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Undersøgelsen har følgende formål: 

• At identificere forskningsmiljøer, forskere, temaer og publikationer af 
relevans for udvikling af dansk kystturisme.

Rapporten har baggrund i aftaleteksten for Finansloven 2014 om 
fordelingen af forskningsreserven til tværgående forskningsinitiativer, 
som lægger op til en ”kortlægning af dansk kystturismeforskning”. 

• At eksemplificere spredningen og anvendelsen af forskning i sektoren 
og samspillet mellem forskning og praksis, herunder betydningen for 
vidensformidling af medierende aktører.

• At diskutere eventuelle behov for ny viden i erhvervet og nye måder at 
organisere interaktion og vidensudveksling mellem forskning og erhverv.



Analysen af ovennævnte temaer falder i tre dele:

• En kvalitativ beskrivelse af relevant forskning

• En kvantitativ kortlægning af relevante forskningspublikationer

• En interviewbaseret analyse af spredningen, formidlingen og 
anvendelsen af forskning i turismesektoren og samspillet mellem 
forskning og praksis. 



En negation af storbyturisme:
”Kystturisme” er defineret  som alle former for turisme, som foregår udenfor de 
fire største byer i Danmark. 

Hvad er kystturisme?

Definitionen inkluderer mange forskellige typer af erhvervsaktiviteter og 
brancher som f.eks. overnatning, transport, bespisning og forlystelser, men også 
f.eks. turisters brug af offentlige ikke-kommercielle goder såsom natur- og 
bymiljøer.
Definitionen omfatter desuden landdistrikter og mindre byer beliggende inde i 
landet, samt turismeaktiviteter, som ikke nødvendigvis er baserede på 
kystmæssige eller andre maritime ressourcer, f.eks. forlystelsesparker, 
nationalparker, bondegårdferie og gastronomisk turisme. 

Defineret som en negation af storbyturisme, er betegnelsen kystturisme derfor 
ikke dækkende for de turismeformer, der findes udenfor storbyerne.



Kystturisme er ikke et selvstændigt forskningsfelt. 

Den efterlyste ”kortlægning af dansk kystturismeforskning” er derfor oversat til 
”afgrænsning af forskningsspørgsmål, temaer og miljøer, der kunne have 
relevans for skabelse af vækst og beskæftigelse i dansk kystturisme”. 

Hvad er kystturismeforskning?

Hvordan afgrænse ”relevant” forskning?

Forskning som:
• empirisk eksplicit handler om turisme og turister i landets kystnære og landlige 
områder (kvantitativ kortlægning) og/eller 

• teoretisk, konceptuelt, metodisk eller på anden måde indeholder elementer, som 
kunne overføres og bidrage til studier heraf (kvalitativ kortlægning). 



Søgningen efter relevant forskning er foretaget med udgangspunkt i de danske 
forskere og forskningsinstitutioner, som i 2012 etablerede 
netværksorganisationen ”Turismeforskerne i Danmark” (TiD). 
Det drejer sig om:
• Aalborg Universitet 
• Copenhagen Business School
• Center for Regional- og Turismeforskning
• Roskilde Universitet 
• Syddansk Universitet 
• og Århus Universitet. 

Kvalitativ beskrivelse af relevant forskning

Metoder til indkredsning af kystturismeforskning:
• Læsning af forskernes publikationer og andre papirer,
• Plenum- og gruppebaserede diskussioner med forskere og andre 
turismeaktører på TiD-årsmødet på Bornholm i marts 
• Opfølgende telefoninterview med enkelte forskere.

Regeringens ”Vækstplan for dansk turisme” sætter en erhvervspolitisk målestok 
for vurdering af relevans



Efterspørgsel og markeder: 
Hvem er turisterne (økonomisk, socialt og kulturelt), som en vækst skal baseres på? 
Hvilke typer af ferieprodukter og oplevelser søger de og hvorfor besøger de danske 
kyst-, land- og naturområder? På hvilke måder indgår ferierejser i turisters 
identitetsprocesser - og hvilken betydning har identitetsdannelse for 
turismeefterspørgslen? 

Kvalitativ beskrivelse af relevant forskning

Særligt vigtige forskningsfelter:

Virksomhedsøkonomi og innovation:
Hvordan kan virksomheder og destinationer udvikle og iscenesætte attraktive, 
dedikerede turismeprodukter og oplevelser? Hvilke værdikæder, leverandørsystemer 
og samspilsrelationer indgår oplevelsesbaserede virksomheder i? 

Turismefremme og lokal og regional udvikling:
Hvordan skal udviklingsindsatsen for turismen organiseres? Hvordan spiller turisme 
sammen med andre erhverv og sektorer? Hvordan integreres turisme i bredere 
udviklingsstrategier for landdistrikter? Hvordan kan en bæredygtig udvikling sikres? 



Der er fokuseret på 5-års perioden 2009-2013, begge år inklusive. 

Der er anvendt tre kilder til at identificere publikationer:
• Forskningsdatabasen, 
• Google Scholar og 
• ”Hvidbog om Turismeforskningen i Danmark” (Gyimothy et al., 2012) 

Hvad angår de første to kilder, er anvendt søgeord (f.eks. kyst, hav, feriehuse, 
sommerhuse, camping), mens publikationer fra Hvidbogen er udvalgt på 
baggrund af et skøn om deres relevans. 

Kvantitativ kortlægning af relevante publikationer

Der er IKKE tale om fuldstændige og autoritative lister over relevante 
forskningspublikationer



Institution A B Total

Aalborg Uni. 11 33 44

SDU 12 26 38

CBS 6 20 26

RUC 3 23 26

CRT 4 15 19

KU 2 4 6

VisitDenmark 0 6 6

Aarhus Uni. 1 3 4

CKT 0 3 3

Andre 2 15 17

Total 41 148 189

Type

Antal publikationer fordelt på institutioner og typer (A=artikler, B=øvrige
publikationer) 

Der blev identificeret i alt 189 forskellige publikationer, deraf 41 artikler i 
videnskabelige tidsskrifter og 148 andre publikationer



Antal publikationer fordelt på tematisk indhold og typer (A=Artikler. B=Øvrige
publikationer)

Tema: A B Total

1. Turismevirksomhedsøkonomi: innovation og forretningsudvikling 5 27 32

2. Forbruger- og kulturstudier: Turister, oplevelser og identitetsprocesser 8 23 31

3. Landdistrikts- og lokaludvikling: Landdistrikter, stedbundne ressourcer, bæredygtighed, 

samspil med andre lokale aktører og erhverv fx fødevarer 10 48 58

4. Turismepolitik og regulering. Destinationsudvikling og -ledelse. Organisatoriske aspekter. 8 25 33

5. Branding, markedsføring, og markedskommunikation 5 11 16

6. Brug af digitale infrastrukturer, online medier, internet og mobiltelefoni 3 5 8

7. Regional/erhvervsøkonomiske modeller, analyser og registerdata, effekter af turisme og events 2 9 11

Total 41 148 189

Type



Anvendte metoder til kortlægning:

• Interview med  destinationsselskaber, brancheforeninger, regionale og 
kommunale turismeorganisationer, virksomhedsledere og andre aktører 
fra turismesektoren
• Plenum- og gruppebaserede diskussioner med forskere og andre 
turismeaktører på TiD-årsmødet på Bornholm i marts 

Brug og formidling af forskning og samspillet mellem 
forskning og erhverv



Brug af forskningsbaseret viden i turismesektoren

Generelle karakteristika ved turismevirksomheder:
• Mange helt små familiedrevne virksomheder, som ikke er drevet af 
vækstmotiver
• Sæsonarbejde
• Lavt uddannelsesniveau, mange ufaglærte, job baseret på praktiske 
vidensformer
• Få ledelsesressourcer, ingen traditioner for strategisk udvikling 
• Begrænset brug af forskningsbaseret viden, men…
• En vis professionalisering er i gang 

Andre karakteristika ved turismesektoren:
• Høj grad af organisering - mange nationale, regional og lokale 
organisationer, der arbejder med at fremme turisme
• Høj grad af tværsektorielt samarbejde mellem offentlige og private 
aktører
• Dvs. mange organisationer, som har brug for forskningsbaseret viden 
til deres opgaver og udviklingstiltag



Samspillet mellem forskning og erhverv og medierende 
aktørers rolle

Turismeorganisationer gør stor indsats for at søge viden fra 
forskningsinstitutionerne og for at formidle og oversætte denne til 
erhvervet 

Forskningen bruger konkrete turismevirksomheder/aktiviteter som 
empiriske cases

Mange tværsektorielle og lokalt/regional forankrede projekt-
samarbejder mellem forskning, virksomheder, organisationer  og 
offentlige aktører (Triple Helix)

Stor efterspørgsel efter letforståelige, konkrete præsentationer af 
forskningsresultater – ”pixi-bøger”, kommunikation i øjenhøjde

Betydningen af personbårne relationer (sprog og virkelighedssyn)



Behov for ny forskning og samspilsformer?

Opsamling af eksisterende viden -
Og oversætte til letforståelige, konkrete forskningsresultater

Mere viden om turister og efterspørgsel –
Og omsætte til oplevelsesprodukter og bæredygtig landdistriktsudvikling

Samspil mellem forskning og erhverv:
Mere direkte og mere uformel kontakt og interaktion (fyraftensmøder mv.)
Forskning/erhverv samarbejde via nationale innovationsordninger?
Betydningen af personbårne relationer

Samspil mellem forskning og organisationer:
Tættere, formaliserede relationer (seminarer, kurser, gensidig 
erfaringsudveksling, projektudvikling)



Tak for opmærksomheden!

manniche@crt.dk


