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Hvad vil jeg sige noget om… 

1. Kystturisters foretrukne 
fødevare- og madoplevelser 
 

 

2. Deres vurdering af udbuddet 
på danske kystdestinationer.  

 



Datagrundlag 
Efterspørgselsanalyse på flere 
kystdestinationer 
• 65 interviews m. 150 turister 

 

• Hvornår: 2013 og 2014 
 

• Hvor: Svendborg, Odsherred, 
Djursland, Blåvand/Henne, 
Søndervig/Hvide Sande  
 

• Hvem: 
• primært danske og tyske, 

sekundært norske og hollandske 
• familier og modne par 
• primært feriehus og camping, 

sekundært sejllads 
 

• Datatype:  detaljerede historier 
om madoplevelser 

 

 

Casestudie af fødevareevent 
• 17 interviews m. 30 turister & 

observationer  
 

• Hvornår: august 2017 
 

• Hvor: Hirtshals Fiskefestival 
 

 

• Hvem:   
• primært danske, norske og tyske 
• familier og modne par 
• turister & dagsgæster, ikke lokale 

 
 

• Datatype: relativt korte udsagn 
om madoplevelser, 
observationer af adfærd 
 



Vigtigheden af mad for kystturister 
 • Fødevarer og mad er ikke reason to go, naturen er 

 

• En væsentlig faktor:  
”a perfect end to a good day” 

 

• Primært ”spise-hjemme” 
 

• 1-2 restaurantbesøg i DK 
 

• ”Spise-ude”-budget:  
– Tysk: 150-200 kr. pr. pers. 

– Dansk: 200-300 kr. pr. pers 

– Norsk: 3-400 kr. pr. pers.   

– Mere hvis særlige smagsoplevelser /omgivelser 

 



Foretrukne fødevare- og madoplevelser 

Spise hjemme Spise ude 

Socialt samvær 

Stedsoplevelse 

Sundhed Smagsoplevelse 

Familier: m. familien gerne via 
aktivitet 
Modne par: m. partner, lokale og 
gæster via snak & spisning 
 

Familier:  at medskabe – 
røre/smage/høre/se ikke nok 
Modne par: at smage/høre/se & 
snakke med de lokale   
 



Stedsoplevelse via fødevarer i DK 
 

• Ingen stedsspecifik karakter = ingen stedsoplevelse 
 

”Wenn ich jetzt überlegen würde, ein typisch Dänisches Gericht, dann 
würde mir jetzt eigentlich auch nicht so schnell etwas einfallen, ausser 
etwas mit Fisch vielleicht, wegen der Küste.  

 

• Udenlandske turister: lokal mad = dansk mad, meget lig mad 
hjemme 
 

• Danske turister: lokal mad = enkelte ikoner, ellers ret stedsløst 
 

• Global cafémad, ikke af dårlig kvalitet, men anonymt 
 

• Råvarer som fisk, frugt og grønt høj kvalitet, men ikke særegne 
 

• Enkelte særegne snacks (billige, lettilgængelig) vurderes positivt 
 

– ”Und da hört ein 'ristet Hotdog' einfach dazu…das ist so etwas typisches 
Dänisches.“   

 
 
 
 
 
 
 

 



Socialt samvær via fødevarer i DK 
 

• Gode historier  om madens oprindelse, producenten, 
tilberedning bidrager til socialt samvær, men opleves som 
fraværende i detailhandel og på restauranter 
 

• Børnefamilier: muligheder for at være sammen som familie om 
madaktiviteter opleves som begrænsede (workshops, 
konkurrencer, fiske/samle/plukke-ture) 
 

• Modne par: markeder/festivaller giver særlig mulighed for at 
møde de lokale og andre gæster, men mangler synlighed 

 ”But if you do not find them [fødevaremarkeder] by accident, you do not 
 find them. You have to try really hard to find them”. 



Hvad kan vi så lære af det? 
 1. Lokale fødevarer og mad efterspørges ikke kun af rige best-agers 

• men udbuddet skal være i et moderat prisleje  
 

2. Stedsoplevelse via fødevarer og mad efterspurgt men fraværende 
• råvarer af høj kvalitet men generiske 
• restaurantmad = global cafémad 
• enkelte snacks er særegne 

 

3. Socialt samvær via fødevarer og mad efterspurgt men.. 
• gode historier - en mangelvare 
• børnefamilier kræver flere medskabende aktiviteter for hele familien 
• modne par oplever samvær på markeder/festivaller, hvis man finder dem 

 

4. Lokale fødevarer , restauranter, markeder mv. er ikke synlige 
• på nær frugt og grønt, opleves lav tilgængelighed  

 

5. Plads til mere synergi 
• integrere madoplevelser i de oplevelser som er reason to go (natur, 

kultur, socialt samvær) 
 

 



Prioritering 

• Lavthængende frugter: 
– Synlighed før og under besøget (on-line, i ferieboligen og 

på destinationen bredt) 
 

• Højthængende frugter: 
– Produktudvikling af mellemprisklasse tilbud: kvalitet i 

service & tilberedning, anvendelse af lokale råvarer & 
kobling til stedet via storytelling 
 

• I horisonten: 
– Synergi på tværs af natur-, kultur- og madoplevelser 
– At få gæsterne gjort til medskabere af oplevelser --- 

afgørende for fremtidige målgrupper 


