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FORBEHOLD
Et grundlæggende forbehold ved analyserne er, at den gennemsnitlige 

tilfredsheds- og anbefalingsgrad generelt er meget høj. Dette kan være et 

udtryk for at mange af dem, der vælger at deltage i et interview, er særligt 

positive overfor emnet – og at ferie i det hele taget, er et positivt emne.

Interviewene er foretaget med alle typer af turister, fra fritidsgæster på 

udflugt, besøgende hos venner og familie til egentlige feriegæster. Face-

to-face interviewene er primært foretaget på offentlige pladser i 

bymiljøerne på feriestederne, og besvarelserne er derfor påvirket af 

bymiljøernes kvalitet.

Trods en spredning i indsamlingsperioden er den demografiske fordeling 

på respondenterne i undersøgelsen ikke nødvendigvis retvisende for den 

faktiske fordeling af turister på feriestederne i perioden. F.eks. afspejler 

fordelingen på nationaliteter ikke nøjagtigt den faktiske fordeling. 

Nogle figurer er baseret på små baser. Generelt skal gennemsnit og 

fordelinger, der er baseret på mindre end 25-30 svar tages med et 

forbehold, da disse er meget usikre. Dette skyldes, at resultatet påvirkes 

relativt meget af de personer, som tilfældigvis har svaret, og hver af deres 

svar har stor betydning for det samlede resultat. Det anbefales derfor altid 

at kigge på baserne (indikeret med ”N=” ved hver figur) , for at se, hvor 

stor en gruppe tallene er baseret på.

Data

Data for denne rapport bygger på 300 komplette interviews indsamlet 

blandt danske og udenlandske turister på feriestedet. Alle interviews er 

foretaget i juli og august 2017. Turisterne er udvalgt tilfældigt og de har 

haft mulighed for at besvare undersøgelsen på papir på enten dansk, 

engelsk eller tysk.

Metode

Ved alle spørgsmål, undtagen spørgsmålet om anbefalingsvillighed, er 

turisterne blevet bedt om at svare på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder 

‘Meget dårligt’ eller ‘Meget utilfreds’ og 5 betyder ‘Meget godt’ eller 

‘Meget tilfreds’. Gennemsnit skal derfor som udgangspunkt ses i forhold til 

en skala gående fra 1 til 5.

Antallet af turister, der har svaret på de enkelte spørgsmål, fremgår af 

figurerne. Hvor svarene er brudt ned på undergrupper, vises andelen af 

svar i de enkelte grupper.

DATA OG METODE
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NPS

Net Promoter Score (NPS) er et mål for, i hvor høj grad turisterne vil 

anbefale feriestedet til venner eller familie. Anbefalingsspørgsmålet anses 

som en stærk indikator for kundeloyalitet, uden direkte at måle loyalitet. 

Kundeloyalitet handler om en kundes (eller turist/besøgende) villighed til 

at anbefale et produkt – dette tilfælde et feriested – til en anden. Man 

sætter således noget personligt/socialt på spil, når man giver en 

anbefaling. 

Ved at måle NPS kan man sætte fokus på kernepunkter ift. 

kundeoplevelsen og få viden om, hvad der ligger bag den oplevede kvalitet 

af et givent produkt og hvad der har betydning for i hvilken grad man vil 

anbefale det til andre.  

NPS er målt ved spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale 

feriestedet til en ven eller kollega?” hvor man kunne svare på en skala fra 

0 (meget usandsynligt) til 10 (meget sandsynligt).

Turister der svarer 0-6 betragtes som kritikere, turister der svarer 7 eller 8 

betragtes som neutrale og turister der svarer 9 eller 10 betragtes som 

ambassadører. NPS udregnes ved at trække andelen af kritikere fra 

andelen af ambassadører.

DATA OG METODE

Åbne besvarelser
Antallet af åbne udsagn i listerne i appendiks kan være mindre end 

antallet af personer, som har fået stillet spørgsmålet, hvis nogle turister 

ikke har angivet et svar. Det kan fx være turister der svarer ‘ved ikke’ til 

spørgsmålet om, hvorfor de (ikke) vil anbefale destinationen eller ikke har 

forslag til forbedringer.



OVERORDNET 
TILFREDSHED
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Gennemsnit

4,7

Hvor tilfreds er du overordnet set med Henne som rejsemål?

TILFREDSHED MED FERIESTEDET

3% 27% 67% 3%

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

Hvor tilfreds er du overordnet set med som rejsemål?  (N=300)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

4,6

4,7

4,7

4,7

4,7

4,9

Hvor tilfreds er du overordnet set med Henne som rejsemål?

TILFREDSHED MED FERIESTEDET OPDELT PÅ NATIONALITET

5% 29%

26%

29%

31%

25%

10%

64%

70%

57%

69%

63%

90%

2%

3%

14%

13%

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

Danmark (N=116)

Tyskland (N=136)

Norge (N=14)

Sverige (N=16)

Holland (N=8)

Andet (N=10)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

4,1

4,7

Hvor tilfreds er du overordnet set med Henne som rejsemål?

TILFREDSHED MED FERIESTEDET OPDELT PÅ FØRSTEGANGSBESØGENDE

6%

2%

50%

24%

16%

74%

28%

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

Førstegangsbesøgende (N=32)

Har besøgt stedet før (N=268)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

4,6

4,9

4,6

4,0

5,0

4,5

4,5

4,4

5,0

4,7

Hvor tilfreds er du overordnet set med Henne som rejsemål?

TILFREDSHED MED FERIESTEDET OPDELT PÅ OVERNATNINGSFORM

3%

2%

3%

6%

29%

7%

29%

100%

47%

50%

60%

18%

66%

90%

68%

100%

47%

50%

40%

100%

76%

3%

6%

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

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus (N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor campingplads (N=3)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller familie (N=20)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet værelse/lejlighed/hus (N=17)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

4,6

4,7

Hvor tilfreds er du overordnet set med Henne som rejsemål?

TILFREDSHED MED FERIESTEDET OPDELT PÅ REJSEGRUPPE

4%

2%

30%

25%

66%

68% 4%

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

Rejser med børn (N=111)

Rejser uden børn (N=189)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

9,4

På en skala fra 0 til 10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Henne til en ven eller kollega?

ANBEFALINGSVILLIGHED

9% 90%

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

Totalt (N=300)

Kritikere Neutrale Ambassadører Ved ikke
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16%

4%

7%

13%

84%

93%

93%

88%

100%

100%

2%

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

Danmark (N=116)

Tyskland (N=136)

Norge (N=14)

Sverige (N=16)

Holland (N=8)

Andet (N=10)

Kritikere Neutrale Ambassadører Ved ikke

3%9%

9%

78%

91%

9%

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

Førstegangsbesøgende (N=32)

Har besøgt stedet før (N=268)

Kritikere Neutrale Ambassadører Ved ikke

På en skala fra 0 til 10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Henne til en ven eller kollega?

ANBEFALINGSVILLIGHED OPDELT PÅ FØRSTEGANGSBESØGENDE OG 
NATIONALITET

Hvor mange gange tidligere har du været? I hvilket land bor du?
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3%

2%

5%

5%

6%

12%

20%

12%

92%

93%

94%

100%

100%

88%

100%

80%

100%

88%

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

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus (N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor campingplads (N=3)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller familie (N=20)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet værelse/lejlighed/hus (N=17)

Kritikere Neutrale Ambassadører Ved ikke

Hvilken overnatningsform har du benyttet i forbindelse med det aktuelle ophold?

ANBEFALINGSVILLIGHED OPDELT PÅ OVERNATNINGSFORM



14

2% 11%

7%

87%

91% 2%

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

Rejser med børn (N=111)

Rejser uden børn (N=189)

Kritikere Neutrale Ambassadører Ved ikke

Hvilken type af ferie er du på, ud fra de mennesker du rejser sammen med?

ANBEFALINGSVILLIGHED OPDELT PÅ REJSEGRUPPE



ÅRSAGER TIL NPS
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Hvad er den primære årsag til, at du ikke i højere grad vil anbefale feriestedet? – (Kritikere)
• Dårligt hus, dårlig beliggenhed, føler mig så snydt. DanCenter lytter ikke, så vi er 

klar til at tage hjem før vi skulle

• jeg synes her er ...kedeligt
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Hvad skulle der til for, at du i højere grad vil anbefale feriestedet? (Neutrale)

ÅRSAGER TIL NPS

• Her er lidt kedeligt for børn/unge på 13 PLUS

• Jeg blev forskrækket over drukneulykken i går, det var ret dramatisk, så hjælper 
det ikke at der er livreddere, hvis de ikke er i nærheden eller ikke er 
opmærksomme

• Jeg synes da, her er ok. Filsø er fantastisk, stranden er dejlig - bedst i godt vejr, 
men som helhed vil jeg skam gerne anbefale henne

• Jeg vil godt anbefale, men kender ikke stedet godt nok, vi er her primært for at 
spille golf

• Overhovedet ikke min stil
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5% 6%

19%

28%

3% 5% 3%
6%

17% 15%

39%

3%

13% 11%
4% 3%

18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(N=269)

ÅRSAGER TIL NPS – AMBASSADØRER



TILFREDSHED 
MED SPECIFIKKE 
FORHOLD PÅ 
FERIESTEDET
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5%

9%

5%

24%

28%

7%

6%

6%

45%

26%

45%

51%

42%

32%

19%

47%

52%

50%

16%

44%

14%

69%

21%

38%

32%

8%

5%

21%

16%

6%

33%

11%

30%

4%

29%

2%

21%

36%

48%

25%

26%

38%

50%

56%

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

Information og skiltning (N=300)

Områdets vedligeholdelse (rent og pænt) (N=300)

Parkeringsmuligheder (N=300)

Service fra personale i fx butikker, på spisesteder og ved attraktioner (N=300)

Det generelle prisniveau i forhold til den tilbudte kvalitet af service og ydelser
(N=300)

Bymiljøer (N=300)

Butikker og shopping (N=300)

Restauranter og spisesteder (N=300)

Offentlige toiletter (N=300)

Den generelle venlighed fra befolkningen (N=300)

Vejret (N=300)

Børnevenligheden (N=300)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke

Hvad er din oplevelse af følgende forhold?

GENERELLE FORHOLD
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4,7

4,2

4,3

4,3

3,7

3,5

4,2

4,1

4,0

4,6

3,6

4,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Information og skiltning (N=288)

Områdets vedligeholdelse (rent og pænt) (N=214)

Parkeringsmuligheder (N=293)

Service fra personale i fx butikker, på spisesteder og ved attraktioner (N=236)

Det generelle prisniveau i forhold til den tilbudte kvalitet af service og ydelser
(N=192)

Bymiljøer (N=156)

Butikker og shopping (N=224)

Restauranter og spisesteder (N=221)

Offentlige toiletter (N=186)

Den generelle venlighed fra befolkningen (N=149)

Vejret (N=300)

Børnevenligheden (N=131)

Hvad er din oplevelse af følgende forhold?

GENERELLE FORHOLD
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Gennemsnit

4,3

4,3

4,5

Hvad synes du om kvaliteten af dit overnatningssted?

OVERNATNINGSSTEDET

7%

11%

2%

53%

47%

21%

38%

41%

31%

2%

46%

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

Standard og kvalitet (N=175)

Beliggenhed (N=175)

Information og service fra personale (N=175)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

4,2

4,6

4,1

4,0

5,0

3,8

4,5

4,4

4,0

4,6

Hvad synes du om standarden og kvaliteten af dit overnatningssted?

OVERNATNINGSSTEDET

11%

6%

29%

5%

6%

58%

43%

74%

67%

65%

50%

45%

100%

24%

32%

57%

21%

100%

6%

50%

40%

71%

33%

10%

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

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus (N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor campingplads (N=3)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller familie (N=20)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet værelse/lejlighed/hus (N=17)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

4,2

4,4

4,0

4,0

5,0

4,6

4,0

4,2

3,0

4,6

Hvad synes du om beliggenheden af dit overnatningssted?

OVERNATNINGSSTEDET

11%

5%

24%

33%

50%

5%

100%

12%

55%

45%

53%

33%

41%

70%

18%

34%

50%

24%

33%

100%

59%

50%

20%

71%

5%

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

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus (N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor campingplads (N=3)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller familie (N=20)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet værelse/lejlighed/hus (N=17)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

4,5

4,6

4,0

5,0

4,3

4,5

4,7

Hvad synes du om Information og service fra personalet på dit overnatningssted?

OVERNATNINGSSTEDET

5%

3%

6%

29%

38%

33%

53%

50%

12%

58%

59%

100%

29%

50%

29%

8%

100%

67%

12%

100%

100%

59%

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

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus (N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor campingplads (N=3)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller familie (N=20)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet værelse/lejlighed/hus (N=17)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke



OVERNATNINGSSTEDET

25

4,5

4,6

4,0

5,0

4,3

4,5

4,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Lejet feriehus (N=35)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor
campingplads (N=1)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=15)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat lejet
værelse/lejlighed/hus

(N=7)

4,2

4,4

4,0

4,0

5,0

4,6

4,0

4,2

3,0

4,6

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus
(N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor
campingplads (N=3)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller
familie (N=19)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet
værelse/lejlighed/hus (N=17)

4,2

4,6

4,1

4,0

5,0

3,8

4,5

4,4

4,0

4,6

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus
(N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor
campingplads (N=2)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller
familie (N=18)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet
værelse/lejlighed/hus (N=17)

Hvad synes du om standarden og kvaliteten af dit overnatningssted?

Standard og kvalitet Beliggenhed Information og service fra personale
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64%

29%

7%

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

Ja (N=192)

Nej (N=88)

Ved ikke (N=20)

Har du besøgt eller forventer du at besøge naturområder, fx strande, kyst, nationalparker mv. under dit ophold i 
Henne?

LANDSKAB OG NATUR
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5%

14%

8%

21%

24%

9%

22%

8%

22%

78%

73%

64%

66%

48%

8%

15%

63%

8%

19%

15%

10%

42%

64%

77%

14%

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

Strand og kyst (N=192)

Særlige naturområder, fx nationalparker (N=192)

Badeforhold og aktivitetsmuligheder ved stranden (N=192)

Adgangsforholdene fx til strand og udsigtspunkter (N=192)

Stier, vandre- og cykelruter (N=192)

Naturlegepladser og lignende aktivitetsområder (N=192)

Naturvejledning og guidede rundture (N=192)

Information og skiltning (N=192)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke

Hvad synes du om områdets landskaber og natur?

LANDSKAB OG NATUR
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4,9

4,9

4,8

4,7

4,8

4,1

4,6

4,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Strand og kyst (N=176)

Særlige naturområder, fx nationalparker (N=155)

Badeforhold og aktivitetsmuligheder ved stranden (N=164)

Adgangsforholdene fx til strand og udsigtspunkter (N=173)

Stier, vandre- og cykelruter (N=111)

Naturlegepladser og lignende aktivitetsområder (N=69)

Naturvejledning og guidede rundture (N=45)

Information og skiltning (N=165)

Hvad synes du om områdets landskaber og natur?

LANDSKAB OG NATUR
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21%

18%

48%

12%

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

Ja (N=64)

Måske (N=54)

Nej (N=145)

Ved ikke/vil ikke svare (N=37)

21%

55%

24%

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

Ja (N=63)

Nej (N=164)

Ved ikke/vil ikke svare (N=73)

Har du besøgt eller forventer du at besøge attraktioner og
oplevelsescentre i eller tæt på Henne?

OPLEVELSER OG ATTRAKTIONER
Har du besøgt eller forventer du at besøge kulturattraktioner (dvs. 
museer, historiske seværdigheder, udstillinger, kulturevents mv.) 
under dit ophold?
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Gennemsnit

4,9

4,6

4,5

4,1

Hvad synes du om områdets oplevelser og attraktioner?

OPLEVELSER OG ATTRAKTIONER

13%

6%

33%

17%

51%

57%

43%

19%

21%

37%

24%

63%

16%

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

Kulturattraktioner, fx museer, historiske seværdigheder, udstillinger,
kulturevents mv. (N=63)

Attraktioner og oplevelsescentre, fx forlystelsesparker, zoologiske
haver mv. (N=63)

Festivaller og arrangementer (N=63)

Andre aktivitetstilbud, fx badelande, minigolf mv. (N=63)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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Gennemsnit

3,8

4,1

4,0

56%

43%

1%

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

Ja (N=168)

Nej (N=129)

Ved ikke (N=3)

SPISESTEDER
Har du allerede nu spist på en restaurant, café eller 

lignende under dit ophold?

Hvad synes du om besøget på spisestedet?

27%

17%

24%

59%

55%

42%

12%

27%

30%

2%

4%

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

Udvalg af retter (N=168)

Maden (smag, friske
råvarer, hvordan det blev

præsenteret på tallerkenen)
(N=168)

Personalets betjening og
service (velkomst, ventetid,

venlighed, viden om
retterne/drikkevarer)

(N=168)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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11%

16%

44%

29%

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

Ja, har udøvet (N=33)

Ja, skal udøve (N=48)

Ja, begge dele (N=133)

Nej (N=86)

Har du allerede udøvet eller forventer du at udøve nogle udendørsaktiviteter under dit ophold i Henne?

UDENDØRSAKTIVITETER
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Hvilke af følgende udendørsaktiviteter har du allerede udøvet eller forventer du at udøveunder dit ophold?

UDENDØRSAKTIVITETER

9%

23%

2%

8%

66%

16%

1%

14%

7%

3%

1%

1%

11%

20%

1%

2%

10%

31%

19%

14%

6%

2%

79%

60%

96%

90%

34%

51%

97%

100%

67%

99%

77%

84%

100%

100%

95%

96%

2%

3%

3%

1%

1%

3%

7%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Lystfiskeri (N=214)

Cykling (N=214)

Mountainbike (N=214)

Løb (N=214)

Korte gåture (N=214)

Længere vandreture (N=214)

Surfing (windsurfing, kitesurfing, SUP) (N=214)

Dykning med udstyr eller snorkling (N=214)

Golf (N=214)

Kajaksejlads (N=214)

Kigge på fugle (ornitologi) (N=214)

Ridning (N=214)

Sejle i kano (N=214)

Lystsejlads (motor eller sejl) (N=214)

Strandsport (fx strandfodbold, beachvolley) (N=214)

Anden sport (N=212)

Har allerede udøvet Forventer at udøve Har eller forventer ikke at udøve Ved ikke
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1%

51%

42%

6%

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

De kommer alt i alt til at fylde en meget lille del af min ferie, og jeg forventer at
bruge meget lidt tid på (N=3)

De kommer alt i alt til at fylde en smule af min ferie, og jeg forventer at bruge lidt
tid på dem (N=109)

De kommer alt i alt til at fylde en større del af min ferie, og jeg forventer at bruge
nogen tid på dem (N=90)

De kommer alt i alt til at fylde den største del af min ferie, og jeg forventer at
bruge meget tid på dem (N=12)

Hvor meget tid forventer du alt i alt at bruge på de udendørsaktiviteter som du enten har eller forventer at 
udøve under dit ophold?

UDENDØRSAKTIVITETER
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6%

6%

18%

8%

4%

2%

8%

51%

36%

57%

15%

3%

23%

43%

45%

34%

81%

95%

63%

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

De generelle forhold og adgang til aktiviteten (fx stier/ruter, kort, udlejning af
udstyr mm.) (N=166)

Toiletter og parkeringsforhold (N=166)

Skiltning (N=166)

Service og betjening (fx i forbindelse med leje af udstyr) (N=166)

Personlig guide og/eller instruktør (N=166)

Mulighed for forplejning (salg af mad og drikke) (N=166)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ikke relevant/Ved ikke

Hvad er din samlede vurdering af udendørsaktiviteterne du har udøvet på nedenstående forhold?

UDENDØRSAKTIVITETER
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4,9

4,6

4,8

4,8

4,6

4,4

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

De generelle forhold og adgang til aktiviteten (fx stier/ruter, kort, udlejning af
udstyr mm.) (N=95)

Toiletter og parkeringsforhold (N=91)

Skiltning (N=110)

Service og betjening (fx i forbindelse med leje af udstyr) (N=32)

Personlig guide og/eller instruktør (N=9)

Mulighed for forplejning (salg af mad og drikke) (N=62)

Hvad er din samlede vurdering af udendørsaktiviteterne du har udøvet på nedenstående forhold?

UDENDØRSAKTIVITETER
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Gennemsnit

4,7

24%

76%

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

Ja (N=72)

Nej (N=228)

TURISTINFORMATION
Har du benyttet dig af turistinformation under dit ophold? Hvor tilfreds er du med turistinformationen i området?

3% 26% 71%

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

Hvor tilfreds er du med
turistinformationen i området?

(N=72)

Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke
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PROFIL
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49%

51%

Mand (N=148)

Kvinde (N=152)

1%

4%

18%

25%
36%

14%

1%

15 – 24 (N=4)

25 – 34 (N=13)

35 – 44 (N=54)

45 – 54 (N=75)

55 – 64 (N=108)

65 – 74 (N=43)

75 – 84 (N=3)

DEMOGRAFI OG VARIGHED
Hvad er din alder? Køn
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39%

45%

5%

5%

3%

3%

Danmark (N=116)

Tyskland (N=136)

Norge (N=14)

Sverige (N=16)

Holland (N=8)

Andet (N=10)

42%

5%10%

41%

2%

Op til 1 dag (uden
overnatning) (N=125)

1 overnatning (N=14)

2 – 4 overnatninger 
(N=31)

Mere end 4
overnatninger (N=124)

Ved ikke (N=6)

DEMOGRAFI OG VARIGHED
Hvad er varigheden af dit aktuelle ophold på/i? I hvilket land bor du?
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22%

24%

19%

2%

1%

10%

1%

11%

1%

10%

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

Lejet feriehus (N=38)

Eget eller lånt feriehus (N=42)

Campingplads (N=34)

Autocamper udenfor campingplads
(N=3)

Hotel/kro (N=1)

Feriecenter (N=17)

Bed & Breakfast (N=2)

Privat hos venner eller familie (N=20)

Egen båd/på havn (N=1)

Privat lejet værelse/lejlighed/hus
(N=17)

52%

11%

23%

14%

1%

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

Ferie (N=156)

Besøg hos venner og familie
(N=32)

Udflugt og/eller indkøbstur (N=68)

Sport-, festival, kulturarrangement
eller lignende (N=41)

Andet (N=3)

FORMÅL OG OVERNATNING
Hvad er formålet med dit ophold? Hvilken overnatningsform har du benyttet i forbindelse med det 

aktuelle ophold?
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42%

53%

35%

6%

12%

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

0 – 6 (N=48)

7 – 12 (N=60)

13 – 18 (N=40)

19 år eller derover (N=7)

Vi har ingen børn med (N=14)

37%

63%

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

Rejser med børn (N=111)

Rejser uden børn (N=189)

REJSEGRUPPE
Hvilken type af ferie er du på, ud fra de mennesker du rejser 

sammen med?

Hvad er barnets/børnenes alder?
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11%

33%

31%

25%

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

0 gange - det er første gang (N=32)

1 – 4 gange (N=100)

5 – 9 gange (N=93)

10 gange eller mere (N=75)

23%

66%

6%

4%

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

Fra familie, venner og bekendte
(N=68)

Fra tidligere - kender stedet godt i
forvejen (N=199)

Internettet (N=18)

Via reklamer og brochurer (N=13)

KILDE TIL KENDSKAB  OG TIDLIGERE BESØG
Hvorfra har du hørt om feriestedet som ferie- eller udflugtsmål? Hvor mange gange tidligere har du været?



APPENDIKS: 
ÅBNE SVAR FOR 
NPS OG ANDRE 
FORSLAG



ÅRSAGER TIL NPS

45

Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

• Aktiviteter for hele familien

• AKTIVITETSMULIGHEDERNE OG HAVET OG NATUREN

• Alt er super, og vi har været på besøg i Blåvand, samt Oksbøl i div badelande og 
svømmehaller. Ridning i Ho, så vi har været godt omkring. Esbjerg og Varde ikke at 
forglemme

• ALT FRA ROEN I NATUREN TIL EN FRISK STORM - SPISE DANSK OMA

• Altid godt med en dagstur til Henne, vi ville have badet, men synes, det er for 
koldt, vi er lige en enkelt dag for sent på den. Men ellers dejlig strand og ok by

• Anbefalesværdigt, 0 forurening, Filsø tæt på Legoland

• Anderleses natur end hjemme. Spændende golfbaner både her i Blåvandshuk og 
Esbjerg

• Beliggenheden, Varde, Blåvand med Tirpitz, Filsø

• besøg

• besøg

• besøg og tur omk. Filsø

• besøg,tur til stranden og spise fisk

• besøge venner

• besøge venner

• bustur til Filsø og på kro bagefter

• Byen med udmærkede butikker og stranden, cykelruter, Filsø, Varde

• CAFE OG SHOPPE

• CAFE OG SHOPPETUR

• CAFE OG SHOPPETUR

• CAFE,SHOPPE

• Campingpladsen. Luften uden os. Spisestederne. Byen. Butikkerne og danskerne

• Central beliggenhed med hav og strand samt ikke mindst Filsø, som er et fantastisk 
område

• Cykelturene i naturen, til bl a Filsø, fiske i put and take, svømmetur hver morgen 
trods vejret.

• Danmarks kyst er bestemt for forskellige former for surfing

• dejlig cafe og fint sted at shoppe

• dejligt at shoppe og gå på cafe her

• Dejligt feriested - DERFOR!!!!

• dejligt sted at slappe af i og være aktiv

• Dejligt sted, god campingplads, udmærkey badeland

• Dejligt stop på cykeltur langs vestkysten

• Der er så mange muligheder for cykling- Filsø er et helt fantastisk område. Gode 
restauranter.

• Det meste er dejligt her, luften, naturen, skovene, freden og roen

• Er her kun pga Vævestuen og så har vi spist herude, så der er ikke de store ting 
andet end at sige, at de to steder, jeg har været har jeg været helt tilfreds med

• Er man til en meget feriepræget bu vil jeg gerne anbefale, men er det venner, jeg 
ved, gerne vil have ro, ja så vil jeg fortælle, at det er et meget livligt sted

• Et dejligt feriensted, hvor vi kan slappe af, gå på stranden, spille golf eller hvad vi 
har lyst til

• Et godt feriested hvor man kan vælge at trække sig tilbage eller gå i byen, hvor der 
sker noget. Frisk luft, hav og strand

• Et sted hvor man kan slappe af. Vi skal nok en tur til Varde men ellers kun 
afslapning, det er der store muligheder for her

• familie her- slappe af fysiske aktiviteter

• Fantastisk sted st komme ti kræfter igen ,skøn storslået natur

• Filsø

• Filsø

• Filsø

• FILSØ

• FILSØ

• FILSØ

• FILSØ
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Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

• Filsø enestående område

• Filsø Henne Kirkeby Kro

• Filsø kommer her hvert år

• Filsø med masser af fuglearter. Titpitz i Blåvand

• Filsø og hele naturen omkring. Frihed er at cykle der til og så gå ved søen. Skovene 
og havet

• Filsø og hele området omkring Henne Strand, her er så smukt og vi kan se så 
mange fuglearter

• Filsø og Henne Kir. kro

• Filsø og Henne Kirkeby Kro

• FILSØ OG HENNE KIRKEBY KRO

• FILSØ OG HENNE KIRKEBY KRO

• Filsø og Hennekirkeby Kro

• Filsø og kigge på fugle

• FILSØ OG SPISE PÅ HENNE KIRKRBY KRO

• Filsø, stranden, naturen

• Filsøområdet

• Filsøområdet

• Filsøområdet

• FILSØOMRÅDET

• FILSØOMRÅDET

• FILSØOMRÅDET

• Fint sted at kombinere afslapning med aktiviteter

• Fint sted for ativiteter, når man nu ikke kan ligge på stranden og opnå den ferie, 
som vi havde håbet på

• fint stop på cykeltur

• Fiske og grille de fangede fisk, ro og stilhed, hbis man ønsker det. Læse og slappe 
af

• Fiskeri, natur, området,

• Fisøområdet

• Fisøområdet og fuglelivet der

• FLINKE MENNESKER FLOT NATUR OG HAVET

• Freden, roen, havet. Denne gang er vi her kun kort. Vi kunne ikke vente med at 
opleve Tirpitz i Blåvand

• glæder os til at spille her igen og spise sammen

• God dag i Henne, det anbefaler jeg gerne

• God golfbane og sen frokost på strandcafe, det kan da kun anbefales

• GOD OG VANSKELIG BANE

• God strand og gode badeforhold

• God strand og udmærkede butikker, dejlig cafe på stranden

• Gode aktivitetsmuligheder. Dejligt område især med vejr som i går

• gode butikker og spisesteder

• Gode butikker, dejlig strand

• Gode golfbaner i både Henne, Varde og Ho. Gode cykelstier. Godt område

• Gode golfbaner i nærheden, gode cykelstier. Mange aktiviteter for børn, og er de 
glade er vi det jo også

• gode oplevelser indtil videre

• Godt feriested for alle aldre

• Godt feriested.

• Godt sted at mødes med venner og familie

• golf

• golf
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Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

• GOLF

• GOLF

• GOLF

• GOLF

• GOLF

• GOLF

• golf - krævende bane spise sammen efter match

• GOLF ER ALTID EN OPLEVELSE HER

• Golf i fint vejr

• GOLF MED  VENNER

• GOLF MED DANSKE OG SVENSKE SPILLERE

• golf med danske venner og hygge efter match

• GOLF MED FAMILIE OG VENNER

• GOLF MED VENNER

• golf med venner og familie

• Golf med venner og spise efter match

• GOLF OG GOD MAD

• Golf og Hennneby Kro

• golf og hygge efter match

• golf og samvær

• GOLF OG SPISE I HENNE

• GOLF OG SPISE I HENNE SFTER MATCH

• golf og spise sammen

• GOLF OG SPISE SAMMEN

• GOLF PÅ SVÆR BANE I GODT SELSKAB

• Golfbanen og stranden er værd at besøge

• Golfmatch med danske venner

• golfmed vener

• HAFT HUS I 10 ÅR

• har hus her

• har lige købt hus i området

• har sommerhus her

• Har sommerhus her

• HAR SOMMERHUS HER

• havet nature(klitterne) cafeerne

• HAVET OG CYKELSTIERNE SPISE DANSK MAD

• havet og Filsø,naturen og roen

• HAVET OG KYSTEN FILSØ

• havet og naturen

• havet og naturen

• havet og naturen

• Havet og naturen

• HAVET OG NATUREN OG AKTIVITETSMULIGHEDER

• Havet og stranden en venlig atmosfære

• Havet, Filsø, Varde, naturen, skovene

• Havet, naturen, roen, alt går op i en højere enhed her



ÅRSAGER TIL NPS

48

Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

• Havet,cykelstierne og Filsø

• havet,naturen mulighed for mange aktiviteter

• Hele området er så unikt

• Henne er altid et besøg værd. Når vejret er til strand, er der en god strand, i dag er 
vejret til cafe og bytur

• Henne er et godt feriested. Vi har været i zoo i Blåvand og ligeledes har vi været 
forbi fyret og Tirpitz der, men vi foretrækker at leje sommerhus i Henne Strand

• Henne er et godt sted for hele familien også selv om vejret ikke er helt perfekt.

• Henne K. Kro kysten

• Henne Strand er et besøg værd, uanset om man holder ferie her eller i en af nabo 
feriestederne

• Her er da dejligt, minder en del om Blåvand, hvor vi selv er på ferie. Vi besøger i 
dag nogle venner hjemmefra, som er på ferie her

• Her er en dejlig natur

• Her er OK. Varde, Legoland, Esbjerg i god køreafstand. Lede efter og finde rav. 
Ture på cyklen

• Inviteret af venner på en tur til Filsø

• Jeg anbefaler altid Henne som en god badeby,

• Jeg holder af at være i sommerhuset så meget som muligt, og det er jo fordi jeg 
kan lidr området, med stranden, Filsø mm

• Jeg kan få ro og fred og jeg kan vælge byen med leben. Jeg kan køre til Esbjerg 
eller Varde hvis jeg har brug for det

• KENDER OMRÅDET HAR HUS HER

• KIGGE FUGLE VED FILSØ OG SPISE I HENNE

• KOMMER FLERE GANGE OM ÅRET

• KYSTOMRÅDET FILSØ OG GOLF

• Livligt sted

• Laaang og spændende golfbane. Fantastisk mad på Henneby Kro og udmærket 
overnatning

• Mange aktivitetsmuligheder samtidig med at man kan trække sig tilbage

• Masser af muligheder for hele familien. Godt lege- og aktivitetsområde

• natur og havet og cykelstier

• Natur, afslapning, forhåbentlig får vi børnene med i havet. Besøge familie og 
venner og få besøg af samme

• Natur, hav og strand

• natur,hav og Filsøområdet

• NATURE OG HAVET OG CYKELSTIERNE OG FILSØ

• NATUREN OG AKTIVITETSMULIGHEDER FOR BØRN OG VOKSNE

• naturen og havet

• Naturen, stranden, omgivelser,den rene luft uden industri

• Naturskønt og dejlig strand. Fred og ro hois det er det, der ønskes

• Når man selv er positiv er det let at anbefale noget

• OK sted for børn, dejlig strand, men desværre ikke rigtig strand og badevejr

• Ok sted, vi har haft en dejlig dag og kører nu til Vejers, hvor vi har holdt ferie de 
sidste år

• Området omkring Filsø, dejlig restaurant ved Henne Mølleå og et fantastisk 
område at cykle og gå

• Området, havet, stranden, afslapning, leg

• Området, stranden og naturen

• Området, stranden, byen,

• pigetur/cafe

• Privat golfturnering og spisning efter match

• shoppe med veninder

• SHOPPE OG CAFETUR FOR PIGER

• SHOPPE OG CAFETUR MED VENINDER !!!!!
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Hvad er den primære årsag til, at du vil anbefale feriestedet? (Ambassadører)

• Sjovt med en dag her

• Skøn natur, dejlig strand, god golfbane

• skønt sted at slappe af med venner

• Slappe af

• SLAPPE AF ELLER VÆRE AKTIV DEJLIG FERIE

• SLAPPE AF HOS VENNER

• Sommer, frisk luft, dejlig natur, besøg på Tirpitz i Blåvand, besøge Filsø ved Henne

• Speciel natur, frisk luft, strand

• Spændemde bane i godt selskab

• Stedet til afslapning. Godt legeland og ok badeland

• stedets muligheder for aktiviteter

• Strand, natur, børnevenligt

• Strand, natur, frisk luft og feriestemning

• Strand, natur, vand, børneaktiviteter alt efter vejret, og det bestemmer jo en del

• Stranden

• stranden og havet og cykelstier

• Stranden og havet,cykelstierne ,frisk luft og dansk mad

• Stranden, det er derfor, vi er her i dag. Når vejret er godt (lidt koldt når solen er 
væk, så er vandet næsten varmere end luften) tager vi altid til Henne Strand

• Stranden, naturen heri Filsø, Den friske luft, roen

• Stranden, naturen, Filsø, gode butikker

• Stranden. Når vejret er som i dag - endelig sommervejr - så finder vi Henne Strand, 
at det så var lidt koldere end vi havde regnet med, det må vi tage med

• tur iomk. Filsø med venner

• Tur til stranden med venner og spisee på cafeen ved stranden

1. Tæt på stranden, roligt selvom man bor tæt på byen, ikke nær så meget trafik 
somfor nogle år siden

1. UDFORDRENDE BANE HVER GANG

1. UDFORDRENDE BANE SKAL SPILLE MED VENNER

1. Udmærket sted at være på besøg

1. Udpræget feriested

1. ved ikke endnu harhaft gode oplevelser derfor 9 - f.eks på turistkontoret

1. VENNER HAR SOMMERHUS HER OG DET NYDER VI

1. venner her  kebder området

1. venner o Henne K. Kro

1. VESTKYSTEN,CYKELSTIERNE ,FILSØ

1. Vi er en flok, der mødes og spiller golf her i Henne, det har vi gjort i flere år og 
det er der jo en grund til. Henne Kirkeby Kro kan absolut anbefales

1. Vi er på ferie i Vejers og er kun på shopping

1. Vi har været i Blåvand og har besøgt det nye museum Tirpitz, lang ventetid på at 
komme ind, men det var det værd. Det var en kæmpeoplevelse

1. Vi holder utroligt meget af at holde ferie i Henne Strand med fred og ro

1. Vi kan da kun anbefale Henne Strand, men vi nyder mere stilheden ved 
sommerhuset end her i byen

1. Vore børn elsker at være her. Her er butikker, legemuligheder, spillemuligheder, 
så det er et sted, vi hygger os og vi nyder bare at holde ferie. Blåvand zoo ikke at 
forglemme
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HAR DU ANDRE FORSLAG TIL, HVORDAN FERIESTEDET KAN BLIVE ENDNU 
BEDRE? 
• Alt alt for meget discount

• Bedre service tak, det har ødelagt en ferie

• bevar det, pas på det!!!

• bilfri by

• bliv ved med at forsøge at gøre det bedre, det må ikke blive forfaldent og virke for 
billigt

• Der er efter min mening alt for mange mennesker

• Der er jo en del trafik gennem hele byen hele sommeren, og det kan indimellem 
blive for meget.

• Det bliver sikkert ikke bedre uanset hvad jeg kommer med af forslag

• Det er dyrt, der mangler en billigvarebutik med fødevarer

• Det er meget turistpræget

• det ved jeg ikke

• Dyre fødevarer, vi kører til Varde for aat handle og har en masse med hjemmefra

• Dyrt dyrt at handle dagligvarer her

• For mange dårlige butikker, det synes jeg, trækker området lidt ned

• fødevarerne er dyre, men det er generelt i DK

• Gør det bedre for elt unge mennesker

• gøre det lidt billigere at opholde sig i Danmark

• i er glade for Henne, og man kan jo altid finde noget, men vi elsker at komme her

• Ikke flere udbygninger eller nye sommerhusområder, det skal ikke være større 
end nu

• Ikke her og nu

• ikke umiddelbart

• ingen biler i byen

• Ja, når I sælger landsdelen, så henvend jer lidt mere til golfspillere

• Lidt billigere priser på fødevarer, vi har en del med og kører også til Varde for at 
handle

• lidt for dyrt, vi tager mange ting med hjemmefra og køber så lidt som muligt af 
dagligvarer

• Lidt mere specielle butikker, de er ret ens

• Lidt mindre trafik og lidt mere miljø

• Man skal nok ikke forsøge at presse mere ind end der allerede er

• mange mennesker og meget trafik, men det er nok svært at gøre noget ved, når 
det er godt vejr, vil de fleste jo gerne ud i det fri

• Manglede en restaurant på golfbanen, men stranden er en fin erstatning, så 
kritikken er ikke så stor. Byen kender jeg ikke

• Meget out let i butikkerne, kan virke lidt for billigt, der mangler noget mere 
kvalitet alt for mange steder

• Meget trafik igennem byen

• meget trafik, det ville være rart, hvis vi ikke skulle passe på hele tiden

• Mere oplysning om hestehuller

• måske lidt bedre service, men vi ved jo, der er travlhed lige nu

• nej - dog lidt kaotisk, når vejret er som i dag

• nej - og jo måske. Mange enormt store hunde, det er irriterende

• nej - vi kunne bruge en zoo som i Bl¨vand, eller noget lignenede måske med 
mindre dyr

• nej bestemt ikke

• nej bortset fra utrolig mange mennesker
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HAR DU ANDRE FORSLAG TIL, HVORDAN FERIESTEDET KAN BLIVE ENDNU 
BEDRE? 
• Nej der er ikke så langt til andre steder, hvis det bliver for kedeligt

• Nej det har jeg ikke været her længe nok til

• nej egentlig ikke

• nej her er ok

• nej ikke her og nu

• nej men giv os nogenlunde godt vejr de næste 14 dage

• nej, det er ok til en dagstur

• Nej, et feriested er jo nok sådan, men jeg kan bedre lide det i efteråret og vinteren 
efterhånden

• nej, men det er bestemt ikke 100 % mit sted

• nej, måske lidt flere p pladsen

• Nej, vi holder os fra det, vi ikke bryder os om

• nogle steder mere personale

• nwj

• Næh

• Pas på det I har

• Pas på trafikken

• Ret dyrt

• SODAVANDSDISKO ELLER LIGNENDE

• Synes det er ok

• Tidligt stille om aftenen

• Utrolig mange turister med hunde, som slæbes med på cafeer og restauranter -
direkte ulækkert

• Vigtigt at kvaliteten ikke bliver dårligere

• ville være fint, hvis antallet af turister var bedre fordelt, men det er nok for stort 
et ønske (smiler)

• Utrolig mange turister med hunde, som slæbes med på cafeer og restauranter -
direkte ulækkert
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