
En vision for oplevelsesdrevet vækst

Danske attraktioner

TILLÆG

14. maj 2012



2 TILLÆG TIL MM18  Danske attraktioner

Udgivet af Mandag Morgen
Ansvarshavende chefredaktør: Bjarke Møller.
Redaktion (denne publikation): Ida Strand, Malte Kjems, Morten Jastrup.
Grafisk design: Marie Brodersen, William Zeuthen.
Korrektur: Martin Lund.
Tryk: KLS Grafisk Hus A/S.
ISSN: 0905-4332.

Citater kun tilladt med tydelig kildeangivelse.  Kopiering er kun tilladt ifølge COPY-DAN-aftaler. Mandag Morgens udgivelser

bygger på et etisk regelsæt, der kan læses på www.mm.dk. Personligt abonnement: Halvår kr. 3.995,- Helår kr. 7.990,-

ekskl. moms. Kollektivt abonnement for organisationer og virksomheder fra kr. 9.995,- ekskl. moms. Læs mere på Man-

dag Morgens hjemmeside, mm.dk. Mandag Morgen, Valkendorfsgade 13, DK 1009 København K, tlf +45 3393 9323



14. maj 2012 3

Bjarke Møller, ansvarshavende chefredaktør

Hvis� Danmark� skal bryde� den
langvarige�vækstkrise�og�slippe�ud�af
recessionen,�er�det�ikke�nok�alene�at
satse�på�de�klassiske�økonomiske�op-
skrifter� med�mere� industriproduk-
tion,�hæve�produktiviteten,� � justere
skattebyrden�eller�investere�i�ny�forsk-
ning� og� uddannelse.�Danmark� skal
også�have�styrket�sin�“soft�power”�og
kulturelle�kapital.�i�den�nye�globale
kappestrid�om�at�tiltrække�nye�talen-
ter,�investeringer�og�virksomheder�er
spændende�attraktioner,�kulturinsti-
tutioner�og�en�levende�oplevelsesin-
dustri� afgørende� trumfer.�Det� viser
mandag�morgens�store�analyse�af�at-
traktionerne�og�oplevelsesindustrien,
som�dette�særtillæg�bygger�på.�vi�for-
tæller�samtidig�historien�om�en�ny�vi-
sion�for�oplevelsesdrevet�vækst�i�Dan-
mark.

steder�som�singapore,�london,�Pa-
ris,�amsterdam,�manchester�og�abu
Dhabi�har�allerede�forstået,�hvor�stor
betydning� oplevelsesindustrien� har
for� hele� samfundets� konkurrence-
kraft.�De�afledte�gevinster�for�det�lo-
kale�erhvervsliv�er�kolossale,�når�en
nation,�en�region�eller�en�by�investe-
rer�i�at�udbygge�sin�soft�power.�Disse
erfaringer� bør� Danmark� også� tage
ved�lære�af.�

analysen� bygger� På en� lang
række� cases,� ekspertinterviews� og
kvalitative�analyser�samt�dialog�med
nøgleaktører�såsom�attraktionernes
Udviklingsfond.�vi�har�identificeret
en�række�trends�og�udfordringer,�som
tvinger�danske�attraktioner�til�at�ny-
tænke� deres� forretningskoncepter,
strategier�og�kommunikation.��ana-
lysen�tegner�et�nuanceret�og�bredt�bil-

lede�af,�hvordan�attraktionerne�kan
gøres�til�stærkere�motorer�for�en�op-
levelsesdrevet�vækst�i�Danmark.�

når� restaUranten� noma� for
tredje�år�i�træk�bliver�kåret�til�verdens
bedste�restaurant,�skabes�der�f.eks.�en
enestående�platform�for�at�sælge�kon-
ceptet� for�ny�nordisk�mad.�nye� er-
hvervseventyr� kan� udvikles� i� den
danske� fødevareklynge,� hvor� gamle
eventyr�er�blevet�slidt�ned.�

På�samme�måde�er�det�en�gylden
mulighed�for�destination�Danmark,
at�hele�verdens�cykelentusiaster�zoo-
mer�ind�på�giro�d’italias�etapeløb�i
Danmark,�og�at�verdens�krydstogttu-
rister�om�sommeren�valfarter�til�kø-
benhavn.�griber�vi�disse�muligheder
rigtigt�an,�kan�de�bane�vejen�for�for-
nyet�vækst.�

særligt� i� turismebranchen� er� der
potentiale.�Det�globale�turismemar-
ked�boomer�og�vil�sandsynligvis�gøre
det�i�årtier.�stadig�flere�moderne�for-

brugere�fra�alle�verdens�egne�længes
efter� nye� autentiske� og� spændende
oplevelser,�som�kan�være�med�til�at
forme� deres� identitet� og� give� dem
gode� historier� at� fortælle� videre.
Dansk� turisme�har�siden�midten�af
1990’erne�haft�svært�ved�at�få�fat�i�det
voksende�internationale�marked�for
turisme,�og�andelen�af�udenlandske
besøgende�er�stagneret.�en�af�forkla-
ringerne�er�sikkert,�at�markedsførin-
gen�af�Danmark�har�været�for�flim-
rende� og� uklar.�vi� kan� blive�meget
bedre�til�at�markedsføre�de�turisme-
og� kulturattraktioner,� der� findes
rundt�omkring�i�landet,�og�samle�de
forskellige�tilbud�i�nye�erhvervsklyn-
ger.�

attraktionerne�tilbyder�samti-
dig� store� synergigevinster� for� det
etablerede� erhvervsliv.� lego,� Carls-
berg,�Danfoss�og�flere�andre�virksom-
heder�har�forstået,�at�oplevelser�ikke
behøver�at�stå�i�skyggen�af�jagten�på
nye�forretningseventyr�– tværtimod.
kulturelle� oplevelser� og� veldrevne
forlystelsescentre�ser�ud�til�at�få�en�sti-
gende�betydning�i�kampen�om�at�til-
trække�udenlandsk�arbejdskraft.�De
vil�være�en�af�de�vigtige�nøgler�til�suc-
ces�og�ny�vækst.�i�fremtidens�økono-
miske�vækstmodel�må�den�oplevel-
sesdrevne�vækst�derfor�tænkes�ind�al-
lerede�fra�begyndelsen.�

Danmarks�nye�so�power

“

I den nye globale
kappestrid om at til-
trække nye talenter,
investeringer og virk-
somheder er spæn-
dende attraktioner,
kulturinstitutioner
og en levende ople-
velsesindustri afgø-
rende trumfer.
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Indhold

Et tiltrængt lø til dansk turisme

Turismen boomer, bare ikke i Danmark. Vi mangler de store, internationale at-
traktioner, der virkelig tiltrækker turister, lyder vurderingen fra blandt andet
Visit Denmark, der ikke bruger de danske attraktioner særligt aktivt i deres
markedsføring. Potentialet er der, lyder vurderingen, men attraktionerne skal
samarbejde for at forløse det. 15

Attraktioner styrker væksten i Danmark

Attraktioner fortæller i sig selv historien om vækst i et ellers kriseramt Dan-
mark. Men deres positive effekt på økonomien rækker langt videre end deres
egen vækst i omsætning og arbejdspladser. Attraktioner er med til at gøre alle
dele af Danmark interessant at besøge og bo i. Samtidig tilfører de unik brand-
værdi til byer og virksomheder og spiller en nøglerolle i erhvervsudvikling.  5

12 trends, der rykker ved attraktionsbranchen

Danske attraktioner skal indstille sig på at tage imod flere forskellige typer gæ-
ster, der alle forventer en særlig oplevelse. Gæsterne bliver mere krævende, men
attraktionerne kan få god hjælp ved at gøre bedre brug af nye teknologier. Læs
Mandag Morgens guide til trends i attraktionsbranchen. 19

Jagten på de oversete værdier

Der er et stort potentiale for lokalområder i at udvikle og samles om deres at-
traktioner. Hvor det gøres bedst, kan det lokale museum blive samlingsstedet
for et område og sikre, at der er liv også i udkantsdanmark. Samarbejdet med
attraktionerne kan udvides og få en større økonomisk og social betydning, vur-
derer eksperter.   12

Meget mere end oplevelser

Trods gamle brancheskel og forskellige fagligheder og fokusområder har at-
traktionsbranchens aktører én fælles interesse: De vil anerkendes for den vigtige
rolle, de spiller for samfundets sammenhængskraft og evne til at skabe vækst.
Det er udgangspunktet for den vision, der skal samle branchens mange aktører,
som Mandag Morgen præsenterer. 22
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I SIN STORHEDSTID lagde Esbjerg Havn plads til 600 fi-
skekuttere, 3 fiskemelsfabrikker, 49 fiskeeksportører, 16 fi-
letfabrikker og 7 skibsværfter. I dag er værfterne og fabrik-
kerne lukket ned og den tidligere så hektiske fiskeriakti-
vitet er reduceret til 14 fartøjer, der primært lander rejer
og muslinger. 
Fiskeindustriens fald ville kunne også meget vel have

omdannet byens Fiskeri- og Søfartsmuseum til et historisk
pulterkammer, men i stedet er det blevet til en vigtig allie-
ret for Esbjergs boomende offshore-industri, der har er-
stattet fiskeriet. For selv om kutterne er væk, er der langtfra
stille på havnen i Esbjerg. I dag er serviceringen af oliebo-
replatforme i Nordsøen det største erhverv på havnen i Es-
bjerg, der oven i købet står for 65 procent af den danske
vindmølleeksport, og udsigten til endnu flere havvindmøl-
leparker vil øge aktiviteten de kommende år. 
På Fiskeri- og Søfartsmuseet er man ikke kun fulgt med

udviklingen, men har i høj grad været med til at fremme
den. Fra at have fokus på fiskeriets historie har den selve-
jende kulturinstitution udviklet sig til en vigtig samar-
bejdspartner for store producenter af olie, gas og vindmøl-
ler: 
“I takt med at Esbjerg Havn er gået fra at være fiskeri-

havn til landets største havn for offshore-aktiviteter, er det
helt naturligt, at vi som attraktion også ændrer fokus og
tænker i, hvordan vi kan understøtte områdets vigtigste
vækstsektor,” siger museumsdirektør Morten Hahn-Peder-
sen. 
Museet har stærkt fokus på bestandigt at kunne give de

besøgende nye oplevelser. Over de næste ti år vil museet

investere 120 mio. kr. i at renovere og udbygge, bl.a. med
en udstilling, der kortlægger offshore-industriens vok-
sende betydning for Danmark.
Ud over at varetage de opgaver, som museet er forpligtet

til inden for forskning og formidling, løser museet i dag
konkrete forsknings- og rådgivningsopgaver for bran-
chens kommercielle aktører. Museet står bl.a. bag en stor
kortlægning af offshore-industriens betydning for Dan-
mark, der har resulteret i branchenetværket Offshore Cen-
ter Danmark med 260 medlemsvirksomheder, og mu-
seumsdirektør Morten Hahn-Pedersen stiller ofte op med
foredrag, når offshore-industrien får fint besøg udefra. 
Direktør i Offshore Center Danmark Peter Blach vur-

derer, at museet i dag har en afgørende betydning for, at
den danske offshore-industri står så stærkt, som den gør,
fordi det i høj grad er med til at opbygge et stærkt brand
for sektoren: 
“Det, vi laver, står 200 km ude i Nordsøen, og er dermed

ikke tilgængeligt for den almindelige dansker. Derfor er
det helt afgørende med et sted, hvor man rent faktisk kan
opleve, hvad vi foretager os. Det får uden tvivl mange flere
til at interessere sig for sektoren, end vi ellers kunne for-
vente, og det inkluderer vigtige interessenter såsom poli-
tikere og kommende medarbejdere,” siger Peter Blach.  
Fiskeri- og Søfartsmuseet er blot et ud af mange eksem-

pler på, hvordan attraktioner i form af museer, forlystel-
sesparker, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier og
kulturhistoriske attraktioner over hele Danmark i stigende
grad tilfører samfundet en værdi, der rækker langt ud over
attraktionernes egen omsætning og arbejdspladser. Også

Attraktioner styrker
væksten i Danmark 

HOVEDPUNKTER
• Attraktioner udgør et stadig vigtigere kort i kampen for at skabe
nye arbejdspladser og tiltrække talenter og nye investeringer til
Danmark, viser Mandag Morgens analyse

• Grundfos, Vestas og Metroselskabet er blandt de mange virksom-
heder, der benytter sig af attraktionernes stærke signalværdi og
formidlingskompetencer

• Nyt branchefællesskab skal sikre, at attraktionernes potentiale
som vækstskabere udnyttes endnu mere 



det etablerede erhvervsliv har fået øjnene op for potentia-
let, og med Lego som foregangseksempel har virksomhe-
der som Danfoss og Carlsberg kastet sig over at udvikle
attraktioner med afsæt i deres produkter og brands såsom
Danfoss Universe og Carlsberg Visitors Centre.  
Tendensen vokser, i takt med at stadig flere attraktioner

investerer massivt i nye tiltag og indgår i strategiske part-
nerskaber på tværs af industrier og sektorer. Det viser
Mandag Morgens analyse, der bygger på en lang række ca-
ses, ekspertinterview og kvalitative analyser. 
Attraktionsbranchens betydning som national vækst-

skaber kan inddeles i flere kategorier:  

UDVIKLINGSMOTOR

Stadig flere attraktioner tænkes med som centrale spil-
lere, der kan skabe værdi, når udvikling i en region eller
en by planlægges. Det gælder f.eks. i Randers Kommune,
hvor udviklingen af den lokale attraktion Randers Regn-
skov fungerer som katalysator for en større indsats, der
skal skabe nye arbejdspladser og styrke innovationskraf-
ten hos virksomheder og forskningsinstitutioner som
Danish Crown og AU Foulum. 

VIDENSPARTNER

Forskning og formidling er ikke kun et nøgleord for lan-
dets mange museer, men for et bredt udsnit af de danske
attraktioner. I kraft af deres centrale plads i oplevelses-
økonomien har de helt særlige kompetencer som råd-
givere på området. Det er Fiskeri- og Søfartsmuseets
samarbejde med offshore-industrien et eksempel på, li-
gesom bl.a. Eksperimentarium hjælper Metroselskabet
med at gøre det store anlægsarbejde omkring den kø-
benhavnske metro til en positiv historie. 

FYRTÅRNSEFFEKT

Ifølge Visit Denmarks analyser rejser turister i stigende

grad efter oplevelser og mindre efter steder. Det giver
attraktionerne en nøglerolle i forhold til at styrke dansk
turisme, der har tabt internationale turister de sidste
tyve år. Flere nye, store millionsatsninger er på vej som
fyrtårnsprojekter, der skal bringe dansk turisme tilbage
på sporet. 

IMAGEBOOSTER

Attraktioner af høj kvalitet er afgørende for at skabe den
kulturelle kapital, der skal styrke Danmarks image udad-
til. Danske byer og erhvervsliv bruger i stigende grad at-
traktioner som en trumf i den globale kamp for at til-
trække nye talenter, investeringer og virksomheder. Det
gælder f.eks. Vestas og Grundfos, der bruger kunstmu-
seet ARoS aktivt til at signalere globalt udsyn og høj
kvalitet.

Værdien breder sig 
Der findes ingen samlet opgørelse over attraktioners om-
sætning og bidrag til beskæftigelsen, men tal fra flere af
underbrancherne tegner et billede af en sund sektor i
vækst. De danske museer satte sidste år publikumsrekord
med 13,3 mio. besøgende mod 12 mio. året før.  Også for-
lystelsesparkerne, der i 2010 omsatte for 2,4 mia. kroner,
beretter om stigende besøgstal, og ifølge Visit Denmarks
årlige analyse af landets 50 største attraktioner var der i
2011 en fremgang på 4,9 pct. flere besøgende sammenlig-
net med 2010. Se figur 1. 
Men ét er attraktionernes egen omsætning, noget andet

er deres afsmittende effekt på andre brancher såsom turi-
sterhvervet og detailhandlen. De tjener gode penge på de
besøgende, der vælger at afslutte deres besøg på en attrak-
tion ved at spise på en lokal restaurant, shoppe i de lokale
butikker og måske overnatte på et lokalt hotel. Der findes
ikke et samlet tal for denne spillover-effekt fra de danske
attraktioner, men flere internationale studier har målt ef-
fekten til at være mellem 1,5 og 3 gange større end attrak-
tionernes egen omsætning. 
Dette bekræftes af den internationale brancheorganisa-

tion for forlystelser, IAAPA. Den har bl.a. beregnet sig frem
til, at de 13 største forlystelsesparker i Danmark, som i
2008 omsatte for 2,2 mia. kr. og beskæftigede 2.400 års-
værk, samme år gav et ekstra afkast på 1,4 mia. kr. i form
af bl.a. øget omsætning og beskæftigelse i hotel-, restaura-
tions- og legetøjsbranchen. Analysebureauet Jysk Analyse
har regnet på den samfundsøkonomiske effekt af 188 mu-
seer, forlystelser, dyreparker og akvarier i Region Midtjyl-
land og fundet frem til en afledt økonomisk gevinst på 1,3
mia. kr. 
“En stor del af den værdi, som attraktionerne skaber,

gavner i høj grad andre brancher. Det er vigtigt at forstå,
når man vurderer sektorens vækstpotentialer og overvejer
nye investeringer,” siger Stinne Hjort-Andersen, politisk
chef i hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets ho-
vedorganisation, HORESTA. Hun har arbejdet med attrak-
tionsbranchen over en årrække og mener, at det forhold,
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Figur 1: Efter flere år, hvor de danske attraktioner er 
lykkedes med at holde nogenlunde stand mod finanskrisen, 
bød 2011 på en markant stigning i antallet af gæster. 

Danmarks 50 mest besøgte attraktioner, 2006-2011

En branche i vækst

Kilde: Visit Denmark.
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Figur 2: Der er lagt op til markante investeringer i nye såvel som eksisterende attraktioner over de kommende år. Langtfra alle investeringer i de 
nævnte elleve attraktioner er på plads, men følges planerne, løber investeringerne op i 5,4 mia. kroner. De store investeringer skal gerne føre til 
flere besøgende, og det stiller krav til evnen til at hive flere udenlandske turister til landet. 

Investeringer for milliarder 

Note1: Det endelige navn er endnu ikke offentliggjort.
Kilde: Mandag Morgen.
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Udvalgte attraktioner, opgjort på kommende investeringer, forventet vækst i antal gæster og åbningstidspunkt



at branchen står for at opretholde 2.500 årsværk i de dan-
ske yderkommuner, er med til at sætte attraktionernes
værdiskabelse ind i en større sammenhæng: 
“De arbejdspladser, som attraktionerne skaber, kan ikke

outsources til Kina, på samme måde som det sker for
mange produktionsjob, og de spiller dermed en vigtig rolle
for, at nogle områder overhovedet kan overleve,” siger hun.  

16.000 ekstra arbejdspladser i hovedstaden 
Attraktionernes bidrag er også vigtigt for de større byer. I
bogen ’Kulturinstitutioner og værdiskabelse: København-
ske perspektiver’, der udkom sidste år, har professor i ge-
ografi ved Københavns Universitet, Christian Wichmann

Matthiessen, sat tal på den direkte og indirekte værdiska-
belse fra hovedstadsområdets tyve største kulturinstitu-
tioner, herunder attraktioner såsom Tivoli, Zoologisk
Have, Glyptoteket og Louisiana. Beregningerne læner sig
bl.a. op ad et større studie fra London School of Econo-
mics, der påviser, hvordan de britiske museer er nøglen til
at styrke Storbritannien som en førende kreativ økonomi. 
Christian Wichmann Matthiessens beregninger, der

bygger på den anerkendte LINE-model, viser, at de 20 in-
stitutioner, ud over at omsætte for 7 mia. kr. og beskæftige
8.800 personer, har skabt yderligere 16.000 ekstra arbejds-
pladser i regionen i form af underleverandører og offent-
lige serviceydelser. 
“Der er meget fokus på eksporterhvervenes betydning

for samfundsøkonomien, mens museer ofte betragtes som
en udgift. Men vores beregninger dokumenterer, at kul-
turinstitutioner udgør en så væsentlig del af byens øko-
nomi, at det ville være meget tydeligt, hvis de ikke var der,”
siger Wichmann Matthiessen. 
I sig selv har mange af attraktionerne en høj markeds-

værdi. Det gælder f.eks. Statens Museum for Kunst, hvis
samling er estimeret til en værdi af 15 mia. kr. Dertil kom-
mer værdien af den enkelte attraktions brand, hvor f.eks.
Den Blå Planet, der åbner i København til næste år, vur-
deres at få en brandværdi på 600 mio. kr. ifølge et studie
fra Rambøll Management. 
Oven i de direkte og indirekte økonomiske effekter af

attraktioner skal lægges den såkaldte inducerede værdi.
Begrebet dækker over, at attraktionerne leverer et vigtigt
bidrag til en by eller regions produktionsniveau, uden at
det kan måles og vejes. F.eks. har de danske museer en
forskningsforpligtelse, der betyder, at de hvert år produ-
cerer forskning og kandidater, der, omsat til en kommer-
ciel sammenhæng, er mange millioner kroner værd. Der
er også tale om en induceret effekt, når Fiskeri- og Søfarts-
museet hjælper offshore-industrien med at brande sig
over for en bredere offentlighed.
“Den inducerede værdi er meget vigtig, når det gælder

kulturinstitutionernes bidrag til omverdenen, men samti-
dig umulig at beregne og derfor ofte også en overset faktor,
når man opgør den værdi, som institutionerne skaber for
samfundet,” siger Wichmann Matthiessen, der af samme
grund efterlyser mere nuancerede analyser af sektorens
samfundsøkonomiske værdi.

Fra attraktion til innovationsplatform    
Attraktionernes afsmittende effekt i forhold til bl.a. at
skabe arbejdspladser har givet dem en nøglerolle i arbejdet
med at styrke og udvikle byområder. Ikke kun i Køben-
havn, men over hele landet, satses der massivt på at udvide
og bygge nye attraktioner. Hvis budgetterne realiseres som
planlagt, vil anlægsomkostningerne for elleve af de største
projekter, der åbner dørene inden for de næste fem år, løbe
op i 5,4 mia. kroner. Se figur 2. 
Med de store investeringer får dansk turisme endelig

flere af de fyrtårne, som Danske Regioner og Visit Den-
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En lang række af de danske attraktioner er tæt knyttede
til historien i det lokalområde, hvor de ligger. De fungerer
som ’hubs’ eller forbindelsesled, hvor kulturarven bliver
tilgængelig for de besøgende gæster. Dermed bliver at-
traktionerne vigtige formidlere af vores fælles fortællin-
ger, historie og kulturelle arv, hviket er vigtigt for vores
identitet og selvforståelse.
Skagens Museum er som landets sjette største

kunstmuseum en af hovedattraktionerne i byen. I dag
slipper der stort set ikke et barn ud af folkeskolen uden
at kende til ’Skagensmalerne’, og lyset, fiskerne, Krøyer
og Ancher står som stærke symboler på Danmarks nord-
ligste by.
Værdien af at blive associeret med en international

anerkendt kunstnergruppe er af enorm betydning for
byen. Her har Skagens Museum været afgørende, fordi
det gennem mange år har kunnet samle og bevare en
lang række af værkerne på det sted, hvor de er blevet
til.
“Vi har været med til at etablere Skagensmalerne i

den danske og internationale bevidsthed. Krøyer var jo
alle mulige steder, men museet har først og fremmest
gjort ham til Skagensmaler. Det har en enorm betydning
for fortællingen om Skagen og brandingen af byen,” for-
tæller Lisette Vind Ebbesen, der er direktør for Skagens
Museum.
Med 30 ansatte er Skagens Museum en betydelig ar-

bejdsplads, der også har brug for højtuddannede akade-
mikere. Arbejdspladser, der ellers kan være svære at
skabe i yderområderne. 
Et andet eksempel på jobskabelse i attraktionerne er

Sagnlandet Lejre, der i 2012 havde 53.912 gæster. I lo-
kalområdet har attraktionen skabt job svarende til 31
årsværk, bl.a. til AC-ere, pædagoger og håndværkere.
Rapporten slår desuden fast, at Sagnlandet Lejre i høj
grad er ansvarlig for at bringe Lejre og Lejre Kommune
på det nationale landkort. I 2008 fik Sagnlandet 273
omtaler i både lokale, regionale og nationale medier.
Endelig foretog Sagnlandet i 2010 en analyse af at-

traktionens betydning for samfundet, en såkaldt ABS-
analyse. Den viser, at Sagnlandet ydede et nettobidrag
på 3.050.899 millioner til samfundet, når alle offentlige
bidrag trækkes fra. Eksempelvis omsætter de besø-
gende for næsten 12 millioner i lokalområdet, hvilket
ifølge beregningerne skaber 53 arbejdspladser uden for
selve Sagnlandet.

Identitet for lokalområdet
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mark har efterspurgt gennem flere år. Internationale erfa-
ringer viser, at stærke attraktioner er et afgørende kort i
kampen for at tiltrække og fastholde udenlandske gæster. 

Flere af de store satsninger har dog også et formål, der
rækker længere end at tiltrække flere besøgende. De nye
og større attraktioner indgår som drivkræfter i en indsats
for at styrke den regionale vækst. I rapporten ’Vækstens
anatomi’ har tænketanken for regional udvikling REG
LAB undersøgt, hvordan en række mellemstore byer har
skabt ny vækst. Her fremgår det bl.a., at det er vigtigt med
en klar strategi, der bygger på unikke styrkepositioner og
aktiviteter, der allerede er til stede i området. I den proces
kan attraktioner ofte spille en nøglerolle: 
“Der findes ingen enkel opskrift på at skabe vækst, men

fra vores studier kan vi se, at de byer, der både i Danmark
og internationalt klarer sig godt, har det til fælles, at de har
fundet frem til en klar identitet. Ofte sker det med ud-
gangspunkt i lokale attraktioner, der også spiller en stor
rolle i forhold til at gøre identiteten synlig,” siger sekreta-
riatsleder i REG LAB, Bjarne Jensen. 

En analyse, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania har
foretaget blandt danskerne, bekræfter dette billede. Den
viser bl.a., at 71 procent af borgerne og 68 procent af virk-
somhederne mener, at kulturarven kan støtte den lokale
udvikling, mens hver anden mener, at kulturarven har stor
betydning, når man skal vælge, hvor man vil bo. Se tekst-
boks. 
Randers er blandt de byer, der har taget det budskab til

sig. Med et samlet budget på næsten 1,6 mia. kroner satser
både kommunen og Region Midtjylland på at udbygge det
nuværende Randers Regnskov til et nyt oplevelsescenter.
Realiseres det fulde budget på 1,5 mia. kroner, bliver det
den største danske attraktionssatsning i for nyere tid. Pla-
net Randers, som attraktionen kommer til at hedde, bliver
verdens største indendørs og udendørs zoologiske have og
vil dermed levere et betydeligt bidrag til området. Projek-
tet, der består af tre store tiltag, herunder byggeriet af Nor-

deuropas største indendørs dyrepark, World Dome Com-
plex, og etableringen af den 750 hektar store Gudenå Na-
turpark, ventes at øge antallet af årligt besøgende fra de
nuværende 300.000 til over 900.000. Sker det, udløser det,
ifølge en lønsomhedsundersøgelse, som Rambøll Mana-
gement har udarbejdet for attraktionen, en ekstragevinst
til kommunen på 230 mio. kr. og 140 nye stillinger om året.
Dertil kommer de 1.640 fuldtidsstillinger, der vil være be-
skæftiget, mens byggeriet står på.
Men projektet forventes at kaste endnu mere af sig. Na-

turparken vil, ud over at være en attraktion, også fungere
som genbank for en række udrydningstruede danske land-
brugsdyr og kornsorter. Her vil man invitere den danske
fødevaresektor til samarbejde for med afsæt i genbanken
at udvikle nye fødevareprodukter, der rammer den sti-
gende efterspørgsel efter lokalt forankrede fødevarer med
rødder i det nordiske køkken. 
Byens store industrivirksomhed, Danish Crown, udgør,

sammen med forskningscentret Foulum ved Aarhus Uni-
versitet, partnerne i projektet, der ifølge erhvervschef i
Randers Kommune Kim Kofod har et stort erhvervsmæs-
sigt potentiale: 
“Ved at indgå et samarbejde med Planet Randers bliver

en industrivirksomhed som Danish Crown og et forsk-
ningscenter som Foulum en aktiv del af oplevelsesøkono-
mien og indgår i en positiv fortælling, der har mange tu-
sinder tilhørere hver dag”, siger han og fortsætter: “Samti-
dig er potentialet enormt, når det gælder fødevareinnova-
tion, fordi de forskellige partnere får adgang til at udvikle
og afprøve nye produkter, som de selv ikke vil kunne få
adgang til.” 

Eksperter i formidling
Det kommende Planet Randers er langtfra den eneste at-
traktion, der er skabt i et tæt samarbejde med erhvervsli-
vet. Flere attraktioner udvider i disse år det mere traditio-
nelle samarbejde med erhvervslivet i form af mere passive
donationer og sponsorater til mere aktive partnerskaber.
Det gælder bl.a. på Experimentarium i København, hvor
man gennem flere år har opbygget stærke kompetencer
inden for kommunikation og formidling af naturviden-
skabelige, tekniske og adfærdsmæssige problemstillinger.
Det er vigtige kompetencer, der er i høj kurs rundt om-
kring i de danske virksomheder, forklarer Experimenta-
riums direktør Asger Høeg. Han finder udviklingen, fra
“kun” at være en attraktion til at fungere som videnspart-
ner og kommunikationsrådgiver for erhvervslivet og myn-
digheder, helt oplagt: 
“Hvis der er noget, som attraktioner er gode til, så er det

kommunikation og formidling,” siger han og fortsætter:
“Vores vigtigste formål er at transformere vores gæster, så
de i løbet af besøget får en ændret opfattelse af en sam-
menhæng eller ny faktuel viden på området. Det er lige
præcis den effekt, som mange i både erhvervslivet og det
offentlige ønsker at opnå.”  
Ud af Experimentariums samlede omsætning på knap

“

Der er meget fokus på eksporterhver-
venes betydning for samfundsøkono-
mien, mens museer ofte betragtes som
en udgift. Men vores beregninger do-
kumenterer, at kulturinstitutioner ud-
gør en så væsentlig del af byens øko-
nomi, at det ville være meget tydeligt,
hvis de ikke var der.

CHRISTIAN WICHMANN MATTHIESSEN
PROFESSOR, KØBENHAVNS UNIVERSITET
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80 mio. sidste år kom knap 11 mio. fra kommercielle for-
midlingsaktiviteter. Kundelisten tæller bl.a. Metroselska-
bet, for hvem Experimentarium skal udvikle en udstilling,
der skal fortælle københavnerne om de fordele, der venter,
når byggeriet står færdigt, men som også beskriver bag-
grunden for de ulemper, som man skal leve med under-
vejs. Andre tunge virksomheder på listen er bl.a. A.P. Møl-
ler – Mærsk, der har fået udviklet en særlig containerud-
stilling, DONG og DFDS, som Experimentarium har hjul-
pet med at udvikle et særligt undervisningsforløb for
skoleelever på Oslobådene. Experimentarium står også
bag et nyt innovationsnetværk, InnovationMatch, der med
midler fra bl.a. Forsknings- og Innovationsstyrelsen sam-
ler en lang række af de mest innovative virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. Senere på året tager attraktionen
med en ny udstilling fat på at forbedre danskernes livsstil
i en sundere retning. Det projekt følges tæt af en række
forskningsmedarbejdere, der efterfølgende vil kunne ud-
brede den værdifulde viden, man opnår gennem projektet,
om hvordan man kan påvirke menneskers adfærd. 
“For mig virker det helt absurd, at nogle spørger, om kul-

tur betaler sig. De kulturelle institutioner er erhverv på lige
fod med andre. Vores produkter nøjes ikke kun med at be-
rige de besøgende; gennem vores virke inspirerer vi andre
erhverv til at forbedre deres produkter og formidling,” si-
ger Asger Høeg.
Rollen som formidlingskonsulent bliver også taget al-

vorligt på kunstmuseet ARoS i Aarhus. Her har man med
stor succes udvidet den gammeldags sponsortænkning
med en særlig ambassadørklub, der bygger på et tæt sam-
arbejde med erhvervslivet. De 22 medlemmer, der bl.a.
tæller Arla, Bestseller, Dansk Supermarked og Jysk, lægger
vægt på, at samarbejdet ikke kun giver deres medarbejdere
gratis adgang til museet, men udgør et stærkt redskab i ar-
bejdet for at markedsføre deres virksomhed og tiltrække
nye medarbejdere. 
ARoS har som mål at udvikle sig til en attraktion på den

internationale kunstscene, og den strategi tiltaler mange
af områdets virksomheder, der konstant er på global jagt
efter nye talenter: 

“Når vi skal argumentere for, hvorfor dygtige kandidater
skal skifte byer som London eller Zürich ud med Aarhus,
er det helt afgørende, at vi kan vise, at byen har meget at
byde på, også efter arbejde,” siger Karina Boldsen, HR-di-
rektør for Talent Attraction i Vestas, der også indgår i mu-
seets ambassadørordning.
Et andet medlem, Grundfos, ser på samme måde en stor

kundemæssig værdi i at samarbejde tæt med attraktioner,
der som ARoS lever op til en høj international standard.
Virksomheden modtager hvert år mange internationale
gæster på sit hovedkvarter i Bjerringbro og er i den sam-
menhæng afhængig af at kunne fremvise nogle interes-
sante omgivelser: 

“Mange af vores gæster har set lidt af hvert, men de bli-
ver altid imponeret, når man tager dem med op i Regn-
buen på taget af ARoS. Det løfter helt klart helhedsind-
trykket af vores virksomhed, fordi vi bliver sat i sammen-
hæng med en spændende oplevelse af højt internationalt
format,” siger Kim Klastrup, direktør i Corporate Branding
hos Grundfos. 

Attraktioner skal klynges op 
Selv om der allerede i dag findes mange eksempler på at-
traktioner, der leverer en stor værdi til deres omgivelser,
kunne værdien blive endnu større. Attraktionsbranchen
tænker stadig for meget i enkelte attraktioner og går der-
med glip af attraktionernes fulde potentiale, understreger
Christian Wichmann Matthiessen. Han mener bl.a., at der
er ekstra gevinster at hente ved at samle attraktioner, der
ligger inden for en afgrænset geografisk afstand, og som
har en særlig faglig profil, med relaterede virksomheder,
forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der ligger i
samme område. Ifølge klyngeteorien, der er udviklet af
den amerikanske organisationsteoretiker Michael Porter,
opstår der dermed en lang række synergieffekter i form af
bl.a. udveksling af viden og medarbejdere. Det er samme
effekt, der siden 2002 har fået en anden førende tænker,
Richard Florida, til at argumentere for, at “stærke kulturelle
faciliteter og kreative netværk er nøglen til økonomisk
succes i moderne bysamfund.” 

“

Når vi skal argumentere for, hvorfor
dygtige kandidater skal skifte byer som
London eller Zürich ud med Aarhus, er
det helt afgørende, at vi kan vise, at
byen har meget at byde på, også efter
arbejde. 

KARINA BOLDSEN
HR-DIREKTØR FOR TALENT ATTRACTION, VESTAS

En fælles fremtid
Den 6. juni 2012 er Attraktionernes Udviklingsfond
vært ved en workshop for de danske attraktioner. Un-
der overskriften “Har danske attraktioner en fælles
fremtid?” inviteres til en åben dialog om hvorvidt det
er nu og i givet fald hvordan at attraktionsbranchen
skal organisere sig omkring mere fælles og strategi-
ske tiltag. I spidsen for workshoppen, der finder sted
på Carlsberg i København kl. 13 til 18, står en styre-
gruppe med deltagelse af Fårup Sommerland, Organi-
sationen Danske Museer, Vikingeskibsmuseet i Ro-
skilde, Ribe Vikingecenter og Visit Carlsberg. Pro-
grammet vil, udover fælles drøftelser, tælle oplæg
ved bl.a. Visit Denmark og HORESTA. 
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Ud fra den logik har f.eks. cleantech-, medico- og mode-
industrien for længst organiseret sig i klyngefællesskaber,
og temabaserede klyngesamarbejder giver, ifølge Wich-
mann Matthiessen, også rigtig god mening for attraktio-
ner, der er til stede med en vis tæthed og kritisk masse.
F.eks. kunne attraktioner som Zoologisk Have, Eksperi-
mentarium og Den Blå Planet finde sammen i en klynge
om natur og teknik, der også har deltagelse af andre typer
af organisationer såsom Dansk Industri, DTU og forskel-
lige ingeniørvirksomheder. Glyptoteket og Dansk Design
Center er eksempel på andre partnere, der f.eks. kunne
indgå i en billedkunst- og designklynge med deltagelse af
bl.a. DR og den danske modeklynge. Se figur 3. 
Seks museer, der ligger omkring Kongens Have, Østre

Anlæg og Botanisk Have i København, heriblandt Davids
Samling, Geologisk Museum og Statens Museum for
Kunst har allerede gjort alvor af ideen og dannet organi-
sationen Parkmuseerne, med det formål at skabe et le-
vende museumskvarter og samarbejde om udstillinger,
kulturelle begivenheder og markedsføring. Et andet og
mere etableret eksempel er Billund, hvor kommunen sam-
men med attraktioner som Legoland og en række lokale
virksomheder har etableret et klyngesamarbejde under
overskriften ’Børnenes Hovedstad’, med det formål at gøre
området til et internationalt turisthub og samtidig til-
trække veluddannede børnefamilier til området.
Der kan hentes inspiration fra byer som Amsterdam,

Manchester og Eindhoven, der alle har haft succes med at
gøre deres lokale kulturinstitutioner til omdrejningspunkt
for ny vækst. Amsterdam har, ud over et museumskvarter
med gallerier og klassiske musiksteder, et område i den
gamle havn, hvor aktører inden for medier, arkitektur og
visuel kunst har samlet sig. I Manchester har man brugt
byens hektiske natteliv som afsæt til at etablere en succes-
rig rockmusikklynge, der også har deltagelse af byens uni-
versiteter og mediehuse. I Eindhoven er det byens absolut
største virksomhed, Philips, der har taget initiativ til en
klynge på grænsefladen mellem kultur og kunst, der satser
på video, elektroniske spil og populærmusik. 
Men skal Danmark og de danske attraktioner gøre disse

eksempler kunsten efter, er der brug for en platform, der
samler de forskellige aktører om større fælles initiativer.
Efter at organisationen Danske Turist Attraktioner blev
nedlagt ved årsskiftet har attraktionsbranchen været uden
et nationalt branchefællesskab. Flere aktører har organise-
ret sig i mindre fora som f.eks. Destination Fyn og Kultur-
klubben, der tæller en række københavnske attraktioner.
Dertil kommer fora som f.eks. De Danske Zoologiske Ha-
ver, der organiserer en enkelt underbranche. Men i forhold
til f.eks. at sætte sit aftryk på den nationale turismestrategi,
som regeringen har varslet i sit regeringsgrundlag, er der
brug for et nationalt initiativ.
HORESTA har varslet, at organisationen vil forsøge at

samle de kommercielle aktører i et nyt initiativ, mens At-
traktionernes Udviklingsfond, der siden 2001 har arbejdet
på at udvikle kompetencer i attraktionsindustrien, også

har et initiativ under opsejling. Fondens styregruppe, der
er sammensat af repræsentanter for både forlystelser, mu-
seer og andre typer attraktioner såsom Visit Carlsberg, øn-
sker at tage de første skridt til etableringen af et egentligt
branchefællesskab, hvor man kan systematisere arbejdet
med at udvikle strategier, fælles markedsføringsfremstød
og rammevilkår. Det første skridt tages i juni, hvor fonden
er vært for en workshop for de danske attraktioner: 
“Vi har haft brug for at finde sammen på en ny platform

siden Danske Turist Attraktioner blev opløst. Nu tager vi
initiativ til en dialog om, hvordan vi kan organisere os på
en måde, så både den enkelte attraktion og branchen sam-
let set får mest ud af det. Det er ikke på forhånd givet, at
det netop er os, der skal løfte hele brancheinitiativet, men
nu tager vi det første skridt. Så må vi se, hvilken opbakning
der er”, siger general manager i Fårup Sommerland, Niels
Jørgen Jensen, der er formand for bestyrelsen i Attraktio-
nernes Udviklingsfond. Se tekstboks 2. 
På Experimentarium er direktør Asger Høeg begejstret

ved tanken om, at det måske endelig lykkes at samle at-
traktionerne i et fælles fremstød, fordi man dermed kom-
mer til at fungere som det, man er, nemlig en branche, der
tjener penge ligesom andre dele af erhvervslivet: 
“Vi bør gøre alt for at mane forestillingen om, at vi er en

udgift, mere end vi bidrager, i jorden. Vi omsætter godt,
skaber arbejdspladser og leverer dermed et vigtigt stort bi-
drag til samfundsøkonomien. Det budskab skal gøres me-
get tydeligt, og ved at organisere os som en brancheorga-
nisation tager vi et godt skridt på den vej,” siger han. 

Ida Strand  is@mm.dk

Figur 3: I hovedstadsområdet er det muligt at identificere en række klynger, der 
har kulturinstitutioner som omdrejningspunkt. Ud over naturhistorie/teknik og 
billedkunst/design kunne historie og teater/musik være et bud på temaer. 

Mulige københavnske kulturklynger

Kilde: Christian Wichmann Matthiessen. Kulturinstitutioner og værdiskabelse: Københavnske 
perspektiver, Syddansk Universitetsforlag, 2011.
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MIDT I NORDSJÆLLAND ligger det næsten 1.000 år
gamle Esrum Kloster, der hvert år tiltrækker omkring
60.000 gæster til de rolige omgivelser. Her kan de besø-
gende bl.a. gå på opdagelse i de historiske bygningsværker,
nyde det omkringliggende kulturlandskab og finde
sjældne planter i klosterets unikke urtehave. Og hver som-
mer forvandles klosteret til et veritabelt riddermarked
med 400 deltagere i fuld udrustning.
Hvad de færreste gæster sikkert bemærker, er, at deres

oplevelser på klostret blandt andet skabes af 18 unge mel-
lem 16 og 25 år, der alle har et udviklingshandicap eller af
fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre en al-
mindelig ungdomsuddannelse. Hver morgen møder de op
på Esrum Kloster for at uddanne sig inden for områder
som gartneri, madlavning, dyrehold og eventplanlægning. 
De unge går på uddannelsesinstitutionen Kilden, der er

en socialøkonomisk virksomhed integreret i Esrum Klo-
ster. Her ses de unge som en ressource, der har afgørende
betydning for driften af den lokale attraktion. Det fortæller
Alexandar M. Hjort, der er afdelingschef for uddannelsen:
“Under deres treårige uddannelse har eleverne en vigtig

betydning for vores aktiviteter. De driver vores urtehave,
planlægger og deltager i events og producerer en række af
de klosterprodukter, som vi sælger i vores butik. Både pro-
dukter og events er omhyggeligt tilrettelagt, så de under-
støtter det attraktionsbrand, som Esrum Kloster gennem
flere år har arbejdet på at etablere.”
Selv om nogle af de unge vil få svært ved at klare sig på

almindelige arbejdsmarkedsvilkår, er målsætningen at
hjælpe så mange som muligt videre ud i arbejde, f.eks. på
andre attraktioner, hvor der er brug for deres kompeten-

cer.
Netop fordi det også er en attraktion, kan Esrum Kloster

tilbyde unikke rammer, der ikke findes på almindelige in-
stitutioner og uddannelsestilbud. Den naturlige åbenhed
og imødekommenhed, der er en forudsætning for at til-
trække besøgende samt den daglige strøm af gæster, bety-
der, at eleverne ikke mister forbindelsen til det omgivende
samfund.
“Ofte er institutioner meget lukkede eller måske lige-

frem indhegnede, men vi er jo en attraktion. Vores udvik-
lingshæmmede bliver ikke gemt væk. Vi træner vores ele-
ver til at møde almindelige mennesker, og til at fungere
ude i samfundet. Det er en fantastisk mulighed, som jeg
ville ønske, at alle store virksomheder ville benytte sig af,”
siger Alexandar M. Hjort.

Skjulte værdier
Kilden og Esrum Kloster er blot ét eksempel på de værdier,
som danske attraktioner skaber for samfundet, men som
kan være svære at aflæse i nøgletal og økonomiske regn-
skaber. Selv om selv mindre attraktioner kan have stor kul-
turel og social betydning for lokalsamfundet, findes der
ingen samlede opgørelser over de danske attraktioners
værdiskabelse i samfundet, og den reelle samfundsmæs-
sige gevinst ved den enkelte attraktion kan være uhyre
svær at slå fast. 
Det er dog den klare opfattelse blandt de eksperter og

forskere, som Mandag Morgen har været i kontakt med,
at attraktionerne har både økonomisk og social betydning,
og at de især i lokalområderne kan være grundlag for en
lang række af afledte aktiviteter.  Se figur.

Jagten på de oversete
værdier 

HOVEDPUNKTER
• De danske attraktioners betydning for samfundet rækker ud over

rene økonomiske effekter
• Som kulturelle knudepunkter i landskabet engagerer attraktio-

nerne store grupper af frivillige og fungerer som vigtige formidlere
af kulturhistorie og identitet

• Selv mindre attraktioner kan således repræsentere store sam-
fundsmæssige værdier
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“Det interessante ved attraktionerne er i virkeligheden,
at der sker en krydsning mellem forskellige værdier. De
skaber både økonomisk, social og kulturel værdi, og det er
synergien mellem dem, som er den vigtige. Den har be-
tydning for at tiltrække både turister og borgere til områ-
derne,” siger Jørgen Ole Bærenholdt, der er professor på
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på
RUC.
Han har bl.a. gennemført en stor analyse af kulturelle

fyrtårne i Region Sjælland. Den viser, at finansielle og so-
ciale værdier spiller sammen og forstærker hinanden. Der-
ved har attraktionerne en række positive effekter på regio-
nen såsom nye arbejdspladser og indtægter til regionen.
Dertil kommer, at attraktionerne også er med til at for-
bedre livskvaliteten for beboere og gæster. Rapporten kon-
kluderer bl.a., at attraktionerne med fordel kan indgå som
element i Region Sjællands udviklingsstrategi.

Drivkraft for frivilligt engagement
Det omfattende frivillige engagement er ifølge Jørgen Ole
Bærenholdt kendetegnende for næsten samtlige danske
kulturelle attraktioner. Selv mindre attraktioner, der ikke
tiltrækker store turiststrømme, kan have stor betydning
for områdets beboere. “De frivillige er levende reklame-
søjler for attraktionerne, men netværkene er samtidig med
til at skabe sammenhængskaft, og den er ikke blot lokal.
Engagementet kan have direkte økonomiske effekter, men
det er klart, at det især er på det sociale parameter, at der
skabes værdi,” siger Jørgen Ole Bærenholdt.
Den opfattelse deles af Karin Buhl Slæggerup, der er

kommunikationschef i Midtjysk Turisme. Hun ser desu-
den en tendens til, at den frivillige opbakning forstærkes i
yderområderne. “Der er ingen tvivl om, at graden af frivil-
lighed stiger, jo længere man kommer ud af storbyerne.
Mange attraktioner i disse områder er drevet af frivillig-
heden,” siger hun.
Mandag Morgens research blandt en lang række af de

danske attraktioner viser, at selv mindre attraktioner kan
mobilisere store grupper af frivillige. Foreningsarbejdet
omkring attraktionerne er med til at opbygge lokale net-
værk og social kapital blandt de deltagende, hvilket er af
stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Samtidig be-
tyder det frivillige engagement, at attraktionerne kan ud-
vide deres aktiviteter – f.eks. med fast bemanding i en bu-
tik, flere guider eller helt nye arrangementer og events.
Netop evnen til at mobilisere civilsamfundet er en af de

vigtigste dagsordener i debatten om den danske velfærd.
Hvis velfærden skal overleve de kommende års stadig sti-
gende økonomiske og demografiske pres, er det en forud-
sætning, at flere borgere gør en indsats og engagerer sig
frivilligt. Og her kan andre sektorer ifølge Jørgen Ole Bæ-
renholdt lære af attraktionerne: “Der er jo en stor interesse
for at mobilisere civilsamfundet, og det er en interesse,
som attraktioner har en lang erfaring i. Mange steder er
der lange ventelister til at få lov at deltage. Det ansporer
til, at alle gør deres bedste.”

Han mener, at det frivillige engagement i attraktionerne
kan ses som en parallel til den kultur, der findes i danske
sportsklubber og idrætsforeninger. Men attraktionerne til-
trækker imidlertid helt andre typer, der ikke nødvendigvis
ville engagere sig andre steder. Samtidig kan frivilligheden
i nogle tilfælde føre til regulær beskæftigelse. Gennem in-
troforløb, kurser og seminarer opkvalificeres de frivillige,
så de bliver meget attraktive at ansætte. “Mange glider fra
det frivillige til det professionelle. For mange er det i vir-
keligheden realiseringen af en livslang drøm – at gøre sin
hobby til et arbejde,” forklarer Jørgen Ole Bærenholdt.
Overgangen fra frivillig til fastansat er almindelig på

Middelaldercentret i Nykøbing. På centret gennemgår alle
frivillige et obligatorisk begynderkursus, der foruden
grundlæggende viden om middelalderen også fokuserer
på, hvordan middelalderlivet og -historien kan formidles
til de besøgende. Efterfølgende arbejdes der videre i en
form for mesterlære, og det er muligt at specialisere sig
yderligere gennem en række af forskellige kurser.
“Vi har flere gange fastansat medarbejdere, som er star-

tet som frivillige eller i beskæftigelsestilbud fra kommu-
nen. Det er en kæmpe fordel, at vi selv får lov at uddanne
vores folk. Det giver os fremragende medarbejdere,” for-
tæller Peter Vemming Hansen, der er centerleder på Mid-
delaldercentret.
Et andet eksempel, hvor det frivillige har stor betydning,

er Læsø Museum, der årligt besøges af omkring 20.000
gæster. Øen er befolket af knap 2.000 beboere, men Mu-
seumsforeningen og adskillige tilknyttede laug engagerer
over 700 frivillige, der enten er fastboende eller tilbage-
vendende gæster på øen. De bemander bl.a. øens lokalhi-
storiske arkiv, der besøges af slægtsforskere og udgør et
vigtigt element i opretholdelsen af en lokal identitet.
Og det er en vigtig funktion ifølge Anna Porse Nielsen,

der er direktør for Manto, et rådgivningsfirma med spe-
ciale i erhvervs- og forretningsudvikling i oplevelsesøko-
nomien. “Hele historien om stedet er meget vigtig. Det be-
tyder meget for lokalsamfundet. Alt hvad man kan gøre
for, at folk får en fortælling om sig selv og deres identitet,
skaber værdi,” fortæller hun.
Ifølge Jon Voss, der er museumsinspektør på Læsø Mu-

seum, er det frivillige netværk af stor værdi for lokalsam-
fundet. “Vi er et lille samfund, og før i tiden kunne vi godt
lukke os lidt om os selv. Men netværket omkring museet
er med til at sluse nye beboere og besøgende ind i sam-
fundet. Det sociale fællesskab er meget inkluderende, på
den måde skaber det integration.” Han er ikke i tvivl om,
at den frivillige indsats gør øen mere attraktiv – både for
turister og fastboende.
Læsø Museum er som mange andre museer udfordret

af høje driftsomkostninger, og derfor håber Jon Voss, at de
frivillige kan blive integreret endnu mere i museets akti-
viteter fremover. “Driftsøkonomien er svær at forbedre in-
den for museets nuværende fysiske rammer, men det fri-
villige korps kan være med til at gøre en forskel,” siger han
og understreger, at det dog ikke skal være på bekostning



af fastansatte. I stedet skal der satses på højere kvalitet i
kraft af det frivillige guidekorps.

Attraktionerne mister støttemidler
Indtil nu har mange af de kulturelle attraktioner nydt godt
af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond, som har sine
midler fra feriepenge, der ikke bliver hævet og renteafka-
stet fra FerieKonto. Fonden har over de sidste ti år uddelt
1,1 mia. kroner til omkring 250 igangværende attraktions-
projekter ud fra kriterier, der også lægger meget vægt på
den sociale og kulturelle værdiskabelse. F.eks. har en lang
række egnsmuseer, lokale oplevelsescentre og mindre, kul-
turelle attraktioner modtaget støtte.
Fremtiden for mange af de mindre danske attraktioner

tegner dog mere usikker, i takt med at skiftende regeringer
siden 1990’erne har hevet kapital ud af Arbejdsmarkedets
Feriefond. Dermed er fonden, der siden 1980’erne har væ-
ret med til at finansiere en lang række både større og min-
dre danske attraktioner og ydet lån til en række større an-
lægsprojekter, blevet udtyndet. I 2009 valgte den davæ-
rende regering i forbindelse med finanslovsforhandlin-
gerne f.eks. at hive 450 mio. kr. ud af fondens formue.
Dertil kommer, at det renteafkast, som fonden efter den
oprindelige aftale skulle modtage en del af og bruge til nye
investeringer, er blevet inddraget. Historisk set har afka-
stets størrelse varieret meget, men der er tale om årlige
midler af både to- og trecifrede millionbeløb.
“Vi kan se, at der bliver taget flere og flere greb i brug,

for at dirigere de midler, som ellers ville tilfalde Arbejds-
markedets Feriefond, over i statskassen. Det betyder, at
fonden i en lang årrække har fået tilført betydeligt færre
penge, end vi ellers ville have modtaget,” siger Nina Löwe
Krarup, der er direktør i Arbejdsmarkedets Feriefond. Hun
mener ikke, at politikerne har tilstrækkeligt øje for de po-
sitive sociale og kulturelle effekter, som fondens uddelin-
ger skaber, når de beslutter at inddrage en stadig større del

af fondens midler. “Jeg ville ønske, at de aktiviteter, vi støt-
ter, og den værdi, fondens midler bidrager med i form af
f.eks. vækst og beskæftigelse, i højere grad anerkendes po-
litisk. Det gælder også i områder, der er relativt tyndt be-
folkede. Jeg vil formode, at indgrebene vil have en effekt
på attraktionerne. Man kan frygte, at de ikke vil have de
samme muligheder for at udvikle nye tilbud,” siger hun.
Derfor bliver det afgørende for selv de mindre attrak-

tioner at have fokus på forretningsudvikling, fordi det kan
bane vej til den nødvendige kapital. Det er en udvikling,
som Anna Porse Nielsen allerede kan iagttage blandt ak-
tørerne i attraktionsbranchen: “Attraktionerne er blevet
mere forretningsorienterede. De er ekstremt interesserede
i at få udviklet deres forretninger, fordi det er den eneste
måde, de kan forbedre deres driftsomkostninger,” siger
hun, men understreger samtidig, at forretningsforståelsen
er en udfordring – især blandt de kulturelle attraktioner,
som ofte bliver drevet af “de grå hjelme”. Betegnelsen dæk-
ker over de ansatte med akademiske uddannelser, som i
mange tilfælde ved utrolig meget om det historiske og kul-
turelle, men mindre om hvordan man driver og udvikler
en virksomhed, så den kan løbe rundt.
Der kan dog være gode grunde til at fokusere på at ud-

vikle forretningerne. Forskning viser, at kulturturister har
et væsentligt højere forbrug end andre grupper. Og en un-
dersøgelse fra den britiske kulturarvsstyrelse har vist, at
hver krone, der investeres i at markedsføre og forny kul-
turarven, kommer 1,7 gange igen.
Ifølge Anna Porse Nielsen er der et kæmpe potentiale i

at indgå partnerskaber med det lokale erhvervsliv. Ikke
blot i form af støtteordninger eller sponsorater, men i sam-
arbejder, hvor der skabes en direkte økonomisk værdi for
både attraktion og erhverv.
I Esrum har de også gjort erfaringer med den model.

Sammen med det lille bryggeri Brøckhouse lancerede de
i 2004 en “historisk dansk klosterøl med udgangspunkt i
en lang og hæderkronet tradition”. Øllen smages til med
krydderurter fra klosterets have. På den ene side kan Es-
rum Kloster tilbyde branding, autenticitet og historie til
bryggeriets produkt. På den anden side bliver attraktionen
brandet hver eneste gang en øl bliver langet over disken.
“Der er et enormt potentiale i disse samarbejder på tværs
af værdikæderne. Vi skal fra souvenirs til produkter og op-
levelser, der er lokalt forankrede og fortæller os noget om
vores egen identitet og historie,” siger Anna Porse Nielsen,
der bl.a. nævner Middelaldercentret på Bornholm som et
andet eksempel, hvor attraktion og erhverv har indgået
mere strategiske samarbejder om udvikling af produkter.

Malte Kjems  mkj@mm.dk
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Figur 1: Attraktionerne skaber både sociale og økonomiske værdier for 
beboere, tilflyttere og turister i lokalområderne. Ifølge professor Jørgen Ole 
Bærenholdt er det synergien mellem de forskellige værdier, som har betydning 
for områdets tiltrækningskraft.

Model for de danske attraktioners betydning for samfundet

Attraktionerne skaber forskellige værdier

Kilde: Mandag Morgen med inspiration fra rapporten Kulturelle fyrtårne i Region Sjælland af 
Bærenholdt m.fl. 2009.
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Når MusEEt for søfart til næste år slår dørene op i
Helsingør, bliver det bl.a. med en udstilling om dansk sø-
fart til Kina. Museumsbygningen, der netop nu er ved at
blive opført i Helsingørs gamle dokområde, er udformet
af den populære tegnestue BIG, der i sin tid fandt på at
sende Den lille Havfrue til Verdensudstillingen i shanghai.
Kinesernes bidrag på samme udstilling var udviklet af den
hollandske designvirksomhed Kossmann.dejong, som det
nye søfartsmuseum har hyret til at designe kommende ud-
stillinger. 

Det kinesiske tema er ikke tilfældigt. for mens samlin-
gen på det nuværende Handels- og søfartsmuseet på
Kronborg, som Museet for søfart tager over efter, mest be-
står af skibsmodeller, navigationsinstrumenter og malerier,
går det nye museum målrettet efter at fortælle om dansk
søfart i en globaliseret verden. Derfor bliver det et mu-
seum, der er interessant for turister fra mange lande: 

“Kronborg trækker i forvejen en del turister fra lande
som Kina og Japan, men de bliver kun i Helsingør i kort
tid, fordi der ikke er andre tilbud til dem. Det vil vi lave
om på ved at skabe nogle oplevelser, der også sætter deres
egen historie i centrum,” siger museumsdirektør Jørgen
selmer. 

Håbet er, at det nye museum, sammen med en række
andre initiativer i Helsingørs nye havneområde, kan blive
så stærkt et trækplaster, at de udenlandske turister bliver
hængende og bruger penge i byens butikker, restauranter
og hoteller.

Helsingør er ikke alene om den ambition. På fyn er en
række attraktioner gået sammen i et fælles initiativ om at
bruge eventyrforfatteren H.C. andersen som et fælles
brand, der skal fange de internationale turisters interesse.

øens attraktioner har over de senere år mistet tyske og
amerikanske turister, og derfor håber man på at genvinde
det tabte ved at tiltrække flere besøgende blandt kinesiske
rejsende, der kender den fynske digter fra deres skolebø-
ger.  som en del af den indsats skal H.C. andersens Hus
udvides med et nyt Eventyrhus til 180 mio. kr., og der skal
etableres et nyt kvarter med en magisk eventyrhave. 

“Vi sidder på et enormt stærkt brand, der er lige så kendt
som Disney i Kina, så det siger sig selv, at vi selvfølgelig
skal udnytte den historie,” siger direktør for odense Bys
Museer, torben Grøngaard Jeppesen. 

Jagten på de kinesiske turister starter fra et lavt niveau.
sidste år tegnede kinesere sig for 84.000 overnatninger i

Et tiltrængt lø til 
dansk turisme

HOVEDPUNKTER
• Flere danske attraktioner går målrettet efter at få fat i de kinesi-
ske turister

• Unikke temaer, høj kvalitet og et bredt udbud gør attraktioner til et
stærkt kort for dansk turisme

• Men det kræver national opbakning og bredt samarbejde, hvis po-
tentialet skal forløses

Figur 1: Antallet af turister vil vokse markant over de næste 
20 år. Det er især turister fra Asien og Europa, der vil drive 
besøgstallene op.   

Internationale ankomster opgjort i forhold til det kontinent de 
besøgende kommer fra, mio. 

Turisterne kommer 

Kilde: UNWTO.

1980

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
2030

Europa

Asien

USA

Afrika

Mellemøsten



Danmark mod tyskernes 12 mio. Men antallet af overnat-
tende kinesere steg alligevel med 20 procent i forhold til
året før, og ifølge fN’s turismeorganisation uNWto vil
antallet af tilrejsende til Europa vokse fra ca. 60 mio. i dag
til 100 mio. i 2030. En stor del af disse vil netop komme
fra Kina og de andre BrIK-lande. se figur 1. 

I Danmark forbereder man sig på indtoget fra de kine-
siske turister ved at lempe visumregler og etablere flere
flyruter, så der nu er tre direkte afgange fra København til
byer som shanghai og Beijing. Men ét er, hvordan man
kommer her til landet, noget andet er, hvad man kommer
efter. opgørelser fra oECD viser, at andelen af såkaldte
kulturturister, der rejser efter kulturelle oplevelser, er i stor
vækst og står for omkring 40 procent af alle turister på
verdensplan. tal fra Visit Denmark bekræfter, at turisterne
i øget grad vælger rejsemål efter de destinationer, hvor de
kan få nogle særlige oplevelser, og mindre efter det kon -
krete land. 

En overset nøglerolle
Den stigende efterspørgsel efter oplevelser giver de danske
attraktioner en nøglerolle i forhold til at få fat i de nye tu-
riststrømme. I forvejen halter Danmark alvorligt bagud.
antallet af internationale overnatninger i Danmark er fal-
det fra 26,3 mio. i 1992 til 20,8 mio. sidste år. Men det kræ-
ver en koordineret indsats, hvis attraktionerne skal akti-
veres som stærke trækplastre for dansk turisme, og den er
langtfra til stede i dag, mener andreas Veilstrup andersen,

der har en fortid som direktør i attraktionernes interna-
tionale brancheorganisation IaaPa og som vicedirektør
i tivoli: 

“attraktionsbranchen trænger virkelig til at blive aner-
kendt som en motor i dansk turisme. I dag hersker der en
holdning i turisterhvervet om, at attraktionerne bare kan
klare sig selv. Man har slet ikke forstået det potentiale, der
ligger i at få dem markedsført i en samlet indsats,” siger
han, og peger på, at flere af de danske attraktioner har
trodset finanskrisen og investeret store beløb i at levere en
høj kvalitet og nye oplevelser. 

Men det er stadig op ad bakke, for mens man andre ste-
der som i f.eks. singapore og abu Dhabi har indset, at tu-
risterne ikke kommer, hvis der ikke er noget at lave på de-
stinationen, har den erkendelse langtfra indfundet sig i
Danmark: 

“Det danske udbud er højt, men generelt er de danske
attraktioner meget regionalt orienterede, og der er brug
for en koordineret indsats fra oven, hvis de skal eksponeres
internationalt,” siger han. se tekstboks. 

Kritikken af det manglende fokus på attraktionerne mø-
der opbakning fra Henrik Lehman, direktør i odense Zoo: 

“Det er helt afgørende, at de, der sælger senge og mar-
kedsfører Danmark i udlandet, forstår, at det er oplevel-
serne, der er tiltrækningskraften, og ikke billeder af ma-
rehalm og rapsmarker,” siger han og henviser til de priori-
teringer, der finder sted hos den nationale danske turis-
meorganisation, Visit Denmark.

På Carlsberg Visitors Centre bakker direktør Lone
Johnsen op om kritikken. over 70 procent af centrets
220.000 årlige besøgende kommer fra udlandet, og attrak-
tionen er derfor dybt afhængig af de internationale turist-
strømme: “Men vi har desværre ingen fornemmelse af,
hvordan Danmark markedsføres i udlandet, og turistbran-
chen er ikke i en målrettet dialog med attraktionerne, selv
om vi leverer en stor del af reason-to-go,” siger Lone
Johnsen.

Visit Denmarks egne analyser bekræfter, at antallet af
danske attraktioner, der for alvor er kendt i udlandet, be-
grænser sig til to: tivoli og Legoland. andre attraktioner
som f.eks. Den lille Havfrue og Louisiana er kendt på en-
kelte nærmarkeder som tyskland og sverige, men Dan-
mark kan langtfra prale af verdensattraktioner i samme
liga som Disney Land, Eiffeltårnet eller Bilbaos Guggen-
heimmuseum. Det er ifølge Lars Erik Jønsson, viceadmi-
nistrerende direktør i Visit Denmark, også forklaringen på,
hvorfor profilering af de danske attraktioner i dag ikke fyl-
der meget i organisationens internationale turismemar-
kedsføring: 

“attraktionerne betyder meget som indholdsleverandør,
men det har været vores vurdering, at de i sig selv ikke kan
tiltrække gæster til Danmark,” pointerer han: “Hvis attrak-
tionerne skal markedsføres internationalt, skal det ske i te-
maer, der kan fortælle en spændende historie,” forklarer
Lars Erik Jønsson.  

En anden barriere er det krav om medfinansiering, som
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Figur 2: Selv om de danske attraktioner ikke er verdenskendte, er udvalget 
bredt og kvaliteten høj, viser Mandag Morgens analyse. Skal potentialet 
udnyttes, kræver det en markant indsats for at tiltrække flere turister udefra. 

SWOT-analyse af de danske attraktioner 

Meget at byde på – men også udfordret

Kilde: Mandag Morgen.
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Høje priser på serviceydelser
Dårlig organisering af branchen
Få fyrtårne med international appel
Svag på fælles markedsføring

Styrker Svagheder

Uudnyttet potentiale 
Nye turiststrømme fra BRIK
Unikke fortællinger om f.eks. HCA og 
vikingerne
Danmark som 'grøn nation'
med høj livskvalitet

Dansk turisme klarer sig dårligt
Det danske marked er mættet
Udsigt til fortsat økonomisk krise
Voskende international konkurrence 
fra nye destinationer 

Muligheder Risici

Danske attraktioner
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Visit Denmark skal kræve ifølge den lov, der regulerer in-
stitutionen. Det afholder mange af især de mindre attrak-
tioner fra at deltage i fælles internationale markedsførings-
fremstød. 

Sats på temaer 
Noget tyder dog på, at nye prioriteringer er undervejs. Visit
Denmark arbejder sammen med østdansk turisme på
initiativet ’Vikingeturisme’. udgangspunktet er de mange
vikingeattraktioner, der ligger spredt ud over hele landet
som ribe Vikingecenter, sagnlandet Lejre, Kongernes Jel-
ling, trelleborg og fyrkat i Hobro. Dertil kommer tidsbe-
grænsede aktiviteter som en stor vikingeudstilling, der åb-
ner på Nationalmuseet i 2013, samt mere moderne under-
temaer såsom det nordiske køkken, der kan føres delvist
tilbage til vikingernes dyrkning af særlige urter, kornsorter
og husdyrracer. 

Den temabaserede markedsføring skal dog oftest mål-
rettes enkelte eller få markeder. f.eks. er det især de britiske
og tyske turister, der forbinder Danmark med vikingerne,
og det er derfor også mest oplagt at bruge vikingetemaet
på disse markeder, mens f.eks. H.C. andersen er et mere

oplagt tema, når det gælder om at vække de kinesiske tu-
risters interesse. 

Vikingeprojektets budget på 29 mio. kr. skal primært fi-
nansieres af Erhvervsstyrelsen, der endnu ikke har taget
stilling til om bevillingen skal gives. 

Den temaorienterede tilgang er helt rigtig, mener Hen-
rik Halkier, professor i turisme ved aalborg universitet:
“tanken om ’big is beautiful’ gælder ikke nødvendigvis in-
den for attraktioner. I stedet handler det om at udnytte
nogle af de fortællinger, som vi i forvejen er kendt for ude
i verden,” forklarer han. 

Visit Denmark har i mange år slået på naturen som et
stærkt argument for at lokke turister til, men da største-
delen af den danske natur i virkeligheden ikke er vild, men
kultiveret, vil det være mere originalt at fortælle historien
om danske styrkepositioner inden for miljøteknologi og
landbrug, forklarer Henrik Halkier, og peger på kom-
mende attraktioner som randers universe og Kraft i
ringkøbing som attraktioner, der vil passe godt ind i det
tema. se tekstboks. 

sjov leg og læring er et andet tema, der kan være oplagt
som fælles ramme til at markedsføre en lang række attrak-
tioner: “Danmark har en stærk læringstradition og fokus
på børn som individer, der ikke bare skal underholdes pas-
sivt, men udfordres gennem leg og sjove oplevelser,” un-
derstreger Henrik Halkier og peger på, at det ikke kun er
store attraktioner som Legoland og Danfoss universe, der
matcher dette tema: 

“Det danske udbud af attraktioner er stort, set i forhold
til landets størrelse, og der er mange mindre attraktioner,
der supplerer hinanden rigtig godt inden for det her om-
råde. samtidig er kvaliteten meget høj, og det er også et
budskab, der er værd at slå på,” siger han. se figur 2.

Fælles front er nødvendig
at høj kvalitet er en styrke, der kan være med til at mar-
kedsføre danske attraktioner uden for grænserne, bekræf-
tes af de udenlandske gæster. I en undersøgelse fra Visit
Denmark erklærer de sig meget tilfredse med niveauet i

Flere lande har efterhånden indset, at turisterne kun
kommer, hvis der er noget at lave på destinationen. Det
gælder især de nye destinationer i Asien og Mellem-
østen, der modsat mange af de etablerede europæiske
destinationer, som f.eks. Rom, Paris og London, ikke er
’født’ med store historiske attraktioner, der sælger sig
selv. 

I SINGAPORE har staten investeret store midler i etable-
ringen af et kæmpe oplevelsesresort på øen Senosa Is-
land, der, ud over en to kilometer lang sandstrand, to
golfbaner og to femstjernede hoteller, byder på forlystel-
sesparken World Sentosa og Universal Studios Singa-
pore. Alene etableringen af World Sentosa har kostet
omkring 27 mia. kroner, der er investeret af et privat ud-
viklingsselskab, men staten selv har været aktiv med
store investeringer, bl.a. i forhold til at sikre infrastruktur
til øen. 

ABU DHABI har fulgt en lignende model og bygget en hel
kunstig ø, Yas Marina Island, til formålet til en værdi af
203 mia. kroner. Øen byder, ud over hoteller, restauran-
ter og golfbaner, på en lang række forlystelsesparker
som Ferrari World og Warner Bros. Theme Park. Dertil
kommer Yas Island Circuit, der siden 2009 har lagt as-
falt til Abu Dhabi Grand Prix.

FRANKRIG hører til de etablerede turistdestinationer,
der, trods Eiffeltårnet og Notre Dame, tidligt så behovet
for at tænke nyt for at fastholde de store turiststrømme.
Disneyland Paris slog dørene op i 1992. Etableringen løb
op i 24 mia. dollars, hvoraf 1 mia. kom fra den franske
regering, der spillede en meget aktiv rolle i forhold til at
få Disney-koncernen til at vælge Paris. 

De tør tænke stort

Figur 3: Selv om de danske forlystelsesparker ikke kan prale 
af verdens største rutsjebaner, er turisterne fra 
nærmarkeder som Tyskland og Sverige mere end godt 
tilfredse med kvaliteten. 

Turisters tilfredshed med danske forlystelsesparker1

Godt tilfreds

Note1: Forklaring til tal: 0 til 99 – lavt niveau af tilfredsstillelse og kvalitet; 
100 til 149 – acceptabelt niveau af tilfredsstillelse og kvalitet; 150 til 249 
– højt niveau af tilfredsstillelse og kvalitet; 250 til 400 – ekceptionelt højt 
niveau af tilfredsstillelse og kvalitet.
Kilde: Visit Denmark.

Score i alt

Svenske og norske turister

Tyske og hollandske turister

Turister fra andre lande

Forlystelsesparker

194

206

176

194

193

181

144

213

Danmark Europa i gennemsnit



de danske forlystelsesparker, der, som gæsterne oplever
det, ligger over det generelle europæiske niveau. se figur
3.

fårup sommerland hører til de attraktioner, der trods
økonomisk afmatning er lykkedes med at sætte nye be-
søgsrekorder over de seneste år og rejse ny kapital til at
udvide sommerlandets aktiviteter. De sidste fem år er der
investeret mere end 100 mio. kroner i parken, og det har
kunnet mærkes. ud over flere besøgende blev attraktionen
i 2010 kåret som verdens tredjebedste forlystelsespark for
børn af det anerkendte magasin amusement today, og
parken blev sidste år nomineret til en pris for bedste træ-
nings- og værtskabsprogram af IaaPa. 

Den høje kvalitet slår også igennem i den danske mu-
seumsverden, hvor Kulturstyrelsen i sin seneste nationale
brugerundersøgelse har målt brugernes tilfredshed til 8,2
på en skala til 10. Det er især selve indholdet og præsen-
tationen af udstillingerne, der får ros af gæsterne:

“Mange danske museer leverer et virkelig stærkt pro-

dukt og har et stort udvalg af udstillinger i høj kvalitet,”
lyder det fra tron Wigeland Nilsen, der som generalsek-
retær for Norske Museer har fulgt de danske museer tæt
gennem mange år. Han bider især mærke i en høj aktivi-
tetsgrad i forhold til løbende at skifte udstillingerne ud, og
han roser flere danske museer som f.eks. Dansk Jødisk
Museum, der er bygget af den verdenskendte arkitekt Da-
niel Liebeskind, for at tænke indhold og rammer sammen
på måder, der skaber nye oplevelser for gæsterne. 

Men mens høj kvalitet, et bredt udvalg og stærke temaer
er klare styrker, er den danske attraktionsbranche udfor-
dret på andre områder i forhold til at tage en større bid af
den voksende globale oplevelsesøkonomi. Branchen har
svært ved at samles om fælles fremstød, ligesom det høje
danske prisniveau på serviceydelser som f.eks. hotelop-
hold ikke falder ud til attraktionernes fordel. Ifølge bereg-
ninger fra HorEsta er entrépriserne til de danske attrak-
tioner på niveau med resten af Europa. Men prisen på de
ydelser, der følger med, såsom hotelophold og restaurant-
besøg, ligger en del over, med et resultat, at det samlede
ophold ender med at være dyrere for turisterne.

Men den største udfordring ligger i evnen til at samar-
bejde om fælles fremstød, understreger Henrik Lehman:
“tivoli og Legoland har som de eneste attraktioner tyng-
den til at markere sig internationalt og vælger derfor også
helt naturligt at gå egne veje, mens vi andre roder rundt
med annonceopslag i lokalavisen,” siger han. 

som direktør for en zoologisk have står han med den
udfordring, at et billede af en tiger eller bjørn ikke fortæl-
ler en unik historie, der kan slå igennem internationalt. af
samme grund har odense Zoo valgt at gå med i det større
initiativ for at markedsføre fyn som en samlet destination
med H.C. andersen som et bærende brand. Det, selv om
odense Zoo ikke selv byder på oplevelser, der kan relatere
sig til den gamle eventyrdigter. Men man håber at kunne
lokke turisterne indenfor, når de først er kommet til øen: 

“Branchen er præget af en noget-for-noget-mentalitet,
der tilsiger, at man kun går med i noget, hvis man får sit
billede på forsiden. Men det eneste, der kan løfte fyn in-
ternationalt, er H. C. andersen, og det vil klæde mange
kollegaer at have den indstilling, at man bliver nødt til at
bidrage til fællesskabet,” siger Henrik Lehman, der håber,
at endnu flere attraktioner vil følge samme eksempel. 

Ida Strand  is@mm.dk
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Ud over temaer som H.C. Andersen og vikingerne er der et par andre stærke
fortællinger, der bør mobiliseres i indsatsen for at organisere attraktionerne
omkring fælles tiltag, der kan tiltrække flere internationale gæster til Dan-
mark:

DET GRØNNE DANMARK. Den danske regering har besluttet at omstille
Danmark til et bæredygtigt samfund, der bygger på vedvarende energi. Den
målsætning vækker opsigt i udlandet, hvor bl.a. danske vindmølle- og andre
cleantech-virksomheder gør sig godt på de internationale markeder og bidra-
ger til at brande Danmark som ’State of Green’. Planlagte attraktioner som
Randers Universe og KRAFT i Ringkøbing har gjort bæredygtighed til et om -
drejningspunkt for de oplevelser, som gæsterne møder, mens f.eks. Experi-
mentarium formidler omstillingen gennem udstillinger. Se artikel side 5. Men
mulighederne er større og bør udnyttes af endnu flere attraktioner. Det hand-
ler ikke kun om at blive ressourceeffektiv, som f.eks. Tivoli, der har et mål
om at blive verdens første forlystelsespark på vindenergi. Omstillingen til et
bæredygtigt samfund indeholder en lang række fortællinger, der kan omsæt-
tes til spændende oplevelser af internationalt format, f.eks. i samarbejde
med dansk erhvervsliv.

BØRNENES TURISTLAND. Ifølge Visit Denmarks undersøgelser er Danmark
allerede et populært feriemål for børnefamilier, der bl.a. sætter pris på den
gode adgang til natur og de mange oplevelser i børnehøjde. De danske forly-
stelsesparker høster i forvejen ros for høj kvalitet, men også museer og op-
levelsesparker gør en stor indsats for at formidle til det yngre publikum. Der-
til kommer det store udvalg af akvarier, zoologiske haver og dyreparker, der
er godt fordelt over hele landet. Danmark og København er i flere sammen-
hænge udråbt som det land og by i verden med højest livskvalitet, hvilket ud-
gør et andet stærkt salgsargument over for turister med børn i bagagen. I
Billund har man set potentialet i at tiltrække endnu flere børnefamilier og
igangsat en større indsats for at brande sig som ’Børnenes Hovedstad’ med
fokus på oplevelser inden for leg og læring. Med Legoland i baghaven har
Billund et naturligt udgangspunkt for den indsats. Men det store udvalg af
børnevenlige attraktioner gør det oplagt at samle kræfterne i fælles mar-
kedsfremstød, der fortæller historien om den børnevenlige turistdestination,
der tilbyder et væld af oplevelser i børnehøjde.

Fortællinger med potentiale
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DANSKE ATTRAKTIONER skal indstille sig på at tage
imod flere forskellige typer af gæster, der alle forventer en
særlig oplevelse. Gæsterne bliver mere krævende, men at-
traktionerne kan få hjælp ved at bruge nye teknologier
bedre. Det er i korte træk budskabet fra tre danske og in-
ternationale eksperter, som Mandag Morgen har bedt om
at identificere de trends, som de mener, vil få afgørende
betydning for udviklingen af fremtidens attraktioner.
Fælles for de tolv trends er, at de repræsenterer nye mu-

ligheder og risici for den danske attraktionsbranche, og at
eksperterne vurderer, at det er centralt, at de danske at-
traktioner tilpasser sig disse nye strømninger, hvis de vil
fastholde og udvikle sig som destinationer og tiltrække
flere besøgende.
Trendene fordeler sig på fire forskellige områder:

• Større kommercialisering og et øget fokus på forret-
ningsudvikling, der bl.a. fører til udbygning af attrak-
tionerne og samarbejde med globale brands. 

• Nye globale muligheder dukker op i kraft af stadig
større turiststrømme og øget mobilitet. Derfor må at-
traktionerne blive endnu bedre til at modtage nationa-
liteter fra eksempelvis Kina, hvor et betydeligt velstands-
løft har medført, at væsentligt flere kinesere rejser ud
som turister.

• Der sker en udvikling i turisternes forventninger til at-
traktionerne, som omfatter et større fokus på bæredyg-
tighed. Fremtidens gæster og besøgende vil desuden
have ’ægte’ eller ’autentiske’ oplevelser, hvor de ikke blot
spiller rollen som passive beskuere, men i stedet deltager
i aktiviteter og events, som understøtter oplevelsen af
attraktionen.

• Nye teknologier giver nye muligheder, men kræver også
nye kompetencer. 

Det sidste område – den teknologiske udviklings betyd-
ning – vægtes tungt hos alle tre eksperter, herunder Pierre
Benckendorff, der er ph.d. og lektor ved The University of
Queensland i Australien og forfatter til flere bøger om tu-
rismeudvikling og trends:
”Morgendagens turister vil være konstant online og for-

bundet med hinanden. Vi ser allerede nu, hvordan attrak-
tionerne tager nye mobile teknologier i brug og udvikler
apps til smartphones, der kan forbedre gæsternes besøgs-
oplevelse og være kilde til ny læring om attraktionen,” siger
han til Mandag Morgen.
Anne-Mette Hjalager, der er professor på Syddansk Uni-

versitet og forsker i turisme, hæfter sig ved, at den tekno-
logiske udvikling giver attraktionerne mulighed for at ind-
samle mere viden om deres besøgende. ”Mulighederne for
at lave datamining og analysere brugernes adfærd og øn-
sker er jo fantastisk gode. På den måde giver de nye tek-
nologier anledning til, at attraktionerne kan sammensætte
mere målrettede tilbud,” siger Anne-Mette Hjalager.
Endelig kan ny teknologi og sociale medier være med

til at sikre, at vi får det optimale ud af vores ferier. Her kan
man søge informationer om de attraktioner, man ønsker
at besøge, og høre, hvordan andre har vurderet kvaliteten
af dem. Det mener Johanna Danielsson, der er partner og
direktør for Travel & Tourism i den internationale konsu-
lentvirksomhed Kairos Future. Ifølge hende er turisterne
blevet endnu mere fokuserede på at få det optimale ud af
deres ferier, og mange bruger meget tid på at forberede fe-
rien og vælge lige netop de oplevelser, som på forhånd vir-
ker mest spændende.

Malte Kjems  mkj@mm.dk

12 trends, der rykker ved
attraktionsbranchen
HOVEDPUNKTER
• Sociale medier og mobile serviceydelser vil få enorm betydning

for de danske attraktioner
• Målrettede tilbud til kinesiske turister kan føre til ny vækst
• Mandag Morgen har identificeret de vigtigste trends i attraktions-

branchen
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Kommercialisering og forretningsudvikling:

Nye globale muligheder

 

 

2 Case: Kristianssand DyreparkAttraktionshybrider: 
Det gamle skel mellem zoologiske haver, oplevelsesparker 
og museer er i opbrud. Grænserne udviskes, i takt med at 
de forskellige attraktioner inddrager elementer fra hinanden 
for at udvikle deres oplevelser.

Allerede i 1980 begyndte dyreparken at udvide med forskellige 
forlystelser. I 1991 åbnede stedet Kardemomme By – en 
virkeliggørelse af Thorbjørn Egners børneklassiker – og fordob-
lede antallet af besøgende. Siden er bl.a. et teater, et badeland 
og en bobslædebane kommet til. Parken er i dag en af Norges 
største attraktioner og havde i 2011 818.935 besøgende.

3 Case: The Wizarding World of Harry PotterGensidig branding: 
Attraktionerne kan være interessante for en lang række virksom-
heder, fordi attraktionerne kan tilføre produkter og ydelser en 
særlig historie eller autenticitet. Samtidig er der et kæmpe 
marked for at opbygge attraktioner og oplevelser omkring 
allerede etablerede superbrands. Der er således en stigende 
tendens til at koble produkter og attraktioner tættere sammen.

Universal Studios åbnede i 2008 Harry Potter-parken som et 
nyt element i det enorme ressortområde, Islands of 
Adventure Park i Orlando, Florida. Her kan gæster bl.a. tage 
en tur med Hogwarts Express eller sende postkort hjem 
med det autentiske Hogsmeade-stempel. Det første år efter 
åbningen steg parkens besøgstal med 50 pct.

1 Udbygning: Case: Legoland
Mange steder satses der stort – kæmpestort. Det gælder 
især de kommercielle attraktioner, som udvider deres 
aktiviteter og bliver til egentlige ressorter, hvor de 
besøgende kan bruge flere dage eller ligefrem hele ferien. 
Ved at udbygge med f.eks. hoteller og restauranter sikrer 
attraktionerne sig et større indtjeningsgrundlag.

Da parken åbnede i 1968, var der tale om en udendørs udstilling af 
legolandskaber. Men i 2002 introducerede parken Legoland Holidays, 
hvor gæsterne kan overnatte midt i parken på Legos eget hotel, deltage 
i forskellige aktiviteter og spise på en af attraktionens mange restau-
ranter. (En weekend i juni for 2 børn og 2 voksne koster 9.560 kr.). I dag 
har flere danske attraktioner konkrete planer om at udvide med 
lignende faciliteter.

    
         

         
       

     

       
         

          
         

          
       

   
           

           
       

        
    

            
         

        
        
         

      

 
          

          
           

     
        

        

         
         

         
       

       
          

 

4 Erhvervsturisme: Case: Vikingeskibsmuseet
Markedet for at betjene gæster, der rejser for at deltage i møder, 
kongresser og konferencer, er i stærk vækst. Ud af en samlet 
årlig turismeomsætning på 75 milliarder kr. i Danmark står erhvervs-
turismen for de 26 milliarder, men potentialet er meget større. Det 
er oplagt, at attraktionerne udvikler tilbud og serviceydelser, 
som er målrettet forretningsrejsende, virksomheder og organi-
sationer, der ønsker at afholde events på unikke destinationer.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Hvis virksomheder eller 
organisationer ønsker at skabe oplevelser i helt unikke 
rammer er museet i Roskilde en mulighed. Her kan grupper 
bl.a. komme ud at sejle i et rekonstrueret vikingeskib. 
Arrangementerne har fokus på team-bulding, ledelse og 
samarbejde og udnytter de særlige faciliteter og rammer, som 
museet tilbyder.

Case: Museet for Søfart, Helsingør
Museet for Søfart, Helsingør. Når museet slår dørene op i 
2013, bliver det med en særudstilling om kinesiske søfarer. 
Det er ikke tilfældigt. Slottet Kronborg trækker i forvejen en 
del turister fra asiatiske lande, og med særudstillingen 
håber man at kunne forlænge de besøgendes ophold i 
Helsingør.

6 Demografi:
To spor i den demografiske udvikling vil få stor betydning for 
attraktionsbranchen i de kommende år. For det første vil antallet af 
turister fra nye fremadstormende økonomier stige kraftigt. Alene i 
2010-2011 steg antallet af kinesiske turister i Danmark med 20 pct. 
Det kræver, at attraktionerne tilpasser sig kravene fra turister fra de 
nye markeder. For det andet bliver der flere unge og ældre i flere af 
vores nærmarkeder. Derfor må attraktionerne indstille sig på 
generationer med nye forbrugsmønstre og behov.

      
       

          
         
         

           
         

    

            
        

         
      

     
        

         
        

         
     

          
         

           
       

        
       

     

   
          

        
       

        
      

         
        

          
          
            

          

5 Case: DubaiMobilitet:
Internationale rejser er blevet væsentligt billigere, så attraktio-
nerne kan nu henvende sig til et globalt publikum. Samtidig øger 
det konkurrencepresset: Hvorfor tage til Danmark, når man kan 
flyve til Orlando eller Thailand? Udviklingen skaber større 
forventninger hos gæsterne, og derfor må især de store 
kommercielle attraktioner vænne sig til, at de konkurrerer med 
andre destinationer, der kan ligge selv meget langt væk.

Gennem de sidste to årtier har Dubai udviklet sig fra en primært 
olieproducerende til en turist- og serviceorienteret økonomi. I dag er 
emiratet forbundet med direkte flyforbindelser til ikke mindre end 260 
forskellige destinationer. Den voldsomme vækst i turiststrømmene er 
bl.a. drevet af et væld af nye og imponerende attraktioner, bl.a. Dubai 
Autodome, som hvert år lægger asfalt til Formel 1-løb, og The Dubai 
Mall, som er verdens største indkøbscenter.



  

  

Brugerens forventninger

Nye serviceydelser

   
       

           
       
    

         
         

       
           

            
       

        
        

         
         

        
        
        

         
        

          
         

        
      

 
         

       
        
         

         
    

             
        

            
          

                
          

 

8 Case: Skagen Museum’Ægte’ oplevelser: 
Flere og flere gæster søger mod oplevelser, de finder 
’ægte’. Derfor kan selv mindre, lokale attraktioner få stor 
gennemslagskraft, hvis deres tilbud er unikke og 
autentiske og ikke findes andre steder.

Vil man opleve den internationalt anerkendte kunstgruppe 
Skagensmalerne, er Skagen Museum det eneste sted i verden, 
der systematisk har samlet de billeder, som Krøyer, Ancher m.fl. 
skabte i byen. Malerierne fortæller historien om Skagens udvikling 
med motiver fra lokalområdet. Det giver en autentisk oplevelse af 
kunstnergruppen, som ikke kunne skabes på andre destinationer.

9 Case: VÆGGEN i KøbenhavnBrugerinddragelse:
Dette er ikke en ny trend, men attraktionernes evne til at 
involvere gæster i aktiviteter og events er en af de vigtigste 
forudsætninger for at tiltrække flere besøgende. Døde 
genstande i spotbelyste glasmontre er ikke tilstrækkeligt til 
at sikre en god oplevelse.

Med sine tolv meter i længden og to meter i højden inviterer 
den interaktive touchskærm VÆGGEN nysgerrige til at gå på 
opdagelse i Københavns historie. Attraktionen trækker på et 
enormt billedarkiv med historiske fotografier af byen, men 
inviterer samtidig sine brugere til at uploade deres egne 
billeder eller skrive kommentarer på VÆGGEN. 

7 Bæredygtighed: Case: Samsø
Fælles for museet i en gammel bygning og den topmoderne 
ruchebane er, at de kræver meget energi. Men stigende råvarepriser 
og miljøbevidsthed blandt turister kan skabe et helt nyt marked for 
bæredygtig attraktionsudvikling. Flere rejsebureauer sammensætter 
nu særlige energivenlige pakkerejser. Derfor må attraktionerne i 
højere grad tænke bæredygtighed ind i deres forretninger. 

I 1998 blev Samsø udnævnt til ”Danmarks vedvarende energi-ø”. 
Siden har øen brugt bæredygtigheden til at tiltrække turister. 
Gæster kan bl.a. besøge Samsø Energiakademi eller tage på 
guidede ture til de nærtliggende havvindmølleparker. Samtidig 
strømmer erhvervsfolk og interesseorganisationer fra hele verden 
til øen for at studere øboernes unikke engagement i den 
bæredygtige udvikling.

 
            
           

         
           

        
      

        

      
        

          
         

       
         

 

    
          

         
          
        

         

           
           

         
           

           
              

        
     

11 Case: Statens Museum for KunstBrugeren som trendspotter:
Betydningen af mund-til-mund eller forbrugeromtale er blevet 
endnu større med de sociale mediers indtog. Rygtet om gode 
(eller dårlige!) attraktioner spredes hurtigt, og stadig flere gæster 
søger efter tidligere gæsters anmeldelser, inden de beslutter sig 
for et besøg. Derved kan selv mindre steder opnå stor ’hype’ 
gennem dedikerede gæster, der ønsker at dele deres gode 
oplevelser i deres sociale netværk.

Mange museer er i disse år optaget af at dele deres indhold 
på sociale medier som Facebook og Twitter. Statens 
Museum for Kunst holder f.eks. loungeaftener med fest og 
kunst, som udelukkende markedsføres via virale kanaler.

12 Case: Fårup SommerlandService og kompetencer: 
I takt med, at gæsternes forventninger til oplevelser 
stiger, vil der være brug for at skærpe attraktionernes 
evner til at udtænke tilbud og service, som imødekom-
mer gæsternes krav. Brugerne er blevet mere kritiske og 
forventer en unik oplevelse hver gang.

I 2010 blev parken i Nordjylland kåret som verdens tredje 
bedste forlystelsespark for børn og nomineret af IAAPA som 
én af de tre forlystelsesparker i verden, der har den bedste 
service. På den baggrund oprettede sommerlandet Fårup 
Academy, som tilbyder uddannelse inden for service og 
serviceledelse. Målet er at styrke kompetencerne hos 
medarbejdere og ledere i oplevelsesbaserede virksomheder.

10 Nye teknologier: Case: The Smithsonian
Digitale platforme vil spille en stor rolle for attraktionerne i 
fremtiden. Hjemmesider, sociale medier og apps gør det 
muligt at forlænge oplevelsen og skabe flere berøringsfla-
der mellem attraktionen og gæsterne, der kan få 
informationer både før, under og efter besøget.

I samarbejde med Columbia University og University of Maryland 
har den botaniske gren af det enorme amerikanske museumsim-
perium udviklet en app, der kan genkende træsorter, når folk 
tager billeder af blade med deres mobiltelefoner. Appen er den 
første i en serie, der ikke blot fortæller om museets genstande og 
historie, men som rækker ud i den amerikanske natur og kultur.
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HOVEDPUNKTER
• Trods brancheskel og faglige forskelle har attraktioner en fælles

interesse i, at deres rolle som vækstskabere anerkendes
• En stærkere organisering kan give brancen større indflydelse og

vækst
• Mandag Morgen præsenterer en samlende vision med fem ind-

satsområder for de danske attraktioner

DET ER NÆPPE ET TILFÆLDE, at verdens to ældste for-
lystelsesparker ligger i Danmark. Tivoli og Dyrehavsbak-
ken markerer en stærk dansk tradition for attraktioner, der
med tiden har udviklet sig til en stor mangfoldighed af til-
bud, fra lokale museer og samlinger i selv de yderste egne
af Danmark, til zoologiske haver, akvarier, historiske kul-
turarvsskatte, kunstmuseer og store oplevelsesparker. 

Danskere er på den måde et privilegeret folk med let ad-
gang til et stort udbud af oplevelser af høj kvalitet, og den
mulighed udnytter vi. Trods økonomisk afmatning melder
forlystelsesparker og museer om publikumsrekorder de se-
neste år. Vi – og de, der besøger os – elsker vores attrak-
tioner. Når vi først opdager dem.

Dette er vigtigt at have for øje, når man ser på mulighe-
derne for at udvikle og styrke den danske attraktionsbran-
che. Attraktionerne skaber ikke bare vigtige job, der ikke
kan flyttes til udlandet. De tilfører værdi til lokalområder
over hele landet, der gør alle egne af Danmark attraktive
og spændende at besøge.  

Det er en effekt, som andre erhverv, såsom restauranter,
hoteller, detailhandlen og turistbranchen, drager stor nytte
af. Men attraktionernes effekt rækker længere. I en tid,
hvor viden, service og oplevelser er centrale ingredienser
i nationers vækstopskrift, indtager de danske attraktioner
en nøglerolle. Byer som København og Aarhus er afhæn-
gige af et bredt udbud af oplevelser for at gøre sig gæl-
dende i den globale konkurrence mellem storbyer, der sø-
ger at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og arbejdspladser.
Danske virksomheder har brug for at kunne tilbyde kul-
turelle oplevelser af høj kvalitet for at tiltrække og fast-
holde de bedste medarbejdere og styrke deres globale
brand. 

Attraktionernes potentiale for at skabe flere arbejds-
pladser og samtidig være en katalysator for mere vækst,
nye turiststrømme og en styrkelse af Danmarks interna-

tionale brand er enormt. Men det kræver en målrettet ind-
sats, hvis det skal lykkes, også fra attraktionerne selv. Trods
nye milliardinvesteringer i branchen og mange nye, spæn-
dende projekter på vej, er branchen endnu langtfra at ud-
nytte sit potentiale. Mandag Morgen har identificeret fem
områder, hvor der med fordel kan sættes ind for at udnytte
den danske attraktionsbranches potentiale.

1. SAMMEN STÅR VI STÆRKEST 

Modsat etablerede brancher som transport-, cleantech- el-
ler medikoindustrien har de danske attraktioner ikke en
fælles brancheorganisation. Dele af branchen har deres
egne organisationer, men i sig selv er disse for små til at
sætte en markant dagsorden i dansk erhvervspolitik. Der-
med går attraktionerne glip af den gennemslagskraft, som
andre brancher nyder godt af, når der f.eks. skal uddeles
forsknings- og erhvervsstøttemidler. 

HORESTA arbejder på at samle branchen om et nyt
brancheinitiativ, mens Attraktionernes Udviklingsfond
også har taget et initiativ i samme retning. Men det er en
stor udfordring, for branchen er meget fragmenteret. På
papiret har den forskningsorienterede museumsdirektør
ikke nødvendigvis det store tilfælles med direktøren for
en forlystelsespark. 

Men trods gamle brancheskel og forskellige fagligheder
og fokusområder har alle aktører en fælles interesse i at
blive anerkendt for den vigtige rolle, de spiller for samfun-
dets konkurrencekraft. Det bør være udgangspunktet for
at samle branchen på en ny fælles platform – et branchef-
ællesskab, der rækker ud over den traditionelle måde at
tænke brancher på. Det bør f.eks. overvejes, om der kan
skabes en profil, der rækker ud over den gammeldags skel-
nen mellem f.eks. zoologiske haver og oplevelsesparker, og
i stedet samler attraktionerne under fælles temaer med
stort markedsføringspotentiale som f.eks. Vikingerne eller

Meget mere end oplevelser
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Det grønne Danmark.  
Der kan også være brug for at skifte den noget passive

og misvisende betegnelse ’attraktioner’ ud og i stedet de-
finere sektoren som en del af den voksende oplevelses- og
formidlingsindustri, der har et erhvervsmæssigt potentiale
for at skabe vækst og flere arbejdspladser. 

2. ATTRAKTIONER SKAL LØFTE TURISMEN 

De sidste tyve år er antallet af udenlandske besøgende da-
let støt, og danskerne selv er nu de største turismeforbru-
gere i Danmark. Mange internationale turister går i sti-
gende grad efter oplevelser og mindre efter destinationer,
og manglen på spektakulære destinationer og stærke fyr-
tårne har fået skylden for udlandets manglende interesse. 

Men rejsefeberen har for alvor slået igennem i BRIK-
landene, og frem mod 2050 vil det globale turisterhverv
fordoble sin vækstrate. Det er dansk turismes gyldne mu-
lighed, men det kræver, at attraktionerne aktiveres som en
central spiller og anerkendes som dem, der skal levere de
tilbud, der gør Danmark til et attraktivt land at besøge. 

Hidtil har de danske attraktioner kun spillet en mindre
rolle i arbejdet med at trække turister til Danmark. En nyt
fælles initiativ for at fremme de danske attraktioner bør
sætte kræfterne ind på at ændre den holdning og gøre at-
traktionerne til en central søjle i den kommende nationale
turismehandlingsplan, der er varslet i det gældende rege-
ringsgrundlag. 

3. DYRK DE FÆLLES FORTÆLLINGER

Hvis attraktionerne skal anerkendes som en integreret del
af dansk erhvervspolitik, kræver det vilje til at samarbejde
internt i branchen. Behovet for at tiltrække flere gæster,
også fra udlandet, kræver markante markedsføringsfrem-
stød med udgifter, som den enkelte attraktion typisk ikke
kan bære alene. Men hidtil har det vist sig svært at skabe
samarbejde mellem de mindre danske attraktioner om så-
danne initiativer. 

Uden klare fortællinger, der kan brænde igennem de
globale informationsstrømme, kommer de udenlandske
turister ikke. Danmark har noget unikt at komme med –
leg og læring og klima og energi er nogle af de temaer, der,
ud over vikingerne og H.C. Andersen, vil kunne samle
branchens tilbud i et fælles fremstød på tværs af gamle
skel.

Men det kræver, at viljen til at samarbejde er til stede,
og at de enkelte attraktioner nogle gange accepterer at
træde i baggrunden i den fælles histories tjeneste. Også
selv om man har været med til at betale festen. For når tu-
risterne først er her, er de også meget lettere at lokke de
sidste meter inden for dørene. 

4. GRIB MULIGHEDERNE FOR INNOVATION  

De danske attraktioner er kendetegnet af, at deres tilbud
generelt er af høj kvalitet. Det siger kunderne selv. Men
konkurrencen om deres dyrebare fritid er vokset. Spil, apps
og sociale netværk vinder frem, og på nettet vænner bru-

gerne sig til at være medskabere af deres egne oplevelser.
Det udfordrer det traditionelle marked for ’masseoplevel-
ser’, som mange attraktioner er en del af. 

De danske attraktioner er med andre ord udsat for et
enormt innovationspres, der ikke kan løses gennem en ny
vandrutsjebane eller udstilling. Men den digitale udvikling
og nye 3D-teknologier er ikke kun ubarmhjertige konkur-
renter, de udgør en enorm mulighed for at tænke attrak-
tionernes kerneprodukter – oplevelser og formidling – ind
i en ny sammenhæng, der kan nå kunderne uafhængigt af
tid og sted. 

Den danske attraktionsbranches mange små aktører
kæmper med at få tid til de daglige gøremål. Det siger sig
selv, at innovation ofte ikke står øverst på dagsordenen. 

Men en prioritering, der i første omgang synes fornuftig,
risikerer samtidig at kvæle branchen i forældede forret-
ningsmodeller. Der mangler en koordineret vidensind -
samling, lige som der er brug for at slå sig sammen med
de ’nye’ industrier, der bliver attraktionernes største sam-
arbejdspartnere i fremtiden. 

Af denne grund bør en af de vigtigste opgaver for en ny
platform for attraktionsbranchen være at sætte innovation
og fornyelse højt på branchens dagsorden. 

5. ET MARKANT KOMPETENCELØFT

Attraktionsbranchen har åbenlyse udfordringer i forhold
til at udvikle medarbejdernes kompetencer. Der måles
ikke specifikt på attraktionsbranchens produktivitet, men
tal for turistbranchens produktivitet ligger en del under
gennemsnittet for erhverv, bl.a. fordi en større del af ar-
bejdskraften er ufaglært. Det gælder også attraktionsbran-
chen, hvor f.eks. brugen af sæsonbetonet arbejde gør ind-
satsen for at kompetenceudvikle medarbejderne svært. 

Attraktionernes Udviklingsfond har arbejdet med
denne udfordring gennem flere år, ligesom flere forlystel-
sesparker og museer har taget initiativ til uddannelsesfor-
løb inden for formidling og service. Det er en indsats, som
også mange helårsattraktioner kunne lære af. I mange in-
dustrier har man efterhånden erkendt, at medarbejderne
rummer den vigtigste innovationskraft, fordi de er i daglig
kontakt med kunderne. Det gælder også for attraktions-
branchen, der skal se medarbejderne som en vigtig res-
source i forhold til at udvikle nye produkter og oplevelser. 

Flere aktører i branchen peger på, at fraværet af særlige
uddannelsesforløb, der er specialiseret i branchen, udgør
et stort problem. Men det er de færreste brancher forundt
at have uddannelser, der er målrettet netop deres speci-
fikke behov. Samtidig er de kompetencer, som attraktions-
branchen har brug for at dyrke – service, formidling og
innovation – efterspurgt af rigtig mange brancher og ud-
bydes i mange former på forskelligt niveau. Mulighederne
er der, men der er brug for at prioritere en indsats på om-
rådet. En nyt, fælles initiativ for at styrke attraktionerne
skal skubbe på den udvikling. 
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KLIMAPANELET

Ønsker du at få et skræddersyet tilbud, der giver alle i din virksomhed fuld adgang til alle Mandag Morgens analyser og 
publikationer, kan du kontakte os på 3393 9323. 

Mandag Morgen 2012:

Vi formidler mulighederne

Besøg os på mm.dk – dit vindue til en verden af strategisk viden  

Ét vindue til en verden af strategisk viden - og nye løsninger

Velkommen til Mandag Morgens univers af skarpe analyser, innovative løsninger og udfordrende synspunkter - en 
genvej til at læse mindre, forstå mere og navigere hurtigere i en turbulent verden. Læs mere på www.mm.dk
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