplan-
mæssige og andre tilladelser, der skal være finansiering, ligesom mange andre ofte kom-
plicerede praktiske og organisatoriske forhold skal være i orden. Endvidere skal den være
økonomisk forsvarlig. Set med den private bygherres øjne betyder det, at projektet skal
være rentabelt. Set med samfundets øjne skal projektet være samfundsøkonomisk forsvar-
ligt, hvilket kan analyseres ved en cost-benefit analyse (se kapitel 7). Et væsentlig led  i
feasibility studiet er en destinationsvurdering, som skal vise, om området overhovedet
rummer værdier, som kan udvikles til at tiltrække turister, og dernæst en afgrænsning af
de kundesegmenter, som netop denne destination er et tilbud til.

Et feasibility study har således til formål at vurdere en destinations styrker og svagheder.
Nogle svagheder kan afhjælpes. Det gælder  infrastruktur, faciliteter og mangel på moder-
ne menneskeskabte attraktioner. Det kan imidlertid koste en del penge. Vanskeligere er
det at afbøde fundamentale forhold som klima, fattigdom, sygdomme eller et ugæstfrit
styre.
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7. Konsekvensanalyser

7.1. Opgave
Med stigende miljøbevidsthed og med baggrund i turismeprojekter, der har haft uønskede
konsekvenser, har konsekvensanalyser - eller impact-studies, som den engelske betegnelse
er - fået stadig større betydning. Opgaven er at analysere turismens konsekvenser, og det
skal helst ske inden et projekt realiseres. Der fokuseres normalt på tre former for konse-
kvenser: Miljøkonsekvenser, dvs. de miljømæssige virkninger af turisme. Sociokulturelle
konsekvenser, dvs. påvirkning af lokalsamfundets livsform og kultur. Økonomiske konse-
kvenser, dvs. turismens økonomiske betydning for destination og værtsland.

Når der her er lagt mest vægt på de økonomiske konsekvenser, er det især fordi, der er tale
om håndgribelige størrelser, som altid vil være afgørende for, om et projekt skal gennem-
føres. Dertil kommer, at der er udviklet metode og teknik til disse analyser. De miljømæs-
sige og især de sociokulturelle konsekvenser er mere uhåndgribelige og derfor sværere at
måle.

7.2. Miljøkonsekvenser
I skrifter om turismeplanlægning lægges der stadig større vægt på miljøhensyn. Det skyl-
des både skærpede krav fra værtslandet og større miljøbevidsthed blandt turisterne. Det
anbefales ikke blot at respektere stedets miljølovgivning, men også selv at gennemføre
konsekvensanalyser inden udbygningen finder sted. Det sker bl.a. ud fra den betragtning,
at det er nemmere at undgå miljøgener ved at forebygge end ved senere at genoprette.
Dette synspunkt skærpes af, at der kan komme nye miljøkrav. Naturligvis indgår også
hensynet til turismen. Turistdestinationer udmærker sig ved skønhed og den skal ikke
ødelægges af turismen selv.

Men der er ingen generel teknik til at måle miljømæssige konsekvenser. Hovedbudskabet
er, at turismeplanlæggerne skal tænke sig om, inden de går i gang med at opbygge en
destination og de hensyn, der skal tages, varierer fra destination til destination. Det vigtig-
ste redskab er derfor en checkliste over de forhold, som planlæggerne skal iagttage. En
sådan - og endda ikke helt dækkende liste - er vist i figur 51.
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Figur 51. Green’s checkliste for turismens miljømæssige konsekvenser

Naturen

1. Planter og dyr
Forstyrrelse af ynglende dyr
Jagt
Dræbe dyr for souvenirs
Dyrs vandringer i området
Ødelægge vegetation ved plantesamling
Ændringer i naturen som følge af byggeri til turisme
Skabe vildtreservater

2. Forurening
Vandforurening ved affald, olieudslip mv.
Luftforurening fra køretøjer
Støjforurening fra busser mv.

3. Erosion

4. Naturressourcer
Tømme drikkevandsressourcer
Risiko for brand

Bebyggelse

1. Bymiljøet
Arealer tages ud af hidtidig anvendelse
Bygninger får nye formål
Bevarelse og renovering af historiske bygninger,
landskaber og steder
Kontraster mellem bydele for turister og fastboende
Ændringer i grundvandstand

2. Visuel forurening
Skæmmende bygninger
Affald
Omfattende og/eller høj bebyggelse
Ny arkitektonisk stil
Turister og deres udstyr
Reklamer i landskabet

3. Infrastruktur
Overbelastet infrastruktur
Ny infrastruktur

Kilde: Green, D.H., Hunter, C.J. og Moore, B., 1990.

7.3. Sociokulturelle konsekvenser
De sociokulturelle konsekvenser handler om virkningerne af mødet mellem vært og gæst,
mellem turister og lokalbefolkning. Her bringes folk sammen fra forskellige kulturer, den
ene gruppe har fri og den anden er i arbejde, den ene er nydende og den anden tjenende.
Tilmed har turister ofte en anden kultur, når de holder ferie. Disse forskelle, der kan være
meget store, er i de seneste år beskrevet i en række case-studier.136

Den direkte kontakt mellem værter og gæster finder for det første sted, når turister køber
varer og service. Dernæst når turister og værtsbefolkning benytter samme facilitet (en
strand, en bus, en restaurant mv.), og endelig når turist og vært har en egentlig ukommer-
ciel samtale.137

De første to situationer er de almindeligste og de skaber normalt ikke grundlag for fælles
forståelse. I forbindelse med masseturisme er denne kontaktform langt den almindeligste.
Her er kontakten forbigående, mellem ulige parter, kommerciel og uden personlig kontakt.

De væsentligste årsager til forskelle mellem værtsbefolkning og turister er138 grundlæg-
gende værdier, religion, traditioner og skikke, levemåde, adfærd, klædedragt, tidsanven-
delse og holdning til fremmede.

                                                       
136 Klassikeren om dette emne er: Smith, Valene L. (ed), 1989.
137 de Kadt, E., 1979.
138 Inskeep, Edward, 1991.
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Disse stikord kunne antyde, at der kun er tale om negative konsekvenser ved at blande
turister og lokalbefolkning. Det er imidlertid ikke helt sandt: For det første er turisme
årsag til indtjening og beskæftigelse i området. Det er grunden til, at turisme trods alt kan
være ønskelig. For det andet kan turisme medvirke til at styrke lokal kultur. Det er tilfæl-
det, når lokalbefolkningen oplever, at turister beundrer deres levevis. Det kan medføre en
større selvfølelse og dermed få dem til at værne om lokale skikke. Der skal heller ikke ses
bort fra det, der i mange år var et slagord for fremme af international turisme, nemlig at
turisme kan være grundlaget for mellemfolkelig forståelse.

Men de negative virkninger af mødet mellem turister og lokalbefolkning kan være betyde-
lige:

Som nævnt skaber turisme beskæftigelse og indkomster. Men en del af den økonomiske
gevinst tilfalder ikke lokalsamfundet. Endvidere kan den medføre økonomiske uligheder i
befolkningen - lokalt mellem de, der tjener på turismen og de, som ikke har noget med
turisterne at gøre, regionalt mellem befolkningen i centrum af destinationen og befolknin-
gen i den øvrige del af regionen. Dernæst kan den økonomiske aktivitet presse jordpriser i
vejret og på anden måde være inflationsskabende.

Den økonomiske forskel mellem værtsbefolkning og turister er også modsætningsskaben-
de. Specielt i udviklingslande oplever befolkningen de rige gæster med masser af tid som
en ubehagelig kontrast til deres egen tilværelse. Dette kan også blive en kulturel provoka-
tion ved, at specielt de unge ønsker at efterligne de fremmede og ønsker at få et liv som
dem. Disse forhold kan sammen med trængsel tære hårdt på gæstfriheden. Lokalbefolk-
ningen bevæger sig fra xenofili til xenofobi, som beskrevet i kapitel 6.

Disse mange konfliktmuligheder rejser spørgsmålet, om der overhovedet bør udvikles
turisme i områder, hvor de kulturelle, religiøse og sociale forhold afviger stærkt fra for-
holdene i de lande, hvor turisterne kommer fra. Denne vurdering er op til både værtslandet
og turistudviklerne. For værtslandet er det afgørende, om der er et acceptabelt alternativ
og om det er muligt at styre turismen til størst mulig gavn for lokalsamfundet. Turismeud-
viklernes vurdering er først og fremmest på det kommercielle perspektiv, idet de skal vur-
dere, om de negative sociokulturelle konsekvenser er så store, at det afskrækker turisterne
fra at komme, eller om virksomhedernes image bliver så ødelagt ved at udvikle turisme på
stedet, at de for deres gode rygte bør lade være.

7.4. Økonomiske konsekvenser
Turisternes forbrug falder som en kaskade af penge over alle dele af destinationens er-
hvervsliv.139 Med denne beskrivelse udtrykker citatets forfatter John Fletcher det centrale
om turismens økonomiske virkninger. De omfatter stort set alle dele af samfundets øko-

                                                       
139 Fri oversættelse fra Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993, side 114.
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nomiske liv. Der er enkelte brancher og virksomheder, som især mærker turismen, men
udgifterne falder meget bredere.

De økonomiske konsekvenser af turismen kan opgøres på forskellig måde, alt afhængig af
hvad man vil måle:

Indkomstvirkningen består for det første af de direkte indtægter, der omfatter værdien af
turisternes udgifter reduceret for den del af forbruget, der er importeret. For det andet
indgår de indirekte indtægter, som opstår ved indtægter hos de underleverandører, som
leverer varer og tjenesteydelser til de butikker, hoteller, restauranter mv., som umiddelbart
ser turisternes penge. Endelig opstår der for det tredje inducerede indtægter ved at de
lønninger, profitter mv., som skabes af turismen, også skaber en efterspørgsel (som igen
giver afledte indtægter).

Et af formålene med turismeprojekter er normalt at skabe arbejdspladser. Derfor er be-
skæftigelseseffekten et selvstændigt måleobjekt og det gælder ikke blot den samlede be-
skæftigelse, men helst også den beskæftigelsesmæssige effekt for henholdsvis mænd og
kvinder (og i visse tilfælde børn), samt beskæftigelsen fordelt på brancher og uddannelser.

Effekten på indkomstfordelingen i samfundet har også interesse. Det gælder den personli-
ge indkomstfordeling, der er svær at måle og meget lidt belyst. Som nævnt ovenfor kan
turisme meget vel bevirke ubehagelige skævvridninger i indkomstfordelingen. Også på-
virkningen af den regionale indkomstfordeling, dvs. fordelingen af turistindtægter mellem
landets regioner, har politisk interesse.

Turisme har i de fleste lande stor og i nogle afgørende betydning for betalingsbalancen.
Udlandsturisme svarer til import og indgående turisme kan betragtes som en usynlig eks-
port. Derfor lægges der i konsekvensberegninger ofte vægt på effekten på betalingsbalan-
cen. I denne forbindelse er der en særlig interesse for lækager i økonomien. Hermed tæn-
kes på den andel af turistenes forbrug, der ikke tilfalder den lokale økonomi på grund af
import, beskæftigelse af personer, der ikke bor på stedet mv.
Disse opgørelser kan gøres globalt,140 nationalt og regionalt og i princippet på endnu min-
dre geografiske enheder. I regionale opgørelser vil import da også omfatte indførsel af
varer fra andre regioner i samme land og regionens betalingsbalance angiver betalings-
regnskabet med resten af landet og udlandet.

Der er endvidere stor forskel mellem etableringsfasen og drifsfasen. I etableringsperioden
vil der være en særlig økonomisk aktivitet i form af bygge- og anlægsarbejder og til gen-
gæld få turistafhængige aktiviteter. Formålet med konsekvensanalyser i denne fase er også
et andet. Det er at vurdere, om udbygningen er økonomisk fordelagtig. Det sker ved at
inddrage en cost-benefit analyse i feasibility studiet.

                                                       
140 World Travel & Tourism Council, 1995.
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I det, der indtil nu er nævnt om turismens økonomiske konsekvenser, har det været un-
derforstået, at denne side af turismen har positive virkninger for værtslandet og destinati-
onen. Det er imidlertid ikke altid tilfældet. Ligesom konsekvenserne for miljø og kultur
kan være negative, kan det også være resultatet af øget økonomisk aktivitet.

I et område med mangel på arbejdskraft vil den turismeafledte beskæftigelse øges på be-
kostning af beskæftigelsen i andre erhverv, typisk landbrug og fiskeri. Det har sociale og
kulturelle konsekvenser og kan tillige betyde nedsat produktion i disse erhverv - et tab, der
kan tilregnes turismen. Mangel på arbejdskraft kan endvidere medføre tilstrømning af
deltidsbeskæftigede udefra, hvilket betyder, at den lokale økonomiske gevinst ved turismen
bliver det mindre. Endelig kan mangel på arbejdskraft have en inflationær virkning ved at
tvinge lønningerne i vejret.

Tilsvarende vil mangel på kapital betyde, at investeringer i turisme konkurrerer med an-
dre erhverv om finansieringsgrundlag og virker dermed hæmmende for udvikling i andre
sektorer.

Der tales i denne forbindelse om en fortrængningseffekt, når turismeudvikling træder i
stedet for anden form for udvikling.141 En ny destination får kun succes, hvis den får gæ-
ster. Hvis disse gæster ellers havde besøgt en anden destination i landet, er der tale om en
fortrængning - turismen på den nye destination fortrænger turisme andre steder i landet.
Set med nationens øjne betyder det i yderste konsekvens, at udgifterne til den nye destina-
tion har været overflødige. I mindre skala finder fortrængning også sted. Eksempelvis kan
opførelsen af et nyt hotel i et område med flot belægning bevirke, at den samlede belæg-
ning falder, fordi der ikke kommer flere turister til destinationen af den grund.

7.5. Direkte indkomstvirkninger
De direkte indkomstvirkninger skabes af turisternes direkte forbrug på destinationen i
form af varer og tjenester, eksport forårsaget turismen og turismerelaterede investeringer i
det betragtede område.142

Der findes ingen produktionsstatistik eller andet let tilgængeligt materiale til at måle tu-
rismens økonomiske virkninger. I mange år er rejsevalutastatistikken blevet brugt som
indikator for turismens omfang. Denne omfatter de betalinger, der passerer en dansk va-
lutahandler eller på anden måde anmeldes til nationalbanken og som skal bruges til dæk-
ning af udgifter i forbindelse med forretnings- og ferierejse mv.143 Denne opgørelsesform
er imidlertid behæftet med en række mangler, f.eks. er international transport med fly og
skibe ikke med, og beløb vekslet i udlandet er det normalt heller ikke. På den baggrund er

                                                       
141 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993,  side 115.
142 Wanhill, Stephen, 1996b.
143 Danmarks Turistråd, 1992.
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det erkendt, at opgørelsen er for usikker til  at give et fornuftigt indtryk af turismens om-
fang.

I stedet er man her og i udlandet gået over til at måle turisternes forbrug gennem spørge-
analyser, hvor turister spørges om deres forbrug. Sådanne undersøgelser gennemfører
Danmarks Turistråd med passende mellemrum. Her opdeles turisterne på overnat-
ningskategorier, nationalitet og husstandssammensætning. Forbruget er fordelt på 8 kate-
gorier, som vist i figur 52.

Figur 52. Omsætning og beskæftigelse på forbrugsgrupper 1991 prisniveau

Omsætning
pct.

Direkte
beskæftigede

pct.

Beskæftigelse
direkte og indirekte

pct.
Fødevarer 24 17 20
Udvalgsvarer 11 10 9
Leje af feriehus 6 1 2
Anden overnatning 18 22 21
Bespisning 23 28 27
Lokaltransport 8 11 10
Entre og kultur 6 7 6
Kiosker 6 4 4
I alt 102 100 99
Kilde: Danmarks Turistråd, 1992.

Figuren viser, at målt i omsætning udgør måltider knap halvdelen af turisternes forbrug
(fødevarer + bespisning = 47%), og overnatning 24%. Opgjort som direkte beskæftigelse
er andelene større for bespisning ude, hotelovernatning og lokal transport end tilfældet er
for omsætningen. Det er de serviceintensive ydelser.

Denne opgørelse har den alvorlige mangel, at transport til og fra destinationen ikke er
opgjort. I Danmarks Turistråds beregninger indgår de på anden vis, jf. kapitel 1. Det er
ofte en stor post, men naturligvis meget afhængig af destinationens beliggenhed i forhold
til markedet.

De direkte indtægter er for området, forbruget - import. Den viste opgørelse omfatter ikke
de direkte indtægter, idet import ikke er fratrukket. Det sker normalt samtidig med, at de
indirekte virkninger beregnes.

7.6. Indirekte indkomstvirkninger

7.6.1. Multiplikatoreffekt
Den kaskade af indkøb, turisterne foretager spreder sig gennem hele områdets økonomi i
kraft af den såkaldte multiplikatorvirkning, der er illustreret i figur 53:
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Figur 53. Multiplikatorvirkningen
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=  G o v e r n m e n t

Kilde: Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993, side 112.

De indirekte indtægter skabes gennem den omsætning, der skyldes leverancer til det di-
rekte forbrug. Turisternes udgifter til indkøb, overnatning, bespisning osv. tilfalder umid-
delbart de butikker, hoteller, restauranter m.fl., som sælger ydelserne. En del af disse ud-
gifter er import (M) og har dermed ingen indkomstvirkning. En anden post er skatter (G),
i Danmark navnlig moms og afgifter. Betragtes et land som helhed, er det en indtægt for
staten, som kan bruges og dermed fremkalde yderligere omsætning. Er området derimod
en destination, er det et beløb, der glider ud af den lokale økonomi. En del af de varer og
tjenester, der købes, er indkøbt af andre virksomheder (LB), f.eks. råvarer til hoteller, stort
set alle varer i forretninger osv. Hvis disse underleverandører bor i området skabes der
omsætning hos dem. Endelig vil en del af udgifterne gå til lønninger, fortjeneste og for-
rentning af kapital (H). Den del af indkomsterne, som tilfalder lokale husholdninger og
som ikke opspares eller betales i skat, vil blive anvendt til forbrug i eller udenfor området.
Den økonomiske effekt, der følger af  denne indkomstskabelse, er den inducerede effekt.

Gennem multiplikatoreffekten vil pengestrømmen til de direkte turistrelaterede virksom-
heder således spredes til andre lokale virksomheder og skabe indkomster og beskæftigelse
i stort set alle erhverv - ikke blot i dem, som møder turisterne.
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Der opereres med flere slags multiplikatorvirkninger: Produktionsmultiplikatoren viser
den samlede produktionseffekt, indkomstmultiplikatoren angiver indkomsteffekten og
beskæftigelsesmultiplikatoren bruges som navnet siger til at beregne beskæftigelsen.

Indkomstmultiplikatoren er den indkomst, der skabes ved turistforbrug på en enhed (f.eks.
en krone). I nogle tilfælde er det den disponible indkomst, der ses på, men normalt er det
bruttoindkomsten.144 Angiver p1 den omsætning, der opstår i første runde af kredsløbet i
figur 53 og er y den samlede direkte og indirekte indkomst, vil således

y = k 5 p1 

under forudsætning af, at forbrugsfordelingen er den samme i alle efterfølgende led.

En helt simpel keynesiansk multiplikator ser således ud:

k
c m

=
− +

1

1

hvor c angiver forbrugsandelen (0 < c < 1) og m importandelen (0 < m < 1).145  Det ses, at
stiger forbrugsandelen, så vokser multiplikatoren, hvad der næppe kan undre, idet det jo
netop er forbruget, som skaber indkomster. Tilsvarende bliver multiplikatoren mindre med
voksende importandel, hvilket også er naturligt, idet den lokale effekt mindskes med sti-
gende import.

En multiplikator, som inddrager flere forhold ser således ud

k
L

c t t mi d

=
−

− − − +
1

1 1 1( )( )

hvor
L = den andel, der forsvinder ud af økonomien i første runde
ti = den marginale indirekte skat
td = den marginale indkomstskat.
Det ses, at import samt direkte og indirekte skatter formindsker multiplikatoren og dermed
den samlede økonomiske effekt af turismen.
Naturligt nok varierer multiplikatoren med den betragtede økonomis størrelse. Betragtes et
helt land, er den større end i en del af et land, især fordi indførsel af varer fra andre egne i
samme land optræder som import i de regionale beregninger.

WTO har indsamlet multiplikatorstudier fra en række områder som vist i figur 54:

                                                       
144 Wanhill, Stephen, 1996b.
145 Denne gennemgang er baseret på John Fletchers beskrivelse i Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and

Stephen Wanhill, 1993.
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Figur 54. Turisme indkomst multiplikatorer

Område Gennemsnit Variation Antal studier

Nationale økonomier 1,67 1,23-1,98 4
Øsamfund 0,85 0,39-1,59 18
Amter og delstater i USA 0,68 0,44-1,30 7
Amter og regioner i UK 0,35 0,29-0,47 7
Byer i UK 0,28 0,19-0,40 7
Kilde: Wanhill, Stephen, 1996b.

Også Fletcher viser en oversigt over indkomstmultiplikatoren for en række områder. I
hans opgørelse er den f.eks. 1,73 for United Kingdom, 1,72 for Irland, 1,23 for Egypten og
kun 0,35 for Edinburg. Billedet er klart: Des større og rigere et område er, des større er
multiplikatoren. Et enkelt dansk studie kan nævnes. Det viser en indkomstmultiplikator
for Karup Kommune på 1,05 og for kommunerne omkrig Karup på 1,08.146 Her er multi-
plikatoren beregnet som samlet indkomst i forhold til direkte indkomst. Den meget lille
økonomi, der her er tale om, giver altså næsten ingen effekt ud over den indkomstvirk-
ning, der er i første runde.

7.6.2. Input-output modeller
Den her viste form for multiplikatorberegninger har måske især pædagogisk betydning
ved at vise, hvordan turisternes forbrug igangsætter en kæde af økonomiske transaktioner,
der får den samlede virkning til at blive større end den umiddelbare effekt af turisternes
indkøb. Svagheden ved beregningsformen er, at den ikke er detaljeret nok. Den giver kun
med unøjagtige mellemregninger svar på spørgsmål som betalingsbalanceeffekt, indtægter
i forskellige erhverv og til det offentlige mv. Endvidere forudsætter en mere nøjagtig og
mere detaljeret behandling, at der gås dybere med analyserne. Derfor er multiplikatorbe-
regninger i den viste form nu erstattet af input-output beregninger i de fleste studier.

I input-output modellen analyseres virkningen af turismen ved at betragte hele det økono-
miske kredsløb, der beskrives i en tabel, som viser hvordan de enkelte erhverv køber og
leverer varer til hinanden. Ved hjælp af denne teknik kan det beregnes, hvilken omsæt-
ning, indkomster og beskæftigelse turismen genererer i de enkelte erhverv tillige med
import, afgifter og i enkelte modeller også virkningerne af husholdningernes øgede ind-
komst (den inducerede indkomst).

Det skal dog straks pointeres, at input-output beregninger i princippet er som multiplika-
torberegninger, blot mere detaljerede og ved anvendelse af en anden (og mere kompliceret)
form for matematik. Begge beregningsmåder har til formål at vise effekten ved en keyne-
siansk multiplikator.

                                                       
146 Hansen, Mogens Dilling, Kristan Rask Petersen og Valdemar Smith, 1992.
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Der er ikke hensigten i denne bog at give en gennemgang af principperne i en input-
output model. Formålet er alene at fortælle, at modeller over det økonomiske kreds-løb
kan bruges til at beregne turismens økonomiske konsekvenser på ret detaljeret niveau ved
bl.a. at vise beskæftigelseseffekten i de enkelte erhverv, som vist i figurerne 5, 31, 55 og
56.

Da de økonomiske virkninger af turisme ikke kan måles direkte som i andre erhverv, men
må beregnes indirekte som vist her, er der lavet mange studier af denne art. Det er ved
demonstration af de økonomiske virkninger, turismeplanlæggerne kan argumentere for
turismeudvikling. Danmarks Turistråd er de første, der har benyttet input-output modeller
i forbindelse med turisme i Danmark (Danmarks Turistråd, 1992). Denne publikation blev
i 1993 fulgt op af en redegørelse fra Institut for græseregionsforskning og Industri og
Handelsstyrelsen, som tillige indeholder en gennemgang af modellen (Jensen, Susanne,
1993). Disse to publikationer, der på samme grundlag når til forskellige resultater, er
omtalt i kapitel 1. Susanne Jensens rapport er revideret i 1995 (Jensen, Susanne og Chri-
stian Hansen,1995). En detaljeret sammenligning af forskellige beregninger er vist i: Han-
sen, Christian og Susanne Jensen, 1996.

Input-output modellen er brugt til at vise turismens regionale økonomiske betydning  i to
publikationer fra Bornholms Forskningscenter (Rafn, Thomas, 1995, og  Rafn, Thomas,
1996).

Mere detaljerede beskrivelser af input-output modeller og deres regionale anvendelse fin-
des i Madsen, Bjarne og Per Anders Strunge og Madsen, Bjarne, 1989. Specielt om turis-
me anbefales Wanhill, Stephen, 1996b.

Et eksempel på en beregning af de økonomiske effekter af en begivenhed findes i Abelin,
Christian og Jonas Lundgren, 1995.

John Fletcher konkluderer, at fordelene ved at anvende input-output modeller i stedet for
andre beregningsmåder er:147

1. De giver beslutningstagerne et omfattende billede af de økonomiske virkninger.
2. Der sættes fokus på de økonomiske forbindelser mellem landets (områdets) virksomhe-

der.
3. Det er muligt at analysere enkelte brancher.
4. Alle brancher vurderes lige.
5. Muliggør analyser af direkte, indirekte og inducerede konsekvenser.

De væsentligste resultater i Susanne Jensens beregning fra 1993 er vist i figur 55:

                                                       
147 Fletcher,  J.E., 1989.
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Figur 55. Nøgletal for turismens økonomiske betydning i Danmark i 1991

Turisters forbrug 27,2 mia. kr.
heraf
       danskere
       udlændinge

10,9 mia. kr.
16,3 mia. kr.

Import som følge at turisme 3,8 mia. kr.
Indirekte skatter 5,3 mia. kr.
Direkte beskæftigelse 44.800 personer
Direkte og indirekte beskæftigelse 68.500 personer

Kilde: Jensen, Susanne, 1993.

Af figuren kan bl.a. læses, at der skabes 2,5 arbejdspladser - direkte og indirekte - for en
mio. kr. i turismeforbrug.

7.6.3. Interregionale virkninger
Når turismens økonomiske virkninger måles, er det normalt kun de virkninger, der er
afledt af det betragtede områdes turisme. Det skyldes bl.a., at det kræver omfattende data
og en velfungerende regionaløkonomisk model at beregne, hvordan turismens virkninger
spredes fra den betragtede region til andre regioner. En sådan beregning er imidlertid
foretaget i Danmark, som vist i figur 56.

Figur 56. Turismens beskæftigelse 1994

Amt Årsværk -
egen turisme

(2)

Årsværk
turisme i andre

regioner (3)

Årsværk
i alt (4)

Årsværk egen
turisme/regionens
arbejdsstyrke (5)

Årsværk -
i alt/regionens

arbejdsstyrke (6)
--- procent --- --- procent ---

Bornholm      980    83  1.063 4,1 4,4
Sønderjylland    3.889   618  4.507 2,9 3,3
Nordjylland    6.779  1.031  7.810 2,6 2,9
Storstrøm    3.302   459  3.761 2,4 2,8
Frederiksborg    4.051   340  4.391 2,0 2,2
Ringkøbing    2.903   763  3.666 1,9 2,4
Ribe    1.723   988  2.711 1,4 2,2
Viborg    1.602   591  2.193 1,3 1,7
Vestsjælland    1.906   741  2.647 1,2 1,7
Fyn    3.045   926  3.971 1,2 1,6
Århus    3.947 1.364  5.311 1,2 1,5
Vejle    1.545    851  2.396 0,8 1,3
Storkøbenhavn    4.815  3.759  8.574 0,7 1,3
Roskilde      866     271  1.137 0,6 0,8
Hele landet  41.353 12.785 54.138 1,4 1,9

Kilde: Rafn, Thomas, 1996.

Figuren viser i 2’kolonne den beskæftigelse, der genereres af amtets turisme. Den
3’kolonne viser den beskæftigelse, der skabes af turisme i andre amter. Her demonstreres
tydeligt, at der er en stor afsmitning, som i særlig grad kommer de byerhvervsprægede
amter til gode. Det er således tankevækkende, at turismens afsmittende økonomiske effekt
for Storkøbenhavn er næsten lige så stor som den direkte.
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7.7. Cost-benefit analyser
Hvis et feasibility studie skal bruges som beslutningsgrundlag, må det indeholde en øko-
nomisk vurdering af projektet - både af de enkelte projekter og anlæg og af planen som
helhed.

For den private investor sker det i form af en investeringskalkule, der skal vise om investe-
ringen er rentabel. Kriteriet herfor er:

( )( )I U rt t
t

t

n

− + ≥−

=
∑ 1 0

0

hvor It er indbetalinger i periode t, Ut er udbetalinger i periode t, r er kalkulationsrenten,
og n er investeringshorisonten, dvs. det antal perioder, der tages med i kalkulen. Betingel-
sen, for at en investering er forsvarlig, er, at nutidsværdien af indbetalinger minus udbeta-
linger er større end nul med den angivne kalkulationsrentefod. Kalkulationsrenten vælges
som forrentningen ved andre investeringer eller ved at bruge lånerenten. Kalkulen er nor-
malt i markedspriser og i løbende priser og kalkulationsrenten er markedsrente. Ved me-
get langsigtede investeringer som f.eks. et hotel, kan det ske, at investor accepterer en
lavere rente, hvis han føler tryghed for afkast langt ud i fremtiden.

Investeringshorisonten afhænger bl.a. af den sikkerhed eller måske snarere usikkerhed,
der er om fremtidige ind- og udbetalinger. I et politisk ustabilt område vil en investor eller
hans långivere ofte forlange, at projektet skal være rentabelt med en ret kort investering-
horisont. Omvendt vil det være acceptabelt med en lang horisont (og måske som nævnt
tilmed en lav rente) i et sundt projekt i et stabilt område.

Da det er en privat kalkule, medregnes alle ind- og udbetalinger, således også skatter og
afgifter, finansielle udgifter mv.

Denne kalkule er ikke tilstrækkelig og kan tilmed være forkert, når samfundet skal vurde-
re turismeplaner. Til dette formål er det med tiden blevet almindeligt at opstille en sam-
fundsøkonomiske kalkule i form af en cost-benefit analyse, der skal vise, om planen er
samfundsmæssigt rentabel.

Udgangspunktet er en kalkule, der til forveksling ligner formlen ovenfor, nemlig

( )( )B C rt t
t

t

n

− + ≥−

=
∑ 1 0

0

Bt og Ct angiver benefits og costs i perioden t. Benefits er de samfundsøkonomiske fordele,
mens costs er de tilsvarende omkostninger. I modsætning til den private kalkule medreg-
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nes skatter og faktisk betalte renter ikke i den samfundsmæssige kalkule. Til gengæld er
opgaven, at inddrage alle fordele og ulemper og så vidt muligt værdisætte dem.

Tidshorisonten n afhænger også her af konkrete forhold, herunder sikkerhed og usikker-
hed i skønnene over de fremtidige størrelser. Normalt vil den samfundsøkonomiske kal-
kule være meget langsigtet, hvilket også er nødvendigt, da der indgår investeringer i infra-
struktur, bybygning og andre meget langsigtede formål.
Der regnes normalt i faste priser og rentefoden er den samfundsmæssige realrente.148

Udgangspunktet er ingen turisme eller det nuværende omfang af turisme på destinationen.
Der gås endvidere ud fra, at det betragtede projekt kun har marginal effekt i samfundet,
dvs. det er acceptabelt alene at betragte de virkninger, der kan henføres til udvikling af ny
turisme. Den følgende gennemgang er især baseret på Frechtlings tre artikler om cost-
benefit analyser i turisme.149

Benefits består af de indtægter, turismen skaber. Det gælder de direkte indtægter og de
indtægter, der opstår som følge af multiplikatorvirkningen. Da lækagerne - som nævnt i
7.4. - er større i en destination og i en region end i hele landet, vil de samlede benefits
være mindre for det afgrænsede område end for hele landet. Problemet med at opgøre
disse benefits er først og fremmest et måle- og registreringsproblem, nemlig hvordan man
finder frem til de indtæger, som turismen forårsager samt multiplikatoren.

Dernæst indgår som benefits de miljømæssige og sociokulturelle gevinster, som kan til-
skrives turismen. Dette er både en metodisk og kalkulatorisk opgave - at afgrænse netop de
gevinster, som skyldes turisme. Hvad er f.eks. gevinsten ved, at der installeres rindende
vand i et område som følge af turisme? En fyldig besvarelse af dette spørgsmål forudsætter
viden om, hvad vand betyder for lokalbefolkningen i sparet tid, bedre sundhed og nye
erhvervs- og bosætningsmuligheder. Dette må i vid udstrækning være et skøn. Med andre
forhold vil det endda være helt umuligt at skyde på værdien i kroner af uhåndterbare stør-
relser, som f.eks. innovationer som følge af turisme eller øget selvforståelse i lokalbefolk-
ningen. Benefits af denne art vil derfor indgå i beslutningsgrundlaget, men uden be-
løbsangivelse. Som et mere konkret eksempel kan nævnes Kattegatcentret i Grenå. Der er
ingen tvivl om, at turisme har været en afgørende forudsætning for centrets etablering.
Entréindtægterne er dog ikke nok til at forrente og afskrive den fulde investering. Centret
har derfor kun kunnet opføres ved tilskud fra kommunen og feriefonden. Der må derfor
bag beslutningen ligge en overbevisning om, at centret er en kulturel og uddannelsesmæs-
sig gevinst for landet og for Grenå by.

                                                       
148 Det er ikke hensigten at gennemgå principperne i en cost-benefit analyse i detaljer her. Til dette formål kan bl.a.

henvises til Myrup, H.P., 1978.
149 Frechtling, Douglas C., 1994.
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Costs omfatter tilsvarende de omkostninger, der følger af turismen. Det er for det første de
direkte omkostninger, dvs. udgifter til transport, overnatning, indkøb mv. Disse omkost-
ninger vil imidlertid normalt være modregnet ved beregningen af benefit.

For det andet drejer det sig om afledte omkostninger eller eksternaliteter. Det er omkost-
ninger, som turismen uundgåeligt vil påføre lokalsamfundet, uden at de umiddelbart kom-
penseres i form af betaling. Mange af disse omkostninger må bæres af områdets beboere
ved forringede livsvilkår. Her kan med Frechtling som eksempler nævnes trængsel, for-
urening, ødelæggelse af landskab og bygninger, sygdomme og trafikulykker. Andre afledte
omkostninger må betales af det offentlige, så som told, politi, beskyttelse af parker og
bygninger samt sundhedsvæsen. Blandt de afledte omkostninger tæller også de øvrige
negative miljø- og sociokulturelle virkninger, som er nævnt i 7.2. og 7.3.

For det tredje indgår der også indirekte afledte omkostninger. De er en konsekvens af, at
øget turisme betyder flere arbejdspladser og dermed tilflytning til området. Denne tilflyt-
ning forstærker de afledte omkostninger og bevirker derudover, at der skal investeres i
skoler, sundhedsvæsen mv. til betjening af de nytilflyttede. Frechtling er ret konsekvent i
denne opremsning af indirekte omkostninger. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke han går
for vidt. Det er således diskutabelt, om faciliteter til tilflyttere bør regnes med. Det afhæn-
ger af alternativet. Hvis det er, at de ellers var flyttet hen et andet sted, hvor der så i stedet
skulle bygges skoler, eller der skulle være bygget skoler, hvor de flyttede fra, så er det ikke
omkostninger, der kan tilregnes turismen.

Omkostningerne opgøres normalt til markedspriser eksklusiv skatter og afgifter. I nogle
tilfælde kan der være grund til at bruge en anden prisberegning. Hvis vandforsyning er et
problem, kan der derfor være god grund til at beregne omkostningerne ved vandforbruget
efter de marginale omkostninger, der i denne situation er større end gennemsnitsprisen,
som typisk er den pris forbrugerne betaler. I nogle lande, vil man somme tider sætte prisen
på importerede goder højere end efter den officielle valutakurs. Det kan skyldes, at der i
det pågældende land er valutarestiktioner og udenlandsk valuta er knap. Det kan også
skyldes hensynet til beskæftigelseseffekten, idet landet ved import går glip af både den
direkte effekt og multiplikatoreffekten af dette beløb.

Et element, der kan og i visse tilfælde bør indgår i cost-benefit analysen, er turismens
betydning for indkomstfordelingen. Det er vanskeligt at værdisætte en jævn eller en skæv
indkomstfordeling. Men betydningen for turistindkomsternes fordeling mellem personer
og mellem regioner, kan have afgørende betydning for turismeplanlægningen. Som tidli-
gere nævnt kan der i ekstreme tilfælde ske det, at benefits overvejende tilfalder personer
udenfor destinationen, mens lokalbefolkningen må bære omkostningerne.
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7.8. Sammenfatning og diskussion

7.8.1. Sammenfattende om økonomi
Turismens økonomiske effekter er sammenfattet i figur 57. Som der fremgår af det foregå-
ende, afhænger vurderingen af turismens økonomiske effekter af hvem, der vurderer - om
det er lokalsamfundet, der vejer fordele mod ulemper eller om det er staten. Lokalsamfun-
det, dvs. den betragtede region eller destination, vil have én vurdering og den er næsten
aldrig sammenfaldende med statens eller samfundets interesser.

 Figur 57. De økonomiske effekter af turisme

Økonomisk effekt betragtet fra lokalområdet Økonomisk effekt betragtet fra staten Noter

Lokal produktion til turismeformål National produktion til turismeformål 1
- import fra andre regioner eller udlandet - import fra udland 2
- lønninger til arbejdskraft fra andre områder

og lande
- lønninger til arbejdskraft fra andre lande 3

- reduktion i overførselsindkomster finan-
sieret udefra

4

+ sparede udgifter til lokale overførselsind-
komster

+ sparede overførselsindkomster 5

- lokale offentlige udgifter ved eksternaliteter - offentlige udgifter ved eksternaliteter 6
+ værditab og gevinster ved eksternaliteter + værditab og gevinster ved eksternaliteter 7
+ multiplikatorvirkning + multiplikatorvirkning 8
= indkomstvirkning i området = indkomstvirkning i landet 9

I den første kolonne er effekterne vurderet ud fra lokalområdet. I den anden er de betragtet
med statens eller samfundets øjne. Det er dog ikke en ren samfundsøkonomisk vurdering,
fordi der i statens vurdering også indgår sparede overførselsindkomster. De enkelte ele-
menter i regnestykket i figur 1 er:

1. Det er den produktion, som umiddelbart afledes af turisternes forbrug i butikker, på
overnatning, bespisning mv. Det er første led i multiplikatorprocessen.

 
2. Import udefra - lækager - reducerer den økonomiske effekt.
 
3. Import af arbejdskraft udefra er - betragtet fra lokalsamfundet - også et lækageproblem.

Dette er dog ikke altid en ulempe for området, fordi det - som nævnt ovenfor - kan af-
hjælpe sæsonbestemt arbejdskraftmangel. Set med nationens øjne kan det være en po-
sitiv effekt, hvis den tilstrømmende arbejdskraft kommer fra samme land, især hvis det
nedbringer arbejdsløsheden andre steder i landet. Der kan dog være problemer af an-
den karakter i form af importeret, uorganiseret og underbetalt arbejdskraft.

4. Det er karakteristisk, at moms og andre indirekte skatter tilfalder staten og ikke lokal-
samfundet. Ud fra en lokal betragtning er skatter og afgifter derfor en lækage.
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5. Den samme effekt har reduktion i overførselsindkomster, idet de overvejende betales af
staten. Når overførselsindkomsterne bliver færre, skyldes det turismens beskæftigelses-
virkning. Det betyder, at reduktion i overførselsindkomster er en indkomst, der falder
væk i lokalsamfundet, mens det for staten er en besparelse. Enkelte overførsler finan-
sieres dog lokalt og der er derfor en lokal besparelse, når de reduceres.

 
6. Både staten og lokalsamfundet har udgifter til eksternaliteter. Lokalsamfundet til na-

turpleje, vejvedligeholdelse, sundhedsvæsen, kloakering, vandforsyning, brandbered-
skab og andre opgaver, der er lokale, og staten til politi, told, statsveje og tilsvarende
statsopgaver.

 
7. Værditab og gevinster ved eksternaliteter bør ideelt medregnes.
 
8. Multiplikatorvirkningen vokser som nævnt med den betragtede økonomis størrelse. Det

giver en væsentlig forskel i vurderingen mellem lokalsamfundet og staten, idet multi-
plikatorvirkningen for hele landet er meget større end i det betragtede lokalsamfund.
Det er dertil påvist, at der er tale om en betydelig interregional effekt, idet turismen i
en region gennem import skaber produktion i andre regioner.

 
9. Der er ikke tale om en ren indkomst- eller beskæftigelsesvirkning. Ved at blande pen-

gestrømme (overførselsindkomster) med realøkonomiske størrelser forvrænges billedet,
specielt set fra staten. Der er endvidere inkluderet værditab og -gevinster, der ikke gi-
ver sig udslag i indkomster. Endvidere er de økonomiske effekter i etableringsfasen
heller ikke medtaget eksplicit. Det ville derfor være mere korrekt, men mindre over-
skueligt, at underopdele de to kolonner i hver to kolonner, hvor de fiskale virkninger
blev vist i den ene og de samfundsøkonomiske i den anden.

Endelig skal det vurderes, om en alternativ anvendelse af midlerne er bedre. Når der inve-
steres i turisme, kan værdien kun gøres op ved at måle denne indsats i forhold til de alter-
native muligheder. Hvis investeringen bedre opfyldte lokalsamfundets eller samfundets
mål i anden anvendelse, er det en forkert satsning. Med udgangspunkt i figur 57 kan der
nemt findes eksempler, hvor det set fra staten giver et resultat, som ikke er sammenfal-
dende med den lokale vurdering, f.eks. kan det lokalt være en fordel, at der investeres i
andre former for arbejdspladser, men hvis de erstatter arbejdspladser andre steder i landet,
er denne løsning ikke optimal for staten.

Med de nævnte forbehold, er det en væsentlig konklusion, at turisme næsten altid har
større positiv effekt for staten eller samfundet som helhed, end den har for lokalsamfundet.
Dette forhold bør få en afgørende betydning for opgave- og byrdefordelingen mellem sta-
ten og de lokale myndigheder, når samfundets turismepolitik formuleres.
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7.8.2. Diskussion
Under gennemgangen af konsekvensstudier fremhæves det gang på gang, at de søgte stør-
relser er svære at opgøre, der er betydelige skøn og der er usikre modeller. Det kan nemt
føre til den konklusion, at de er meningsløse eller måske tilmed vildledende. Dette kunne
være en rigtig konklusion, hvis forbeholdene ikke blev fremhævet. Feasibility studier og
konsekvensberegninger er en del af beslutningsgrundlaget. De kan ikke stå alene. Men ved
at undlade disse tunge, arbejds- og tidskrævende analyser, forbigås det måske væsentligste
ved dem, nemlig at analyserne tvinger planlæggerne til at gennemgå og vurdere alle
aspekter af planlægningen.

Ved at gennemføre en cost-benefit analyse opnås således, at planlæggerne tvinges til om-
hyggelig analyse af alle fordele og ulemper ved en investering. Derved bliver det også
nødvendigt at vurdere marked og produkt i forhold til hinanden, ligesom projektets tids-
mæssige udvikling må kortlægges. Dernæst fremstilles et beslutningsgrundlag, som med
angivne forbehold kan bruges til at igangsætte eller stoppe projektet inden det overføres
fra tegnebrættet til virkelighed. Endelig giver analyserne mulighed for, og i visse tilfælde
nærmest tvinger til, at overveje alternative løsninger, ligesom det er muligt at lave følsom-
hedsanalyser ved at variere priser, kvantiteter og inddragede aspekter.

Sammenfattende er konklusionen derfor, at disse instrumenter har sin mission ved at tvin-
ge planlæggere og beslutningstagere til at tænke sig om og vurdere omfang og betydning
af alle de mange hensyn, der skal tages i forbindelse med turismeplanlægning.

Disse hensyn gælder også andre store projekter. I forbindelse med turisme er der måske
grund til at lægge ekstra vægt på synspunktet, fordi turismen er efterspørgselsbestemt og
derfor ikke kan aflæses så direkte, som tilfældet er med industriudvikling og trafikinveste-
ringer. Det kan også betragtes politisk: at der er behov for at vise turismens virkninger  -
både de positive og de negative.
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8. Marked og markedsføring

8.1. Rejser som handelsvare

8.1.1. Produktudvikling eller markedsføring
Det er åbenbart, at rejser i dag er lige så meget handelsvare som grøntsager, isenkram og
pantebreve. Farvestrålende billeder fra eksotiske rejsemål fylder flere sider i avisen på lige
fod med reklamer for så meget andet. Der er pakkerejser med fuld omsorg under hele
turen og billige flytilbud til rejsende, som selv vil bestemme, hvor de skal bo og hvad de
vil få tiden til at gå med. Der er korte billige busture til Møn og kostbare rejser til steder,
som knap nok er angivet i et verdensatlas. Udbuddet er bredt og markedsføringen intensiv
og præget af skarp konkurrence.

Der er tidligere henvist til en række kilder, som dokumenterer, at de vigtigste årsager til at
vælge et rejsemål er, at turisten har været der før eller fået det anbefalet af personer, han
har tillid til. For at få lyst til at besøge et sted igen eller anbefale det til andre, skal ople-
velsen være så positiv, at den opfordrer til gentagelse. Det betyder, at produktet er godt.
Destinationen, attraktionen eller hotellet har været så tilfredsstillende, at man gerne an-
befaler det og kommer selv igen.

Konklusionen af denne erfaring må være, at det er langt vigtigere at pleje og udvikle tu-
ristprodukter, end det er at markedsføre dem. Tilsyneladende sælger et godt produkt sig
selv. Alligevel bruges der utrolige summer på markedsføring af turisme. Formodentlig
langt mere, end der bruges på produktudvikling. Når det er tilfældet, kan en af årsagerne
være, at dette forhold ikke er erkendt i de virksomheder og organisationer, som står for
markedsføringen. Meget taler for, at det er en del af sandheden, men selvfølgelig ikke den
fulde:

1. Produktudvikling og markedsføring kan ikke skilles ad. Faktisk har produktudvikling
en helt central placering i markedsføringen af turistprodukter. Det er - som det vil
fremgå af det følgende - en opgave i sig selv at skabe produkter, som kunderne ønsker.

2. Der er altid nye kunder på markedet, som er modtagelige for attraktive tilbud.
3. Der er turister som i hver ferie ønsker nye oplevelser. De kan have fået inspiration og

anbefalinger fra venner og bekendte, men annoncen eller brochuren kan være det afgø-
rende for valg af feriested eller hotel.

4. Der kommer stadig nye tilbud - destinationer, attraktioner og hoteller, som nødvendig-
vis må markedsføres for at slå igennem.

5. Imagepleje er en del af markedsføringen. Rejsearrangører, transportselskaber og andre
store rejseaktører må til stadighed sikre, at deres navn huskes af publikum.
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Markedsføring er således et vidtfavnende begreb, der ikke blot omfatter salg, men også
produktudvikling og organisation.

Dette er ikke tænkt som en lærebog i markedsføring af turisme. Her skal kun gives et
indblik. Det er til gengæld også nødvendigt, når formålet er at give et bredt indtryk at
turismens væsen. For at få det, må man have en fornemmelse af markedet, konkurrencen
og markedsføringen.

Markedsføring omfatter alle former for rejser, private såvel som tjenstelige. Det primære
emne i dette afsnit er dog ferierejser, selv om megen markedsføring rettes mod alle former
for turisme. De specielle vilkår for erhvervsturismen er taget op i afsnit 2.7.

Markedsføringen af turisme deles ofte i to hovedgrupper: Den ene er rejseformid-lere
(rejsearrangører, transportselskaber m.fl) og den anden er destinationer. Opdelingen er
væsentlig, fordi de to grupper er organiseret forskelligt og de har forskellige og delvis
modstridende interesser. Destinationen er interesseret i at sælge sig selv som rejsemål.
Den har direkte indflydelse på væsentlige dele af det lokale turistprodukt. Sælgerne af
rejseprodukter ønsker at sælge egne produkter, der omfatter flere destinationer. De er
derfor ikke loyale overfor destinationen, hvis kunderne svigter. Rejseformidlerne har stor
indflydelse på transport, delvis på overnatning, mens deres påvirkning af turisternes ad-
færd og oplevelser på destinationen er begrænset. Det giver gensidig afhængighed med et
indbygget modsætningsforhold. Her betragtes turismens markedsføring imidlertid med
kundens, dvs. turistens øjne, fordi han eller hun har en helhedsopfattelse af produktet,
uanset hvem der under rejsen er leverandør af de enkelte bestanddele. Det er derfor valgt
at analysere begge grupper i sammenhæng, men med påpegning af forskellighederne.

8.1.2. Særlige vilkår for turisme
På en række punkter adskiller markedsføring af turisme sig fra markedsføring af andre
produkter:150

For det første er det et flygtigt uhåndgribeligt gode, der sælges - ikke en fysisk genstand,
som kan undersøges, før den købes. Her finder produktion, service og forbrug sted på
samme tid. Det er heller ikke muligt at lagre turistprodukter. En tom hotelseng, et ubesat
sæde i flyveren og et ledigt bord i restauranten kan ikke gemmes til bedre tider. Alligevel
skal kapaciteten være etableret i god tid inden forbruget finder sted. Dette stiller krav til
producenten om omhyggelig planlægning. Opgaven bliver ikke nemmere af, at kapaciteten
er ret ufleksibel. Hvor vareproducenter kan sælge fra lager ved stor efterspørgsel, har de-
stinationer og faciliteter begrænsede muligheder for at udvide salget over en given kapa-
citetsgrænse.

                                                       
150 Mill, Robert Christie, 1992 og Schmoll, G.A., 1977.



133

For det andet er varen ikke ét produkt, men en kurv med en blanding af flere produkter og
service. Ved formidling og gennemførelse af en rejse indgår information, transport, over-
natning, beværtning, seværdigheder, indkøb og andre aktiviteter. Selv den mest trygge
pakkerejse rummer ikke det hele. Og der findes i hvert fald ingen virksomheder, som
gennem ejerskab kan styre alle tilbud til turisten under rejsen. Det betyder, at det er svært
på grænsen til det umulige at kontrollere kvaliteten af de produkter, som indgår i kurven,
fordi der er så mange uafhængige leverandører. Turistens oplevelse er derimod betinget af
kvaliteten af alle ingredienser, enkeltvis og tilsammen. En enkelt ubehagelig tildragelse
kan være nok til at ødelægge en ferie. For at forebygge dette, er det derfor nødvendigt, at
der som led i markedsføringen opbygges en form for kvalitetssikring. Specielt er dette
svært at opnå på destinationen, hvor der er frit spil for alle mulige til at handle og servere.
For at nå dette mål må lokale branche- og turistorganisationer spille en betydelig rolle som
konsulenter, inspiratorer og kontrollanter. Men de er også uafhængige af rejsearrangø-
rerne. Markedsføring indebærer altså også et samarbejde mellem de to parter.

For det tredje er turisme et udpræget serviceerhverv i den forstand, at der ydes personlig
service for den enkelte turist. Betjeningen er afhængig af den person, som yder service - af
hans/hendes luner, viden, udseende og andre personlige forhold. Det stiller krav om faglig
viden og flair for service, dvs. uddannelse og oplæring. Her skal samtidig tages i betragt-
ning, at en overvældende del af det personale, som turisterne møder, er ufaglærte og del-
tidsansatte.

For det fjerde spiller mellemhandlere en langt større rolle i turismen end i andre erhverv.
Den store afstand mellem udbyderne på destinationen og kunden gør det nødvendigt med
mellemled. For de fleste andre varer, har producenten kontrol med alle led i salgskæden.
Det kan en destination ikke præstere. Den består af en række ofte meget små udbydere,
som sammen med den lokale turistorganisation har skabt et turistprodukt. Dette produkt
kan kun markedsføres gennem formidlere og agenter.

For det femte adskiller turismeefterspørgslen sig fra efterspørgslen efter de fleste andre
goder ved at være meget pris- og indkomstelastisk, sæsonbestemt og påvirket af uforudsi-
gelige begivenheder, som dårligt vejr, tilfældige ulykker og politiske hændelser.

Endelig er der for det sjette store forskelle mellem de markedsførende organer. De har
forskellige roller - rejsearrangører, transportselskaber, attraktioner og destinationer. Det
giver forskellige mål og strategier. De er endvidere meget varierende i størrelse strækken-
de sig fra de helt store rejsearrangører, som stort set kan alt selv, og i den anden ende de
små mand-og-kone virksomheder, som allerhøjst kan indgå i en markedsføring ved at
være et element i et netværk. Endelig er der få områder som turisme, hvor private og of-
fentlige organer spiller så tæt sammen. En destination er som organisation et blandet of-
fentligt og privat organ. Det samme gælder de markedsførende turistorganisationer, hvor
det offentlige ofte finansierer en stor del af indsatsen.
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Det påstås ofte, at markedsføring af turisme halter efter udviklingen i andre brancher på
grund af turismens umodenhed som branche.151 Det er en hård beskyldning, og den er ikke
helt retfærdig, når erhvervets højst uhåndterlige vilkår tages i betragtning.

8.2. Markedsføring

8.2.1. Begreb
Som nævnt dækker begrebet markedsføring stort set alle processer i forbindelse med  for-
midling af rejser og ferier. En hyppigt brugt definition er fra Kotler, der beskriver mar-
kedsføring som den sociale og ledelsesmæssige proces, ved hvilken individer og grupper
opnår, hvad de ønsker gennem at skabe eller udveksle produkter og værdier med andre.152

Denne meget abstrakte definition virker mere bred end præcis, idet den efter pålydende
synes at dække en stor del af livets forhold. Det centrale er, at markedsføring i turisme
omfatter alle de processer, som forbinder kundernes ønsker med produktets fremstilling og
levering.

Formålet med en virksomheds markedsføring er efter Schmoll153 at identificere og vurdere
eksisterende og latente behov for produkter og service, som virksomheden kan levere og at
virksomheden med dette udgangspunkt indretter sin organisation herefter, samt produce-
rer, distribuerer, sælger og promoverer sine produkter og service.

Målet er således at finde de behov hos kunderne, som virksomheden kan opfylde - og ind-
rette sin virksomhed herefter. Dette er det gennemgående tema i al markedsføring, men
gælder måske specielt i forbindelse med turisme, fordi produktet er så flygtigt og beståen-
de af en substans af forskellige serviceydelser. Der skal tages udgangspunkt i kundernes
behov og ikke i virksomhedens behov for at sælge lagerprodukter.

8.2.2. Stadier i markedsføring
Markedsføring af turisme, som det finder sted i dag, er nået gennem en proces, der efter
Gilbert kan beskrives som tre stadier:154

• I første stadium fokuseres på produktet. Synspunktet er, at en standardiseret vare til lav
pris sælger sig selv. Målet er derfor at producere denne vare til en så lav pris som mu-
ligt. Pensionatsferier, som var en hel almindelig ferieform i 1950’erne er eksempel
herpå. For en rimelig pris fik middelstandsfamilien ophold og fuld forplejning. Der var
ikke noget med at gå i byen og spise, eller komme midt i ugen, hvis det var mere be-
kvemt. Der blev ikke gjort meget for at sælge. Det var ofte de samme, som kom år efter

                                                       
151 Se f.eks. Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993.
152 Kotler, P., 1988.
153 Schmoll, G.A., 1977.
154 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993,  side 224.
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år, og gennem stamkunderne blev stedet anbefalet og nye kunder kom til. Disse pensi-
onater har det ikke længere godt. Produktet er forældet og indehaverne magter ikke
produktudvikling og markedsføring. Et eksempel på succes trods manglende mar-
kedsføring er byen Firenze, der glimrer ved næsten total mangel på turistinformation.
Men byen rummer så kolossale kulturværdier, at den sælger sig selv. Her fungerer det
fint. Det virker mere som om byen ønsker at gøre det besværligt for turisterne for der-
med at begrænse antallet af besøg i højsæsonen.

 
• I næste stadium er salget det centrale. Produktet og den lave pris er stadig udgangs-

punktet, men konkurrencen gør det nødvendigt at styrke salget af det produkt, som
virksomheden leverer. Salgsteknikken forfines ved bedre observation af de markeder,
hvor netop det produkt falder i publikums smag, og skræddersy salgsmaterialet heref-
ter. Ved salg er kerneproblemet sælgerens behov for at omsætte produktet til kontanter.
Sælgerens opgave er at overbevise potentielle købere om hans vares særlige fortrin for
konkurrentens. Ikke at pakke en rejse efter kundens behov. Dette er billedet af marke-
det for pakkerejser i 1960’erne og 1970’erne. Stadig fuld forplejning og faste afgangs-
dage med charterfly. Der er flere på markedet og aktiv salgsindsats er nødvendig.

 
• I tredje stadium handler det om markedsføring. Her er tankegangen vendt om, idet

hovedopgaven er at levere de produkter, som kunderne vil købe i stedet for at overbevi-
se kunderne om det fortræffelige i de standardprodukter, som firmaet selv mener, er de
rette. Dette er en betydelig sværere opgave. Det er den turisme, som udvikles i disse år.

Denne udvikling er båret af en blanding af erfaring og konkurrence: Ubehjælpsomme og
kortsigtede markedsforudsigelser overså en udvikling, hvor udbuddet voksede stærkere
end efterspørgslen, hvad der mange steder frembragte en overkapacitet af hoteller og sæ-
der i charterfly. Det skærpede konkurrencen og med stedse lavere avancer blev risikoen for
tab ved usolgte rejser stadig større. Det tvang rejsearrangørerne til større omtanke. Der-
næst er kunderne blevet mere erfarne og kræsne. De stiller i stigende grad krav, som ikke
tilfredsstilles af lagerprodukter. Denne opsplitning af markedet for masseturisme i mange
markeder stiller krav til virksomhederne om målrettet og tilpasset markedsføring. Samti-
dig er afstanden mellem turisten og leverandøren organisatorisk vokset med stadig større
rejseselskaber og fysisk fordi rejsemålene bliver stadig fjernere. Det har skabt et behov for
at samle oplysninger om adfærd og markedsudvikling og har i det hele taget gjort ledel-
sesopgaven i turistvirksomhederne mere kompliceret.

8.2.3. Ledelsesopgaven
Sammenlignet med andre erhverv har turistvirksomhederne en række handicaps som ud-
gangspunkt for deres markedsføring:

• For det første er den grundlæggende statistik utilstrækkelig eller helt manglende. Der
findes i den vestlige verden data om personers indkomster, husstandsstørrelser, alder
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og meget mere, som er helt nødvendigt i en selektiv markedsføring. Men der er ingen
tilgængelige oplysninger om rejsemotiver, ønsker til faciliteter og andre subjektive for-
hold, som er af lige så stor betydning. Det er oplysninger, de selv eller deres organisa-
tioner må indsamle med stort besvær og betydelige omkostninger.

• For det andet er der kun sparsomme og ofte kortsigtede forecasts. De er tillige behæftet
med den usikkerhed, der er knyttet til et følsomt marked. Men netop af denne årsag -
for at kunne planlægge under usikkerhed, er forecasts under forskellige forudsætninger
endnu mere nødvendige.

• For det tredje er lederne af turistvirksomheder domineret af folk, der er vokset op i
branchen. De har i deres karriereforløb demonstreret evner til at løse dagens proble-
mer. Men denne gruppe tror mest på egne kræfter og bruger ikke - eller ligefrem mis-
tror specialister - i markedsføring.155

• Dertil kommer for det fjerde, at turistvirksomhedernes aktiviteter er styret af stram
lovgivning, som tillige skærpes af stigende forbrugerbeskyttelse.

For at finde sit ståsted og muligheder anbefales det normalt, at virksomheden starter med
en situationsanalyse, eventuelt udformet som en analyse af styrke og svagheder samt mu-
ligheder og trusler (SWOT-analyse). Med dette som udgangspunkt udarbejdes en mar-
kedsføringsplan, som angiver mål, marked og strategi.156 I grove træk kan markedsfø-
ringssystemet beskrives som i figur 58, hvor producenten kan være en rejsearrangør, et
transportselskab eller en destinationsorganisation.

                                                       
155 Op.cit. side 221.
156 Gennemgangen her vil af mange synes urimelig kortfattet. Der bruges i turisme kolossale midler til markedsfø-

ring. Der er derfor også skrevet meget om det. Hensigten er imidlertid kun at give et indblik. De, som ønsker at
vide mere, kan med udbytte læse de refererede publikationer.
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Figur 58. Planlægning af markedsføring
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Professionel markedsføring af rejser er således en krævende ledelsesopgave med mange
hensyn. Da det er turisten, der i den sidste ende med sit køb af rejse finansierer virksom-
heden, er markedsføringens vigtigste målgruppe de potentielle turister. Men en del af
markedsføringen rettes mod mellemhandlere som rejsebureauer og transportvirksomheder.
Dernæst er imagepleje i sig selv et formål. Endelig stiller omverdenen i stigende grad krav
om samfundshensyn i markedsføringen. Det forventes således, at der tages hensyn til lo-
kalbefolkning og destinationen i øvrigt. Det er vigtigt for at bevare sit omdømme på desti-
nationen, at virksomheden og dens kunder viser hensyn til lokalbefolkningen. Det forven-
tes også med stigende styrke, at virksomheden opfylder kravet om bæredygtighed ved ikke
at forringe omgivelserne på stedet. Dette hensyn kan udnyttes ved at opbygge et grønt
image ved f.eks. at bruge genbrugspapir, tilbyde økologisk mad og ved kun at vaske hånd-
klæderne, når gæsten ønsker det. Her kan det diskuteres, hvor meget der er image og hvor
meget, der er et bidrag til bæredygtighedskonceptet. Under rejsen er der i hvert fald brugt
en del brændstof, som ikke kan genindvindes.

8.2.4. Aktører
De mange aktører i turismen kan i relation til markedsføring deles i to grupper - rejsear-
rangører og destinationer. Den første gruppe består af rejseselskaber, trans-
portvirksomheder og andre, der lever af at sælge rejser og ferier. Destinationen består af
de virksomheder på stedet, som betjener turisterne og af destinationens turistorganisation.
Forholdet mellem de to grupper er normalt helt kommercielt. De har en fælles interesse i
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markedsføring af destinationen, om end de kan diskutere hvem, der skal bidrage mest. Der
er ingen større loyalitet mellem parterne. Destinationen sælges normalt gennem flere ka-
naler og arrangørerne har også andre destinationer i deres kataloger. Hvis interessen for
destinationen forsvinder, mister arrangørerne også deres interesse og finder nye rejsemål
til kunderne, mens destinationen og dens virksomheder ikke kan flytte, men tvinges til nye
strategier med samme grundprodukt - det pågældende område.

Salget af rejser kan foregå direkte eller indirekte. Destinationen kan sælge direkte til
kunderne. Det sker ved at hoteller, lokale feriehusudlejere eller turistbureauer sælger fe-
rieophold direkte til kunder. Arrangører kan også sælge direkte. Her kan ligge en konkur-
rence mellem destination og arrangører, idet avancer i den ene situation tilfalder virksom-
heder på destinationen og i den anden arrangørerne. Ved indirekte salg går salget gennem
mellemhandlere.

Tæt forbundet med spørgsmålet om indirekte eller direkte salg er spørgsmålet om det eller
de produkter, der sælges. En ferierejse omfatter transport, ophold og til-lægsydelser
(forsikring, billeje, teaterbilletter mv.). Destinationer sælger sjældent andet end opholdet,
mens arrangører i mange tilfælde sælge det hele som en pakke. Det er tilfældet, når detail-
salg, transport og ophold leveres af én virksomhed, der således er karakteriseret ved verti-
kal integration.

Indtil nu har distributionskanalerne gennemgående været enkle. Enten direkte salg eller
salg gennem mellemhandlere. Som mellemhandler har rejsebureauer en vigtig rolle. De-
res styrke er at tilbyde et sortiment af ydelser. De kan levere færdige pakker og de kan
pakke rejser, så de netop passer til kundens behov ved f.eks. at sælge den flyrute, som
passer kunden bedst og det hotel, der svarer til hans krav. Tilsvarende med diverseydel-
serne. I en tid, hvor kundernes ønsker bliver stadig mere individuelle, bliver denne funkti-
on mere nødvendig. Derfor ser store rejsearrangører også en fordel i ikke blot at sælge
selv, men også gennem rejsebureauer, fordi de derved får kunder, som kun vil have en del
af deres produkt eller kombinere det med andre ydelser, som arrangøren ikke leverer. Der
er også eksempler på, at arrangører har set en fordel i at udskille detailledet som selvstæn-
dige uafhængige enheder.157 En ulempe for rejsearrangørene er, at mellemhandlere natur-
ligt foretrækker de produkter, som kan sælges, og at de ønsker at promovere deres eget
image og ikke rejsearrangørens.158

Af både kunder og leverandører forventes et rejsebureau at kunne oplyse om159 prisniveau
på destinationen, visa, vaccinationsforhold, told og valutakurs, klima og beklædning,
transportmuligheder, fremtidsplaner for leverandører og destinationer, faciliteter på stedet,
klagemuligheder og brochurer med dybere informations-materiale om stedet.

                                                       
157 Medlik, S. and V.T.C. Middleton,  1973.
158 Schmoll, G.A., 1977.
159 Op.cit.
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En anden fordel for arrangører ved at bruge rejsebureauer, er, at de er billige. Det er små
virksomheder, der sælger i kommission og de har derfor begrænsede risici og lave om-
kostninger.160 Medlik har opgjort deres fortjeneste til kun 10% af omsætningen.161 Udover
salg i kommission har de fortjeneste ved salg af egne ture, tillægs-ydelser og renter af
forudbetalinger.

8.2.5. Planlægning af markedsføring
Markedsføring sigter mod fremtidig indtjening. Planlægning af markedsføring er følgelig
en fremadrettet proces. Den kan efter Mill beskrives som vist i figur 59:162

Figur 59. Planlægning af markedsføring
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Processen går ud på at analysere eksisterende forhold, muligheder og markedsvilkår, og på
det grundlag udvælge den eller de købergrupper, som er interessante, og dernæst tilpasse
pris, produkt og salg hertil. Udviklingsanalyser er beskrevet i afsnittet om destinati-
onsudvikling. De øvrige emner vil blive berørt i det følgende.

8.3. Konkurrence

8.3.1. Den nye turisme
Med konkurrence tænkes her på al form for konkurrence om turister - deres valg af desti-
nation, rejsebureau, transportselskab, forbrug mv. Konkurrenterne er følgelig de virksom-
heder og organisationer, der tilbyder disse produkter.

Og konkurrence er en præcis karakteristik af markedet. Den præger turismen mere end
nogensinde. Hastigt forandrede vilkår har ført til helt nye former for turister og turisme -
et emne, der i de sidste år er sat fokus på, bl.a. fordi Auliana Poon har beskrevet emnet i

                                                       
160 Med EU’s seneste direktiver er det dog den, der sælger en rejse, som har ansvaret for alle produkter overfor

kunden. Dette har naturligvis forøget deres forsikringsomkostninger - forsikringer, der ikke behøver at være dy-
re, hvis leverandørerne er solide. Der er formodentlig tilfælde, hvor denne forsikringsudgift kan skubbes over på
leverandøren.

161 Medlik, S. and V.T.C. Middleton, 1973.
162 Mill, Robert Christie, 1992.



140

sin opsigtsvækkende bog. Her beskriver hun udgangspunktet for turismens konkurrence-
vilkår med turismens krise - en krise, der skyldes forvandling fra masseturisme til indivi-
duel turisme, fra gammel til ny turisme. Denne voldsomme forandring skubbes frem af
ændret efterspørgsel, ny teknologi, nye vækstområder og skærpede miljøhensyn.163

Ændringerne i efterspørgsel betegner Auliana Poon som et skift til en ny form for turister,
fordi en række holdninger er forandret som vist i figur 60. Hvor de gamle turister var
dovne, ligeglade og forsigtige, er de nye turister aktive, engagerede og eksperimenterende.

Figur 60. Gammel og ny turisme

Turister - hidtil Nye turister

Ønsker sol Ønsker afveksling
Følger strømmen Tager ansvaret selv
Ligeglad med stedet Opleve og respektere stedet
Overfladisk Indleven
Attraktioner Aktiviteter
Forsigtig Lyst til eventyr
Spiser på hotellet Eksperimenterer med lokal mad
Ensartet Uensartet

Kilde: Poon, Auliana,  1993, side 10.

 Turister-hidtil-stilen er tæt forbundet med masseturismen. Masseturismen er efter Auliana
Poon det logiske resultat af en række sociale, økonomiske og tekniske fremskridt efter
krigen, som hun malende har beskrevet med figur 60. Det er et fænomen præget af sol-
hungrende uerfarne turister, som takket være billige pakkerejser fik deres behov opfyldt.

                                                       
163 Poon, Auliana, 1993.
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Figur 61. Mass tourism
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Kilde: Poon, Auliana, 1993.

Masseturisme og pakkerejser er ikke et overstået stadium. Det er forsat et fænomen og et
produkt med stor andel af turismen. Men en væsentlig del af væksten vil være præget af
individuel turisme. Det betyder, at virksomhedernes strategi må tilpasses, hvis de fortsat
vil være på markedet. Auliana Poon udtrykker det ved at sige, at de ikke blot skal være
med. For at klare sig skal de være ledende. De nye turisters ønsker har sammen med tek-
nologi og en række andre forhold efter Auliana Poon medført nye ledelses- og markedsfø-
ringsformer i turismen - et skift fra gammel til ny praksis, som illustreret i figur 62.

Figur 62. Fra gammel til ny praksis

God praksis hidtil God praksis i dag

Masseproduktion Fleksible specialiserede produkter
Store købergrupper Nicher
Arbejdskraft som variabel omkostning Arbejdskraft er human-capital
Der er én fremgangsmåde En bedre fremgangsmåde kan altid findes
Lagervarer for tilfældets skyld Produkter leveres netop når de bruges
Faste arbejdsopgaver Varierende arbejde
Fejl tolereres Undgå enhver form for fejl
Priskonkurrence Innovation
Energi- og materialeforbrugende Informationsforbrugende

Kilde: Poon , Auliana, 1993, side 14.

Et særligt træk ved den nye turisme er, at nye distributionskanaler vil supplere de traditio-
nelle: Enhver aktør vil søge de mest egnede samarbejdspartnere og dermed sprænge de
sædvanlige rammer for vertikalt og horisontalt samarbejde. Rejsebureauer bliver agenter
for banker og forsikringsselskaber og butikker (Jysk Sengetøj) får rejseprodukter med i
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sortimentet. Dette betegner Auliana Poon som diagonal organisation - i modsætning til de
kendte vertikale og horisontale samarbejdsformer. Det har også betydet en stigende diver-
sificering ved, at de enkelte aktører spreder sig over flere produktområder. Auliana Poon
nævner som eksempel, at SAS har haft 25% af indtægterne fra andre produkter end flyrej-
ser.164

8.3.2. Risikovurdering
Analysen af en destinations udviklingsmuligheder er beskrevet i kapitlet om destinations-
udvikling, herunder SWOT-analyser.

I forbindelse med markedsanalyse er det tillige fornuftigt at foretage en risikovurdering.
Her fremhæver Schmoll fire forhold, som bør vurderes i forbindelse med udvikling af en
destination med særligt sigte mod små destinationer som f.eks. ø-stater:165

1. Hurtig og ukontrolleret udbygning kan føre til mangel på arbejdskraft og inflation.
2. Naturen og dermed selve turistproduktet kan ødelægges af overdreven turisme.
3. Lokalsamfundets sociale struktur kan ødelægges.
4. Hvis turismen svigter, kan det være en katastrofe, når en meget stor del af destinati-

onens økonomi er afhængig af turismen.

8.3.3. Eksterne forhold
Markedsføring af turisme tager bestik af relevante udviklingstendenser i samfundet - både
ude og hjemme. Nogle tendenser kan rimeligt forudses, andre med usikkerhed og atter
andre er helt uforudsigelige. På det punkt ligner markedsføring af turisme al anden plan-
lægning.

Cooper deler de eksterne forhold i to grupper - eksogene variable og markedskræfter:166

Som den første eksogene variabel nævnes befolkningsforhold, indkomster og indkomst-
fordeling. Det stigende antal midaldrende uden børn og raske ældre med gode indkomster
udgør således en stedse mere iøjnefaldende del af turisterne.

Politiske forhold hører til de mindre forudsigelige variable. Jerntæppets fald har således
uforudsigeligt på få år åbnet en række lande for turisme, og blandt disse flere destinati-
oner, som allerede nu er velbesøgte som f.eks. Ungarn. Modsat har krigen i Jugoslavien
med ét lukket et af de bedst besøgte rejsemål.

                                                       
164 Op.cit. side 222.
165 Schmoll, G.A., 1977.
166 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993, side 265.
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Som helt uhåndterlige størrelser indgår ændringer i værdiopfattelser og holdninger. Vil
autentiske oplevelser stadig efterspørges eller kan behovet opfyldes af pseudoautentiske
oplevelser eller virtual reality? Mere håndgribeligt, men lige så uforudsigeligt har udbre-
delsen af AIDS haft indflydelse ved ikke blot en reduktion i specielle former for turisme,
men tillige et drastisk fald i al turisme til AIDS-plagede lande.

Med markedskræfter tænkes på turismerelaterede udviklingstendenser. Her kan først og
fremmest nævnes de ny turister og nye miljøkrav med henblik på bæredygtig turisme. Et
aspekt af den ny turisme er, at der holdes flere korte ferier og flere temaorienterede feri-
er.167 Det giver mulighed for de destinationer og rejsearrangører, som kan tilbyde ferier
med variabel længde til steder med mange eller specielle aktivitetstilbud.

Et andet turismeorienteret fænomen er, at nye markeder er under hastig vækst. Det gælder
specielt Stillehavsregionen, der på den ene side rummer et uendeligt antal uopdagede øer
og på den anden side ligger i rejseafstand fra de to vækstmarkeder Nordamerika og Japan,
ligesom faldende transportomkostninger efterhånden også gør det overkommeligt for den
europæiske middelklasse at opleve palmeøer. Ifølge Aderhold er dette marked det hastigst
stigende med en vækst fra 22 mio. ankomster i 1980 til 75 mio. i 1994.168 Når denne ud-
vikling finder sted, skyldes det en række forhold: at rejseselskaber søger nye destinationer,
den stigende velstand i området, rejserestriktioner er afviklet, billigere lufttrafik, investe-
ringer i infrastruktur og turistfaciliteter og aktiv markedsføring.

Der er ét forhold, som nævnes både som eksogen variabel og som element i markedskræf-
terne. Det er teknologien. Den har for turismen en så afgørende indflydelse, at den fortje-
ner særlig opmærksomhed.

8.3.4. Teknologi
Tekniske fremskridt har i hele turismens historie været afgørende for udviklingen - jern-
baner, færger, fly, telefon, telefax og adskillige andre tekniske fornyelser, der er skabt med
andre formål for øje. I disse år accelererer udviklingen og nu i høj grad med udgangspunkt
i teknologi, der er udviklet til turisme.

Virksomhedernes formål med at udvikle eller adoptere ny teknologi er at forbedre konkur-
renceevnen ved at nedbringe omkostningerne og øge salget.

Der er navnlig to veje til at nedbringe omkostningerne, nemlig rationalisering og stordrift.
Rationalisering er først og fremmest en indsats, der ydes internt i den enkelte virksomhed.
På hoteller bruges teknologi således til at forenkle og forbedre en række processer:169 Med
et internt PC-netværk kombineres reservation og fakturering. Bestilling, udarbejdelse af

                                                       
167 Erhvervsministeriet, 1995.
168 Aderhold, Peter, 1995.
169 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993,  side 261.
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regninger og servering af mad og drikkevarer styres over edb i det moderne køkken. Tek-
nologi bruges også til at forbedre sikkerhed, nedbringe energiudgifterne og billiggøre
rengøringen. Edb-baserede regnskabssystemer giver dertil bedre muligheder for økonomi-
styring.

I store dele af turisterhvervene er der tillige betydelige stordriftsfordele. Cooper opremser
en række af disse bl.a.:170

• Fordele ved masseproduktion
• Fordele ved logo og navn forbindes med en kendt kvalitet
• Risikospredning
• Kan anvende avancerede markedsanalyseinstrumenter
• Udnyttelse af reservationssystemer
• Kapacitetsoptimering
• Adgang til det internationale arbejdsmarked
• Professionel ledelse.

Disse fordele har begunstiget hotelkæder, fly- og rejseselskaber. Men også mindre virk-
somheder, som f.eks. rejsebureauer har fordele ved den nye teknik. Det skyldes ikke
mindst den informationsteknologi, som nu bruges i  salg og markedsføring. For så vidt det
har mening at adskille markedsføringens enkelte bestanddele, kan der peges på tre ele-
menter: Information, booking og service.

Den potentielle rejsekundes umiddelbare behov er information om destinationen, rejsesel-
skabet, hoteller mv. Indtil nu har det vigtigste medie været papir i form af brochurer,
trykte hotelguides og reklamer. Her ligger i øvrigt historisk et af de store fremskridt i mar-
kedsføringen af turisme, nemlig fotografiet, som for år tilbage gav kunderne en helt ny
mulighed for at forestille sig ukendte rejsemål og dets faciliteter.171 De ny turister kræver
imidlertid hurtigere, mere detaljeret og bredere information, end brochurerne kan give. De
vil vide mere om priser, og de vil se flere billeder fra en destination, de vil kende hotellet
indefra osv. Og disse oplysninger vil de gerne have straks. Til dette brug er nye medier
taget i brug som video, cd-rom og on-line information.

Tæt forbundet med information er booking. Når kundens beslutning er truffet, er det både
forventet service og - set fra sælgers side - et effektivt middel til at fastholde kunden, at der
straks foretages den fornødne booking. Med den ny turists individuelle pakke, kan der her
være tale om et sæt af bookninger - til forskellige overnatningssteder, flyruter og dertil
måske teaterbillet og billeje. Dette stiller store krav til sælger om oversigt over ledige væ-
relser og flysæder og adgang til at reservere.  Dette behov er i de sidste 10 til 20 år blevet
opfyldt med store verdensomspændende CRS-systemer (computer reservation system). De

                                                       
170 Op.cit. side 270.
171 Urry, John, 1990.
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er oprindelig udviklet af luftfartsselskaber for flyreservationer, men er med tiden udbredt
til at omfatte overnatningssteder og leje af biler. Samtidig har stort set alle rejsebureauer i
den vestlige verden taget dem i brug.172 Dette har været med til at få små rejsebureauer til
at overleve i en verden præget af stordriftsfordele.

Dette er imidlertid kun billedet i begyndelsen af 1990’erne. Her i midten af 1990’erne er
en ny udvikling på vej, som er ved at ændre markedsforholdene radikalt. Det er Internet-
tet. Med den brugervenlighed World Wide Web tilbyder, er der opstået et helt nyt medium,
som af to indlysende årsager har en eksplosiv vækst i forbindelse med information og
booking.173 For det første vokser antallet af brugere af Internettet i et forrygende tempo.
Fra 30 til 40 mio. brugere fra slutningen af 1994 til slutningen af 1995. Derved bliver det i
stigende grad interessant som medie for rejsebranchen. For det andet koster det stort set
ingenting at bruge nettet i modsætning til de ofte dyre CRS-systemer, herunder GDS-
systemer (Global Distribution System). Denne mulighed kan imidlertid bringe rejsebu-
reauernes nyvundne position i fare, fordi nettet bringer udbyderen i direkte kontakt med
kunden. En endnu større trussel er WWW dog for udbyderne af CRS og GDS-systemer,
fordi udbyderen jo er hotellet og intet kan nu hindre det i at gå direkte på nettet med de-
taljeret information og mulighed for booking. En måde at reagere på er, at disse udbydere
parallelt med etableret netværk og traditionelle telefonforbindelser også kobler sig på In-
ternettet, således at deres tjenester, med de særlige faciliteter de rummer, kan håndteres
over Internettet. Konkurrencesituationen kompliceres dertil af, at booking forudsætter et
overblik over ledige pladser og netop det rummer CRS-systemernes databaser. Det er for
tidligt, at tegne billedet af det fremtidige marked. Dertil er begivenhederne for aktuelle. I
figur 63 har Carl Henrik Marcussen illustreret situationen medio 1996, som han ser den,
hvor systemudbyderne har forbindelse til Internettet, men hvor det også klart fremgår, at
nettet giver en direkte forbindelse mellem kunde og hotel.174

                                                       
172 Poon, Auliana, 1993, side 159.
173 Marcussen, Carl Henrik, 1996.
174 Op.cit.
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Figur 63. Det elektroniske bookingsystem
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Anm.: Kommunikation via Internettet er vist i venstre side af figuren, de traditionelle kommunikationsveje er
vist i højre side. Kommunikation via GDS-terminaler er vist i midten. Mellem nogle hoteller og hotelre-
servationsfirmaer/hotelkæder kan der være en elektronisk forbindelse til computer-til-computer kommu-
nikation

Der er her tale om en udvikling, der stort set er sket natten over. Den har fundet sted inden
for et par år, fra 1994 til 1996. Denne mulighed er end ikke berørt i Auliana Poons ellers
meget visionære bog fra 1993. Internettet er først brugt til simple informationer om priser,
beliggenhed og telefonnumre. Næste skridt er mere omfattende information med detaljere-
de billeder. Den sidste udvikling er, at det også er muligt at booke og betale.

For fuldstændighedens skyld skal også nævnes teknologi og service. Den største revolution
har her været fremkomsten af plastickort, dvs. credit-cards mv. De er ikke opfundet for
turister, men de har betydet, at folk kan rejse uden at bære kontanter på sig. Det giver
tryghed og det forenkler en række ekspeditioner. Med computeroperationerne kan leve-
randører endvidere registrere storkunder og give dem en særlig service i form af bonus-
ordninger eller blot den service, der kan ydes til kunder, hvis særlige ønsker kendes.
Sammenfattende siger Auliana Poon om den tekniske udrustning, at det er ét sammen-
hængende system. Det er ikke et spørgsmål om telefon eller computer eller telefax eller
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video. Det skal alt sammen bruges. Hendes konklusioner om informationsteknologiens
anvendelse er, at den vil have fire centrale konsekvenser:175

1. Den vil forbedre produktiviteten
2. Den vil forøge serviceniveauet
3. Den vil føre til en ny generation af service som f.eks. fleksible ferier
4. Den vil føre til helt nye ledelsesformer i turistbranchen.

8.4. Marketing mix

8.4.1. Begreb
Et marketing mix er den samling af markedsføringsredskaber, der anvendes for at opfylde
virksomhedens mål i forhold til målgruppen.176 Afgrænsning af målgruppen er ikke en del
af opgaven med at finde det rette marketing mix. Det er et spørgsmål om segmentering, jf.
afsnit 8.5.

Redskaberne kaldes de 4 p’er - produkt, pris, promotion og distribution (placering), som
vist i figur 64:

Figur 64. Marketing mix

Produkt Pris Promotion Distribution
Service
Kvalitet
Sortiment
Varemærke
Kendetegn
Garantier

Rabatter
Pris efter omkostninger
Pris efter hvad kunden vil
betale
Kreditvilkår

Reklamer
Sales promotion
Salg ved sælger
Public relations
Direkte marketing
Sponsorer
Tryksager

Lokalitet
Tilgængelighed
Faciliteter
Transport
Distributionskanaler

Kilde: Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993,  side 251.

Med udgangspunkt i det specielle ved markedsføring af turisme, foreslår Mill de 4 p’er
udvidet med eller erstattet af andre 4 p’er - pakning, programmering, people og partner-
skaber.177 Denne komplikation udelades her, hvor der kun gives et overblik over en af de
mest krævende opgaver i turismens markedsføring, nemlig fastlæggelsen af marketing
mixet. Underopdelingen af de 4 p’er viser i sig selv, at der er tale om et omfattende pusle-
spil.

Den teoretiske opgave går ud på at finde det mix, som med de færreste omkostninger giver
den største indtjening på lang sigt. Den praktiske opgave er en blanding af økonomi, psy-
kologi, sociologi, intuition, praktiske erfaringer og anvendt sund fornuft.

                                                       
175 Poon, Auliana, 1993, side 171.
176 Kotler, P., 1988.
177 Mill, Robert Christie, 1992.
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8.4.2. Produkt
I lærebøger, hvor marketing mix processen gennemgås, er det betragtede produkt identisk
med den kommercielle vare, virksomheden leverer. Her springes imidlertid et vigtigt led
over, idet det egentlige produkt, det turisten kommer efter, er destinationen. Der er måske
to hoteller på hele kloden, som drager i den grad, at de i sig selv kan tiltrække turister.
Hotelværelset er ikke målet, men en nødvendighed eller et periferiprodukt. Langt de fleste
forlystelsesparker er også periferiprodukter. De besøges, når man alligevel er i området.
Det kan være en fatal forglemmelse ikke at have dette forhold i erindring, når virksomhe-
den designer sit marketing mix. Det turistprodukt destinationen udgør, har betydning for
de grupper turister, der besøger stedet og dermed også for virksomhedens målgrupper.
Tryksager, der reklamerer for virksomheder, men glemmer at vise destinationen frem,
lider af en alvorlig mangel.

Med dette som fundament kan virksomheden tilpasse sit særlige produkt til målgrupperne.
Lærebøgerne understreger kraftigt, at udgangspunktet er kundernes behov og ikke virk-
somhedens behov for at sælge, hvad den finder rigtigst. Dette kræver undertiden dybtgå-
ende markedsanalyser og under alle omstændigheder, at virksomheden løbende følger
markedets udvikling - skift i smag, mode og krav i øvrigt.

Det produkt, der tilbydes er uhåndgribeligt, idet det ikke kan prøves, før det konsumeres.
Det er flygtigt, fordi det er væk efter brug, og det er udeleligt ved, at det produceres og
konsumeres på samme tid. Med dette udgangspunkt kan problemstillingen ved de enkelte
elementer af produktet beskrives således:178

Service. Selv om turisterhvervene i udpræget grad er serviceerhverv, er der grænser for
den service, der kan tilbydes til en given pris. Valg af serviceniveau er derfor en virksom-
hedsbeslutning, herunder hvilken service, der skal ydes af ansatte og hvad kunderne selv
skal klare, f.eks. ved selvbetjening.
Kvalitet. Det samme gælder kvalitet. Kunden skal opleve et acceptabelt forhold mellem
kvalitet og pris. Specielt for serviceydelser bør man være opmærksom på kvalitetens to
dimensioner: Den tekniske og den funktionelle kvalitet.179 Den tekniske kvalitet er måle-
lig. Det er måltidets substans, dens temperatur, den viden tjenerne har og tempoet for
retternes servering. Den funktionelle kvalitet er derimod diffus, fordi den hænger sammen
med kundens opfattelse af den ydede service. Her indgår forhold som tjenerens opmærk-
somhed og facon. Det gør en forskel om maden serveres af en uhøflig usoigneret halv-
gammel værtshusholder eller af en flot, engageret og forstående ung tjener.

Sortiment. Et bredt sortiment koster mere end et smalt, men giver kunden større valgfri-
hed. Denne afvejning indgår i produktanalysen. I nogle tilfælde begrænses sortimentet for

                                                       
178 Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993, side 252.
179 Grönroos, C., 1982, citeret fra Cooper, side 233.
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at fastholde virksomhedens image. En rejsearrangør, der har overklassen som målgruppe,
kan således bevidst udelade lavprishoteller af tilbudsviften.

Varemærke og logo, der forbindes med et givent kvalitetsniveau, kan blåstemple virksom-
hedens produkter, så kunderne på forhånd har en klar fornemmelse af det produkt, der
tilbydes. Det er ikke mindst hotelkæder, der drager nytte af dette forhold.

Kendetegn. Dette begreb dækker en række forhold, f.eks. karaktertræk ved virksomhedens
produkter, der adskiller dem fra konkurrenternes. Herunder kommer garantier af forskel-
lig art.

8.4.3. Pris
Prisfastsættelse er for alle virksomheder en strategisk og taktisk proces. I figur 63 er angi-
vet forskellige metoder til prisfastsættelse og betydning for prisen. For turistvirksomheder
gælder på nogle punkter særlige vilkår: For det første er ferieturismen et meget prisføl-
somt (priselastisk) marked, så selv små prisbevægelser kan have mærkbare effekter for
efterspørgslen. For det andet betyder sæson og ønsker om at udvide sæsonerne, at priser
skal differentieres over året. For det tredje er der tale om produkter, der ikke kan lagres, og
det skaber grobund for taktiske last-minute priser på især flysæder, hotelværelser og pak-
kerejser.

8.4.4. Promotion
Der findes ikke på dansk et dækkende begreb for promotion og derfor er det engelske ord
brugt her. Det handler om virksomhedens former for kommunikation. Målgruppen kan
være de potentielle turister, mellemhandlere eller offentligheden og politikere. Blandt
redskaberne er: Reklamer, der er den synlige del af promotion. Medierne er alle tænkelige
- turistbrochurer, aviser, tidsskrifter, fjernsyn, radio, direct mail mv. Sales promotion
rettes mod bestemte grupper, der kan være kunder eller mellemhandlere. Salg gennem
sælger bruges navnlig i forbindelse med kontrakter med en vis størrelse f.eks. et konferen-
cearrangement. Public relation har til formål at give virksomheden et godt image gennem
presseomtale.

8.4.5. Distribution
Med distribution, der i denne forbindelse ikke er et dækkende udtryk, tænkes på det rum-
lige aspekt af marketing opgaven. Her er det centrale, de allerede omtalte emner som di-
stributionskanaler og bookingsystemer.
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8.5. Segmentering

8.5.1. Begreb
Mennesker har forskellige behov. Det gælder også turister. Nogle vil gå på bjergbestigning
og andre vil dase i solen. Det betyder, at turismeefterspørgslen kan deles op i grupper,
hvor hver gruppe har nogle fælles træk, som påvirker deres valg af ferieform og feriemål. I
markedsføring af turisme er denne opdeling af afgørende betydning, fordi hver gruppe kan
betragtes som målgruppe for bestemte ferieprodukter. En succesfuld opdeling af markedet
i grupper - segmenter - kan danne grundlag for og målrette markedsføringen og derved
billiggøre den. Markedssegmentering i turisme kan således defineres som den proces, hvor
personer med ensartede behov, ønsker og karakteristika grupperes sammen, med det for-
mål, at virksomheder og organisationer med større præcision kan betjene og kommunikere
med udvalgte kundegrupper.180 Markedssegmentering er en proces i to trin, hvor første
trin består i at gruppere potentielle turister og i andet trin udvælges den eller de grupper,
som man ønsker at rette markedsføringen mod, dvs. målgrupper.

Segmenteringstanken hviler på fire antagelser:181

1. Der er forskel på menneskers behov og muligheder.
2. Det er muligt at gruppere potentielle turister i segmenter med ensartede træk, som kan

beskrives.
3. Et givent ferieprodukt appellerer stærkere til nogle segmenter end til andre. Der er

forskel på folk, der vælger skirejser og sommerhusferier.
4. Destinationer og virksomheder kan gøre deres markedsføring mere effektiv ved at

udvikle specielle tilbud til særlige segmenter.

Segmenteringen skal opfylde forskellige praktiske krav: Det skal være muligt at skønne
antallet af potentielle turister i hvert segment. Det er bl.a. nødvendigt for at afgøre, om det
er profitabelt at have segmentet som målgruppe. Det skal også vurderes om det er muligt
at nå målgruppen med udvalgte markedsføringsinstrumenter. Endelig skal det overvejes,
om det er et blivende eller et flygtigt segment.

Segmentering kan på denne baggrund betegnes som et grundlæggende led i virksomhe-
dens eller destinationens strategiske planlægning, idet det er ved denne proces, at mål-
grupper udvælges og dermed de produkter, som målgrupperne efterspørger.

8.5.2. Optimering ved segmentering
Grundlaget for markedsføringen er, at der skabes indtægter, der overstiger udgifterne ved
markedsføring. Dette er illustreret i figur 65, hvor det antages, at udgifterne til markedsfø-
                                                       
180 Mill, Robert Christie, 1992, side 423.
181 Op.cit.
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ring overfor et segment i Ci består af nogle startomkostninger ci og variable omkostninger
mi, dvs.

Ci = ci + mi

Dette er angivet ved linien i figur 64.

De indtægter markedsføringen skaber, er angivet ved funktionen B(mi), hvor det antages,
at effekten falder med stigende udgifter. Uden markedsføring er indtægterne B(0). Ved
markedsføring stiger indtægterne som angivet med B(mi). Det bemærkes, at indtægterne
er nettoindtægter inklusive eksternaliter, men eksklusive udgifter til markedsføring.

Gevinsten ved markedsføring Gi er differencen mellem indtægter og omkostninger, altså

Gi = B(mi) - ci - mi
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Figur 65. Optimering af markedsføringsindsats
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Gevinstfunktionen har maksimum i punktet A,182 dvs. det er optimalt at anvende mx kro-
ner til markedsføring.

Et segment er kun fordelagtigt, hvis gevinsten er positiv, og dette afhænger af indtægts-
funktionens udseende - om det er et stort marked eller om grænsegevinsten er høj, samt af
udgifterne, hvor især startudgifterne ci kan være afgørende. Ved at sætte ind mod en mål-
gruppe er der altid nogle startomkostninger til etablering, analyser mv. I nogle tilfælde er
de små og i andre så store, at kun en meget effektiv markedsføring kan dække omkostnin-
gerne.

Figur 66 viser et segment, hvor udgifterne overstiger indtægterne, altså et segment man
skal holde sig fra. Figur 67 viser et segment, der tilsyneladende kan give en lille gevinst.
Et segment, der ser således ud, må betragtes som tvivlsomt og vil ofte fravælges - specielt,

                                                       
182 Maksimum findes, hvor gevinsten er størst, dvs. ved at maksimere Gi. Denne opnås, når marginalgevinsten

MGi = 0:
MGi  = G’i = B’(mi) - 1
Dette maksimum nås således, når indtægterne ved den sidste markedsføringskrone netop er 1, dvs. netop mod-
svarer udgiften.
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hvis der er en budgetrestriktion. Endelig er i figur 67 vist et segment, der er lille, men
godt. Det er karakteriseret ved kraftigt stigende indtægtsfunktion og beskedne startom-
kostninger. Et segment behøver ikke at være stort for at være profitabelt. Danmarks Tu-
ristråd nævner i årsberetningen et sådant eksempel, nemlig finske golfspillere. Da sæso-
nen er kortere i Finland end i Danmark, er denne gruppe interesseret i at komme hertil i
ydersæsonen.183 Der er selvfølgelig tale om et af de mindste segmenter, man kan forestille
sig. Men det er nemt at nå, fordi alle golfspillere er medlemmer af en klub og holder et
golfblad. Den danske golfklub, der lægger bane til, får et tiltrængt tilskud og det samme
gør det nærliggende hotel og bysamfund ved besøg udenfor hovedsæsonen.

Figur 66. Ingen indtjening
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183 Danmarks Turistråd, 1995.
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Figur 67. Tvivl
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Figur 68. Lille, men godt nok
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Den optimale indsats nås således, hvor grænsegevinsten er 0 i alle segmenter med en po-
sitiv gevinstfunktion. Bortset fra, at denne teoretiske ligevægt er umulig at ramme i prak-
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sis, er der normalt også den begrænsning, at midlerne til markedsføring er begrænset til et
givet budget. Denne budgetrestriktion betyder for konklusionen, at grænsegevinsten skal
være den samme for alle segmenter og større end 0.184

8.5.3. Inddeling i segmenter
I kapitel 2 er givet forskellige typologiseringer af turister. Det er typisk disse grupper, der
danner udgangspunkt for opdelingen i segmenter. I figur 69 er vist de typiske opdelinger
efter Mill.185 Oversigten, der i visse situationer med fordel kan underopdeles, bærer klart
præg af at være et kompromis mellem ønsket om at opnå helt homogene grupper og de
praktiske muligheder. Det er en afgrænsning af budget, tid og muligheder.

                                                       
184 Dette ses af følgende: Det samlede budget er C, hvor

C c mi i
i

= +∑ ( )

Følgende funktion skal optimeres:

Y G mi
i

i i
i

= + − +∑ ∑λ(C (c ))

Hvor λ er en lagrangemultiplitor.

∂
∂

∂
∂

λ
Y

m

G

mi

i

i

= −  = 0 ved grænsegevinsten λ for alle i.

eller
B’(mi)-1=λ
⇔ B’(mi) = λ + 1

185 Mill, Robert Christie, 1992, side 426.
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Figur 69. Former for segmentering

Socioøkonomiske og demografiske variable Alder
Uddannelse
Køn
Indkomst
Familiestørrelse
Familiens livs-cyklus
Social position
Boligform
Ejere af sommerhuse
Etniske grupper
Beskæftigelse

Produktorienterede variable Fritidsaktiviteter
Loyalitet overfor udbyder
Ferielængde
Transportmiddel
Præferencer
Villighed til at klare ting selv

Psykografiske variable Personlige egenskaber
Livsstil
Holdninger og interesser
Motivation

Geografiske variable Land, region
By, forstad, provins, landdistrikt
Bystørrelse
Befolkningstæthed

Kilde: Mill, Robert Christie, 1992, side 426.

Nogle af de ønskede oplysninger kan hentes i statistiske årbøger og andet tilgængeligt
materiale. Ønsker, holdninger og væremåde kan derimod ikke findes. En meget væsentlig
del af turismens markedsføring består derfor i markedsanalyser, hvor turister eller poten-
tielle turister spørges om rejsemotiver, livsstil osv.

Den enkle fremgangsmåde er at spørge brugerne. Enhver pakkerejse sluttes derfor med, at
de rejsende skal udfylde et skema - om de er tilfredse, hvor de skal hen næste år mv. Det
giver rejseselskabet et dybt kendskab til kunderne. Det er en billig fremgangsmåde, men
stikprøven er ikke repræsentativ, fordi det kun er egne kunder, der spørges. Dem, der
valgte et andet rejseselskab, en anden rejseform eller blev hjemme indgår ikke i undersø-
gelsen. Bl.a. derfor er den heller ikke tilfredsstillende for de nationale og regionale turi-
storganisationer. For at de kan få et dækkende billede af markedssituationen må de gen-
nem omfattende, kostbare og tidskrævende markedsanalyser.
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8.6. Free riders

8.6.1. Begreb
Når dette emne tages op her, skyldes det, at markedsføring af en destination er et fælles
gode, dvs. til glæde for alle virksomheder på destinationen. Men mange bidrager ikke til
denne markedsføring. De er free riders.

En free rider er en, der flyder med uden at medvirke i sejladsen. Mere præcist bruges be-
tegnelsen free rider til at beskrive den situation, at individer eller virksomheder opnår
fordele, som de ikke selv har været med til at betale for. Et ofte brugt eksempel er, at de,
som ikke er medlemmer af en fagforening, opnår de samme rettigheder på arbejdsmarke-
det som de kolleger, der er medlemmer og derfor betaler medlemskontingent til den for-
ening, der har forhandlet fordelene hjem.

I markedsføring af turisme er free riders virksomheder eller personer, som får del i en
efterspørgsel, der er frembragt uden virksomhedens medvirken. Turismen er præget af et
væld af ganske små virksomheder med skrøbelig økonomi. Den vigtigste opgave er at
overleve på helt kort sigt. At skabe fælles fodslag i denne flok er mildest talt en vanskelig
opgave. Derfor er free rider-fænomenet formodentlig mere fremtrædende i dette erhverv
end i andre.

8.6.2. Forskellige slags free riders
Ikke blot er der mange free riders i turisterhvervene. Der er også mange måder at være
free rider på. Her er de inddelt i fem grupper:

1. free riders i forhold til destinationen
2. free riders i forhold til andre turistelementer
3. free riders i forhold til markedsføring
4. free riders i forhold til foreninger og sammenslutninger
5. obstruktører.

8.6.3. Free riders i forhold til destinationen
Turistvirksomheder lokaliserer sig ifølge sagens natur på de steder, hvor turisterne kom-
mer. Derved kan de betragtes som free riders i forhold til destinationen. Turisterne kom-
mer for at opleve natur, strande, landskaber, byer mv. De kommer ikke for at besøge et
hotel eller et værtshus. Det er imidlertid disse virksomheder, som lever af turismen. Sam-
tidig tilbyder de dog helt nødvendige faciliteter for opholdet. Der er derfor tale om en
synergi: Uden faciliteter ingen turister og uden en attraktiv destination heller ingen. Set i
forhold til den enkelte turistvirksomhed passer denne beskrivelse dog ikke. Besøget på
stedet er stort set aldrig påvirket af eksistensen af et bestemt hotel eller restauration. Der
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kan være attraktioner på stedet, som trækker. Men en attraktion skal være stor for ikke at
være free rider i forhold til destinationen. Det er således destinationens kvaliteter, der
trækker turister til og de kvaliteter er kun i beskedent omfang skabt af stedets turister-
hverv. Det er derfor, erhvervet kan betragtes som free rider i forhold til destinationen. Det
skal dog bemærkes, at free rider-begrebet hermed er fortolket bredt, idet alle virksomheder
i alle brancher søger optimal lokalisering uden af denne grund at blive beskyldt for at være
free riders.

8.6.4. Free riders i forhold til andre turistelementer
På selve destinationen opleves det samme fænomen i forhold til de mest besøgte attraktio-
ner. Ved at kline sig op ad besøgsstederne får virksomheder kunder, der er på stedet med
andet ærinde. Helt naturligt ligger feriecentre klods op ad de attraktive strande og høj-
fjeldshoteller ved skisportssteder. I mindre målestok, men efter samme recept, får souve-
nirboden uden for domkirken sin omsætning fra turister, der kommer for at besøge kirken
og ikke for at købe rejseminder. Også her er begrebet spændt vidt, idet lokaliseringen også
kan betragtes som at udnytte aglomorationsfordele.

Free riders i forhold til andre turistelementer rejser det principielle spørgsmål, om virk-
somhederne og attraktionerne substituerer hinanden, dvs. de konkurrerer om omsætnin-
gen, eller om de er komplementære, dvs. de samlet øger omsætningen.  Begge dele fore-
kommer. Restauranter, iskiosker, gaveforretninger osv. konkurrerer med flid om turister-
nes indkøb. Samtidig kan de også tilsammen medvirke til en øget omsætning ved, at den
enkelte turist bruger flere penge på stedet end det ville være tilfældet med et mere beske-
dent udbud.

Hvad angår attraktioner er billedet hyppigt det, at der er én eller få hovedattraktioner, som
andre og mindre betydende attraktioner med fordel kan placere sig i nærheden af, dvs. det
såkaldte klyngeprincip, der er omtalt i kapitel 4.

8.6.5. Free riders i forhold til markedsføring
Når begrebet free riders er taget op i dette kapitel, er det fordi free rider-fænomenet netop
på dette område giver et særligt og for destinationsudviklingen alvorligt problem, nemlig
at ikke alle, der tjener på turismen, bidrager til markedsføringen. De, der ikke bidrager, er
free riders i forhold til markedsføringen.

Udgangspunktet er illustreret i figur 70. Her er angivet destinationens turistindtægter
B(m), der er afhængig af omfanget af markedsføring udtrykt ved markedsføringsudgifter-
ne m. Ved turistindtægter forstås nettoindtægter for destinationen og i princippet inklusive
positive og negative eksternaliteter. B(m) angiver altså de indtægter, der efter fradrag af
alle udgifter, bortset fra markedsføring, tilflyder destinationen.
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De samlede turistindtægter er B0 uden markedsføring. Med markedsføring stiger indtæg-
terne. Differensen mellem B(m) og linien C angiver den merindtægt, som markedsførin-
gen bevirker, idet C = B0 + m. Den optimale indsats er angivet ved punktet A, dvs. der
hvor afstanden mellem B(m) og C er størst.186 Øges markedsføringsindsatsen udover A,
overstiger udgifterne indtægterne for den sidst brugte krone (Problemet er imidlertid næp-
pe at bruge for meget. De fleste destinationer fornemmer tværtimod, at budgettet ikke
rækker til den optimale indsats A).

Figur 70. Optimering af markedsføringsindsats
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Free rider-problemet opstår, når ikke alle bidrager til markedsføringen. Antages det, at
den andel af turistvirksomhederne, der bidrager til markedsføringen er p, vil der være en
andel (1-p), som er free riders. Antages det endvidere, at turistindtægterne deles mellem
bidragydere og free riders i dette forhold, vil pB(m) tilfalde bidragydere og (1-p)B(m) vil
gå til free riders.  Denne situation er beskrevet i figur 71.

                                                       
186 Kaldes gevinsten ved markesføring G(m) vil  G(m) = T(m) - m, og maksimum nås for G’(m) = 0, dvs. T’(m) =

1.
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Figur 71. Effekten af free riders
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Her angiver kurven TB1 den andel af indtægterne B(m), der tilfalder bidragyderne, dvs.
TB1 = pB(m). Men da denne gruppe skal afholde alle markedsføringsudgifterne, er det for
denne gruppe kun optimalt at bruge m2 til markedsføring. Eksistensen af free riders bety-
der således, at der ikke investeres optimalt i markedsføring på destinationen. Der mangler
(mx - m2 ) i at opnå optimal investering.

Kurven TB2 illustrerer den situation, at der er så få bidragydere, at det ikke kan betale sig
for denne gruppe at igangsætte en markedsføringskampagne. Bidragydernes merindtægt
vil ikke dække markedsføringsudgifterne. Eksistensen af free riders betyder altså i denne
situation, at destinationen slet ikke markedsføres - skønt det ville være til gavn for alle, om
det skete.

En virksomheds overvejelser om at bidrage til den fælles eksterne markedsføring eller
flyde som free rider kompliceres af, at den samtidig skal vurdere, hvor meget den vil bruge
til lokal markedsføring. Hvor den fælles eksterne markedsføring som angivet i figurerne
70 og 71 har til formål at trække turister til destinationen ved at synliggøre den for omver-
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denen, er hensigten med den lokale markedsføring at promovere den enkelte virksomhed i
forhold til de turister, der er kommet til destinationen.
Handler virksomhederne sammen og rationelt, vil de helt svarende til figur 70 bruge netop
så stort et beløb til lokal markedsføring, at indtægten ved den sidst anvendte krone mods-
vares af en indtægt på 1 krone. Det må dog antages, at den optimale lokale markedsføring
er langt mindre end den optimale eksterne markedsføring. Da er turisterne kommet til
destinationen, de har valgt overnatningssted og der er grænser for, hvor meget de kan
spise. Derved indskrænkes effekten af den lokale markedsføring til at få nogle til at spise
dyrere, få dem til at besøge flere attraktioner og få dem til at købe flere souvenirs mv.

Sådan behøver den enkelte virksomhed imidlertid ikke at betragte markedet: Han kan nå
til det resultat, at han får mere ud af at markedsføre sin egen virksomhed overfor stedets
besøgende frem for at deltage i en kollektiv ekstern markedsføring. Drejer det sig f.eks. om
en restaurant eller en købmand, er den personlige gevinst ved at deltage i den fælles eks-
terne markedsføring så lille, at det kan betale sig at blive free rider. Derimod er det for
ham vigtigt, at de gæster, der er kommet til destinationen også spiser i hans restaurant og
køber ind i hans butik. Han har en interesse i at gøre turisterne opmærksomme på netop
hans virksomhed.

Hans fortjeneste ved den lokale markedsføring opnås imidlertid ved at overbevise turister-
ne om, at hans virksomhed er at foretrække frem for andre. Da alle den slags virksomhe-
der på destinationen er i samme situation, kan resultatet meget let blive, at alle må kon-
kurrere ved at markedsføre sig selv lokalt. Derved er facit, at virksomhederne tilsammen
bruger mere til lokal markedsføring end det optimale.

Der kan yderligere ske det, der kan betragtes som destinationens markedsføringsdilemma,
at der på grund af free riding bruges mindre end optimalt til ekstern markedsføring, og på
grund af lokal konkurrence mere end optimalt til lokal markedsføring.

8.6.6. Free riders i forhold til sammenslutninger og forenin-
ger

Omfanget af free riders er ikke en præcis størrelse. Da turistvirksomheder kan være orga-
niseret eller ikke organiseret i mange sammenhænge, er det ikke muligt at give en entydig
opgørelse af fænomenets omfang, med mindre det klart fremgår, hvilke virksomheder, der
fokuseres på og hvilket fællesskab, der er tale om.

En virksomhed kan således være free rider i forhold til sin landsdækkende branchefor-
ening og arbejdsgiverforening. Det er ofte denne form for organisering eller manglende
organisering, der fremhæves som free rider-problemet. Det er imidlertid især på lokalt
plan, at betydningen af free rider-fænomenet bemærkes. Her er det normalt destinati-
onsselskaber, der står for markedsføringen - ofte endda i flere led med et selskab dækken-
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de en større destination og et andet, der dækker lokalområdet. Dertil kommer lokale afde-
linger af brancheforeningen samt handelsstandsforeninger mv.

Det betyder, at en virksomhed i nogle henseender kan være loyal bidragyder til et fælles-
skab og på andre områder optræde som free rider. Der er heller ikke noget at sige til, at de
mange muligheder for organisering kan få enkelte virksomheder til at blive skeptiske. De
vil naturligt vurdere fordele og ulemper ved de enkelte organisationstilbud og forventer i
det mindste, at de forskellige sammenslutninger koordinerer deres virke, så der ikke er
dobbeltarbejde eller ligefrem konkurrence. Et eftersyn i virkelighedens verden vil afsløre
flere eksempler herpå.

8.6.7. Obstruktører
Obstruktører er ikke blot free riders. Gennem deres handlinger er de tillige med til at
ødelægge markedet. Set i relation til figur 71 optræder de ikke kun ved at tage en del af
omsætningen uden at bidrage til markedsføringen. Ved at bryde spilleregler forringer de
destinationens image og reducerer dermed den samlede turistindtægt. Obstruktører er
således karakteriseret ved, at de søger at opnå fordele ved handlinger, der medfører, at den
samlede efterspørgsel falder. Det sker ved at bryde skrevne og uskrevne normer på stedet.

Obstruktører kan efter deres handlinger groft inddeles i tre kategorier:

• Den første gruppe optræder ved at sælge et produkt, der forringer destinationens om-
dømme. Det kan være ved at give en elendig service, snavsede værelser eller lignende i
klar modstrid med stedets faciliteter i øvrigt. Selv om der er sammenhæng mellem pris
og kvalitet, dvs. små værdier af begge dele, kan det skabe et indtryk af discount til ska-
de for hele lokaliteten. En anden form for obstruktion i produkttilbud forekommer, når
den vare, der tilbydes, står i skærende kontrast til andre turistoplevelser. En pornofor-
retning på torvet i bindingsværksbyen vil således øjeblikkelig ødelægge byens image
som idyl.

• Den anden gruppe bryder frivillige aftaler eller normer på stedet. Som typiske eksem-
pler kan nævnes: Virksomheden reklamerer med en kvalitet, der i modstrid med lokale
aftaler eller kutymer, der ikke svarer til indholdet. Gældende åbningstider overholdes
ikke. Virksomheden viser ikke respekt for omgivelser og miljø, f.eks. ved afvigende
hidsig skiltning, indretning af forretning og fortorv.

• Den tredje gruppe omfatter direkte ulovlige handlinger. Det er virksomheder, der kan
holde lave priser i kraft af skattesnyderi og ved at ansætte medarbejdere, som modtager
dagpenge og lønnes udenom bogholderiet. En anden form for regelbrud er manglende
overholdelse af bestemmelser om miljø og arbejdsmiljø. Netop blandt de små turist-
virksomheder er mulighederne store for den slags sort arbejde. Det er således ikke uden
grund, at brancheforeningen for hoteller, restauranter og attraktioner HORESTA har
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appelleret til regeringen om særlig indsats mod sort arbejde i branchen.187 Den form
for konkurrence er svær at hamle op med.

8.6.8. Motiver
Om en virksomhed vælger at være free rider eller bidragyder i forhold til markedsføring af
destinationen er først en moralsk og dernæst en økonomisk vurdering.

Den moralske vurdering gælder spørgsmålet, om virksomheden vil være solidarisk med
destinationens turisterhverv eller i det mindste ikke bryder sig om at stå udenfor fælles-
skabet. Her har antallet af virksomheder en vis betydning. Er der få virksomheder på de-
stinationen, er det sværere at stå udenfor, end når der er mange.

Hvis der ikke er moralske skrupler kan økonomiske overvejelser afgøre valget:

Skal der på en destination etableres en markedsorganisation, vil alle have fordel af at være
med, hvis billedet er som i figur 70. Hvis den enkelte virksomhed vurderer, at netop hans
deltagelse er afgørende for markedsføringsorganisationens etablering, så kan det betale sig
for ham at være med. Hvis sammenholdet er så svagt som angivet med kurven TB2 i figur
71, da er der en forstærket tilskyndelse til at deltage i samarbejdet om markedsføring.

Ser det imidlertid ud til, at markedsføringen gennemføres uden den pågældende virksom-
heds deltagelse - eller er den ny i et velorganiseret marked - så er den økonomiske tilskyn-
delse til at deltage beskeden. Virksomhedens gevinst vil være en lille andel af den øgede
indtægt, der følger af, at virksomheden bidrager, mens udgiften vil være en andel af de
samlede markedsføringsudgifter. Dette regnestykke vil kun i tænkte tilfælde vise en ge-
vinst ved at være med.

8.6.9. Omfang
Omfanget af free riders kan i praksis ikke opgøres. For det første kan en virksomhed, som
nævnt være free rider i en sammenhæng og organiseret i en anden. For det andet er det
svært eller ligefrem umuligt at opgøre det samlede antal virksomheder, som bidragyderne
skal sættes i relation til. I hvilket omfang bør detailhandlere og turisterhvervenes underle-
verandører således tælle med i en opgørelse over destinationens turisterhverv.

Men der kan peges på forhold, som påvirker omfanget. Uden at have overbevisende do-
kumentation må det forventes, at de erhverv, der direkte har med turisterne at gøre, er
mere motiverede for at være bidragydere end de erhverv, som kun har turister som en del
af deres kunder eller som er underleverandører. Flere erfaringer viser således, at det er
svært at få detailhandlen og underleverandører med i en fælles markedsføring for en desti-
nation, og det på trods af, at en væsentlig del af turisternes indkøb tilfalder dem.

                                                       
187 Udtalelse fra den turistpolitiske konfence i Aarhus 15. april 1996.
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Et andet forhold, der påvirker omfanget, er det store gennemtræk i turisterhvervene jf.
kapitel 5. En lille mand-og-kone virksomhed, der med anspændt økonomi forsøger sig i
branchen, er ikke umiddelbart motiveret for straks at bruge penge og kræfter på organisa-
tionsarbejde. Det store antal virksomheder, som kommer og forlader arenaen betyder tilli-
ge, at det er krævende at fastholde et lokalt samarbejde om markedsføring, idet de nye til
stadighed skal motiveres til at deltage.

Endelig er der forskel på de enkelte virksomhedstypers afhængighed af den fælles mar-
kedsføring. Restauranter og butikker vælges af turisten på stedet. Deres markedsføring og
salgsindsats er derfor typisk rettet mod de turister, der befinder sig på destinationen. An-
derledes forholder det sig med overnatningsstederne. De har en interesse i at blive synlig-
gjort for turisterne inden ankomst, fordi turisterne normalt booker overnatning inden an-
komst. For overnatningsstederne kan det derfor være afgørende, at de er med i brochurer
og indgår i rejsebureauernes fortegnelser.

Dette bekræftes af HORESTAs meget summariske opgørelse over organisationsforholdene
i deres brancher.188 Af ca. 700 egentlige hoteller er omkring 550 medlemmer af forenin-
gen, dvs. en medlemsprocent på næsten 80. Derimod har foreningen kun 1.000 medlem-
mer blandt ca. 11.000 restauranter, dvs. en medlemsprocent på under 10.

8.6.10. Politik rettet mod free riders
Det er åbenlyst, at den organiserede del af turisterhvervene har en klar interesse i at mini-
mere antallet af free riders. Imidlertid har de som erhverv meget få sanktionsmuligheder.
Det eneste middel, de reelt har, er at udelukke free riders fra annoncering og omtale i de
brochurer og fortegnelser, som markedsføringsorganisationen har indflydelse på. Dette er
da også årsagen til, at overnatningsteder er motiverede for at være med. Derimod virker
denne økonomiske trussel ikke i samme grad på andre velplacerede turistvirksomheder,
der fanger kunderne på stedet.

Det er knap så indlysende, at også det offentlige har en interesse i at modvirke free rider-
fænomenet. I visse tilfælde kan der ligefrem være tale om sund konkurrence til gavn for
lokalsamfundet, men til irritation for etablerede dele af turistbranchen. Med opmærksom-
hed på dette aspekt har det offentlige imidlertid også klare interesser i at begrænse antallet
af free riders. Det er de lokale myndigheder, som i samarbejde med turisterhvervene ud-
former destinationens turismepolitik. Derfor har de en betydelig interesse i, at alle samar-
bejder om denne politik og bidrager til fælles markedsføring, produktudvikling og pro-
duktpleje.

Det offentlige - og det vil i denne forbindelse umiddelbart sige kommuner og amter - har
således to interesser i forhold til turismens free riders: Den ene er at forholde sig til turi-

                                                       
188 Oplyst af HORESTAs sekretariat.
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sterhvervet, der som helhed er free rider i forhold til destinationen og dens attraktioner, og
den anden er indsats overfor de virksomheder, som ikke deltager i den fælles turismepoli-
tik.

Hvad angår destinationen, forårsager turismen udgifter til naturpleje, veje mv., som typisk
betales af det offentlige og ikke af de erhverv, som lever af turismen. Som kompensation
for disse udgifter er det nærliggende at foreslå en eller anden form for betaling til kommu-
nen i form af en direkte turistskat, f.eks. en afgift pr. overnatning eller en indirekte turist-
skat, som pålægges turistvirksomhederne. Denne fremgangsmåde kan være farbar i lande,
som har svært ved at få destinationsplejen finansieret på anden måde og hvor det kan
sandsynliggøres, at skatterne betales af turisterne eller udenlandske rejsearrangører uden
større skade for stedets turistindtægter. I Danmark er det tvivlsomt, om metoden kan bru-
ges med henblik på destinationspleje. Landet har allerede store skatteindtægter fra turis-
men, men de tilfalder staten (se kapitel 9) og yderligere skatter kan få provenuet til at
falde. Dernæst vil der være tale om en hel ny slags skat, hvad der i sig selv rejser en række
praktiske og politiske problemer. Endelig er destinationspleje også til gavn for lokalbe-
folkningen og det er typisk foranstaltninger, som det offentlige normalt tager sig af.

I forhold til offentlige attraktioner er billedet lidt anderledes. Et eksempel har Kirstin
Blomgren Jørgensen givet i bogen Kirkerne og Turismen, hvor hun fremhæver kirkerne
som nogle af de mest søgte attraktioner, og i den forbindelse påpeger, at turisterhvervene
er free riders i forhold til kirkerne.189 Det er i vid udstrækning bureauer, som (mod beta-
ling) arrangerer besøg i kirkerne og udenfor kirkerne er der ofte souvenirboder, fortovsre-
stauranter og iskiosker, som lever af kirketurismen. Kirkerne får stort set intet for ulejlig-
heden, idet det er kutyme, at der ikke betales entré til kirker eller i givet fald kun en baga-
tel. Samtidig har kirkerne eller rettere menighederne ingen egen interesse i turisme og er
derfor lidet motiverede for at fremme turismen f.eks. i form af foldere og andet informati-
onsmateriale. Her foreslår Kirstin Blomgren Jørgensen, at turisterhvervene bidrager til
dette formål til gavn for både kirkerne og turisterne og dermed tillige turisterhvervet.

Det offentliges muligheder for at modvirke free riders i forhold til fælles markedsføring og
fælles spilleregler er egentlig begrænsede, når der alene ses på de lokale myndigheder,
som jo ikke råder over lovgivningsapparatet. De vigtigste midler er:

• Moralsk pres
• Undlade at optage disse virksomheder i offentligt støttede brochurer
• Undlade offentlig støtte (hvor der gives støtte til turisme)
• Målbevidst udnyttelse af plan- og byggelovens bestemmelser
• Indsats mod ulovligheder, dvs. sætte ind mod obstruktører.

                                                       
189 Jørgensen, Kirstin Blomgren, 1996, side 126.
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Andre effektive midler kunne også nævnes, som f.eks. at stille betingelser før der gives
tilladelse til etablering eller boykot af virksomheder, der ikke bidrager til turismens frem-
me. Disse og flere af de andre nævnte midler er givetvis effektive, men støder i Danmark
mod reglerne om magtfordrejning, der forbyder kommunerne at tage uvedkommende hen-
syn ved tilladelser mv. At et værtshus ikke bidrager til den lokale turistorganisation er
således et uvedkommende hensyn, når der søges alkoholbevilling.

Der er endelig den mulighed, at drage konsekvensen af, at markedsføring af en turistdesti-
nation er et offentligt gode og derfor gøre markedsføringen til en offentlig opgave. Hvis
ikke skatteyderne skal betale, kan markedsføringen da finansieres af øremærkede skatter,
der betales af de virksomheder, som lever af turismen. Derved vil den skat fungere som
tvungne bidrag til markedsføring af turisme. Denne fremgangsmåde er valgt i flere ameri-
kanske stater netop for at løse free rider-problemet.190

8.6.11. Konklusion om free riders
Den vigtigste konklusion er nok, at free rider-fænomenet er et problem i turismen og at
omfanget er stort. Dermed er også sagt, at fænomenet er værd at skænke opmærksomhed
ved at gøre en indsats mod free riders, især hvor de er direkte skadelige. Turisterhvervene
og de lokale myndigheder kan næppe alene klare opgaven. Derfor er der grund til at gøre
free rider-problemet til et element i den nationale turismepolitik.

8.7. Konklusion
Markedet for rejser er i sandhed en blandet handel. Både ved at sortimentet spænder over
en kaskade af vidt forskellige produkter og ved, at aktørerne er en lige så broget skare,
som de varer, de tilbyder. Nogle gennemgående træk i markedsudviklingen kan dog for-
nemmes:

For det første hænger alle elementer i markedsudvikling og markedsføring sammen. Mar-
kedsføring kan ikke adskilles fra produktudvikling og destinationsudvikling, for disse
udviklingsværktøjer er centrale bestanddele af markedsføringen. Det er umuligt på et så
konkurrencepræget marked som rejsemarkedet at sælge et produkt, som kunderne ikke
ønsker. På den anden side er det nødvendigt for selv meget attraktive destinationer at
synliggøre sig på markedet for at få turister. Ligeledes er destination og erhverv knyttet
uløseligt sammen. Virksomhederne lever af destinationen. Uden den var der ingen turisme
og dermed heller ingen turistvirksomheder. Omvendt er virksomhederne nødvendige, for
at turisterne kan komme - til gavn for destinationen og dens befolkning. Denne sammen-
hæng kan udvides til at gælde alle virksomheder og organer, som turisten møder, fordi en
vellykket rejse forudsætter, at alle led fungerer. Blot en ubehagelig oplevelse kan ødelægge
en ferie og dermed skade alle aktører.

                                                       
190 Bonham, Carl og James Mak, 1996.
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For det andet er det en umulig opgave at få alle led til at fungere i sammenhæng. Turisten
vil altid møde flere uafhængige aktører. Dette ligger allerede i den afstand, der er mellem
hjemsted og destination. Dertil kommer, at det også på destinationen er en umådelig van-
skelig opgave at bringe aktørerne sammen, fordi markedet er præget af mange små og
økonomisk skrøbelige virksomheder, der opstår og går ned i et forrygende tempo. Det
betyder mange free riders og dermed uoptimal markedsføring. Samtidig er det lige så
klart, at de, der kan etablere et effektivt samarbejde, har størst chance for at vinde i den
stadig skærpede konkurrence.

For det tredje udvikler og forandrer markedet sig i et nærmest eksplosivt tempo. Der
kommer nye organisationsformer, helt anderledes teknologi og dermed muligheder for
information og booking. Auliana Poon udpeger 5 hovedårsager til denne udvikling:191

• Ny type kunder
• Ny teknologi
• Nye produktionsformer
• Nye ledelsesformer
• Ændrede rammebetingelser for turismevirksomhederne.

Resultatet er det Auliana Poon betegner New Tourism - en helt anden form for turisme end
den vi har kendt hidtil. Det er illustreret i figur 72, som er taget fra hendes bog.

Det mest fortællende eksempel på, hvor stærkt det går, er Internettets indmarch som in-
strument for information og booking. Auliana Poon skrev sin højaktuelle fremadskuende
bog i 1993. I den er Internettet/World Wide Web end ikke nævnt. I dag er Internettet på
vej til at blive det dominerende medie for information og booking i turismen.
Denne hastige forandring skaber så meget flimmer, at det er svært med et øjebliksbillede
at udpege vindere og tabere i konkurrencen om fremtidens turister. Der vil være en masse
tabere, nemlig dem, der ikke tager den ny teknologi i anvendelse og som ikke har forstået
de ændrede vilkår. Men nyskabelserne er økonomisk og fysisk tilgængelige for alle, både
de store turistkoncerner og de små rejsebureauer og hoteller.

Én vinder kan dog med rimelig sikkerhed udnævnes, nemlig den vakse turist. Hans mu-
ligheder for at orientere sig inden rejsen er større end nogen sinde og de nye mediers ef-
fektivitet gør rejsen billigere for ham.

                                                       
191 Poon, Auliana, 1993.
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Figur 72. Den ny turisme
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9. Turismepolitik

9.1. Begreb og problemstilling
Turismepolitik handler om at øve indflydelse på turismen. Det sker med mange formål og
på forskellige måder: Et centralt formål er at fremme, hæmme eller kanalisere strømmen
af turister i ønsket retning. Det kan f.eks. være ud fra et ønske om at få beboere i eget land
til at foretrække ferie i indlandet frem for i udlandet, eller at fremme turismen til landet
som helhed eller turismen til bestemte destinationer. Der kan også være tale om at be-
grænse turisme til steder, hvor den er uønsket. Et andet formål er at påvirke turisternes
adfærd under rejsen - deres forbrug, opholdstid på destinationen, deres valg af oplevelser,
deres opførsel mv. Et tredje formål er at påvirke turistdestinationers udvikling i en sam-
fundsmæssig ønskelig retning. Det omfatter forholdet mellem lokalbefolkning og turister,
destinationens erhvervsliv og opbygningen og anvendelsen af turistfaciliteter, attraktioner,
turistorganisation og infrastruktur.

De vigtigste elementer i udførelsen af turismepolitik er mål, midler og organisation. Det
første handler om det, der ønskes opnået. Det andet om redskaberne hertil og det tredje om
de aktører, der skal formulere og gennemføre turismepolitikken. Hensigten med dette
kapitel er at identificere turismepolitikken ved at beskrive mål og midler i turismepolitik
og afgrænse turismepolitikkens aktører og deres roller. Kapitlet slutter med en diskussion
om turismepolitik.

9.2. Formål
Det mest iøjnefaldende formål med turismepolitik er, at turisme bruges som redskab til at
skabe indtægter og arbejdspladser ved at tiltrække mange turister, helst high-spenders,
sørge for de bliver på destinationen en rum tid - og så bør det i øvrigt foregå uden gener
for miljø og lokalbefolkning. Denne filosofi er uden tvivl det afgørende grundlag for næ-
sten al planlagt turismeudvikling. Men der er også andre formål med turisme - og da tu-
rismen opstod var det helt andre hensyn, der var afgørende. Her skal nævnes nogle af de
vigtigste:192

1. Økonomi. Som nævnt er det vigtigste formål normalt at bruge turisme som et redskab
til at skabe indkomster, beskæftigelse og indtægter til det offentlige. Det gælder ikke
blot for de direkte berørte erhverv og destinationer, idet multiplikatoreffekten bevirker,
at indkomst- og beskæftigelsesvirkningen spredes til andre erhverv og til hele landet.
En yderligere tilskyndelse til at bruge turisme som instrument for økonomisk udvikling
er, at det er et billigt redskab sammenlignet med de fleste andre. Hvis infrasturkturen
er god eller kan opbygges uden helt store investeringer, så er marginalomkostningerne

                                                       
192 Se f.eks. Inskeep, Edward, 1991, side 172.
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lave, fordi kerneproduktet er de eksisterende landskaber, kyster og byer. Endvidere er
turismeudvikling ofte murbrækker for udvikling af infrastruktur mv., fordi disse inve-
steringer bliver rentable, når anlæggene bruges både af lokalbefolkning og turister.

 
2. Valutapolitik. Parallelt med at turisme skaber indkomster, tilføres også fremmed valuta

med udenlandske gæster. For udlandsturisme er det omvendt. Her afleveres valuta i
udlandet. I lande med underskud på betalingsbalancen er valutaindtjening derfor et
selvstændigt mål, der nås ved at tiltrække udlændinge og begrænse udenlandsturismen.
Det sidste er årsag til, at selv i lande, hvor det er en grundlæggende borgerret frit at
rejse, har valutarestriktioner været brugt til at begrænse indbyggernes udenlandsrejser.
Det er hyppigst sket ved at sætte maksimum for de beløb, der kan veksles. I de vestlige
lande har denne politik været praktiseret til op i 1950’erne, hvilket stort set begrænse-
de al europæisk turisme til indenlandsturisme. I de østeuropæiske lande har dette mak-
simum været nul, hvis indbyggerne overhovedet kunne få lov til at rejse.

 
3. Mellemfolkelig forståelse. Dette formål er specielt blevet fremhævet i 1950’erne og

1960’erne, hvor turismen for alvor tog fart. Gennem turisme får turisterne kendskab til
og forståelse for fremmede lande og kulturer, ligesom værtsbefolkningen - som typisk
sjældent kommer ud at rejse - får kontakt med fremmede. Med det omfang turismen
har i dag, bruges begrundelsen om mellemfolkelig forståelse mindre og mindre i takt
med en stigende erkendelse af, at kontakten mellem turister og lokalbefolkning også
kan have negative virkninger på destinationen.

 
4. Feriepolitik. Feriepolitik har to formål. For det første at give almindelige mennesker

mulighed for at holde ferie. Det skete, da retten til ferie med løn blev indført i
1930’erne. Dette var et lønmodtagergode på linie med rimelig løn, ugentlig arbejdstid
og andre tilkæmpede rettigheder. Dette er både turismepolitik og socialpolitik. Løn-
modtagernes ferieøkonomi er senere blevet yderligere forbedret gennem regler om fe-
riepenge. I Danmark indebærer de dels, at der er et særligt tillæg til lønnen i maj, dels
at lønmodtagere, der skifter job, får feriepenge, dvs. et beløb, der er øremærket til ferie
(beløbet kan kun hæves, når vedkommende holder ferie). For det andet er der som led i
feriepolitikken etableret turistfaciliteter til priser, der er overkommelige for lønmodta-
gere. Det gælder feriefondes og andre almennyttige fondes sommerhuse samt offentligt
eller fondsejede campingpladser og vandrerhjem. I de østeuropæiske lande var denne
politik helt afgørende for indenlandsturismen indtil 1989: Her blev ferierne holdt i of-
fentligt ejede feriekomplekser, som kunne lejes for en beskeden sum. At få tilbudt et fe-
rieophold var dog ofte også en form for præmiering af arbejdsindsats, dvs. der ikke kun
var tale om feriepolitik, men måske mest om arbejdspolitik. Feriepolitikken fungerer
således ved både at påvirke efterspørgsel og udbud. En hensigt hermed kan også være
at give landets indbyggere en forståelse for den nationale identitet, ved at give dem
kendskab til landets forskelligheder og egenart. Dette motiv nævnes bl.a. i forbindelse
med lande, som nylig har fået selvstændighed. At ferie er et essentielt gode, fremgår af,
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at retten til at holde fri og til at rejse medregnes blandt de fundamentale menneskeret-
tigheder i Helsingfors Aftalen fra 1975.193

 
5. Uddannelsespolitik. Som led i skolegangen er det normalt, at eleverne har et antal

studieture med det formål at lære landet at kende eller ved i felten at dyrke kulturelle
og naturhistoriske emner. For ældre elever og studerende ved læreanstalter gives der
tilskud til studieture i udlandet. Et mere socialpolitisk sigte har skolernes og daginsti-
tutionernes feriekolonier.

 
6. Regionalpolitik. Turisme bruges i stigende omfang som instrument til at styrke ud-

kantsområder. Udkantsområder er i de fleste lande karakteriseret ved at være tyndt
befolkede og ved en ensidig erhvervsstruktur baseret på landbrug, fiskeri og minedrift,
dvs. erhverv med faldende beskæftigelse og vigende indkomst-grundlag. Netop fordi
udkantsområderne er fri for tæt bebyggelse og industriel udvikling, er de ofte attraktive
i kraft af ubebyggede landskaber og kyster. Udvikling af turisme er derfor en nærlig-
gende strategi, hvis målet er at sikre et eksistensgrundlag for området. I mange tilfælde
er denne strategi det eneste alternativ til fortsat fald i befolkningstal.

 
7. Erhvervspolitik. Turisme kan bruges som middel til at styrke udvalgte erhverv. EU’s

støtte til bondegårdsferier har således til formål, at give bønder mulighed for supple-
rende indkomster.

 
8. Miljøpolitik. Turisme kan som tidligere nævnt give grundlag for landskabsbevaring,

beskyttelse af dyr og planter, bevaring af kulturelt værdifulde bygninger og være basis
for miljøinvesteringer. Derved bliver turismepolitik tillige et miljøpolitisk instrument.

Derudover kan der være andre mere eller mindre åbenlyse hensigter med et lands turisme-
politik. F.eks. er antallet af turister et barometer for landets popularitet - og derfor ønsket.
I andre lande er de ikke ønskede. Her frygter magthaverne den påvirkning turister kan
have. Selv de mest åbne lande søger omhyggeligt at undgå, at turisme bruges som skjul for
immigration.

Alt i alt er det en kombination af en række formål, der ligger til grund for et lands eller en
regions turismepolitik. Der er dog ingen tvivl om, at økonomien vejer tungest, når der er
tale om aktiv turismeudvikling.

                                                       
193   Joppe, Marion, 1994.
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9.3. Politikformulering

9.3.1. Turismepolitik er et offentligt anliggende
Da turisme er det synlige resultat af et marked for rejser og oplevelser, tilmed et marked,
der er præget af private aktører, som viser hurtig tilpasning til markedssituationen, kan det
forekomme naturligt, at en regering helt lader turismens udvikling blive bestemt af mar-
kedet. Dette har faktisk også været politikken i mange år. Turismen udviklede sig lang-
somt og der var ingen væsentlige nationale interesser i at regulere. Den første politiske
indsats af betydning rettede sig heller ikke mod markedet, men var båret af omsorg for
lønmodtagerne. Det var reglerne om ferie og tilvejebringelse af billige feriefaciliteter for
folk med begrænsede indkomster.

At lade være med at gøre noget, hverken fremme, hæmme eller regulere er også en slags
politik. Erfaringen viser imidlertid, at denne passive laissez faire politik ikke er holdbar i
et samfund med stærk vækst i turismen. I flere stater i USA har denne politik været prak-
sis.194 Her har udvikling og planlægning været overladt til turisterhvervene. Flere steder
har turismen imidlertid udviklet sig på en måde, som hverken indbyggere eller regering
fandt acceptabel. Det har givet anledning til defensive indgreb og ofte så sent, at det har
været umuligt at spole udviklingen tilbage uden store omkostninger og varige sår. Middel-
havsområdet og visse stillehavsøer viser også sørgelige resultater af ureguleret turisme.
Det er ikke turisterhvervet, der bærer de fulde omkostninger ved turismen. De negative
eksternaliteter bæres af lokalsamfundets beboere eller finansieres af offentlige kasser.
Netop sådanne ufuldkommenheder på markedet er standardbegrundelse for offentlig re-
gulering af økonomien, og begrundelsen passer perfekt på turisme, fordi få områder som
dette skaber eksterne effekter og markedet er tillige uigennemsigtigt.195 Med stor ret be-
tragter Akehurst dette som den afgørende begrundelse for statens deltagelse i turismepoli-
tikken.196

Derfor er det i stigende grad accepteret, at turisme er et regeringsanliggende. Opgaven er
at finde et samspil mellem det offentlige og erhvervene med det formål at planlægge en
turisme, der er til glæde for både lokalbefolkning og erhverv.197 Som offentlig myndighed
betragtes her nationale regeringer og regionale offentlige organer. I dansk sammenhæng
vil det sige regering, amter og kommuner.

                                                       
194 Richter, Linda K., 1994.
195 Fayos-Solá, Eduardo, 1996.
196 Akehurst, Gary, Nigel Bland og Michael Nevin, 1994.
197 Op.cit. side 219.
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9.3.2. Strategiformulering

Figur 73. 10 argumenter for en fortsat vækst i dansk turisme

1. Den internationale turisme er i hastig vækst og Danmark har gode muligheder for at få del i denne
vækst.

2. Turismen har stor samfundsøkonomisk betydning både for samfundet som helhed og for statskassen.
3. Turismen har en betydelig beskæftigelseseffekt.
4. Turismen udgør både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt et vigtigt eksistens- og udviklingsgrund-

lag for en lang række små kystkommuner.
5. Turismen er en væsentlig faktor for opretholdelsen og udviklingen af en velfungerende servicesektor,

det gælder specielt for detailhandlen, færgefart, restauranter og attraktioner.
6. En fortsat vækst i turismen er en væsentlig forudsætning for en vækst i kulturtilbuddene til den

danske befolkning.
7. Den udenlandske turisme bidrager til en meget betydelig kultureksport. Den effektueres, når uden-

landske turister besøger danske kulturinstitutioner.
8. Turismen er en vigtig faktor i sikringen af et rent og velplejet miljø, bl.a. fordi det netop er det,

turisterne efterspørger.
9. En målrettet udvikling af erhvervsturisme i form af kongresser mv. kan blive en vigtig løftestang for

generel erhvervsudvikling.
10. Turismen er et erhvervsområde, hvor en målrettet erhvervsfremmeindsats kan give højt udbytte i

form af valutaindtjening, økonomisk vækst og beskæftigelse.
Kilde: Larsen, Niels Henrik, 1995.

I figur 73 er gengivet 10 begrundelser for turisme og dermed for turismepolitik. Forfatte-
ren - der var ansat i Erhvervsministeriets turismeafdeling, da han skrev de 10 teser - næv-
ner her de fleste af de formål, der er nævnt i afsnit 9.1. Argumenterne omfatter imidlertid
kun plusserne - hvad der taler for vækst i turismen. Derved giver argumentationen ikke en
dækkende begrundelse for at føre turismepolitik. Den aktuelle turismedebat er tosidig. På
den ene side er der åbenlyse fordele ved turisme. På den anden side er der en stigende
agtpågivenhed overfor dens ulemper. Turismepolitik er derfor ikke kun et spørgsmål om
turismefremme. Det er også opgaven at regulere, begrænse og vælge en form for turisme,
som er til gavn for lokalsamfundet og som har forudsætninger for at blive udviklet.

En  væsentlig begrundelse for en offentlig aktiv indsats i turismepolitikken er dertil, at
ingen ejer en destination:198 Bestyreren - eller beskytteren - er derfor den lokale offentlige
myndighed, der har den opgave at tage vare på lokalbefolkningens interesser. Det er den,
der udgør det permanente lokalsamfund, mens turister kun skaber et midlertidigt lokal-
samfund. Dette forhold nærmest tvinger de lokale myndigheder til at forholde sig til tu-
rismen.

De nævnte mål i indledningen suppleret med de 10 begrundelser, er gennemgående lufti-
ge. De kan ikke umiddelbart omsættes til konkret politik. For at målene kan blive til prak-
tisk politik, er det nødvendigt at formulere en strategi i form af målsætninger, der er så
operationelle, at de kan danne grundlag for en mere detaljeret turismeplanlægning og
budgettering. De væsentligste spørgsmål er:

                                                       
198 Lickorish, Leonard J., 1991.
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1. Hvilken type turisme ønskes. Skal det være enklaveturisme eller spredt turisme. Enkla-
veturisme  samler turisterne i et afgrænset område. Maldiverne er som tidligere nævnt
et samfund med mange små øer, hvor enkelte øer er forbeholdt turisterne. Der kan væ-
re oplagte fordele ved denne form for turisme. Kontakten med lokalbefolkningen be-
grænses og miljøgener bliver geografisk koncentreret og dermed ofte nemmere og bil-
ligere at håndtere. På den anden side kan enklaveturisme begrænse turismens økono-
miske effekt regionalt og samlet. Problemet kan også formuleres som et spørgsmål om,
lokalbefolkningen skal beskyttes mod turismen eller om turister skal beskyttes mod lo-
kalbefolkningen.

 
2. Lokalisering. Hvad enten der er tale om enklaveturisme eller spredt turisme, er det et

politisk valg at udpege de lokaliteter, hvor turisme ønskes - og for at der kan være rea-
litet i det, skal det også være steder, hvor turisterne ønsker at komme.

 
3. Hvilke turismesegmenter skal der satses på. Det er let at foreslå high spenders. Pro-

blemet er, at det ønske har alle destinationer, og high spenders er kræsne. Der er her
tale om en afvejning af muligheder og ønsker. Normalt er den realistiske beslutning at
satse på grupper, der måske ikke ødsler så meget. Er de tilstrækkelig mange, kan ef-
fekten være større.

 
4. Vækstrater. Nogle destinationer er i den heldige situation at være så attraktive, at de

selv kan bestemme tempoet for turismens vækst. Her er turismepolitik absolut påkræ-
vet. Udbygning kræver betydelige investeringer og omfattende planlægning for at give
varig succes. Uden politisk styring er der al udsigt til en tilfældig og dermed uønsket
udvikling.

 
5. Endelig er det en politisk beslutning slet ikke at ville have turisme. Det kan være en

nødvendig erkendelse i områder, hvor selv de mest konstruktive projektmagere ikke er
i stand til at tiltrække turister. Der findes dog også eksempler på, at turisme er uønsket
af politiske eller kulturelle årsager.

Figur 74. Typiske målformuleringer i turismepolitik

1. Udvikle en turismesektor, som på alle måder er af høj kvalitet uden dog nødvendigvis at være dyr.
2. Tilskynde regioner til at udvikle turisme både af økonomiske og kulturelle årsager.
3. Beskyt natur og kulturelle bygninger og steder som led i turismeudviklingen. Landskaber, parker og

bygninger formes i overensstemmelse med lokale forhold.
4. Det tilstræbes at tiltrække et bredt tværsnit af udenlandske som indenlandske turister.
5. Maksimer indtjeningen af fremmed valuta.
6. Tiltræk high spending turister.
 Turisme skal bruges til at udvikle udkantsområder.
Kilde: Wanhill, Stephen, 1996a.

I figur 74 er angivet en række typiske målsætninger for turismeudvikling i udkantsområ-
der.
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Som i al anden planlægning må målsætningerne være konsistente, dvs. ikke være indby-
des modstridende. Lickorish nævner følgende ofte forekommende eksempler på modstri-
dende målsætninger:199

• Maksimere indtjeningen af fremmed valuta overfor ønsket om at samle eller sprede
turisme.

• Tiltrække high spenders overfor ønsket om en kontinuert vækst.
• Maksimere beskæftigelsesvirkningen overfor ønsket om beskyttelse af landskab, kultu-

relle bygninger og byer.
• Turisme som middel til at udvikle lokalsamfund overfor indtjeningen ved masseturis-

me.

Et meget anvendt redskab er de såkaldte SWOT-analyser (strength, weakness, opportunity
and threats).200 Her vurderes destinationens stærke og svage sider, dens muligheder og
trusler, herunder konkurrencesituation. Denne proces kan være ganske pinefuld - især når
der opstår en erkendelse af, at destinationen ikke rigtig har noget at byde på, eller at mid-
lerne til udvikling ikke findes. I denne fase er der stadig tale om politisk strategi. Det
næste led er den operationelle planlægning i form af egentlig turismeplanlægning og fea-
sibility studier.

9.4. Midler

9.4.1. Forudsætninger for turisme
For at lokke turisterne til en destination, er der nogle grundlæggende forudsætninger, der
skal være opfyldte. Der skal være noget at se og opleve. Det skal for de fleste uden for stort
besvær være muligt at komme til destinationen og færdes i den. Der skal være overnat-
ning, spisesteder og indkøbsmuligheder og der skal være en grad af et organiseret sam-
fund, herunder en turistorganisation. Det er i kapitel 6.1. formuleret som forudsætninger
om attraktioner, tilgængelighed, faciliteter og underholdning og organisation.

Den første overvejelse om udvikling af turisme i et område er derfor en vurdering af, om
disse forudsætninger eksisterer eller kan etableres indenfor de fastlagte økonomiske og
regionalpolitiske rammer. Dette er en klar turistpolitisk vurdering. Alene denne første test
er nok til at aflive mange drømme om en fremtid med turismen som økonomisk dynamo.
Det er således nemt at udpege mulige destinationer, som svigter så afgørende på mindst et
af de fire punkter, at turismeudvikling synes håbløs eller uoverkommelig. Selv i Danmark
er der en del af disse. Her er en fremragende infrastruktur, der er overalt nem adgang til
faciliteter og samfundet er velorganiseret. Men det er ikke alle egne, der rummer attrakti-
oner med en sådan tiltrækning, at de bliver destinationer. Det efterspurgte i det danske

                                                       
199 Op.cit.
200 Op.cit.
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turistprodukt er - uden for hovedstaden - naturattraktionerne og badestrande. Der er derfor
meget beskeden turisme i store dele af landet, som ligger langt fra kysten, og det vil være
svært at udvikle dem til andet end udflugtsturisme.201

9.4.2. Ikke kun ét middel
Da turisme er et fænomen, som afspejler en række aktiviteter, kan der ikke udpeges ét
eller få midler som de centrale turismepolitiske instrumenter. Tværtimod vil næsten alle
offentlige handlinger på en eller anden måde, i højere eller mindre grad berøre turismen.

Dermed er også antydet, at næsten alle initiativer, der har betydning for turismen, ikke
gennemføres af turistpolitiske årsager, men af hensyn til politikken på det pågældende
område. Derved bliver de politiske beslutningers påvirkning af turismen ofte tilfældig. De
rammer i flæng - sommetider til gavn og til andre tider til skade for turismen. Når midler-
ne vælges med andre bevæggrunde, er det ikke blot svært, men i realiteten umuligt at føre
en konsekvent og entydig turismepolitik.

Nogle få midler har dog så stor indflydelse på turismen, at dette hensyn er med i beslut-
ningsgrundlaget, og i enkelte tilfælde er motivet helt turismepolitisk.

Det brede register af midler kan i princippet deles i to grupper - produktpåvirkning og
markedspåvirkning. Med produktpåvirkning er det hensigten at styre udbudssiden. Det er
de politiske beslutninger, som har betydning for turismeproduktet som f.eks. naturpleje
eller fornyelse af overnatningssteder. Tilsvarende er markedspåvirkning de beslutninger,
som fremmer eller hæmmer efterspørgslen på et bestemt tidspunkt med et givet produkt.
Et typisk eksempel er støtte til markedsføring af en bestemt destination. Den logiske opde-
ling af midlerne efter efterspørgsel og udbud holder imidlertid ikke, fordi mange af de
anvendte redskaber påvirker både udbud og efterspørgsel. Produktudvikling er f.eks. et
væsentligt element i al markedsføring med det udgangspunkt, at produktet designes efter
kundernes behov. Produktpåvirkningen er således efterspørgselsbestemt. Den følgende
gennemgang af udvalgte midler følger derfor ikke denne opdeling.

I turistpolitisk sammenhæng bruges de offensive udtryk produktudvikling og markedsud-
vikling, forstået som målrettet progressiv forandring. Det er imidlertid ikke dækkende
betegnelser, eftersom midlerne påvirker i flere retninger. Målet behøver ikke at være dy-
namisk udvikling.

Da der er mange måder at fremme eller hæmme turismen på, er en hovedopgave for tu-
rismepolitikken derfor at vurdere de enkelte instrumenters egnethed, deres konse-kvenser
for både turismen og den øvrige del af samfundet og at få dem til at spille sammen. Denne
opgave kompliceres af, at de fleste midler tjener et andet formål end turisme og at de til
tider har en utilsigtet, men tilsyneladende uundgåelig negativ virkning på turismen, når de

                                                       
201 Danmarks Turistråd m.fl., 1992,  kort side 64.
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tages i anvendelse. Opgaven bliver derved langt mere end et spørgsmål om midler. Det
handler om at få midlerne til at hænge sammen og derfor er det først og fremmest opga-
ven, at få de mange aktører til at virke sammen.

Med dette uklare udgangspunkt er det forsøgt, at beskrive de vigtigste turisme-politiske
midler i det følgende.

9.4.3. Fysisk planlægning
Som nævnt kan al lovgivning og andre reguleringer påvirke turismen. Men der er specielt
ét regelsæt, der virker som et stærkt turistpolitisk redskab. Det er den fysiske planlægning.
I Danmark  vil det sige planlovgivningen med regionplaner, kommuneplaner og lokalpla-
ner.

Da turisme er en stedsbaseret aktivitet har den fysiske planlægning afgørende indflydelse
på rammerne for turismens aktiviteter. Den er så stærk, at det er umuligt at gennemføre
større anlæg eller reservere arealer til turistformål uden at plangrundlaget er i orden. Det
er derfor ikke nogen tilfældighed, at den turistpolitiske debatbog  Fælles Fodslaw er skabt
ved et samarbejde mellem Danmarks Turistråd, Turismens Fællesråd, Planstyrelsen og
Skov og Naturstyrelsen.202

Efter planloven er hele Danmark delt i tre zoner - byzone, landzone og sommerhusområ-
der.203 Sommerhusturismen er således reguleret allerede på det helt overordnede niveau.
Der må ikke opføres sommerhuse udenfor sommerhusområderne (Kommunen kan dog
give tilladelse til, at helårshuse overgår til feriebrug. Den tilladelse gives i mange kommu-
ner for landejendomme, men sjældent for byejendomme).

Der kan kun bygges feriecentre, hoteller, campingpladser og  attraktioner, hvis der er en
lokalplan og den forudsætter en kommuneplan, som giver ret til det pågældende byggeri
på arealet. Der skal således vedtages mindst to slags planer, før byggeriet kan gå i gang.
For store anlæg skal der derudover være hjemmel i en regionplan. Byplanlægningen ska-
ber også rammerne for de omgivelser, turister og fastboende færdes i - bymiljø, parker,
landskaber mv. For at understrege samfundets vilje til at friholde kystområder er et cir-
kulære om, at der ikke må udlægges områder til bebyggelse nærmere kysten end 3 km
senere ophøjet til lov. Selv indenfor disse snævre grænser er råderummet ikke frit, idet
bygningsreglementet også stiller krav til de enkelte bygningers udformning.

Med disse vidtgående redskaber kan turismen tilsyneladende reguleres nøjagtig så tæt som
ønsket. Set som kontrast til den ustyrede turismeudvikling langs flere strande ved Middel-
havet, er reguleringen af den danske turisme gennemgående vellykket. Der er mange
smukke sommerhusbebyggelser og spændende feriecentre. Veje og kyster er ikke plastret

                                                       
202 Danmarks Turistråd m.fl., 1992.
203 Lov om Planlægning, 1994.
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til med reklamer. Der er ikke overflod af uharmoniske hoteller. Enkelte steder - som i
Svaneke, der har fået en europæisk pris for bybevaring - er det også lykkedes at fastholde
det oprindelige bymiljø til glæde for både turister og fastboende. Men andre turistbyer er
hæsliggjort af reklamer og tilfældigt byggeri, som står i skarp kontrast til landsbyen og
landskabet. Her fører de handlende en skiltekrig om kunderne til skade for både de fastbo-
ende og turisterne og dermed også i sidste ende for dem selv. Når kommunerne ikke griber
ind, er en vigtig årsag, at de ikke har midlerne til det. Hvis de skal have den mulighed,
skal planlovgivningen gøres endnu mere regulerende.

Et er, at den fysiske planlægning er et af de vigtigste - måske det vigtigste - redskab i
turismepolitikken. Noget andet er, om planlægningen støtter turismen. Blandt turismeud-
viklere er der folk, som finder, at planreguleringen hæmmer udviklingen. De kan pege på
projekter, som ikke er gennemført, fordi planbestemmelser ikke passer til det foreslåede
projekt eller at den omstændelige procedure har jaget gode initiativer væk. Kystregulerin-
gen betragtes også af mange som et turismefjendtligt initiativ. Planlovgivningen har
imidlertid det hovedformål at sikre omgivelserne for de fastboende. Turisterne kommer i
anden række. Normalt er der sammenfald mellem det fastboende og det turister opfatter
som behageligt. Endvidere kan fejltagelser - og dem er der mange eksempler på - være
uoprettelige. Konklusionen er derfor, at planinstrumentet overvejende er til gavn for tu-
rismen - og muligvis ikke en gang godt nok.

9.4.4. Direkte foranstaltninger
Selv om turisme normalt er en biomstændighed i politiske beslutninger, sker det under
tiden, at initiativer tages alene af hensyn til turismen. Her er hovedopgaven normalt at
fremme turismen i et land eller en destination. Men formålet kan også være regulering.
Det sidste normalt i de tilfælde, hvor turismen er overvældende. Her skal nævnes fire
former for direkte turistpolitisk indsats:

Offentlige anlæg er et vigtigt turistpolitisk redskab. Når en destination ønskes udviklet,
skal der anlægges veje, bygges lufthavne og anden infrastruktur. Der skal være attraktio-
ner og faciliteter, sundhedsvæsen, politi, butikker og meget mere. En del af dette tager den
private sektor sig af. Men mange af de nævnte anlæg er offentlige. De er absolutte forud-
sætninger for succes. Dermed kan det offentlige efter ønske styre turismeudviklingen i tid
og geografi.

Prispolitik kan også være et turistpolitisk redskab.204 Mest direkte gælder det entré-
betalingen til offentligt ejede attraktioner. Tidligere har det været almindeligt med fri
entré til museer, kirker og andre offentligt ejede seværdigheder. Penge skulle ikke hindre
adgangen til landets kulturgoder. I disse år bliver det imidlertid stadig mere almindeligt at
kræve entré. Formålet er normalt fiskalt, dvs. skaffe indtægter til det offentlige og normalt
på den måde, at den pågældende institution får indtægterne. Af netop denne årsag behøver

                                                       
204 Se f.eks. Cooper, Chris, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1993, side 153.
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entrébetaling ikke at begrænse besøgstallet, fordi institutionerne nu gør en ekstra indsats
for af få flere besøg, bl.a. ved at arrangere udstillinger, som trækker publikum. Ved stærkt
besøgte attraktioner, bruges adgangsbetalingen dog også til at begrænse besøgstallet (jf.
kapitel 4).

Indtil for nylig har der også været en betydelig indflydelse på luftfartsselskabernes prispo-
litik, fordi de har været statsejede. Med den igangværende liberalisering af flytrafikken,
falder dette middel væk.

Markedsføring og markedsudvikling er et af de vigtigste turistpolitiske virkemidler. For-
målet er at fremme indkommende turisme og overtale landets indbyggere til at holde ferie
i eget land. Der er således tale om markedsføring både hjemme og ude. Den sædvanlige
praksis er at overlade opgaven til de nationale turistorganisationer, som arbejder med både
offentlige og private midler. I Danmark får således Danmarks Turistråd tilskud fra staten
til udviklings- og markedsføring.

Enkelte regler om forbrugerbeskyttelse er rettet direkte mod turismen. Der stilles i disse år
stadig flere krav om produktkvalitet til rejsearrangører - sikkerhed for at varen svarer til
brochuren, garanti for hjemrejse selv hvor rejsearrangøren går fallit, sikring af hoteller og
oprettelse af klageorganer for pakkerejser.

Som direkte turistpolitiske midler er der også et sortiment af redskaber til at besværliggøre
udrejser og holde uønskede turister væk. Til den første gruppe hører begrænsninger i køb
af fremmed valuta eller direkte udrejseforbud. Til den anden hører visumbestemmelser og
immigrationskontrol.

9.4.5. Tilskud
For at fremme turismen yder EU, stater og regionale myndigheder tilskud af forskellig art.
Tilskud til markedsføring er nævnt. Flere lande yder investeringstilskud eller giver skat-
tefordele ved anlæg af hoteller og attraktioner.

Begrundelsen for at yde tilskud til faciliteter mv. er, at der forventes et samlet økonomisk
udbytte af turismen, som overstiger tilskuddet. For tilskud eller skattelettelser til hoteller -
og det sker i mange lande - er det svært at finde andre acceptable argumenter. Gevinsten
kan være i form af spinnoff-effekter, ved at turismen bidrager til finansiering af veje, luft-
havne og andre faciliteter, som også bruges af lokalbefolkningen. Den almindeligste be-
grundelse er, at turismen gennem multiplikatorvirkningen giver en samfundsøkonomisk
effekt, som rigeligt forrenter investeringstilskud. Udtrykt på en anden måde kan det be-
tragtes som en billig måde til at skaffe arbejdspladser og valuta.

Nationale tilskud
Direkte driftstilskud til egentlige private turisterhverv viger de fleste lande udenom, bl.a.
af den naturlige årsag, at det ikke er tilladt efter EU’s konkurrenceregler. Derimod er det
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almindeligt at støtte på andre måder. Innovation og produktudvikling kan  således  i særli-
ge tilfælde opnå støtte.205 Det mest almindelige er imidlertid investeringstilskud i form af
statstilskud, statsgaranterede lån og lån med rentetilskud. I mange lande er endvidere
momsen og andre skatter mildere i turismesektoren end i andre erhverv. I figur 75 er givet
en oversigt de tilskud og tilskyndelser, de enkelte EU-lande opererer med. Som det ses, er
det snarere reglen end undtagelsen, at det offentlige støtter turisterhvervet.

Figur 75. Muligheder for tilskud til turisme i EU-lande

Land Specielle fordele for
hoteller og turistfacilite-
ter*)

Investeringstilskud o.l. Driftstilskud o.l.

Østrig Ja Tilskud og garanterede lån Reduceret moms
Belgien Ja Tilskud og garanterede lån Skattereduktion
Danmark Nej
Finland Nej Reduceret moms
Frankrig Ja, regionalt Tilskud og garanterede lån Skattereduktioner

Gunstige afskrivningsregler
Tyskland Nej
Grækenland Ja, mange Tilskud og garanterede lån Skattereduktioner

Gunstige afskrivningsregler
Irland Ja Tilskud Gunstige afskrivningsregler
Italien Ja Tilskud og garanterede lån Skattereduktioner

Gunstige afskrivningsregler
Luxemburg Ja Tilskud Skattereduktioner
Holland Ja Tilskud og garanterede lån Reduceret moms
Portugal Ja Garanterede lån med rentetilskud Skattereduktioner
Spanien Ja Tilskud og garanterede lån Ingen indirekte skatter
Sverige Ja, som led i regional

udvikling
Tilskud og garanterede lån Reduceret moms

UK Ja, i dele af UK Fortrinsvis tilskud
*) Fordele i forhold til andre brancher.
Kilde: Materiale indsamlet af Stephen Wanhill.

Attraktioner
Da attraktioner er den grundlæggende årsag til, at der overhovedet kommer turister, synes
det naturligt, at netop attraktioner har en stærk placering i turismepolitikken. Det er
imidlertid sjældent tilfældet, at der med et turistpolitisk udgangspunkt er lavet en national
masterplan for attraktioner. Et enkelt eksempel kan dog nævnes, nemlig Norge:206 Her har
Stortinget i 1989 som led i en national turismestrategi vedtaget at satse på et antal marke-
ringsattraktioner eller fyrtårne, dvs. primære attraktioner. Hensigten er, at disse attraktio-
ner skal opføres af staten eller med tilskud fra staten.

Dette er dog undtagelsen. Tilskud eller direkte statsfinansiering af attraktioner har nor-
malt en kulturpolitisk, undervisningspolitisk eller prestigepolitisk begrundelse. De mange

                                                       
205 Hjalager, Anne-Mette, 1996b.
206 Kamfjord, Georg, 1993, side 68.
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attraktioner i Paris - sidst med Pompidoucentret, Bastille-operaen og La Defense - er del-
vis opført for at imponere turister, men de er vel først og fremmest for franskmænd.

Når der ydes støtte til kulturelle turistprojekter, er det fordi, de ikke kan løbe økonomisk
rundt i sig selv. Der må derfor være en offentlig interesse i sådanne projekter, som rækker
ud over at glæde turisterne. Den er, at de ikke kun bygges for turister, men også - og må-
ske især - fordi de er til gavn for landets befolkning. Da Ribe Domkirke blev opført, var
det ikke turister, bygmestrene tænkte på. Det var det  heller ikke, da Eksperimentarium i
Hellerup blev opført i slutningen af 1980’erne. Dette levende museum er en af landets
mest besøgte attraktioner. Det er finansieret ved anlægs- og driftsstøtte fra en række fonde
og uden dette tilskud kan stedet ikke løbe rundt. Men København og landet har fået et
spændende sted, hvor publikum kan prøve et væld af tekniske instrumenter. Det er efter
dets koncept også et næsten obligatorisk besøgsmål for skoleklasser.

I Danmark har mange attraktioner fået tilskud fra Dansk Feriefond,207 som tidligere også
gav tilskud til feriecentre og andre kollektive overnatningssteder. Feriefonden arbejder
ikke efter en masterplan og så vidt ses heller ikke efter en national strategi for attraktioner.
Fonden har den ubehagelige opgave at yde tilskud på grundlag af ansøgninger til bestemte
projekter. Det betyder, at hvert projekt vurderes konkret. På det grundlag gives der enten
tilskud, tilskud betinget af forskellige forhold eller afslag. For kulturelle attraktioner og
oplevelsescentre er det i dag en faktisk nødvendighed med tilskud fra fonden. Det er den
eneste måde, de kan finansieres på. Derved bliver Feriefondens praksis med tiden den
nationale strategi for den slags attraktioner.

Tilskud fra EU
En rigtig stor tilskudsgiver er EU, der gennem strukturfondene finansierer 50% af god-
kendte turismeudgifter. For at få del i disse midler, skal der således skaffes lokal finansie-
ring for den anden halvdel af udgifterne. Effekten heraf er analyseret af Stephen Wan-
hill.208 Hans pointe er, at denne medfinansiering betyder, at investeringer i turisme for-
trænger andre opgaver, der ikke får tilskud:

                                                       
207 Se kapitel 4.
208 Wanhill, Stephen, 1997.
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Figur 76. Tilskud til turismen

Turistudgifter

Andre udgifter

Y1

Y2Y1 T2T1

Q1

Q2

Kilde: Wanhill, Stephen, 1997.

Dette er illustreret i figur 76. I udgangspunktet er der Y1 til rådighed til offentlige formål.
De kan enten bruges til turisme eller til andre formål, dvs. fordelingen af udgifter mellem
de to formål er et punkt på linien Y1Y1. Denne fordeling antages at være Q1 til andre ud-
gifter og T1 til turisme.

Når der gives 50% tilskud til turismeudgifter, er det ikke længere på linien Y1Y1, at forde-
lingen skal findes, men på linien Y1Y2, hvor Y2 = 25 Y1. En ny ligevægt på denne linie
kan f.eks. være Q2 til andre udgifter og T2 til turismeudgifter. Resultatet af tilskuddet er, at
turismeudgifterne er vokset fra T1 til T2, mens de øvrige udgifter er faldet fra Q1 til Q2. For
at dette tilskud skal være berettiget, må den samlede effekt af de forøgede turismeudgifter
mere end opveje ulemperne ved at andre opgaver begrænses. Dette kan der også argu-
menteres for, idet ethvert punkt på kurven Y1Y2, bortset fra Y1, indebærer større udgifter,
end der var i udgangspunktet. Men ud fra en velfærdsbetragtning, ville det være mere
optimalt for lokalbefolkningen at give bred støtte til alle formål og ikke kun til turisme
(dette ville indebære, at Y1Y1 blev parallelforskudt svarende til tilskuddets størrelse) og
der kunne fremkomme en fordeling med flere udgifter til både turisme og andre formål.



183

9.4.6. Skat
Kan turisme beskattes?
Med skat tænkes her på skatter, der betales af turister som en del af rejse- og opholdsud-
gifter i forbindelse med rejsen. Personskatter er derfor aldrig en turistskat.  Ser man klo-
den rundt, er der udvist en ganske stor opfindsomhed med turist-skatter.209 De almindelig-
ste er lufthavnsafgifter, afgifter for anløb af krydstogtskibe og lystbåde, afgifter ved an-
komst og afgang, betaling for visum og pas, afgifter for overnatning og charterafgifter.
Omfanget af disse skatter er efter WTO’s opgørelse vokset i både antal og provenu. Mange
af de nævnte skatter er efter pålydende øremærkede til bestemte formål (f.eks. lufthavnsaf-
gifter) og burde derfor ikke betragtes som skatter. Men i det omfang provenuet overstiger
udgifterne til de øremærkede formål, er der tale om skatter.

Der er flere grunde til at turisme vælges som skatteobjekt. Den mest selvfølgelige er af
skaffe indtægter til staten. Dernæst er det en enkel form for skat i lande med et uudviklet
skattesystem. Det er nemt at registrere afgange og ankomster, biletter mv., og tilmed kan
administrationen pålægges lufthavne og transportselskaber. Beskatning af udlændinge har
endvidere den behagelig fordel, at den ikke rammer landets egne borgere. Endvidere kan
disse skatter begrænse udlandsturismen. Det har f.eks. været et formål med den danske
charterafgift, der dels skal skaffe penge i statskassen, dels begrænse efterspørgslen efter
pakkede udlandsrejser.

I det følgende betragtes alene skatter, som falder på destinationen, dvs. betales af inden-
lands og indkommende turisme. Bortset fra de nævnte skatter, er det her ikke let at be-
skatte turister uden at beskatte alle andre forbrugere. Et eksempel på en afvejning mellem
fastboende og turister, er grundskatter. I sommerhuskommuner er de højere end i andre
landkommuner. Denne højere skat rammer naturligvis også de fastboende, men denne
politik er valgt, fordi lokalsamfundet som helhed får en gevinst ved at en del af kommu-
nens indtægter betales af folk, der bor udenfor kommunen.

Den teoretiske skattediskussion
Ved beskatning af turisme, tænkes imidlertid normalt på moms og andre afgifter, som
betales af turister gennem deres forbrug. Virkningen er illustreret i figur 77, som viser en
traditionel udbuds-efterspørgselskurve. Efterspørgselskurven D viser at turisternes forbrug
i mængder falder, når prisen stiger. Tilsvarende vokser udbuddet med stigende priser, som
angivet med S1. I udgangspunktet er der en ligevægt V1, hvor prisen er N1 og turistforbru-
get er T1. Indføres en generel omsætningsafgift på a, virker det på markedet, som om ud-
budskurven flyttes til S2 og en ny ligevægt V2 opstår med en pris på N2 og et turistforbrug
på T2.  Det ses, at afgiften a = N3N2 er sammensat af N3N1 (der er den del af prisforhøjel-
sen, som udbyderne betaler) og N1N2 (= den del af prisforhøjelsen, som turisterne betaler).

                                                       
209 Materiale indsamlet af Deloitte og Touch for WTO og præsenteret på WTO’s konference om beskatning af

turisme 27. - 28. januar 1997.
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Provenuet af skatten er arealet af N2V2V3N3, og den omsætning, der tilfalder udbyderne,
falder fra N1V1T1O til N3V3T2O.

Den samlede omsætning til samfundet ændres fra N1V1T1O til N2V2T2O. Hvis dette inde-
bærer en stigning i omsætningen, er skatten umiddelbart til fordel for værtsnationen. Det
vil være tilfældet, hvis efterspørgselskurven er meget stejl (dvs. lille pris-elasticitet). Den-
ne situation kan forekomme, hvor der er meget trofaste stamkunder. En skat kan også give
øget omsætning, hvis der er knaphed på overnatningssteder, dvs. på en destination, hvor
alle senge sælges og hvor der er køer. Her skyldes det dog ikke en stejl efterspørgselskur-
ve, men at priserne ikke er tilpasset markedsprisen.210

Tilsvarende fører skatten til et fald i omsætningen, hvis efterspørgselskurven er flad (dvs.
stor priselasticitet). Om dette er en fordel eller ej, beror på en række vurderinger, som
åbner en særdeles aktuel turismepolitisk diskussion. Dette emne samles op nedenfor.

Figuren kan også bruges til en simpel analyse af  virkningerne af en nedsættelse af afgif-
ten. I dette tilfælde bevæger man sig fra S2 til S1, hvis afgiften a forsvinder.

Figur 77. Virkningerne af skat på turisme

Turisters forbrug
 i mængder

Pris

T1T2

V2

V1N1

N2

N3 V3

S1

S2

a

0

D

Denne enkle figur afdækker imidlertid langtfra de problemstillinger, som indgår i vurde-
ringer om beskatning af turisme.

                                                       
210 En almindelig reaktion på dette forhold er at øge både priser og kvalitet til markedet er i balance. Derved bliver

det betragtede sted en luksusdestination. Denne udvikling kan findes på flere caribiske øer.
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Når beskatning af turister overhovedet kan være ønskelig, er der to begrundelser. Den ene
er, at turister bør betale for de turismeomkostninger, som ikke betales direkte. Det er me-
ritgoder som brug af veje og stier, politi mv. Endvidere er det eksternaliteter som miljøfor-
ringelser og andet, som lokalsamfundet skal betale for at genoprette. Betragtningen er, at
det er retfærdigt, at turister betaler for de omkostninger, som turismen forvolder.

Man kan gå skridtet videre ved at forlange, at der også skal betales for meritgoder, som
ikke forringes - adgangen til natur, historiske bygninger og alt det, som netop er årsag til,
at de besøger stedet. Dermed nærmer man sig den anden hovedbegrundelse, som er helt
fiskal. Turisme er et skatteobjekt såvel som så meget andet. Er turisterne udlændinge, er
forholdet som mellem kommunen og sommerhusejerne - det er altid rarest at få andre til at
betale frem for at opkræve skatterne blandt de lokale indbyggere. Set i relation til figur 77,
betyder det, at staten skal vælge en afgiftssats, der maksimerer statens provenu, dvs. den
afgift, som maksimerer arealet N2V2V3N3.

Dette er imidlertid en isoleret betragtning. For med turismeskatten reduceres udbydernes
omsætning. Dette formindsker turismens multiplikatorvirkning. Derved reduceres statens
indtægter ved omsætningsafgifter ved de efterfølgende omsætningsrunder i multiplikator-
forløbet. Endvidere falder indtægterne og dermed provenuet af indkomstskat. Dertil kom-
mer en reduktion i den beskæftigelse, som turismen skaber. Det betyder øgede udgifter til
sociale foranstaltninger. Gøres det samlede statsfinansielle regnskab op, er det langtfra
sikkert, at en afgift på turisme, som umiddelbart giver provenu, også gør det, når alle de
øvrige forhold tages med i regnestykket.

Dertil kommer, at moms og andre afgifter rammer i flæng. Er målet at beskatte eller frita-
ge turister for beskatning, kan det ikke ske ved at hæve og sænke de almindelige satser
uden, at alle andre også berøres. Afgifter og afgiftslettelser må derfor sigte mod turistspe-
cifikt forbrug. Her er det stort set kun hoteller, som er fundet egnede til at påvirke turis-
men via afgifter eller tilskud. En række lande har således særlig lav moms på hoteller. Der
er dog også lande, hvor afgifter på hoteller bruges til at skaffe indtægter  Det gælder visse
lande med lavt vurderet valuta - f.eks. i Østeuropa - som på denne måde skaffer indtægter.
Det skal samtidig bemærkes, at hotelskatter naturligvis begrænser hotelturismen og der-
med den form for turisme, som har størst forbrug. En anden måde at differentiere mellem
turister og fastboende på, er at give turisterne mulighed for at slippe for momsen. Det
praktiseres ved at momsen på køb af varer kan refunderes i lufthavnen. Der er bare alvor-
lige begrænsninger i denne fremgangsmåde: For det første gælder det ikke overnatning og
bespisning, som udgør en væsentlig del af udgifterne. For det andet gælder det ikke for
borgere fra EU i EU-lande, dvs. denne fordel er forbeholdt gæster fra lande udenfor unio-
nen. For det tredje, er der ofte besvær med at få momsen refunderet i form af køer i luft-
havnen.

Endelig er det et spørgsmål, om turismeefterspøgsel kan indtegnes i et simpelt udbuds-
efterspørgselsdiagram. Det er oplagt, at mængdeenheden - x-aksen - ikke kan være antal
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turister, for turismeforbruget reagerer ikke kun på priser, ved at turisterne bliver væk, men
også ved at de opholder sig i landet kortere tid og ved lavere forbrug. Enheden er derfor
det mere upræcise turismeforbrug i mængder. Dernæst er der spørgsmålet om, hvad prisen
dækker (y-aksen). Den kan være et generelt udtryk for prisniveauet i landet - og må der-
med være angivet i et indeks, hvor et andet land eller et gennemsnit for en gruppe af lande
bruges som målestok. En anden mulighed er at betragte prisen som en typisk turists
døgnudgifter til fortæring og adspredelser på en destination, hvor priserne hverken er høje
eller lave - om det da er muligt at opstille et sådant normalforbrug for en turist. Også her
er det nødvendigt at bruge et andet område som målestok. Under alle omstændigheder
betyder disse målebesværligheder, at figuren skal fortolkes med varsomhed.

Turismeskat og turismepolitik
Det centrale spørgsmål er de økonomiske effekter af nedsat skat - lavere moms - for turi-
ster. Om nedsatte skatter bevirker en så stor forøgelse af turismen, at det samlet er en
fordel. Som det fremgår af figur 78, har overvejelser af denne art ført til særlig lav turist-
moms i mange lande.

Emnet er senest og grundigst taget op af  the British Tourist Authority, der har gennemført
en analyse af emnet for at forbedre det turistpolitiske beslutningsgrundlag. Resultaterne er
gengivet og kommenteret af Stephen Wanhill:211 Analysen har bestået af 4 faser - inter-
view med virksomheder i turisterhvervet, interview af potentielle engelske turister, case-
studies fra andre lande og modelberegninger.

1. 1.000 virksomheder med tilknytning til turismen er interviewet. 553 har svaret, hvilket
anses som en meget stor svarprocent, idet ingen af virksomhederne opnår særlige for-
dele ved at svare. Svarprocenten skyldes således interessen for sagen. Konklusionen er,
at virksomhederne betragter turisme-markedet som yderst prisfølsomt og ser tillige
moms som en betydelig konkurrencefaktor.

2. I næste fase er 1.491 englændere interviewet. De repræsenterer den del af befolknin-
gen, som regelmæssigt holder ferie. Også her er svaret entydigt. Turister anser prisen
som en væsentlig faktor ved valg af feriedestination. Overfor et spørgsmål om betyd-
ningen af en reduktion i prisen på ferierejser i England på 10%, svarer 33%, at det vil
være en væsentlig tilskyndelse til at holde ferie hjemme og 36% svarer, at det ville få
dem til at overveje det. Samtidig er 67 hollændere og 65 amerikanere stillet de samme
spørgsmål. Her svarer 70%, at en prisreduktion på 10% vil gøre dem mere tilbøjelige
til at besøge England.

3. Case-studies fra bl.a. Frankrig, Sverige, Holland, Spanien og Irland peger i samme
retning: En nedsættelse af momsen er så gavnlig for landets turisme, at det mere end
opvejer det umiddelbare provenutab. Således voksede antallet af turister i Irland fra 1,9
mio. i 1986 til 3,1 mio. i 1990. Valutaindtægterne fra turisme steg med 50% i perio-
den. Denne vækst var dobbelt så stor som i England, som tilbyder et meget lignende

                                                       
211 Wanhill, Stephen, 1995.
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turistprodukt. Den nedsatte turistmoms udpeges som den enkeltfaktor, der har haft
størst betydning.

4. Sluttelig er der gennemført modelberegninger af konsekvenserne ved at nedsætte tu-
ristmomsen i England. For at gennemføre regnestykket, er der gjort en række forud-
sætninger om bl.a. prisfølsomhed. Resultaterne er tankevækkende og svarer nøje til de
empiriske studier, der er gennemført i faserne 1 til 3: Udgangspunktet er en situation
med uændret moms (17,5%), der sættes i forhold til to alternativer - en moms på 8%
på alle turistgoder eller en nedsat moms til 8% alene på overnatning. Begge alternati-
ver viser en betydelig øget turismeomsætning, stor vækst i beskæftigelsen og - hvad der
måske er mest bemærkelsesværdigt - en forøget indtjening til staten efter 4 år, hvis
momsen kun nedsættes på overnatning.

Overvejelser af denne art har fået en række lande til at nedsætte turistmomsen i de seneste
år, som vist i figur 78. Momsen er nedsat for at skabe beskæftigelse, for at forbedre beta-
lingsbalancen og det er sket i et begrundet håb om, at multiplikatorvirkningen også vil
bevirke, at staten ikke taber penge på momsnedsættelsen.

Figur 78. Momssatser i EU-lande

Land Standard Overnatning Forskel
--------------------     procent     -------------------

Østrig 20 10 10
Belgien 20,5 6 14,5
Danmark 25 25 0
Finland 22 6 18
Frankrig 18,6 5,5 13,1
Tyskland 15 15 0
Grækenland 18 8 10
Irland 21 12,5 8,5
Italien 19 9 10
Luxembourg 15 3 12
Holland 17,5 6 11,5
Portugal 16 5 11
Spanien 15 15 0
Sverige 25 12 13
England 17,5 17,5 0
Kilde: Wanhill, Stephen, 1995.

Danmark er også omtalt i analysen. Danmark udmærker sig ved ubestridt at have den
højeste momssats og ved ikke at have en særlig lav sats for turisme. Dertil kommer, at
Danmark er det eneste land, hvor turismeudgifter i forbindelse med erhverv ikke fuldt ud
kan fratrækkes (moms på restaurationsbesøg og på hotelovernatninger betragtes i næsten
alle lande som indgående moms og kan derfor trækkes fra, når folk overnatter eller spiser
ude som led i erhverv212). Norge - der ikke er medlem af EU - er ikke nævnt. Også her er
hotelmomsen lavere end på vareforbrug, og det er ganske velovervejet, idet en analyse

                                                       
212 Dertil kommer, at i midten af 1996 ser det ud til, at turisterhvervet ikke som andre erhverv, kan fratrække en ny

grøn afgift på opvarmning, idet varme ikke godkendes som en procesomkostning.
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viser, at en højere hotelmoms gennem turismens prisfølsomhed vil reducere turismen så
kraftigt, at de økonomiske ulemper overstiger fordelene.213

9.4.7. Indirekte virkemidler
Turismepolitik er også erhvervspolitik. Det viser sig i Danmark ved, at området er placeret
i Erhvervsministeriet. I erhvervspolitikken er det især incitamenter, der bruges som red-
skaber. Ved at støtte og rådgive tilskyndes turismens aktører til at samarbejde om produkt-
udvikling, markedsudvikling og markedsføring.214 Der er tale om en blød lovgivning, dvs.
stort set uden tvang. Hensigten er at yde bidrag til lokale initiativer, som støtter den over-
ordnede politik.

Uddannelse og forskning benyttes også i de fleste lande som et nødvendigt middel til at
hæve kvaliteten i turismen og til at forbedre markedsføringen. Turismeud-dannelser spre-
der sig over et bredt spektrum af korte og lange uddannelser. Nogle har meget lidt med
turisme at gøre og enkelte er direkte rettet mod turismen. Faglige uddannelser som kok og
tjener betragtes således normalt ikke som en turismeuddannelse. Målt efter uddannelsens
længde kan de egentlige turismeuddannelser opdeles  i følgende grupper:

1. Helt korte uddannelser som guider og rejseførere.
2. Korte videregående uddannelser. Med oprettelsen af Danske Turistakademi tilbydes

der nu en 2½ årig turismeuddannelse (akademiøkonom) på Bornholms Erhvervsskole
og Handelsskolen i Randers.

3. HA eksamen i turisme tilbydes af flere handelshøjskoler.
4. En egentlig kandidateksamen i turisme findes derimod ikke. Ved flere universiteter og

ved Handelshøjskolen i København kan der tages fag i turisme og studenter kan gen-
nem specialer vælge turisme som kernefag. Danske studenter, som ønsker en videregå-
ende uddannelse i turisme på kandidatniveau, må søge til udlandet. Her er uddannel-
sestilbuddene til gengæld gode. I de fleste lande er der universiteter med fakulteter for
turisme. Fagene er turisme, transport, catering og hotelmanagement.

Sigtet med turismeuddannelser på alle niveauer er at øge kvaliteten, at give de professio-
nelle i systemet faglig kompetence, hvor professionelle groft kan inddeles i tre grupper:

1. Frontpersonalet, dvs. de personer, som direkte betjener turisterne. Her er forståelse for
service en alt afgørende faktor for turistens oplevelse. Uddannelser sigter således på at
give personalet en grundig faglig viden kombineret med en indgående fornemmelse for
service.

2. Administrations- og driftspersonale. Denne gruppe bør have samme stærke fornem-
melse for service som afgørende konkurrencefaktor. Derudover skal denne gruppe have
et bredt kendskab til turisme, til rejsemotiver og til markedsføring.

                                                       
213 Jean-Hansen, Viggo, 1994.
214 Ministeriet for Kommunikation og Turisme, 1994b.
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3. Den tredje gruppe er turismeplanlæggere. En god turismeplanlægger har som basis et
grundigt kendskab til økonomi, planlægning og lovgivning. Derudover bør han have et
indgående kendskab til turismens aktører, virksomheder, markeder samt til feasibility
studier og konsekvensanalyser.

Når turismeuddannelser på højt niveau har fået så fremtrædende en rolle i de fleste lande,
skyldes det ikke mindst, at faget er populært. Den vigtigste årsag er formodentlig dog den,
at turisme er et stort og voksende erhverv. Derfor er det nødvendigt at uddanne personer
til at bestride de job, der er nævnt som gruppe tre. Også ved ansættelse i f.eks. hoteladmi-
nistration lægges der i stigende grad vægt på kendskab til branchens specielle forhold (jf.
kapitel 5).

9.5. Aktører

9.5.1. Synlige aktører
Turismen påvirker hele samfundets økonomiske kredsløb og turismens aktiviteter mærkes
overalt - nogle steder meget, andre steder lidt - i højsæsonen meget og udenfor sæsonen
næsten ikke. Ved at være et fænomen i hverdagen og ved at skabe økonomisk aktivitet, er
alle i et eller andet omfang aktører i turismen. Heraf er nogle dog mere synlige end andre.
Mest synlige er de myndigheder, organisationer og virksomheder, som direkte har med
turisme at gøre. De rækker fra globale internationale organisationer til iskiosken på Vejers
Strand.

Der findes flere internationale turistorganisationer. De fleste har tilknytning til World
Tourist Organization (WTO). WTO’s formål er at fremme turisme som redskab til at ska-
be økonomisk vækst, international forståelse, velstand og forståelse for menneskerettighe-
der.215 WTO skal i særlig grad fremme turismen i udviklingslandne. Dette sker i nært
samarbejde med beslægtede organer i FN. WTO er derved især et rådgivende organ. På
europæisk plan er Den Europæiske Union ved at få en stadig større rolle i turismepolitik-
ken. Hvor stor indflydelse unionen vil få, er dog stadig uvist (jf. nedenfor).

                                                       
215 World Tourism Organization.
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Figur 79. Myndigheder og organisationer i Dansk Turisme

Erhvervsministeriet. Ressortministerium for turisme. Yder gennem Danmarks Turistråd og Turismens
Udviklingscenter støtte til produktudvikling og markedsudvikling. Ministeriet har ved årsskiftet 1995/96
flyttet de fleste analyseopgaver til Danmarks Turistråd.

Danmarks Turistråd er en erhvervsdrivende fond, som hvert år tilføres økonomiske midler fra staten via
finansloven. Der ydes endvidere tilskud fra erhvervene. Formålet er at udvikle turisme til gavn for det danske
rige og dets erhverv. Den vigtigste opgave har hidtil været at markedsføre Danmark som turistmål i samar-
bejde med de danske turisterhverv. Fremover vil der blive lagt mere vægt på at opdyrke nye markeder og
gradvist overlade markedsføringen på de etablerede markeder til erhvervet. Efter omorganiseringen af Er-
hvervsministeriets turismekontor forventes det, at Danmarks Turistråd i samarbejde med Turismens Udvik-
lingscenter tillige vil koordinere og gennemføre andre former for analyser af relevans for dansk turisme.

Turismens Udviklingscenter (TUC) er etableret i 1996 og har til opgave at hæve kompetenceniveauet i
danske turistvirksomheder ved virksomhedsrådgivning, lederudvikling, uddannelseskoordinering og ved
forskning, dokumentation og information. TUC finansieres af staten og erhvervene i fællesskab, men således
at erhvervene med tiden skal overtage den fulde finansiering.

Regionale Udviklingsselskaber. Der planlægges oprettet en række regionale udviklingsselskaber, som har
til opgave at udvikle det lokale turistprodukt og markedsføre destinationen. Under forudsætning af en betyde-
lig lokal finansiering yder staten de første år støtte til analyser og udviklingsarbejde, men ikke til markedsfø-
ring.

Turistforeninger og -kontorer er på det helt lokale plan stedet, hvor turister søger information. De er typisk
finansieret  af kommuner, amt og lokale turistvirksomheder. De kan desuden have indtægter ved booking og
sommerhusudlejning.

Turismens Fællesråd er et brancheråd for danske turisterhverv og finansieres udelukkende af medlemskon-
tingenter. Fællesrådets formål er at samle de interesser, der arbejder på at fremme turismen i Danmark. Tu-
rismens Fællesråd høres normalt i forbindelse med alle væsentlige statslige initiativer på turismeområdet.
Medlemmerne inddeles i 8 kategorier: agentvirksomhed, attraktioner, handel, hoteller og restauranter, offent-
lig transport, overnatning, privat transport og turistorganisationer.

Arbejdsmarkedets Feriefond er det danske ferielivs store sponsor. Fonden har traditionelt givet støtte til
opførslen af nye ferieboliger bl.a. til Dansk Folkeferie. Men nu er kursen lagt om, idet der satses på at skabe
nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder for lønmodtagere så som attraktioner, der giver personlig udvikling
og som er for hele familien. Fonden har et årligt budget på 150 til 200 mio. kr., som kommer fra ikke udbe-
talte feriepenge og fra renter af fondens formue.216

Amtskommuner og kommuner har ikke turisme som lovpligtig opgave. Alle amtskommuner og de fleste
kommuner støtter imidlertid den lokale turisme ved at yde tilskud til turistkontorer og medfinansiere analyser
og kampagner. Da amterne og kommunerne er samfundets destinationsejere, er turisme et vigtigt element i
amternes regionplaner og kommunernes kommune- og lokalplaner.

De officielle aktører i dansk turisme er myndigheder og organisationer af forskellig art,
som angivet i figur 79. Dertil kommer de mange virksomheder med væsentlig interesse i
turismen. Disse virksomheder er normalt gennem brancheorganisationer tilknyttet Turis-
mens Fællesråd. De agerer imidlertid også selvstændigt. Dels er der store enkeltvirksom-
heder - trafikselskaber, sommerhusudlejere og hoteller - som markedsfører sig selv og
dermed Danmark i ud- og indland, dels er det almindeligt, at grupper af virksomheder
lokalt eller i landsdækkende kæder har selvstændig markedsføring. Endelig er der en

                                                       
216 Med finansloven for 1997 ser det dog ud som om Feriefondens budget beskæres væsentligt.
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meget stor gruppe små virksomheder, der ikke er medlemmer af en brancheorganisation
og som har et helt lokalt virke.

De mest synlige aktører i turismen er imidlertid turisterne selv. De påvirker turismepoli-
tikken gennem deres adfærd på destinationen. Ved at registre deres forbrug, iagttage deres
færden og besøg i butikker, museer og andre attraktioner samt ved at spørge dem om ople-
velser og planer, leverer de selv grundlaget for den fremtidige turismepolitik.

9.5.2. Indflydelse
De synlige aktører har forskellige roller og dermed forskellig kompetence. I figur 80, er
aktørernes hovedrolle beskrevet. Dette skal dog ikke tages alt for håndgribeligt. Arbejds-
markedets Feriefond har således alene til formål at yde støtte. Det giver imidlertid fonden
ret til at sige både ja og nej, og dermed har den afgørende indflydelse i konkrete afgørel-
ser. Tilsvarende er Turismens Fællesråd et rådgivende organ. Men organisationens med-
lemmer er magtfulde organisationer og virksomheder. Derfor tages der ingen større tu-
ristpolitiske beslutninger uden, at Fællesrådet er taget med på råd.

Figur 80. Turistaktørernes rolle.

Aktør Rolle i turismepolitik
WTO (World Tourist Organization) Information og rådgivning
EU Direkte påvirkning
Regering Direkte påvirkning
Amtskommuner Direkte påvirkning
Kommuner Direkte påvirkning
Turistorganisationer Udførende
Dansk Feriefond Økonomisk tilskud
Virksomheder Udførende

9.5.3. Usynlige aktører
Der er også aktører i turismen, som er knap så synlige, men ikke derfor mindre magtfulde.
Det er for det første alle de myndigheder, som ikke er nævnt, og det vil først og fremmest
sige de andre ministerier, som alle åbent eller tilfældigt er med til at bestemme turismepo-
litikken. For det andet er der en række organisationer, som ikke er med blandt de officielle
aktører. Blandt disse kan nævnes landets to største foreninger Danmarks Naturfrednings-
forening, som netop af turistpolitiske årsager har meldt sig ud af Friluftsrådet, og Ældre
Sagen, der i høj grad interesserer sig for sine medlemmers feriemuligheder. For det tredje
er der alle de virksomheder, som er med i turismen uden at de kaldes turistvirksomheder.
Det gælder ikke mindst pengeinstitutterne, som er nødvendige medspillere ved finansie-
ring af turistfaciliteter. Endelig er der for det fjerde den del af lokalbefolkningen, som ikke
har indtægter ved turismen. Som beskrevet er denne gruppe en aktiv modspiller - alt efter
hvordan man ser på det - når turismen bliver for overvældende.
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9.6. Aktuel turismepolitik
Det der har størst interesse for dansk turisme er naturligvis den danske turismepolitik.
Men dernæst kan EU’s stigende interesse for turisme også få betydning. Dette afsnit be-
skriver EU’s, den danske regerings og ganske kort kommunernes turismepolitik. En sam-
menligning med andre lande kunne være interessant, men falder udenfor denne fremstil-
ling.217

9.6.1. EU
De kommende år vil vise, om og i hvilket omfang Den Europæiske Union vil beskæftige
sig med turisme. Med Mastrichtaftalen 1992 blev turisme for første gang anerkendt som et
politikområde for Den Europæiske Union og på EU’s regeringskonference i 1996/97 skal
det afgøres, om turisme skal have unionens særlige bevågenhed - evt. ved at indgå i trak-
taten. Som oplæg hertil har kommissionen udgivet en såkaldt Grønbog om turisme, som er
lagt ud til kommentarer hos regeringer, organisationer, turisterhverv og andre, som på en
eller anden måde vil blive berørt af en fælles turismepolitik.218

Der er stærke motiver for at rejse spørgsmålet om turisme i EU-sammenhæng: Med anslå-
et 9 mio. arbejdspladser udgør turismen 6% af den samlede beskæftigelse i fællesskabet.
Det er den største erhvervsaktivitet næst efter den offentlige sektor. Endvidere forventes
indtil år 2000 en årlig vækst i turismen på 3,7% om året på verdensplan. Turisme er her
målt ved antallet af ankomster. Med en vækst på 3,5% i 1992 lå Europa lavest blandt
verdensdelene. Et af målene er derfor at forøge Europas andel af den stigende turisme i
navnlig Nordamerika og Asien. Chefen for generaldirektorat XXIII udtrykker sine for-
ventninger således: År 2000 vil turisme blive fællesskabets førende sektor og bør blive et
instrument til at forstærke vores natur- og kulturarv.219

Nu skal nogle af tallene dog tages med et passende forbehold set i en samlet EU-
sammenhæng. Den største del af den europæiske turisme foregår mellem de europæiske
lande og er her domineret af strømmen af ferieturister fra nord til syd. Med en vis ret kan
det derfor påstås, at der især er tale om, at arbejdspladser flyttes fra Nord- til Sydeuropa.
Dette betyder, at turismens nettovirkning er betydelig mindre for Europa som helhed. Men
den er stadig af væsentlig betydning for de enkelte lande, hvad enten de leverer eller
modtager turister.

Der er også mere bløde motiver: Et af dem er at bruge turisme som instrument til udvik-
ling i perifere områder. De perifere områder i Europa er præget af faldende beskæftigelse
og folketal, fordi eksistensgrundlaget er landbrug, fiskeri, minedrift og andre erhverv i
tilbagegang. Men samtidig er disse områder, netop i kraft af deres beliggenhed med store

                                                       
217 En gennemgang af de europæiske landes turismepolitik findes i Pompl, W. and P. Lavery (eds), 1993.
218 Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, 1995.
219 Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, 1994.
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landskabelige værdier, og fordi de er tyndt befolkede, ofte attraktive som rejsemål. Et
andet og endnu blødere motiv er at anvende turismen som redskab til at fremme forståel-
sen for den europæiske identitet. I oplægget til grønbogen står der således: Turismen  er
dels et hovedinstrument for tilnærmelse af mennesker og kulturer, som turisterne er am-
bassadører og udtryk for, dels er den et afbalanceret middel til at bekræfte den europæi-
ske identitet gennem mødet mellem turisterne og de lokale befolkninger. Turismen både
påvirker og bliver påvirket af den sociale, økonomiske og kulturelle sammenhæng, hvor
den optræder.220  Gennem turismen vil man således søge at få os europæere til at føle os
som ét folk eller i det mindste som borgere i et større samfund, der trods variation har
mange ligheder som følge af en fælles kulturel arv.

At gøre turisme til et centralt emne for fællesskabet er dog ikke så ligetil:

• For det første ligger kompetencen i dag i de enkelte lande. Her er flere lande meget
betænkelige ved at afgive magt til unionen. Det rejses endog som spørgsmål, om tu-
rismepolitik overhovedet er en regeringsopgave. England har således den opfattelse, at
det er en sag, der helt kan overlades til erhvervslivet. Selv hvor der er velvilje, kan
mulighederne være begrænsende, fordi turisme i mange lande ikke er statsanliggende,
men en opgave for de regionale myndigheder. Og at tage opgaver fra regionale myn-
digheder er lige så svært som at stjæle bananer fra aber. Diskussionen kompliceres
yderligere af den evigt løbende diskussion om subsidiaritetsprincippet efter hvilket
unionen ikke bør tage sig af opgaver, der bedst løses på nationalt eller regionalt niveau.

• For det andet er turisme en uhåndterlig størrelse. Hvis fællesskabet vil formulere og
gennemføre en turismepolitik er den første forudsætning at afgrænse, hvad turismepo-
litik egentlig er. Turisme er et fænomen, hvor de økonomiske og erhvervsmæssige
virkninger er spredt over stort set alle sektorer som et spejl af turisternes aktiviteter.
Turisters indkøb omfatter, som andre forbrugeres, et bredt spektrum af varer og tjene-
ster, og det gør det umuligt at udpege én bestemt branche som turisterhvervet. Det be-
tyder, at det er svært at sætte ind på et bestemt afgrænset område, hvis unionen ønsker
at fremme turismen i bred forstand.

• For det tredje er det svært at se, hvem der skal føre opgaven ud i livet. Da turisme
breder sig over stort set alle politikområder, er der ikke ét navngivet medlem af kom-
missionen, der har rådighed over både redskaber og penge til at gennemføre en politik.
I dag er turisme én blandt mange opgaver for Generaldirektorat XXIII. Transport,
miljø, strukturfonde og andre helt væsentlige led i unionens turismepolitik ligger i an-
dre direktorater under andre kommissærer. Dertil kommer, at det nye stærke EU-
organ, Regionsudvalget, i givet fald også vil blande sig. Regionsudvalget er sammensat
af magtfulde politiske repræsentanter fra regioner, amter og kommuner, og det vil være

                                                       
220 Op.cit.
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mærkeligt om ikke dette udvalg vil forlange indflydelse, hvis unionen tager omfattende
turismepolitiske initiativer.

Uden egentlig turismepolitik har kommissionen imidlertid lige så stille gennemført en
stribe af foranstaltninger til gavn for turisme og en række nye er på vej.

Det gælder fællesskabets forbrugerpolitik: Den forbrugerbeskyttelse, der ligger i forbru-
geroplysning og produktgarantier gælder også turistprodukterne. Specielt for turister er det
f.eks. sikret, at ferierejsende ikke strander uden hjemrejsebillet og tag over hovedet, hvis
rejseselskabet går fallit. Det indre marked har også gjort tilværelsen lettere for turister:
Personkontrollen ved indre grænseovergange er minimal og en række lande har tilmed
afskaffet paskontrollen som led i Schengen-aftalen. Hvad turister, lufthavne og færger
måske finder knap så positivt, er afskaffelsen af de toldfri butikker i 1999. Fællesskabet
tilskynder også turistvirksomhederne til at udvikle bedre produkter og service, bl.a. ved
tilskud til uddannelse af den hær af ufaglærte, som arbejder i en af de uendeligt mange
bitte små turistvirksomheder. For et par år siden var der 4 mio. arbejdspladser i 1,3 mio.
hotel- og restaurationsvirksomheder.

Da transport ifølge sagens natur er et væsentligt element i en rejse, har fællesskabets
transportpolitik selvfølgelig betydning for turisme. Hovedmålet er her at fremme konkur-
rencen og begrænse vejtransporten. Flytransporten har hidtil været en beskyttet sektor på
grund af de statsejede luftfartsselskaber, nationale koncessioner og aftaler mellem luft-
fartsselskaberne. Liberaliseringen betyder friere prisfastsættelse og fri adgang til markeder
- hvilket med erfaringerne fra USA kan give turisterne håb om lavere priser. I fællesska-
bets transportpolitik indgår endvidere en forbedring af jernbanenettet (bl.a. strækninger
for højhastighedstog), sikring af tilstrækkelig lufthavnskapacitet og kontrol af luftrummet
(så der bliver plads til mere trafik i luften).

Turisme indgår også i EU’s regionalpolitik og får derigennem støtte fra strukturfondene
med udgangspunkt i tre målsætninger:  at forbedre tilbuddene til turister og øge turismens
geografiske spredning, at gøre turismen mindre sæsonbetonet og at udnytte naturværdier
og historiske, arkitektoniske og kulturelle seværdigheder (figur 81). Dertil kommer som et
vigtigt led i landbrugspolitikken at støtte landliggerturisme (bondegårdsferie). Den egen-
tlige kulturpolitiske indsats er så vidt ses beskeden. Den omfatter bidrag til restaurering af
seværdigheder og bygninger, som på enestående vis repræsenterer den europæiske kultur-
arv.221

For næsten alle disse initiativer gælder det, at hovedbegrundelsen ikke er turismepolitik.
Når der gives støtte til landliggerferie er formålet at give betrængte landmænd en sideind-
komst - ikke at gøre det billigere for turister at opleve bondeidyllen. Når transportsektoren
forbedres er det heller ikke turisterne, der først tænkes på. Her er miljø- og konkurren-

                                                       
221 Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, 1993.
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cehensyn dominerende. Hvis der kommer en fælles europæisk mønt, vil det lette tilværel-
sen betydeligt for turisterne, som ikke længere med besvær og omkostninger skal veksle i
hvert land og drage derfra med en ubrugelig håndfuld småpenge. Hvis den fælles mønt
indføres, er det imidlertid af helt andre grunde end at behage turisterne.

På denne baggrund er det nok tvivlsomt, om regeringskonferencen 1996/97 beslutter at
satse stærkt på at gøre turisme til et vigtigt politikområde for unionen. Da der på dagsor-
denen for regeringskonferencen som bekendt er andre og en del tungere spørgsmål, er det
også begrænset, hvor fremtrædende en rolle turismepolitik vil få ved den lejlighed. Resul-
tatet bliver formodentlig, at der kommer nogle få og ret beskedne initiativer, som er di-
rekte rettet mod turismen, som f.eks. en beskeden markedsføring af Europa som rejsemål,
et bedre statistik- og analysegrundlag samt en indsats for at fremme ungdomsturismen og
øge handicappedes muligheder for ferier i Europa. Dernæst vil turisme især blive brugt
som hoved- eller som nu, snarere biargument for en række andre initiativer.

Figur 81. Støtte til turisme efter mål 5b.

Emne Formål Modtager

Landboturisme Omstilling til landboturisme på land-
brugsbedrifter
Etablering af attraktioner
Kulturbevaring og naturpleje
Infrastruktur
Rådgivning og forprojekter

Fortrinsvis jordbrugere

Investeringsstøtte Turistfaciliteter Private turistvirksomheder

Rådgivning og udvikling Feasibility-studier
Markedsføring
Oprettelse af netværker mellem
virksomheder

Private, foreninger, offentlige
myndigheder

Infrastruktur Infrastruktur nødvendig for turisme-
udvikling
Cykelstier, lystbådehavne mv.

Offentlige myndigheder

Uddannelse Efter-, videreuddannelse og omskoling Fortrinsvis offentlige myndighe-
der

Kilde: Notat fra EU-information.
Anm.: De perifere områder i Europa er næsten alle omfattet af støtteordninger efter mål 5b eller lignende

programmer. 5b omfatter en stor del af Danmark. Figuren viser forskellige støttemuligheder til turisme
over 5b. Tilskuddet udgør 50% af udgiften.

9.6.2. Dansk turismepolitik
Dansk turismepolitik er under stadig udvikling - ikke mindst i disse år. En beskrivelse af
politikken vil derfor hurtigt forældes. Derfor er det også uden mening at give en dybere
analyse af situationen netop nu. Der peges alene på nogle hovedtræk.
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Der er i de seneste år frembragt et omfattende analysegrundlag for turistpolitiske beslut-
ninger. Det er for det første sket med rapporten Fælles Fodslaw.222 Dernæst har Erhvervs-
fremme Styrelsen i 1993 udarbejdet en grundig analyse af Turisme/ Fritid223 og har i er-
hvervsredegørelserne fra 1994 og 1995 taget turismen op til særlig vurdering. Med dette
udgangspunkt udgav Turismeministeriet i 1994 et egentligt oplæg til en turismepolitik i
form af den turistpolitiske redegørelse.224 Efter turismens overførsel til Erhvervsministeri-
et, er der på ny igangsat en omfattende analyse af turismen, der vil resultere i en eller flere
betænkninger i 1997.

Analyserne peger på både stærke og svage sider i dansk turisme. Blandt styrkerne frem-
hæves især de uberørte kyster, landskaberne, det rene miljø og et velfungerende trygt
samfund med borgere, som taler fremmedsprog. Til gengæld er der også svagheder, som
det vil være en væsentligt politisk opgave at overvinde:

• De mange små virksomheder i turisterhvervet har svært ved at skabe et bæredygtigt og
slagkraftigt samarbejde.

• En meget kort sæson.
• Kun få naturlige og menneskeskabte attraktioner, som er så unikke, at de trækker folk

til.
• Overkapacitet af hotelværelser.
• Eksplosionen i sommerhusudlejningen gør en fortsat ekspansion umulig i flere områ-

der. Der er tilmed visse steder problemer, som tyder på, at kapacitetsgrænsen er passe-
ret.

• Dele af turisterhvervet oplever finansieringsproblemer.

Det er regeringens målsætning, at turismen i perioden frem til år 2000 skal skabe 17.000
nye arbejdspladser, hvilket svarer til en vækst lidt højere end i den øvrige verden. Helst vil
man nå dette mål ved at tiltrække købedygtige turister, som besøger landet udenfor højsæ-
sonen - altså japanere i november. At nå sådanne mål kræver en usædvanlig heldig hånd i
turismepolitikken.

I Fælles Fodslaw peges der i den forbindelse på den nemme og den svære strategi. Den
nemme strategi er at pleje og udvikle den nuværende højsæsonturisme bl.a. ved at få den
til at brede sig til Østjylland og Lolland-Falster, hvor det er muligt at udvikle nye tu-
ristområder. Den svære strategi er at udvikle turisme i skuldermånederne og helst hele
året. I Turistpolitisk Redegørelse er sat nogle vækstmål, som følger både den nemme og
den svære strategi med en vækst på 32% i hotelsektoren og 36% i feriehussektoren.

                                                       
222 Danmarks Turistråd m.fl., 1992.
223 Erhvervsfremme Styrelsen, 1993.
224 Ministeriet for Kommunikation og Turisme, 1994.
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Til gennemførelsen af denne vanskelige opgave er de vigtigste midler:

1. Strukturudvikling. Der satses her på at få opbygget regionale selskaber, hvor alle aktø-
rer med tilknytning til turismen er repræsenteret. Hensigten er at lokke til samarbejde
ved at argumentere for de åbenbare fordele og dertil yde økonomisk støtte. En vigtig
opgave for de regionale selskaber er produktudvikling bl.a. i form af faciliteter til for-
skellige former for tematurisme. Samtidig støttes også landsdækkende netværker. Et
særligt emne er byturismen, hvor mulighederne for helårsturisme er størst. Især skulle
København have muligheder for at tiltrække ferieturister på korttidsferier og forret-
ningsturister til messer og konferencer. Men København står svagt i konkurrencen med
andre storbyer. Prisniveauet er for højt og byen har for få attraktioner, intet stort mu-
sikhus, ingen stor indendørs arena og for beskedne kongresfaciliteter. Mod disse odds
er det organisationen Wonderful Copenhagens mål at styrke København til fremme af
erhvervs- og ferieturisme.225

2. Markedsudvikling. Gennem Danmarks Turistråd vil staten gå foran med at afdække
nye markeder. Det drejer sig om nye lande og nye målgrupper i de lande, hvor Dan-
mark allerede er markedsaktiv. Der satses endvidere på at udvikle og tiltrække større
begivenheder til Danmark.

3. Kompetenceudvikling. Med Turismens Udviklingscenter som basis forbedres uddan-
nelse, konsulenttjeneste og analysefunktionen.

Disse initiativer viser at turismepolitikken stadig er i støbeskeen. Umiddelbart virker det
højst usikkert om de høje mål kan nås - og om det er turismepolitikken, der vil være årsag
til, at målene måske nås.

Turistpolitisk Redegørelse bærer naturligt også præg af dets oprindelse i Ministeriet for
Turisme - nu Erhvervsministeriet. Der fokuseres på de midler, som er til rådighed her og
det vil især sige erhvervsfremme. Den fysiske planlægning er nævnt, men initiativet over-
lades til kommuner og amter uden anvisning.

Den høje beskatning af turismen nævnes også og det konstateres, at der ikke er hjælp på
vej til turisterhvervene ved en lempelse ad denne vej. Det står hen i det uvisse, om afgørel-
sen er sket på basis af analyser eller er en reflektorisk skattepolitisk beslutning.

9.6.3. Kommuner og amtskommuner
Turisme er ikke blandt de opgaver en kommune eller et amt er nødt til at tage sig af. På
den anden side ville det være højst unaturligt, hvis ikke de lokale myndigheder tog denne
opgave op, fordi det er i lokalsamfundet turismen folder sig ud og den er dermed en del af
dette nære samfund. Dertil kommer, at de som planlægningsmyndigheder har en næsten
altafgørende indflydelse på turismens udviklingsmuligheder.

                                                       
225 Mandag Morgen, 1995.
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Et symptom på kommunernes stigende interesse i turismen er udgivelsen af et debatoplæg
i 1994, hvor der skitseres forskellige strategier for kommunal turismepolitik.226

Kommuners og amters interesse i turisme er både restriktiv og positiv. Restriktiv i den
forstand, at turisme ikke må udvikles mod lokale interesser, positiv ved at turisme skaber
indkomster, beskæftigelse og kan give økonomisk grundlag for infrastruktur, idrætsanlæg
mv. Som det vil fremgå af det følgende afsnit, er kommunernes interesse knyttet til dets
ansvar for lokalsamfundets ve og vel. For intet tyder på, at kommunerne tjener ved turis-
men. Snarere tværtimod. Det skønnes, at amterne støtter turismen med 40 mio. kr. om året
og kommunerne med 120 mio. kr. Det er svært at finde et hæderligt regnestykke, der
sandsynliggør, at de penge vender tilbage til kommunekassen.

9.7. Vindere og tabere

9.7.1. Ingen tabere
En god handel er karakteriseret ved, at begge parter er godt tilfredse. En turist køber rejse,
ophold og spenderer nogle penge under opholdet. I langt de fleste tilfælde er det til glæde
for både turisten og for dem, der sælger turistprodukterne. I den forstand kan der således
ikke tales om tabere og vindere ved turisme. Hovedspørgsmålet er den samfundsøkonomi-
ske virkning og her specielt turismens regionaløkonomiske virkninger - om turismen ska-
ber økonomisk vækst i nogle lande eller regioner og måske på bekostning af andre. Der-
næst har turismen også betydning for de offentlige kassers økonomi - tjener det offentlige
på turismen og hvis svaret er ja, hvem er det så indtægterne tilfalder.

Det er disse spørgsmål, som gennemgås i det følgende. Hvordan turismen berører enkel-
tindividers økonomi vil kun blive overfladisk berørt. Turismen og de enkelte virksomheder
vil slet ikke blive nævnt. Det er mere interessant at se på, hvad turismen betyder for et
områdes erhvervsstruktur og beskæftigelse.

9.7.2. Udlandsturisme - indkommende turisme
Indkommende turisme skaber indkomster og beskæftigelse. Udlandsturisme skaber ind-
komster i de lande, turisterne besøger. Da alternativet for disse normalt er at holde ferie i
eget land eller bruge pengene til forbrug hjemme, så er udlandsturisme ensbetydende med
tab af indkomster og beskæftigelse.

Der er ca. 3 mio. udlændinge, som besøger Danmark i løbet af et år og der er ca. 2,5 mio.
danskere, som rejser til udlandet.227 Den nærliggende konklusion er, at det går op med et
lille overskud til Danmark. Det er imidlertid en fejlslutning. For de to tal hænger ikke
sammen. En vækst i den indkommende turisme ledsages ikke af en stigende udlandsturis-
                                                       
226 Kommunernes Landsforening, 1994.
227 Materiale fra Danmarks Turistråd samt Danmarks Turistråd, 1993.
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me. Betragtes turisme som et instrument til at skabe beskæftigelse og fremmed valuta, så
er det lige så vigtigt, at lokke danskerne til at holde ferie i Danmark, som det er at tiltræk-
ke udenlandske turister.

9.7.3. Destinationen
Som nævnt gentagne gange skaber turismen indkomster og beskæftigelse på destinationen.
Men den lokale virkning af turisternes forbrug varierer meget fra sted til sted. Dette kan
belyses ved at se på den første omsætningsrunde i multiplikatoren (kapitel 7): Her er det
kun en del af turisternes forbrug, som er indkomstskabende i lokalsamfundet, nemlig den
del af turisternes forbrug, som direkte bliver til indtægter og den del, som via lokalt ind-
køb af varer og tjenesteydelser skaber indkomster. Den del af turisternes forbrug, som går
til import fra andre lande eller regioner, har ingen lokal indkomstvirkning. Det samme
gælder den del, som er afgifter til staten (moms og afgifter). Vinderen er det land, turi-
sterne besøger.

Import og afgifter er lækager i turismens indkomstskabelse (jf. kapitel 7). Jo mindre en
destination er og jo mindre den er udbygget, des større er den lækage, som følger af im-
port. For destinationer i udviklingslande kan den være meget stor. På Maurititus er det
således beregnet, at 90% af turisternes forbrug er import.228 Det er derfor i disse områder
et væsentligt turistpolitisk mål at øge den lokale turistomsætning ved at begrænse læka-
gerne. Auliana Poon nævner som eksempel Caribien, som en destination, der fuldt ud
udnytter turisternes tilstedeværelse til øget lokal omsætning. En del af ferieoplevelsen er
indkøb. Derfor er det et mål at sikre et rigeligt vareudbud. En del er nok importeret, men
det samlede forbrug forøges. Som et yderligere løft til omsætning og beskæftigelse udnyt-
tes det forhold, at mange forretningsfolk ikke i hverdagen har tid til forskellige gøremål
som f.eks. rutinemæssigt tandlægeeftersyn. Det kan så tilbydes under ferien.

Det samme problem gælder naturligvis også for små destinationer i vestlige lande. Her
forstærkes problemet af, at afgifterne også spiller en betydelig rolle. I Danmark med en
moms på 25% på alt forbrug og dertil forskellige punktafgifter, er den lokale multiplika-
toreffekt meget beskeden.

                                                       
228 Urry, John, 1990.
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Figur 82. Hvem tjener på turismen

Kilde: Poon, Auliana, 1993.

Et andet spørgsmål er, om indkomsterne tilfalder enkeltpersoner eller grupper i lokal-
samfundet. Naturligvis flyder en væsentlig del af omsætningen gennem turistvirksomhe-
derne og lokale butikker. Det er imidlertid i høj grad konkurrenceerhverv, hvor det er let
at etablere sig og dertil virksomheder, hvor ansatte og indehavere har beskedne indkom-
ster. Det er altså få, som bliver egentlig rige, og en velhavende kaste opstår heller ikke. I
udviklingslande kan turismen dog have den uheldige virkning, at turistvirksomheder til-
byder bedre lønninger i sæsonen end områdets naturlige erhverv, som typisk er landbrug.
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Denne konkurrence om arbejdskraften kan dels betyde at landbruget forsømmes - hvad der
måske er acceptabelt, når områdets samlede indkomster derved vokser - dels at der opstår
spændinger i lokalsamfundet. Problemet er således ikke så meget et spørgsmål om ind-
komstfordeling. Det skal snarere betragtes som en af  turismens  socioøkonomiske konse-
kvenser.

9.7.4. Den regionale balance
Et centralt politisk mål er at bruge turisme som instrument til udvikling i perifere områ-
der. Dette emne er analyseret af Thomas Rafn229 i en undersøgelse af turismens økonomi-
ske virkning i de enkelte danske amter, der er omtalt i kapitel 7.

Rapporten viser klart, at turismen har således en stærk udlignende effekt ved at skabe
beskæftigelse i udkantsområder. Målt i kroner er det 1,8 mia. der i 1994 omfordeles via
turisme. Det er et beløb, der nærmer sig de beløb, som omfordeles gennem de kommunale
udligningsordninger - og strømmen går samme vej: fra hovedstaden til udkantsområderne.

9.7.5. Offentlige kasser
Det offentlige har både udgifter og indtægter ved turisme. Men indtægter og udgifter er
ikke ligeligt fordelt.

Det er kommune og amt, der har ansvaret for turisternes omgivelser. De har udgifter til
turisme i form af direkte tilskud, omkostninger i forbindelse med naturpleje, vedligehol-
delse af veje og stier, til planlægning og byggeadministration mv. Lokalsamfundet bærer
også de negative eksternaliteter. De direkte indtægter er derimod beskedne. Det drejer
stort set kun om grundskatter for sommerhuse, hoteller og andre turistfaciliteter. Dertil
kan komme nogle mindre beløb som entréindtægter i kommunalt støttede museer. Enkelte
steder kan turisme endvidere give stordriftsfordele ved affaldshåndtering, vandforsyning
og spildevandsrensning og dermed gøre det billigere for andre forbrugere. I mindst lige så
mange tilfælde er resultatet dog det modsatte - at der er særlige omkostninger i forbindelse
med spidsbelastninger, og dem skal kommunen afholde.

De lokale myndigheder kan derimod have indirekte indtægter, der afledes af de indtægter
turismen skaber. Øgede indkomster i lokalsamfundet giver et øget beskatningsgrundlag og
der kan spares sociale indkomstoverførsler. Denne effekt kan være stor i et svagt udviklet
samfund med ringe mobilitet og hvor alle sociale ydelser finansieres lokalt (se figur 57 i
kapitel 7). Men i et land som Danmark er det tvivlsomt, om effekten er særlig stor. Det
forudsætter en stigning i skattegrundlaget. Derfor skal det være fastboende, som får for-
højet indtægt. Dette modereres af, at en del af de beskæftigede kommer udefra i sæsonen
og dermed slet ikke betaler kommune- og amtsskat i området. Endvidere har mange af de
beskæftigede lønninger, der ikke er meget højere end arbejdsløshedsdagpenge. Yderligere

                                                       
229 Rafn, Thomas, 1996.
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bevirker de kommunale udligningsordninger, at størsteparten af det forbedrede skatte-
grundlag modregnes. Dertil kommer, at alternativet til beskæftigelse i turistregionen, for
nogle vil være at emigrere til andre regioner. Endelig er det også beskedent, hvad kom-
munerne kan spare i sociale overførsler. Det drejer sig om sparet bistandshjælp til nogle få
- og over 50% af disse udgifter betales af staten eller refunderes over udligningsordninger-
ne.

Gøres regnskabet op, har kommuner og amter nok flere udgifter end indtægter ved turis-
me. Når de alligevel fører en aktiv turismepolitik skyldes det alene hensynet til områdets
velfærd og udvikling.

Anderledes forholder det sig med staten. Den har også udgifter til direkte støtte, til admi-
nistration og få andre formål. Men i kraft af den høje moms og punktafgifterne har staten
betydelige indtægter fra turismen. Det skønnes således, at 21% af turist-omsætningen
havner i statskassen gennem moms og indirekte afgifter.230 Det er et beløb på mindst 8
mia. kr. I det samlede regnestykke er der således ingen tvivl om, hvem den store vinder er.

9.8. Diskussion

9.8.1. At tage turismen alvorligt
Denne afslutning har ikke det ambitiøse mål at levere skråsikre opskrifter på turismepoli-
tik. Hensigten er mere beskedent at pege på nogle initiativer, der synes nødvendige for en
hensigtsmæssig politik. Forslagene har heller ikke universel med gyldighed i alle lande og
kulturer. Der fokuseres på turismepolitikkens generelle vilkår, men anbefalingerne har et
tydeligt sigte mod nordeuropæiske eller snarere rent danske forhold.

Den første forudsætning for en heldig turismepolitik er at tage turismen mere alvorligt,
end det sker nu. Det er der mange gode grunde til: Den økonomiske og beskæftigelses-
mæssige effekt er betydelig. Hvordan man end vender og drejer definitioner og afgræns-
ninger, kan turismens økonomiske, erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige betydning
ikke bortforklares. Turismen - forstået som rejser og turisme - er tillige blandt de absolut
hurtigst voksende erhverv. Ifølge WTO er turisme, telekommunikation og informati-
onsteknologi de største væksterhverv.231 Det må nødvendigvis gøre den spændende i er-
hvervspolitisk sammenhæng. Turisme er også andet end erhverv. Turismens aktiviteter
præger omgivelserne og borgernes anvendelse af fritid. En række ubehagelige erfaringer
demonstrerer, hvor galt det kan gå, når turismepolitikken er at lade stå til. Udover økono-
mi og miljø er der dertil en række andre formål, som turismen kan bruges til at opfylde.
Det gælder f.eks. turisme som redskab til vækst i ellers stagnerende udkantsområder.

                                                       
230 Jensen, Susanne og Christian Hansen, 1995.
231 Udtalelse på WTO’s konference 27. - 28. januar i Madrid.



203

9.8.2. Staten skal sidde for bordenden
En absolut forudsætning for positive resultater i turismepolitikken er, at staten spiller en
aktiv rolle. Med turismens store samfundsmæssig betydning er emnet selvfølgelig et sam-
fundsanliggende. Selv mindre påvirkninger af den ind- og udgående turisme har tydelige
effekter på betalingsbalance, beskæftigelse og på statens indtægter. Derfor har staten en
indlysende interesse i, at der føres en hensigtsmæssig turismepolitik og derfor skal staten
sidde for bordenden, når politikken formuleres.

Dertil kommer, at staten råder over redskaberne. Da næsten al lovgivning har en eller
anden indflydelse på turismen, vil regeringen uundgåeligt føre turismepolitik. I stedet for
blot at ramme i flæng - eller handle defensivt når omstændighederne tvinger - forekommer
det indlysende at fokusere direkte på turismen som politikområde. Det må foregå på højt
niveau, når redskaberne er spredt ud over en række ministerier. Et ministerium står for
den erhvervsrettede turismepolitik og påtager sig dermed et koordinationsansvar i forhold
til erhvervet. Et andet har ansvar for plan- og miljølovgivning, mens atter andre pålægger
og fritager erhverv for skatter og afgifter. Det betyder, at turisme er et regeringsanliggen-
de, når de forskellige hensyn skal indpasses i en samlet politik.

Med dette udgangspunkt er den turistpolitiske opgave efter lærebogen at formulere mål,
udvælge de anvendelige redskaber og opbygge en slagkraftig organisation, der kan gen-
nemføre den ønskede politik. Men så let er det ikke. Det er svært at forbinde mål og mid-
ler, når midlerne er skabt til andre formål, spredt på mange hænder og kun bruges tilfæl-
digt eller sporadisk i direkte sammenhæng med turisme. En handlekraftig organisation er
heller ikke let at opbygge, hvis den skal inddrage hele den brogede skare af aktører, hvoraf
de fleste har opgaver ved siden af turismen. En turismepolitik kan kun få et heldigt udfald,
hvis staten selv engagerer sig og som drivkraft inddrager alle parter i samarbejdet.

9.8.3. Den lokale organisation
Staten råder imidlertid kun over en del af redskaberne - først og fremmest lovgivning og
penge. Staten evner heller ikke at engagere sig lokalt og den dur ikke til at fjerndirigere
lokal udvikling. De konkrete initiativer må tages lokalt

I lande med udviklet decentral struktur er det regionale og lokale myndigheder, som råder
over de operationelle instrumenter til lokal udvikling. Den lokale turismeudvikling styres
derfor lokalt. Dette er tilfældet i de fleste vesteuropæiske lande. Her lægger staten ram-
merne gennem lovgivning, og der ydes eventuelt tilskud til udvalgte aktiviteter. Hvad der
konkret skal ske på den enkelte destination løses bedst i et samarbejde mellem de lokale
aktører. Derved bliver en anden vigtig organisatorisk opgave at skabe en organisation på
stedet, der kan stå for produktudvikling og markedsføring. Også her har staten en betyde-
lig indflydelse ved at lade tilskud være betinget af en effektiv organisation og ved at øre-
mærke dem - til f.eks. produktudvikling, som det nu praktiseres i Danmark.
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De lokale myndigheder, dvs. kommuner og amter, er destinationsejerne. Navnlig kommu-
nerne. De har ansvaret for lokalsamfundets velfærd. De råder også som planmyndigheder
over effektive instrumenter til turismeudvikling. De er vant til at samarbejde med det lo-
kale erhvervsliv. Derfor bør de lokale myndigheder have en central placering i den lokale
turismeorganisation. De skal ikke bare være tilskuere, som det nu er tilfældet mange ste-
der. For heller ikke på det lokale plan kan turismeudvikling fuldstændig overlades til turi-
sterhvervet. Erhvervet ejer faciliteterne og bidrager til den lokale markedsføring, men det
er det offentlige, der betaler for offentlig service, og det er lokalsamfundet som helhed, der
betaler for fejltagelser. Overladt til erhvervet er der med erfaringens mange eksempler
risiko for at udviklingen bliver uønsket og måske ligefrem selvdestruktiv. Da turisterhver-
vets og lokalsamfundets interesser ikke altid er sammenfaldende, er det nødvendigt, at de
lokale myndigheder er aktivt med. De har par excellence til opgave at varetage alle lokal-
samfundets interesser og de har de fornødne redskaber.

9.8.4. Opgaverne
Byrde- og opgavefordeling
Den naturlige og i princippet ideelle anbefaling er, at der fra oven laves en national strate-
gi for turisme, og på det grundlag planlægger de lokale organisationer udviklingen for de
enkelte destinationer bestående af markedsanalyser, markedssegmentering, fysisk plan-
lægning, feasibility studier mv. Et eftersyn i virkelighedens verden vil vise, at disse planer
og analyser stort set ikke findes. Processen kræver tid, penge og fordrer et team af kvalifi-
cerede planlæggere. Alle disse dele er mangelvarer. Det er formodentlig også tvivlsomt,
om man lokalt indser nytten af dybtgående analyser, ligesom der også på lokalt plan træf-
fes beslutninger af betydning for turismen ud fra helt andre motiver og derfor med et andet
beslutningsgrundlag.

Når turismepolitik skal tages alvorligt, er den første indsats således at opbygge en organi-
sation, der er i stand til at løfte opgaven. Vertikalt skal opgavene deles hensigtsmæssigt
mellem stat, amt, kommune og private aktører. Tilsvarende skal der horisontalt både på
regeringsniveau og på lokalt plan opbygges operationelle samarbejdsformer. I sammen-
hæng hermed kommer fordelingen af byrderne. Den ulige fordeling af turismens indtægter
er et stærkt argument for at opgaver og byrder ikke behøver at følges. Det er oplagt, at
staten finansierer dele af den lokale turismeudvikling.

Med den hærskare af aktører, som deltager i processen, er det næppe ideer og konkrete
forslag, det vil skorte på. En del af processen er derfor at sortere luftige og urealistiske
forslag fra og koncentrere indsatsen om de bæredygtige. Hvis denne prioritering ikke skal
opstå af fornemmelser og ved kig i krystalkugler, er det nødvendigt at skabe kendskab til
turismens væsen. Da væsentlige dele af beslutningsgrundlaget ikke kan slås op i let til-
gængelige håndbøger, er en af de første opgaver at fremskaffe den fornødne viden. Det er
en møjsommelig proces, men nødvendig for en hensigtsmæssig politik. Opgaven er såle-
des at gennemanalysere turismen - hvem er turisterne, hvad er deres adfærd, hvor meget
ødelægger de, hvad bruger de af penge til forskellige formål og hvordan kan turisme styres
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og markedsføres. Det er en række besværlige spørgsmål, der skal besvares, før grundlaget
er i orden - og helt i orden er det næppe i nogen lande, men mange kan fremvise triste
resultater forårsaget af utilstrækkelig viden om området.232 Også her må staten gå forrest.
Helt oplagt er det for landsdækkende analyser. Men også på det lokale plan må staten
hjælpe til eller tilskynde til seriøse analyser - for som nævnt kan både viljen og evnen være
sparsom på den enkelte destination.

9.8.5. Kultur og omgivelser
Den fysiske planlægning og miljølovgivningen har til formål at give den nuværende og
fremtidige befolkning behagelige og sunde omgivelser. Det sætter turister også pris på og
dermed er disse midler til lige gavn for fastboende og tilrejsende. Uden egentligt turistpo-
litisk sigte virker miljøpolitikken således - med enkelte nuancer - positivt for turismen.
Den vigtigste indsats er her at fastholde sigtet og skærpe regler, der ikke virker godt nok.

Mere problematisk er sammenhængen mellem kulturpolitik og turismepolitik. Når der
bygges museer, musikhuse og kulturparker udvikles turistproduktet. Det gælder også, når
internationale begivenheder finder sted i Danmark, som f.eks. musikfestivaller og euro-
pamesterskaber og måske engang i fremtiden en olympiade. Det nævnes direkte, at Kø-
benhavn af hensyn til turismen savner et musikhus og en stor overdækket arena. Men dyre
beslutninger af denne art er ikke kun turismepolitik. Det er mere kultur- end turismepoli-
tik. Hvis det ønskes at give Danmark et kulturelt løft, er det først og fremmest af hensyn til
danskerne.

Dog ikke helt. For det første er museer og kulturelle institutioner i stigende grad afhængi-
ge af indtægter fra besøg. Det gælder i særdeleshed teaterforestillinger og idrætsbegiven-
heder. For det andet er der opstået en gråzone med attraktioner, som kun kan løbe rundt
takket være betydelige offentlige etableringstilskud, men hvor driften er afhængig af en-
trébetalinger. Det virker helt tilfældigt, hvilke attraktioner, der har fået støtte og hvilke
egne af landet, der er blevet begunstiget. De er typisk båret af lokale ildsjæle, der har
overtalt kommune og amt, EU’s strukturfonde og Feriefonden til at finansiere. Mon ikke
det var bedre at formulere en national strategi for attraktioner med angivelse af kultur-,
regional- og turistpolitiske mål med udgangspunkt i viden om befolkningens og turisternes
ønsker kombineret med realistiske konsekvensanalyser af økonomi og miljø.233

                                                       
232 I Danmark har Danmarks Turistråd i mange år gennemført markedsføringsorienterede analyser om turisters

demografi og forbrug. Først i de seneste år er der igangsat omfattende analyser af turismens økonomiske virk-
ninger og andre effekter af turisme. Det ser ud til, at Danmark om et par år når langt med hensyn til dokumen-
tation.

233 Tidspunktet herfor kan næppe være bedre end nu (ved indgangen til 1997). Hidtil har Feriefonden været den
store sponsor, men dens tilskud er baseret på konkrete ansøgninger. Dens beslutninger har, så vidt ses, ikke væ-
ret led i en samlet plan. Nu, hvor Feriefondens tilskud vil falde drastigt, er der en klar anledning til, at staten
overtager opgaven og byrden, og sker det, er det et naturligt krav, at der formuleres en national strategi for sub-
sidierede attraktioner. Kulturministeriet kunne passende samle denne opgave op.
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9.8.6. Erhvervspolitik
Kultur og omgivelser kan betragtes som den overordnede påvirkning af turistproduktet.
Opgaven er at skabe oplevelsesrige destinationer. På det konkrete plan handler påvirknin-
gen i høj grad om udrustningen med faciliteter - antal og kvalitet. Det er den erhvervspo-
litiske gren af turismepolitikken. På dette område er opgaven at opkvalificere erhvervet og
øge faciliteternes kvaliteter. Og heller ikke her kan virksomhederne klare opgaven selv.
Det er nødvendigt med en indsats fra det offentlige. Med baggrund i bogens gennemgang
kan nævnes 5 eksempler på indsatsområder:

1. Incitamenter. For at fremme turismen kan staten yde tilskud på forskellig vis. Det kan
kommuner og amter også, men da det er samfundet som sådan og staten i særdeleshed,
der tjener på turismen, bør det også være den, der finansierer subsidier. Det gør staten
til markedsføring. I Danmark gør den det også til lokal produktudvikling. Netop denne
politik forekommer at være en farbar vej, nemlig med øremærkede tilskud at tilskynde
til lokalt samarbejde om produktudvikling og til netværksopbygning mellem virksom-
heder.

 
 Investeringstilskud er man veget uden om. I modsætning til næsten alle andre lande

har det danske turisterhverv heller ingen skattemæssige fordele. Der er derimod flere
skatter, der rammer dette erhverv hårdere end andre erhverv. Samtidig svarer skatter
på turisme til eksportafgifter. Det er muligvis klog politik, men det er aldrig undersøgt.
Det må være et beskedent ønske, at konsekvenserne af forskellige tilskuds- og skatte-
løsninger i det mindste analyseres. I den løbende debat om turismens muligheder vir-
ker det som berøringsangst, når det ikke engang ønskes at undersøge forholdene.

 
2. Professionalisering. For at klare sig i branchen bliver det stadig mere nødvendigt, at

ejere og ledere af turistvirksomheder er i stand til at påtage sig ledelsesopgaver som
f.eks. at følge markedsudviklingen og på det grundlag tilpasse sit produkt til kundernes
ønsker. Også kravene til de ansatte vokser i takt med, at gæsterne forventer stadig stør-
re komfort i form af personlig service, god information og hurtige ekspeditioner, der
forudsætter elektronisk udstyr til booking, fakturering og catering. Der ligger her en
betydelig uddannelsesopgave omfattende store dele af turisterhvervet. Det samme gæl-
der for turismens offentlige og halvoffentlige aktører. Hvis turisme med succes skal
bruges som instrument til udvikling, må det forventes, at beslutningstagerne kan støtte
sig til professionelle med indgående viden om turisme. I Danmark er der således højst
en håndfuld eksperter i destinationsudvikling - og de har næsten alle deres virke
udenfor landets grænser. Det er både en kort og en langsigtet opgave: Den korte er at
efteruddanne ejere og ansatte. Den lange er dels at skabe uddannelser, der med tiden
kan få flere professionelle ind i branchen, dels at få turismens aktører til at bruge dem.

 
I den forbindelse er det tankevækkende at se på forholdene i Storbritannien. Her har
man i modsætning til alle andre nordeuropæiske lande formået at få flertallet af be-
folkningen til at holde ferie i eget land. Det kan måske skyldes kulturelle forhold - at
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englænderne elsker deres land og nødigt krydser Kanalen. Turismen i Storbritannien
lider dog også af gener, vi ikke kender. Navnlig i form af tæt trafik. Samlet er der
næppe tvivl om, at succesen på hjemmemarkedet i høj grad hænger sammen med, at
det engelske turisterhverv er yderst professionelt. Regioner og kommuner, rejsearran-
gører, turistorganisationer, transportselskaber og andre erhverv bruger i vid udstræk-
ning personale med videregående uddannelser i turisme, uddannet på de mange engel-
ske universiteter, der tilbyder uddannelse i turisme på højt niveau.

 
3. Modernisering og sanering. På destinationer, der er udviklet for år tilbage, ser man

hyppigt utidssvarende hoteller, pensionater og andre faciliteter. Det billede genkendes
over alt i Danmark. Hvis disse forhold skal forbedres, er der behov for at tilskynde til
modernisering, hvor det er fornuftigt, nedgradering (f.eks. fra hotel til vandrerhjem),
hvor denne løsning er hensigtsmæssig og direkte sanering af de bygninger, der er så
ringe, at de sender utilfredse kunder hjem til skade for destinationen. Ud fra en libera-
listisk tankegang er det nærliggende at lade markedet regulere disse forhold selv. De
gode overlever, de ringe går fallit og sælges til en så lav pris, at en ny ejer kan få det til
at løbe rundt. Erfaringerne viser imidlertid, at denne proces forløber langsomt, rammer
mange mennesker og virksomheder og resultatet er utilfredsstillende. Derfor er det
bedre, at finde en formel, hvor staten aktivt medvirker. Denne formel er svær at finde.
Reguleringer rammer nemt forkert, de skaber bureaukrati og de er ofte ufleksible. Li-
geledes ved vi også, at incitamenter nemt får uønskede bivirkninger.

 
4. Sortiment og kvalitet. Turisterne kræver, inden de ankommer, ret præcis information

om overnatningssteder og nogen viden om andre turistprodukter. Af gode grunde har
de ikke mulighed for at afprøve et hotel, før de booker. Dette kan delvis imødegås ved,
at alle overnatningssteder kvalitetsmærkes. Denne mærkning er nu ved at blive indført
for hoteller og det er svært at se, hvorfor det ikke også skulle ske for andre overnat-
ningssteder og evt. andre turistprodukter. I dette tilfælde er erhvervet selv hovedaktør.
Her er det offentlige kun formidler, hvis ikke det ejer overnatningssteder som vandrer-
hjem og campingpladser.

 
I den forbindelse bør det også vurderes, om produktsortimentet er bredt nok. Om turi-
sterne har rimelige valgmuligheder. Ved at se ud over landets grænser, kan der i andre
lande iagttages et langt bredere sortiment. Landboferie spiller en beskeden rolle i
Danmark. I mange europæiske lande er det en helt almindelig ferieform og tilmed dif-
ferentieret efter beliggenhed, faciliteter og service. Det er oven i købet en ferieform, der
kan få tilskud fra EU. Et andet produkt, som næsten ikke vejer i det danske udbud er
Bed & Breakfast (Zimmer Frei). Også dette ferietilbud er meget udbredt i andre lande.
Selv i byer er det almindeligt. I feriekataloger fra Storbritannien er B&B et tilbud på
lige fod med hoteller og af samme kvalitet. Kun organisationsformen er anderledes
med et koncept baseret på, at mand eller ofte kun hustru driver forretningen. En sats-
ning på flere af disse overnatningstilbud kan ikke blot tiltrække flere turister. Det er
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tillige turistformer med meget stor lokal beskæftigelseseffekt, idet værditilvæksten -
der består af værtsparrets indsats - er meget høj.

 
Det kan imidlertid ikke forventes, at det etablerede turisterhverv bliver initiativtager til
en sådan differentiering af sortimentet. Dets opgave er ikke at opdyrke konkurrenter.
Derfor må den slags forslag indgå i den nationale og lokale strategi med offentlige
myndigheder og erhvervsuafhængige turistorganisationer som initiativtagere.

 
Endvidere bør det offentlige vurdere betydningen for den nationale turismepolitik af
det paradigmaskift, Internettet efter al sandsynlighed har for booking, information og
anden rejseformidling.

 
5. Free riders. Free rider-fænomenet har en dominerende rolle i turisterhvervet og er på

mange måder blokerende for samarbejde. Det forekommer derfor næsten umuligt af
formulere en turismepolitik uden at forholde sig til fænomenet. Det er imidlertid svært
at komme med konkrete forslag. En nærliggende løsning er at lade det offentlige
overtage de opgaver, som erhvervet på grund af free riding ikke selv kan finde sammen
om. Dette er selve begrundelsen for en række offentlige goder som politi og forsvar.
Der ligger vel også her en væsentlig begrundelse for det offentliges finansielle enga-
gement i den nationale markedsføring af Danmark som turistland. Men argumentet har
en grænse. Hvor fordelen ved offentlige goder er for alle borgere, er det umiddelbart
turisterhvervet, der får fordele ved offentlig finansiering af turistinitiativer. Lige så lidt
som det offentlige vil finansiere fagforeninger på grund af free riding, lige så lidt synes
det berettiget at finansiere foreningsmedlemsskab af foreninger med turismeformål.
Selv om opgaven er svær, kan den ikke bortvælges. Et nærliggende udgangspunkt er at
tage fat på obstruktørerne. Næste skridt kunne være at gøre bidrag til det lokale desti-
nationsselskab til en betingelse for etablering på stedet.

En strategi i forhold til free riders er udpræget en opgave, som det offentlige og turi-
sterhvervet bør finde ud af at løse sammen.

9.9. Konklusion
Den endelige og korte konklusion er, at turismen er et så omfattende fænomen, at turisme-
politik nødvendigvis bør tages alvorligt. Staten har her en afgørende rolle, mens politikken
på lokalt plan kun kan gennemføres ved et samarbejde mellem alle lokale aktører og bedst
med kommunen som udfarende kraft eller i det mindste som meget aktiv part. Det er på
alle planer afgørende, at de offentlige myndigheder ikke blot passivt er opmærksomme på
turismens positive og negative virkninger, men deltager aktivt i turismepolitikken med det
sigte, at turismens virkninger udnyttes positivt både lokalt og i hele landet.
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