
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Gæsteroplevelser, Profilering 
 & Samarbejde 

 
 Anette Therkelsen, Laura James, Camilla Larsen, 

TRU, AAU 
 

http://innovationsfonden.dk/da


Datagrundlag: 
o Interviews & uformelle snakke m. 35 voksne (børn bidrog 

minimalt) 

o Modne par og børnefamilier  

o Danske såvel som udenlandske turister 

o Førstegangsbesøgende og gengangere 

o Observationer af udbud og turisternes adfærd 

o Tidsrum: 3.- 5. august 2017  
 

 

Gæsternes efterspørgsel, 

oplevelser og vurdering af HFF 



De modne par - tilfredse og trofaste 

• Efterspørger: 
o at smage på en masse fisk 

o socialt samvær m. venner, andre gæster og lokale (mad, øl & musik 
understøtter dette)  

o mulighed for at købe primært fisk, men også andre lokale råvarer og 
stedsspecifikke souvenirs  
 

• Oplever: 
o at festivallen lever op til forventningerne, på nær indkøbsmuligheder  

o at få en autentisk oplevelse – overstiger forventningen 

o fredag attraktiv pga. Fisketorvet og lørdag attraktiv pga. smageboderne 
 

• Genbesøg – ja tak 
o Men ikke m. børn/børnebørn – ikke attraktivt for dem  

 



Børnefamilier – flere fælles aktiviteter, tak!  

• Efterspørger: 
o Aktiviteter familien kan være sammen om – maden er et middel til 

samvær, ikke et mål i sig selv 

o Foretrukne aktiviteter: smage, røre, lugte, skabe noget, konkurrere 
gerne hele familien 

o Primært for at ha’ det sjovt, sekundært for at lære 

o Resulterer i gode historier som forlænger oplevelsen 

• Oplever: 
o HFF er ”OK” – mange smagemuligheder, derudover få/simple aktiviteter 

o Formidling primært henvendt til de voksne, ofte teknisk og kun på dansk  

o Resulterer i at børnene hurtigt keder sig = besøget afkortes 

o På nær: Madværkstedet = en involverende oplevelse fra ”haw til maw” 

• Genbesøg – usandsynligt 
o  måske hvis man alligevel er i området 

 

 



Anbefalinger ift. børnefamilier 

 

• Sansestimulerende madoplevelser, som involverer 
hele familien og understøtter det gode samvær i 
familien. 
o tænk tovejskommunikation, ikke envejs, henvendt til børn og 

voksne 

o tænk sjov, grin og latter før læring og information 

 

• Samskabende aktiviteter = direkte viden om markedet 
o vejen til fremtidig udvikling, hvis der samles systematisk op 



Profilering af festivallen 

• Online:  
o Hjemmeside 

o Facebook profil 

o Instagram profil  
 

 

• On-site: 
o I byrummet 

o På selve festivallen  
 

 

• Off-site 
o På andre fødevareevents 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hirtshalsfiskefestival.dk 

 • Sproget er problematisk ift. udenlandske turister 
 

• Programmet  
o er svært at finde 

o uoverskueligt (flere A4 sider) 

o begrænset torsdag (forvirrer at åbning er fredag) 
 

• Billeder og tekst afspejler ikke børnefamilieaktiviteter 
 

• Informativ sprogbrug, mangler fokus på lokalt engagement og 
imødekommenhed 
 

• Krydsmarkedsføring begrænset 
o festivallen er ikke synlig på involverede aktørers websites 

 

http://www.hirtshalsfiskefestival.dk/


Sociale Medier  
Facebook 
• Bruges aktivt af arrangørerne (næsten) året rundt 

• Fra 0 kr. til 365 kr. på annoncering 

o 103% øgning i antal opslag, 154,6% øgning i rækkevidde for opslagene 

o 1884 følgere (Læsø, 2000; Løgstør, 50) 

• Envejs-kommunikationsplatform 

o Følgerne passive ift. at like/dele/kommentere på opslagene 

o Typisk 20-30 likes og ingen kommentering/deling 

o Konkurrencer mest populære 

 

Instagram – nyt i 2017 
o Opslagstavle for billeder 

o Fotokonkurrence – 7 gæster deltog 

o Synlighed er den store udfordring 

 

 
 

 

 



On-site & off-site profilering 

On-site 
• Byrummet er ikke klædt på til fest (på nær lørdag) 

o Begrænset skiltning/banner, ingen flag, blomster mv. 

o Detailhandlen er ikke med på festen 
 

• Skiltning mv. 
o Få skilte til aktiviteterne, særligt Åben Hus  

o Størstedelen er på dansk  

o Storskærm (lørdag) blikfang m. billeder fra HFF & Local Cooking live 

• Kunne udnyttes hele festivallen m. program &  live transmittering 

Off-site 
•  HFF tilstede på andre fødevarefestivaller – bred national synlighed 

• Årets Sild – regional synlighed og mere fag-specifik  

 

 

 

 



Aktører og samarbejde 

Data 
• 19 interviews med de centrale aktører bag festivallen 
• uformelle snakke med aktører under festivallen 

 

Forskellige aktørgrupper og deres motiver 
• Fiskerierhvervets aktører  

o formidle viden om fisk & få folk til at spise mere/andre typer af fisk 
 

• Foreninger & frivillige 
o bakke op om byfesten 

 

• Restauranter & kokke 
o Marketingsøjemed & netværk / selv-promovering 

 

• Turistorienterede organisationer  
o udvikle byen som destination og tiltrække flere gæster    

 

 



Aktørernes syn på fremtiden 
 

• Status quo (alle aktørgrupper på nær turistorg.): 
o Tilfreds med HFF som den er. Ønsker at beholde den hyggelige byfest 

stemning 

o Turister er ikke en målgruppe og udvikling ikke en prioritering  
 

• Mere af det samme (primært fiskerierhvervet):  
o Ønsker udvikling, men aktiviteterne skal være fiskerelaterede 

o Menneskelige og økonomiske ressourcer en hindring for udvikling -
nødvendigt at tiltrække flere aktører 

 

• Diversificering (primært turistorganisationer): 
o Ønsker at udvikle festivallen via udvidelse af aktivitetsudbuddet, 

herunder andre lokale råvarer 

o Menneskelige og økonomiske ressourcer en hindring for udvikling -
nødvendigt at tiltrække flere aktører 

 

 

 

 

 
 



 

Muligheder for udvikling 

• De forskellige aktørers motiver for deltagelse skal 
fortsat honoreres: 

o Formidling om fisk, fællesskabsfølelsen, markedsføring af 
egen virksomhed og destinationsudvikling 

 

• Festivallens bæredygtighed og udvikling kræver en 
ændring i det nuværende set-up 

o Flere aktører skal involveres, hvilket kan kræve en udvidelse 
af festivallens nuværende fokus, som er kontroversielt 
blandt nogle 
 

 



Tre udviklingsscenarier  
- fokus børnefamilier 



Lavthængende frugter  
Profilering:  
• Al kommunikation på dansk, tysk og engelsk 

• Overskueligt program, også i App-version og flyers 

• Mere gæste-involverende brug af social medie – konkurrencer, videoer 

• Klæd byrummet på til fest! 
 

Oplevelsen - at kommunikere i børnehøjde 
• flere småkonkurrencer/quizzer for børn (og forældre) 

• gør smageboderne mere oplevelsesrige (vise & fortælle om fisken) 

• udvid aktivitetsudbuddet torsdag eller skær HFF ned til to dage 
 

 Samarbejde: 
• Etablér børnefamilier som en fremtidig målgruppe: 

o inspirationsaften om formidling til børn(efamilier) 

• Involvér detailhandlen, restauranter/cafeer ift. liv i byrummet 

• Involvér uddannelsesinstitutioner 

 

 



Højthængende frugter 

Oplevelsen – gentænk eksisterende voksenoplevelser til børn: 
• Arcus konceptet for børn – smage/lugte/røre-event m. fisk og gode 

historier 
• Local Cooking for børnekokke 
• Åbent hus for børn – afprøve fiskeri og fiskerierhvervets håndværk 
• Madværkstedet 2.0 – udvid madlavningsdelen (børn & forældre) 
• Lærende oplevelser gennem leg: skattejagt rundt på pladsen 
• Udfordrende oplevelser: rense/filetere/spise ‘scary’ fisk - belønnes m. 

diplom 
 
 

Samarbejdet: 
• Involvér flere aktører: fiskeri og øvrig fiskerierhverv, detailhandel, 

restauranter 
• Hirtshals Museum – gode historier om havets/fiskeriets betydning for 

området 
• Sparring m. øvrige fødevarefestivaller i regionen / Danmark  
 
 



I horisonten 

”Hirtshals Fiskefestival  - fra haw til maw til hverdag og fest” 
o Festivallen forankret i stedets natur og kultur 

o Fisk og fiskemåltidet dvs. også andre lokale fødevare-
producenter, gourmet- og hverdagsrestauranter (inkl. street 
food)  

o Hele værdikæden involveres i udviklingen 

 
 

Oplevelsesudvikling m. gæsten 
o Fra sam-skabelse af oplevelsen i nu’et på festivallen 

o Til sam-udvikling og -design af oplevelser med engagerede 
lokale, semi-lokale (sommerhusejere og fastlæggere), 
genganger-turister 

 
 

 

 

 


