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Executive Summary 
For decades the cruise tourism sector has constituted the fastest growing segment of the global tourism 
industry, which gives rise to economic, sociocultural and environmental effects in cruise destinations. These 
effects constitute important areas of concern for tourism policy makers – especially whether or not the positive 
effects of cruise tourism - most often economic - are higher than the negative effects. This is especially 
relevant in small island destinations where the negative effects are more severe than in larger communities. 
The effects have also been discussed in the small island community in the North Atlantic, the Faroe Islands, 
which have experienced a higher growth in cruise tourism passengers than the international cruise figures, and 
where there is a lack of studies on the cruise tourism effects. In addition to this the academic literature on 
cruise tourism is said to be fragmented and inadequate. Therefore there is a need for studies that examine 
tourism managerial methods for the assessment of cruise tourism impacts and implementation measures in 
order to promote the positive effects and mitigate the negative effects. This study seeks to fill this gap by 
focusing on, how to improve the managerial and strategic marketing initiatives in order to increase the direct 
economic effects of cruise tourism in the Faroe Islands. Forerunner examples include the Icelandic and Orkney 
cruise tourism industry. 
A mixed method strategy consisting of qualitative and quantitative research methods were used to examine the 
subject from a holistic point of view. Focus was on four main actors in the destination: the harbor, tour 
operators, commercial life and visit offices. Key marketing challenges and improvement possibilities were 
identified on the basis of academic literature, market data, in-depth interviews with key stakeholders and 
experts and survey interviews with cruise guests visiting the Faroe Islands. 
The findings show cruise tourists spend significantly less money in the destination than other tourists as they 
use a narrower part of the destinations tourism value chain. Strategic managerial measures to improve the 
economic effects were identified to be focusing on either increasing the amount of visitors and cruise calls, i.e. 
increasing the volume, or to implement strategies seeking to add value to the customer experience and thereby 
increasing the income in a sustainable way. The study showed the latter of these strategies to be more 
beneficial to the small island community where among others revenue management and experience economy 
showed as beneficial theoretical standpoints. Empirical evidence pointing towards how to use the strategy was 
presented. Key factors are focusing on customer knowledge and the perceived value of cruise companies, B2B 
and cruise passengers, B2C thereby creating valuable products tailored to the customer needs as well as 
strategic marketing attracting and servicing the high consuming, price inelastic customers identified, e.g. 
Americans. In relation to the cruise ship segments, studies showed, the higher ship class - where luxury is the 
top class - more spenders could be expected. Main factors hindering more spending were identified as being a 
feeling of on-shore time shortage, a lack of need and factors relating to the marketing mix. Regression 
analyses indicate that the further towards the end of the entire cruise ships route the higher customer spending 
can be expected. In order for the marketing strategies to be successful a key element is to improve cooperation 
locally and in the regional area due to the high interconnectedness with the international and regional cruise 
market context. 
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1 Indledning og problemstilling 
Den moderne krydstogtturisme trækker tråde tilbage til starten af 1960'erne og falder sammen med nedgangen i 
transatlantiske rejser med passagerskibe samt indførelsen af direkte flyforbindelser mellem USA og 
Europa(Rodrigue et al, 2013). Indtil 1970’erne var krydstogtturisme primært forbeholdt samfundseliten, men i 
80’erne vandt massemarkedet stigende indpas pga. udvidet udbud af aktiviteter om bord og større skibe med 
øget passagerkapacitet, hvor stordriftsfordele og indtægter fra aktiviteter om bord sikrede krydstogtrederierne 
øgede indtægter(Karlsdóttir, 2004). Siden starten af 1980erne har krydstogtturisme været den hurtigst voksende 
turismeform med en årlig global vækst på ca. 8%(CLIA, 2014, Brida, 2010). Krydstogt som turismeform nåede 
for alvor Europa i 90'erne(Papathanassis, 2013). 
Det lille øsamfund i Nordatlanten, Færøerne, blev helt tilbage i 1835 sat i relation til krydstogt i en annonce i det 
skotske tidsskrift ”The Shetland Journal”, som omhandlede en fiktiv rundrejse fra Skotland til Færøerne og 
Island - indrykket af A. Anderson, der senere grundlagde P&O1 og var en af foregangsmændene bag lanceringen 
af krydstogtkonceptet (Shetland Times, 2009). Det er dog først de seneste 10-15 år, at der har været en egentlig 
krydstogtaktivitet på Færøerne og i Nordatlanten, og med en årlig vækst på 11,5% krydstogtsgæster i perioden 
2000 til 2014 overgår den den internationale vækst i samme periode(Det Færøske Toldvæsen, CLIA, 2014). 
I takt med krydstogtbranchens vækst forøges virkningerne i krydstogtdestinationerne på forskellige niveauer; 
sociokulturelle, økonomiske og miljømæssige. De forventede økonomiske virkninger anvendes hyppigt som 
løftestang i myndighedernes argumentation for millioninvesteringer i udbygning af havnefaciliteter til at 
modtage de stadigt større krydstogtskibe - dog oftest uden at vide med garanti, hvor mange nye skibsanløb og 
hvor stor den økonomiske virkning de facto vil være, og hvilke øvrige konsekvenser øget krydstogtturisme har 
på turismedestinationen bl.a. på konventionel turisme og miljø. En stigende skepsis har derfor indfundet sig 
blandt turismeaktører og i forskningslitteraturen om, hvor store de positive økonomiske virkninger af 
krydstogtturismen ved destinationerne reelt set er i forhold til øvrige mulige negative virkninger(Brida, 
2010:207; London R. et al, 2014, Larsen et al, 2013). Nylige undersøgelser indikerer, at krydstogtgæster lægger 
langt færre penge efter sig under deres korte ophold i land sammenlignet med andre turisttyper, hvilket 
understreger et behov for undersøgelser omkring passagernes adfærd og behov med henblik på at øge det 
økonomiske udbytte for værtsdestinationen(Vogel, 2013 og Larsen et al. 2013).  
Men der er vanskeligheder forbundet med vurdering og kvantificering af krydstogtturismens virkninger, 
eftersom forskningen indenfor feltet fremstår yderst fragmenteret, samt at fremgangsmåden, virkningerne 
vurderes på, sjældent tager afsæt i et sammenligneligt grundlag(Papathanassis et al, 2011a:2f). Der savnes derfor 
ledelsesmæssige metoder til vurdering af krydstogtturismens virkninger samt analyser og implementeringstiltag 
på lokalt, nationalt og regionalt plan med henblik på at fremme de positive virkninger og afhjælpe de negative. 
Dette viser sig især magtpåliggende i små øsamfund som Færøerne i Nordatlanten, hvor virkningerne sætter et 
tydeligere aftryk end større samfund(Manning, 2013:46) 

                                                        
1 P&O, grundlagt 1837, er i dag er et af verdens førende krydstogtbrand og har siden 2003 hørt under krydstogtselskabet, Carnival Cruise 

Corporation	  	  
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Den stigende skepsis og diskussion om krydstogtturismens virkninger finder også sted på Færøerne, hvor bl.a. 
handelslivets aktører frustreres over krydstogtgæsternes lavere forbrug sammenlignet med øvrige turister, imens 
havnemyndigheder og visitkontorer fremfører, at krydstogtturismen genererer betydelige indtægter til en bred 
vifte lokale aktører(Sosialurin, 2013). Nærværende analyse er blandt de første af krydstogtturismen på Færøerne 
- en relativt lille destination, som anvendes som ramme i anskueliggørelse af denne turismeforms komplicerede 
virkninger på små øsamfund, samt bidrager med ny viden om, hvorledes de økonomiske virkninger skabes og 
kan optimeres via strategiske og bæredygtige marketingtiltag. Med udgangspunkt i disse betragtninger udforskes 
nedenstående problemformulering. 

 
Centralt i opgaven er fremskaffelse af primær data, som muliggør en egentlig analyse af 
krydstogtturismen på Færøerne – herunder erfaringer og data fra andre lande i Nordatlanten, hvor især 
Island og delvis Orkney indgår som forerunner eksempler. Med afsæt i en kort intro om Færøerne og de 
to forerunner nabodestinationerne vil litteratur- og teoristudiet danne rammen om analysen af 
problemstillingen ud fra følgende centrale arbejdsspørgsmål: 
 

 
 

Ø Hvordan styrkes de ledelsesmæssige og strategiske marketingtiltag til fremme af krydstogtturismen på 
Færøerne med henblik på øget økonomisk indtjening for Færøerne? 

Hvordan kan viden om krydstogtturismen på Færøerne sammen med læringspunkter fra andre destinationer i 
Nordatlanten identificere nødvendige, ledelsesmæssige og strategiske marketingtiltag til fremme af 
krydstogtturismen på Færøerne med henblik på øget økonomiske afkast? Indsamlingen af viden centrerer sig om 
fem primære områder: 

A. Hvordan kan ledelsesmæssige, strategiske marketingtiltag anvendes ift. problemstillingen? 
(litteraturstudie) 

B. Hvordan indgår Færøerne i international og regional markedskontekst? – bl.a. krydstogtudbuddet, 
rejseruter og kildemarkeder. 

C. Krydstogtgæstens forbrugeradfærd og tilfredshed (viden om kunderne) 
− Hvordan kan krydstogtgæster på Færøerne karakteriseres og segmenteres? 
− Hvad motiverer til krydstogt med anløb på Færøerne, og hvilke behov tilfredsstiller opholdet? 
− Hvilke oplevelser søger gæsten, og hvordan er tilfredsheden med Færøerne som krydstogtdestination?  
− Hvilke faktorer påvirker passagerforbruget i land? 
D. Krydstogtsdestinationens nøgleaktører: fokus på havnen, turoperatøren, handelslivet og visitkontor 
− Hvordan kan de involverede aktørers roller, særinteresser, relationer, indtægter, muligheder og 

udfordringer bidrage til dybere forståelse om strategiske marketingtiltag til at øge destinationens samlede 
indtægtsmuligheder? 

E. Krydstogtturismens direkte økonomiske virkninger 
− Hvor store er de direkte indtægter, og hvordan skabes og fordeles disse blandt de indenlandske 

involverede nøgleaktører, som leverer varer og tjenesteydelser til slutbrugerne og rederierne? 
− Hvordan vurderes nøgleaktørernes indtægtsmæssige performanceniveau i sammenligning med øvrige 

destinationer i Nordatlanten og naboregionen, Baltikum? 
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2 Introduktion til Færøerne og to nordatlantiske forrunner-destinationer 
Figur 1: Introduktion til Færøerne samt de to nærmeste nabodestinationer, som indgår hyppigt i analysen 

 

Færøerne: - er placeret mellem Island, Skotland og Norge og består af 18 øer, som tilsammen er en anelse 
større end Lolland. De knap 50.000 indbyggere fordeler sig på et fåtal tætbefolkede byer og mange små 
landsbyer af varierende størrelse – heraf er ca. 20.000 bosat i Tórshavnsområdet og 5.000 i Klaksvík, øernes 
næststørste by(VFI, 2014). Øernes rige fugleliv og 70-tusind frit græssende får kendetegner de græsklædte 
fjeldlandskaber og utallige fjorde. 
Fiskerisektoren tegner sig for hele 95% af eksporten og udgør landets suverænt vigtigste indkomstkilde. Der er 
derfor et behov for en diversifikation af økonomien, hvor turismen herunder krydstogtturismen kan spille en 
væsentlig rolle. Turismen udgør i dag landets næststørste erhverv efterfulgt af uldprodukter og anden 
produktion(Færøsk Statistik, 2014). Den færøske turismeudvikling præges af strukturelle omlægninger ved 
genetableringen af det nationale turismeorgan, Visit Faroe Islands(herefter VFI), i 2012. Skønt det samlede 
turistforbrug i 2014 løb op i 400 mio. kr., er transport- og overnatningsposterne stærkt dominerende. Ifølge VFI 
kan det lave turistforbrug skyldes, at færinger generelt er for dårlige til at give turisten anledning til at bruge 
penge, og for få bespisnings- og shopping muligheder findes i udkantsområdet(VFI, i Sosialurin, 2014a). Færøsk 
Statisk fører pt. kun statistik over antal overnatninger, hvorfor det samlede antal turister ikke vides med 
sikkerhed. Det vurderes dog, at ca. 100.000 udenlandske turister ankommer til øerne årligt, hvoraf 
krydstogtgæsterne tegner sig for halvdelen(VFI). Mens antallet af turister på Færøerne vurderes stort set uændret 
i peroden 2002-2014, har den globale turismeindustri i samme periode oplevet årlige vækstrater på 4-5%, hvoraf 
Island er gået fra 300.000 turister i 2000 til 1 million i 2014(VFI, 2014 og Icestat, 2014). 
 

Island: - er placeret mellem Færøerne og Grønland og er knap 2,5 gange større end Danmark og hele 75 gange 
større end Færøerne. Landet har 330.000 indbyggere, hvoraf ca. 2/3 bor i hovedstadsområdet. Islands næststørste 
by udenfor hovedstadsområdet er Akureyri med 18.000 indbyggere. Befolkningstætheden på blot 3,6 
indbyggere/km2 er blandt verdens laveste(Norden.org, 2014 og Statice.is, 2014). Efter den økonomiske krise i 
2008 til i dag er landets høje turismevækst drevet af især fem faktorer: (1) Vækst i global turisme (2) Øget 
international opmærksomhed bl.a. finanskrisen og vulkanudbruddet ved Eyjafjallajökull i 2010 (3) Udvikling af 
nye flyforbindelser (4) Intensiveret promoveringsindsats af Island som turistmål, samt (5) Devalueringen af den 
islandske krone efter finanskrisen, som har affødt en opfattelse af Island som økonomisk overkommelig 
feriedestination(BCG, 2013:10). Turismesektoren er nu det største eksporterhverv i Islands økonomi, som 
traditionelt har været stærkt afhængig af fiskeri og aluminiumproduktion(Ferðamálastofa, 2014:2). Indenfor 
krydstogt har sagaøen i perioden 2000-2014 oplevet en vækst på 90% i antal anløb og en passagertilvækst på 
310% svarende til 10,6% årligt. De to dominerende krydstogthavne på Island er Reykjavik og 
Akureyri(Faxaflóahafnir, 2014). Mens krydstogtturismen udgør halvdelen af turistmængden på Færøerne, udgør 
den blot en tiendedel af den samlede turistmængden i Island, som i 2014 lå på ca. 1 mio. – dvs. det tidobbelte af 
turistmængden på Færøerne samme år(Ibid.). Reykjavik er en af Nordatlantens helt store krydstogtdestinationer, 
og Akureyri er med sine 18-tusind på mange punkter sammenlignelig med Tórshavn. 
 

Orkneyøerne: - er placeret 15 km udenfor den skotske nordspids, er 
en anelse mindre end Færøerne og har 21 tusind indbyggere. Der er to 
hovedbyer, hovedstaden Kirkwall med 9.300 indb.(Kirkwall Profile, 
May 2014) og Stromness med 2.000 indb. Krydstogtskibe har anløbet 
øerne i 35 år, men indenfor de sidste fem år er passagertallet vokset 
eksplosivt med knap 300%(Orkneyharbours.com, 2015). Orkney har 
vundet flere priser som årets krydstogtsdestination bl.a. ”Bedste britiske 
krydstogthavn i 2011” på cruisecritics.com (et af de mest populære 
online forum for krydstogtrejsende) og Nr.2 i 2013 ved den 
internationale ”Seatrade Insider Global Awards”  ved den årlige 
krydstogts-  messe i kategorien som ”årets havn” (Orkney Isl. Council, 
2013). Orkney indgår som en naturlig sammenligningseksempel pga. 
disse faktorer, erfaringer samt øernes ligheder med Færøerne i størrelse, 
skab og som nabodestination. 
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3 Metode 
I det følgende redegøres for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, metode- og teorivalg, eftersom 
metoden sætter sit præg på den viden, der skabes og dens anvendelse(Ankersborg, 2011:69). Ved EMF-linjens 
specialeworkshop blev de studerende gjort opmærksomme på at undgå, at casens virksomhedsrelaterede 
interesser kompromitterer afhandlingens akademiske og teoretiske niveau. Dette kan være en udfordring i 
forbindelse med dette emne, eftersom forskningslitteraturen på krydstogtområdet er stærkt mangelfuld og 
fragmenteret(Papathanassis et al, 2011a), færøske krydstogtbranche er sparsomt belyst, og et smalt udsnit af 
aktører med stærke særinteresser kan præge projektets udformning. Disse aspekter tydeliggør vigtigheden af 
metode- og teorivalg, fremskaffelse af ny data til analyserne, men gør emnet samtidig interessant - både 
akademisk og som case. 

3.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
I undersøgelsen anvendes delvis en positivistisk og delvis interpretivistisk tilgang. Positivismen har fokus på 
fx talanalyser af kvantitativ data, hvor virkeligheden ses som en fast realitet, der dog aldrig forstås 
fuldstændigt, mens interpretivismen søger at fortolke og danne en forståelse af kvalitativ data fx indenfor den 
sociale verden(Saunders et al, 2007:103f). Denne sammensætning af tilgange finder vi anvendelig til 
besvarelse af problemformuleringen, eftersom positivismen finder sin anvendelse i talanalyserne omkring 
optimering af de økonomiske virkninger og kundetilfredsheden, imens den interprevistiske tilgang finder sin 
anvendelse i den afdækkende fortolkning og forståelse af problemstillingen via aktør- og ekspertinterviews. 
Når disse to tilgange anvendes sammen, er resultatet ikke objektivt, men afhænger bl.a. delvist af de 
interviewedes fremlæggelse af sine synspunkter samt interviewerens kritiske kompetencer, indlevelse og 
forforståelse, som undersøger af emnet(Saunders et al, 2007:106f). Eftersom projektet delvist vil være formet 
af vores egen forforståelse, baggrund og interesser, udgør triangulering, teorianvendelse og kildekritik vigtige 
forudsætninger for ”at tilnærme os virkeligheden”. Trianguleringstilgangen har vist sig særlig nødvendig i 
forbindelse med anvendelsen af primær(interviews) og sekundær data, hvor sammenholdelsen af 
dataelementer omkring samme undersøgelsesfænomen har styrket undersøgelsens validitet(Malhotra et al, 
2007).  
Tilgangen anses som abduktiv, da den forener den induktive og deduktive tilgang i en iterativ 
vekselvirkningsproces mellem empiri og teori - hvor disse to tilgange ”informerer” hinanden således, at vi er i 
stand til at foretage en informeret analyse(Halkier, 1998). Tilgangen tillader og fordrer en dynamisk proces, 
hvor empiri og teori kombineres, i stedet for at inddrage empiri alene ud fra teori(eller visa versa). Dette 
kommer bl.a. til udtryk ved, at empiriske studier laves af krydstogtturismen på Færøerne, hvor 
problemstillingen fortolkes via anvendelse af teori. 
Undersøgelsen mht. den kvantitative analyse vil desuden antage eksplorativ karakter, idet afhandlingen 
forsøger at identificere afgørende faktorer mht. optimering af de økonomiske virkninger og kundetilfredsheden 
ved krydstogtdestinationen. 
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3.2 Fokusering og afgrænsning 
Afhandlingens afgrænsninger og fokusering oplistes nedenfor. 

 

3.3 Primær data 
Den primære dataindsamling blev foretaget på fieldtrip-rejser til Færøerne og Island; hvoraf sidstnævnte 
muligjordes via økonomisk rejsestøtte fra NATA2 og kommunen i Klaksvik. Den kvalitative dataindsamling 
bygger på personlige ekspert- og aktørinterviews på Færøerne(Tórshavn og Klaksvík) og i Island(Reykjavík 
og Akureyri), hvor et bredt datagrundlag blev vægtet højt, eftersom krydstogtturismen på Færøerne og i 
Nordatlanten er sparsomt belyst, og forskningsfeltet er fragmenteret(Papathanassis et al, 2011a). Kvantitativ 
dataindsamling, passagerundersøgelsen, foregik via strukturerede surveyinterviews af færøske krydstogtgæster 
i Tórshavn og i Klaksvík. Foruden dette indeholder den primære data datamateriale rekvireret fra centrale 
turismeaktører. Afhandlingens primære datamateriale opsummeres i Figur 2. Ift. ekspertrepræsentationen 
præsenteres kort deres bidrag af viden til afhandlingen, som viser nødvendigheden af deres deltagelse. De 
interviewede eksperter vil i analysen fremgå med deres initialer. De flittigst anvendte aktører i analysen på 
Færøerne benævnes dog med forkortelser som repræsenteres første gang de nævnes i analysen. Ekspert- og 
aktørinterviews er transskriberet og vedlagt i særskilte mapper elektronisk (USB). 
 

                                                        
2 NATA (North Atlantic Tourism Association) er en tværnational turismeorganisation, som fremmer og støtter samarbejde inden for turisme i 
de vestnordiske lande: Grønland, Island og Færøerne. 

• Fire centrale aktørgrupper er uundgåelige, når et helhedsperspektiv på krydstogtsdestinationen betragtes: havne, 
turoperatører(og attraktioner), handelsliv og turismekontorer(London et al, 2014, Papathanassis, 2013). Fokus er derfor på disse 
aktørgruppers rolle i værdikæden, hvorfor en dybdegående analyse af hver enkelt aktør afgrænses fra afhandlingen. Fokus minder 
derfor om en rådgivningsanalyse for et nationalt turismeorgan. Øvrige interessenter fx skibsagenter og politiske myndigheder 
afgrænses fra afhandlingen, skønt deres indirekte rolle delvist inddrages. 

• Krydstogtrederiernes synspunkt inddrages via interview med Global Director for verdens største krydstogtbrancheforening 
(CLIA), krydstogtsforskere, aktører og forskningslitteratur, men rederierne er ud over dette ikke direkte repræsenteret, da det ikke er 
lykkedes at få interview med dem. 

• Virkningerne af krydstogtturismen inddeles typisk i sociokulturelle, økonomiske og miljømæssige. Fokus i afhandlingen er især 
på de direkte økonomiske virkninger set ud fra et marketingstrategisk forretningsperspektiv. Det bæredygtige perspektiv indgår 
delvis i diskussionen om fornuftig udnyttelse af resurserne i det lange løb og samspillet mellem krydstogtturisme og konventionel 
turisme. Fx kan genbesøg være en afledt effekt af krydstogtturismen, dvs. krydstogtsgæster kommer for længere besøg i 
fremtiden, som dog udelades i afhandlingen, da fokus er på de direkte økonomiske virkninger, og eksperter påviser, at det er meget 
lidt forskning vedr. genbesøg og usikkert, hvorvidt det er en afledt effekt af krydstogtturismen ved alle destinationer(Hujibens, 2014) 

• Geografisk fokus er på Færøerne ift. international og Nordatlantisk krydstogtkontekst (som i vores tilfælde omfatter især Island, og 
de nordskotske øer; Orkney og Shetland og Vestnorge). Læringseksemplerne uddybes ikke udførligt, men ”best praxis” erfaringer 
inddrages. 

• Såkaldt overfartssejlads(navigation on the high seas) krydstogtsrejser med større krydstogtskibe er i fokus og andre former 
bl.a. flod-, regionale færge- og mini krydstogter er afgrænset fra afhandlingen. 

• konkurrenterne og konkurrencesituationen afgrænses fra en dybdegående analyse, skønt disse delvist inddrages i kontekst- og 
aktøranalysen – især ift. interregionalt samarbejde. 
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Figur 2: Primære data 

 

3.3.1 Ekspert- og aktørinterviews – Kvalitativ metode 
Ekspertinterviewene var åbne og semistrukturerede, hvor formålet var at udforske og afdække relevante 
emner, som forekommer ringe belyst i litteraturen ift. hovedproblemstillingen. Som påvist i figur 3 besidder 
eksperterne indgående tekniske og fortolkningsmæssige viden indenfor deres professionsområde (Kvale et al, 
2009:167). Et bredt udvalg eksperter med indgående kendskab til emnet blev inkluderet pga. 
krydstogtturismelitteraturens fragmenterede karakter(Papathanasis, 2013), og denne viden inkluderes og 
trianguleres løbende i analysen med anden empiri. 
Aktørinterviewene havde i modsætning til ekspertinterviewene en mere stringent struktur med tilsvarende 
spørgsmål til hver aktørgruppe om deres rolle og udfordringer ift. problemstillingen, hvor der dog delvis var 
mulighed for at uddybe interessante emner jf. Kvale et al (2009:45) (se Figur 2 og 3.2 afgrænsninger og 
udvælgelse af aktørgrupper). Samtalerne med ”handelslivet” var en undtagelse, hvor der især var mere 
standardiserede, stringente interviews om problemstillingen (se bilag 1). Forretninger og spisesteder blev valgt 
ud fra deres relevante beliggenhed i forhold krydstogtturisterne typiske færden i destinationens indre by, som 
baseres på vurderinger fra lokale turismekontorer, handelslivets udtalelser og egne observationer, hvorfor dette 

!  INTERVIEWS!

Aktørinterviews!
Visitkontorer!
•  Visit Faroe Islands !!
•  Visit Tórshavn !!
•  Visit Klaksvík !!
•  Visit Iceland !!
•  Visit Reykjavík !!!
•  Visit Akureyri!

Turoperatører!
Officielle!
•  MB-Tours og GreenGate(FO)!
•  Atlantik og Iceland Travel (IS)!
•  Wild about Orkney (Orkney)!
Uofficielle!
•  62 Norð; Auto og BIL (FO)!
•  Gateway to Iceland (IS)!
•  Wild about Orkney (Orkney)!

Handelsliv og attraktioner!
•  18 butikker/spisesteder i 

Tórshavn, Klaksvík, Reykjavik 
og Akureyri!

•  9 krydstogtattraktioner på 
Færøerne!

!   PASSAGERUNDERSØGELSE!
!    Strukturerede surveyinterviews med 140 krydstogtturister i Tórshavn og Klaksvik i perioden 25/7- 6/9, 2014.!

!   DATABEHANDLING!
!Bearbejdning og systematisering af omfattende datamaterialer, rekvireret fra centrale turismeaktører på Færøerne, Island, 
!Orkneyøerne og Shetlandsøerne, samt databaser og statistikbanker – især mht. benchmark og kortlægning af rejseruter!

Havnemyndigheder!
•  Tórshavn Havn! !!
•  Reykjavik Havn ! !!
•  Akureyri Havn ! !!
•  Kirkwall Havn!
    (Orkney)!

Eksperter og bidrag!
!

"  Bo Nylandssted Larsen: Global Director hos CLIA1 og tidl. direktør for Copenhagen Cruise Network2 og Cruise Baltic3  !
-  indgående erfaring med krydstogtturismeudvikling, branchen(lokalt/globalt) og vores generelle problemstillingen!

"  Claus Bødker: Nuværende direktør i Copenhagen Cruise Network og Cruise Baltic !
-  aktuel viden og erfaringer fra København og Baltikum om krydstogtudvikling ved destinationen.!

"  Anna Karlsdóttir: Krydstogtturismeforsker ved Universitet i Reykjavik!
-  forsket i krydstogtturismen på Island siden 2004, bidrog med dybdegående viden om islandske og nordatlantiske forhold!

"   Edward Huijbens & Kristinn B. Gunnarsson: Krydstogtturismeforskere ved Universitetet i Akureyri!
-   aktuelle erfaringer og resultater fra krydstogtundersøgelse(2014) med afsæt i Akureyri, som er på størrelse med Tórshavn.!

"  Jens K. Jensen: Selvstændig biolog og æresdoktor!
-  indgående viden om færøske miljø- og naturmæssige forhold mht. krydstogtturismens miljømæssige konsekvenser.!

!

1 Cruise Lines International Association (CLIA) blev etableret i 1975 og er verdens største krydstogtbrancheforening!
2 Cruise Copenhagen Network blev etableret i 1992 og består af alle de centrale aktører inden for den danske krydstogtindustri!
3 Cruise Baltic er et krydstogtnetværk bestående af 28 krydstogtdestinationer fra 8 forskellige lande i Østersøregionen!
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snarere skal ses som et udsnit af forretningslivet heller end fuldkommen repræsentation. Repræsentativiteten 
ift. havne, turoperatører og visitkontorer på Færøerne og Island ses derimod som høj, da de fleste af disse, som 
er involveret i branchen i de pågældende områder, er inkluderet.  

3.3.1.1 Reliabilitet og validitet 
Reliabiliteten i ekspert- og aktørinterviewene synes høj ud fra antagelsen om, at aktørernes og eksperternes 
meninger og holdninger omkring emnet forholder sig rimelig stabilt over tid. På den anden side undergår 
krydstogtmarkedet i disse tider kontinuerlige forandringer, hvilket dog forudsætningsvis har størst påvirkning 
på aktørinterviewene i kraft af deres direkte involvering i branchen. Spørgsmålene omhandlede dog fortrinsvis 
emner med et relativt langsigtet perspektiv og ikke i så høj grad højaktuelle, kortsigtede problemstillinger. 
Validiteten vurderes at være i orden, eftersom der efter vores vurdering er tale om erfarne og kompetente 
eksperter samt aktørgrupper med en nuanceret indsigt i deres respektive område. Dog må der tages højde for, 
at de interviewede påvirkes af sine subjektive meninger, professionalisme, holdninger og ansættelsesforhold. 
Interviewenes styrke ligger dog i muligheden for triangulering mellem eksperter og aktørgruppernes enkelte 
aktører samt perspektivering og nuancering af øvrigt datamateriale og litteratur – om end den fuldkomne 
sandhed kun kan tilnærmes. 

3.3.2 Passagerundersøgelsen – Kvantitativ metode 
Formålet med passagerundersøgelsen var at identificere krydstogtturisternes demografiske profil, rejsemønstre 
og videns strukturer samt vigtige faktorer, som har påvirkning på forbrugsmønstret og kundetilfredsheden. 
Undersøgelsen blev i første omgang udarbejdet som et selvadministreret spørgeskema(via papir og tablet), 
som udmærker sig ved at være en relativt effektiv metode, kræver relativt få ressourcer og forebygger bias i 
kraft af en vis anonymitet(Malhotra et al, 2007). Pilotforsøg viste dog, at det traditionelle spørgeskema 
skræmte respondenterne væk, idet en meget stor del af krydstogtgæsterne takkede på afstand hurtigt nej til 
deltagelse blot ved synet af spørgeskemaet (bilag 1), og svarprocenten var derfor meget lav. Af denne grund 
blev besvarelserne indsamlet via strukturerede surveyinterviews, hvor spørgsmålene blev læst højt, optaget på 
diktafon og herefter manuelt tastet ind i spørgeskemaprogrammet ”Surveyxact” og analyseret via SPSS. 
Metoden, strukturerede surveyinterviews, bidrog desuden med muligheden for at supplere det oprindelige 
spørgeskema med åbne, kvalitative spørgsmål(open-ended questions), der gav undersøgelsen dybde og gav 
muligheder for at afdække respondentens umiddelbare tanker, holdninger, indvendinger og gode råd mht. 
Færøerne som krydstogtsdestination. Et udsnit af de mest relevante ”kvalitative svar” blev transskriberet og 
tematiseret. Den valgte indsamlingsmetodes væsentligste ulemper berører primært fire aspekter: 
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3.3.2.1 Validitet, reliabilitet og kritik af spørgeskema 
Validitet - dvs. graden af systematiske fejl og overensstemmelsen mellem de konceptuelt og operationelt 
definerede variable og gyldigheden af spørgsmålene – er høj, hvis spørgsmålet måler det, der ønskes 
målt(Malhotra et al, 2007). For at sikre denne overensstemmelse i afhandlingen, er udgangspunkt taget i at 
efterprøve operationaliseringer på de mest centrale variable fx via sekundærlitteratur og forudgående 
kvalitative interviews. Enkelte spørgsmål er fx tildelt begrebstitler, og der vurderes, at disse titler generelt 
stemmer godt overens med de valgte underspørgsmål fx ”Questions regarding on-shore purchase”, som alle 
relaterer sig til passagerens købsadfærd i land samlet under ét. 
Reliabilitet - dvs. ikke-systematiske fejl, som er afgørende for datamaterialets pålidelighed - er høj, hvis 
gentagelser af undersøgelsen tilnærmelsesvis giver samme resultat som ved foregående udførelse(Malhotra et 
al, 2007). Disse fejl kan fx opstå i forbindelse med indtastningen af data og den efterfølgende kodning i SPSS, 
hvorfor datamaterialet i afhandlingen er gennemgået i tråd med en række almindelige procedurer, 
identificering og rensning af evt. fejl. Spørgeskemaet blev desuden afprøvet på en række pilotrespondenter og 
på denne baggrund efterjusteret mht. formuleringer og indsamling med henblik på at øge skemaets 
forståelighed og dermed reliabilitet. 
Ved tilbageblik stiller enkelte spørgsmål muligvis for høje krav til respondenten og kunne være formuleret 
anderledes, fx ”How many seadays are acceptable/suitable between two consecutive ports”, som flere af 
respondenterne ikke forstod til at begynde med. Men interviewformen gjorde det muligt hurtigt at uddybe og 
klargøre evt. misforståelser. Tilfredshedsrelaterede spørgsmålene(Q9a til -9j, se bilag 1) blev konstrueret ud 
fra en 6-interval likert skala, rangerende fra ”extremely satisfied” til ”not at all satisfied”, foruden ”ved 
ikke/ikke relevant”. Ulempen er, at det kan være vanskeligt at håndtere de mange svarmuligheder og fx 
forskellen mellem svarmulighederne 5 og 6, som er en individuel fortolkningssag i praksis(se fx Q9). Fordelen 
er dog, at skalaer uden midtpunkt ”tvinger” respondenten til at tage stilling og ikke blot forholde sig neutralt 
samt, at 6 intervaller giver bredere diskriminationsmuligheder end en 4-interval skala. 
Spørgeskemaets åbne spørgsmål(open-ended) bidrog som nævnt med dybere forståelse af respondentens 
umiddelbare holdninger, men samtidig stiller det større krav til at behandle disse systematisk med henblik på 
nuancering af dataanalysen. Dette kan selvfølgelig medføre væsentlige validitetsproblemer i og med, at dette 
omfatter en subjektiv udvælgelse. Vi er bevidste omkring problematikken, og disse udtalelser anvendes som 
kvalitativ supplement til de kvantitative data og andet datamateriale. 

 

a) Manglende anonymitet: interviewmetoden betyder manglende anonymitet, som kan medføre subjektive besvarelser og social 
desirability bias mht. spørgsmål af personlig eller social karakter fremfor hvad han/hun reelt mener - kan have haft betydning fx 
ift. spørgsmålene om tilfredshed med Færøerne som krydstogtdestination, eftersom begge interviewere er færinger. 

b) Tidsramme: Tidsramme for indsamlingen medfører, at passagerer, som forlod destination tidligt, ikke blev repræsenteret. 
c) Overblik: Respondenten havde ikke mulighed for at danne sig et overblik over spørgsmålenes struktur og omfang som ved en 

selvadministreret besvarelse. Dette kan have medført, at nogle respondenter undgik at dvæle tids nok i deres besvarelser. 
d) Forstyrrende elementer: Enkelte respondenter havde til tider vanskeligt ved at høre og koncentrere sig om spørgsmålene pga. 

forstyrrende elementer(trafik etc.) og baggrundsstøj. 
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3.3.3 Sekundær data 
Mange indfaldsvinkler og vekslende kvalitet præger turisme som videnskabeligt felt (Lise Lyck, 2003:23), 
som især gør sig gældende for krydstogtturismelitteraturen(Papathanassis et al., 2011a:2). Den offentlige 
adgang til indgående data om krydstogtbranchen er også sparsom og styres delvis af stærke, globale aktører, 
analyseinstitutter og organisationer(Brida, 2010 og Klein, 2005). Dette stiller krav til dataudvælgelse, og 
afhandlingens sekundære data omfatter derfor et bredt udvalg data og akademisk litteratur for at sikre validitet 
og trianguleringsmuligheder. Desuden indgik kildernes særinteresser i overvejelserne, hvor især data, 
indhentet fra krydstogtrederier og brancheorganisationer(fx CLIA), fik ekstra kritisk opmærksomhed(i henhold 
til Malhotra et al, 2006). Relevante forskningsartikler, aktuelle brancherapporter, tidskrifter, offentlige 

tilgængelige statistikdatabaser og andre publikationer anvendes. Kildernes relevans tager afsæt i emnefokus, 

aktualitet(så nylige som muligt) samt delvist ud fra geografisk nærhed til Færøerne/Nordatlanten. En del af de 
anvendte undersøgelser og forskningsresultater er dog nogle år gamle, som skyldes mangel på bedre. 

3.4 Definitioner 
Figur 3: Centrale begrebsdefinitioner 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Turisme: - består af aktiviteter, som personer foretager sig, mens de rejser til og opholder sig udenfor sit sædvanlige miljø 
i op til et år, hvor formålet er fritidsferie, forretning eller andet (UNWTO, 1995:1 – egen oversættelse) 

• Krydstogtturisme: “Ferie om bord på et skib, som anløber adskillige havne, hvor transport er sekundær ift. den samlede 
oplevelse - skibet udgør et flydende feriested” (Groos et al, 2014:157). ”En mindst 60 timer lang sørejse på et skib, som 
transporterer passagerer og besøger mindst to havne udover afrejsehavnen, hvor sørejsen starter og omfatter ikke 
passagertransport med færger eller lignende”(European Commission, 2009:6). 

• Turismedestination: Mere eller mindre geografisk afgrænset område fx land, ø eller by(Hall, 2000; Davidson et al, 1997). 
Men den kan også baseres på, hvorledes de rejsende anser dette, fx kan selve krydstogtskibet anses som rejsens 
primære destination, imens andre anser krydstogtsdestinationerne som rejsens primære destination(Buhalis, 2000). Typisk 
opfattes krydstogt som en helhedsbaseret oplevelse af rejserutens samlede sum af destinationer og ikke blot én 
destination, som tit er tilfældet i konventionel turisme(Notteboom et al, 2011). 

• Bæredygtighed: ”meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their 
needs” (UNWCED1, Brundtland rapport, 1987). Bæredygtig turismeudvikling bør: (1) Opfylde lokalsamfundets behov og 
krav i form af forbedret levestandard og livskvalitet. (2) Tilfredsstille turismeefterspørgslen og vedholdende tiltrække turister 
for også at opfylde første målsætning. (3) Værne om turismens miljømæssige ressourcegrundlag, som omfatter naturlige, 
fremstillede og kulturelle komponenter(Hunter, 1995:155f). Dvs. økonomisk, social og miljømæssig udvikling bør 
afbalanceres, så ingen tilegner sig kortsigtede goder på bekostning af et overforbrug af ressourcerne, forringelse af miljøet 
og mulighederne efterladt til næste generation(UNWCED, 1987:43). 
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4 Teori- og litteraturstudie 
De anvendte teorier præger opgavebesvarelsen, hvorfor det er vigtigt at forklare nærmere deres anvendelse i 
løsning af problemstillingen. Problemstillingen bestemmer de udvalgte teorier, hvor fokus er på, hvorledes de 
økonomiske virkninger via marketingstrategier og forbedringstiltag kan øges. Teorier fra makro/meso og 
mikro niveau med fokus på helheds turismedestinationsledelse anvendes, eftersom turister oftest opfatter 
destinationerne som én samlet oplevelse, og en lang række aktører er med til at udforme oplevelserne, hvorfor 
et overlap eksisterer mellem de enkelte aktørers og turismedestinationens strategier og 
konkurrencedygtighed(Buhalis, 2000). Turismeledelse (destination marketing/management organisation) kan 
betragtes ud fra et virksomhedsperspektiv som en organisation, der kan ledes strategisk(Flagestad & Hope, 
2001:451; Viken & Granås, 2014:29) og udføres på to niveauer hhv. mikro- (fx virksomheder som udbyder 
produkt/service) og meso- /makroniveau - fx statslige turismekontorer promoverer/administrerer den samlede 
destination på lokalt eller nationalt plan(Bampakou et al, 2009:2). Litteraturstudiet inddeles i tre hoveddele: 

 

4.1 Krydstogtturismens værdikæde og økonomiske virkninger 
Turismen omtales især som efterspørgselsdefineret(Sørensen, 2007:41 og Lyck, 2003:12), hvor der ud fra et 
destinationsperspektiv er tale om efterspørgsel på fem hovedaktiviteter, som skaber indtægter ved 
destinationen: hhv. overnatning, bespisning, attraktioner, transport og shopping(Lyck, 2011:6). Dvs. at 
turismens værdikæde er de forbundne processer/integreret produkt af oplevelser og attraktioner af forskellig 
art(Leiper, 1995:87), som omfatter en sammensmeltning af ressourcer (naturlige, menneskeskabte, socio-
kulturelle) og services (transport, ophold, bespisning) og faciliteter – en helhed af mange aktører som 
tilsammen skaber turisternes totaloplevelse(Cooper et al, 1998). Værdikædens rationale er, at virksomheder 
bør identificere styrker, kernekompetencer og aktiviteter, som skaber reel værdi for kunden, 
konkurrencemæssig fordel og dermed indtægter – især unikke værdiskabende aktiviteter, som skaber størst 
mulig værdi for kunden, da de er vanskelige for konkurrerende virksomheder at efterligne(M. Porter, 1985). 
Krydstogtproduktet består af en kombination af krydstogtsskibet og summen af de destinationer som anløbes, 
dvs. rejseruten som rederierne udvælger (UNWTO, 2010), hvorfor især tre interessentgrupper indgår: 
krydstogtrederiet, havnen og krydstogtdestinationen(baglandet)(Esteve-Perez et al, 2015:2). Krydstogtturisme 

er forskellig fra andre former, da skibet tilfredsstiller delvis samtlige fem af turismens hovedaktiviteter i 
direkte konkurrence med destinationens aktører(Klein, 2005a; Brida et al, 2010). Krydstogtturismen topper 
typisk også i samme perioder som øvrige turistformer, og krydstogtgæsterne kan ses som værende i 
konkurrence med andre turister om de samme turismeressourcer og attraktioner ved destinationen(Seidl. et al, 
2006). Kendskab til branchen og aktørernes rolle i destinationen er vigtig, hvor især tre centrale tendenser 

 

(1) Krydstogtturismens værdikæde og økonomiske virkninger. - baggrundsviden for analysen af krydstogtturismens 
værdikæde, og hvorledes de økonomiske virkninger af krydstogtturismen ved destinationerne skabes. 

(2) Marketingstrategier - baggrundsviden for at analysere, hvorledes aktørernes indtægter og service optimeres via fornuftig 
udnyttelse af turismeressourcerne, kundernes oplevelse/tilfredshed optimeres samt evt. samarbejde og netværk etableres. 

(3) Efterspørgslen. Her undersøges fremfunden litteratur og undersøgelser af b2b og b2c efterspørgslen, som indikerer, hvilke 
behov er for at forske og analysere nærmere i passager- og aktøranalysen til besvarelse af problemstillingen. 
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siges at have udformet det moderne krydstogtbranche(Rodrigue og Notteboom, 2013:2) - se Fejl! 
Henvisningskilden blev ikke fundet.. 
Figur 4 Tre centrale udviklingstendenser i den internationale krydstogtbranche 

 
Disse forhold har intensiveret konkurrencen mellem rederi og anløbsdestinationer om passagernes pengepung, 
hvor rederierne tilskynder højt forbrug om bord via intensiv markedsføring og bl.a. monitorering af forbruget 
via ”cash-free” systemer  så som købskort(Papathanasis, 2013). 
Krydstogtturismens samfundsøkonomiske virkninger i destinationerne opgøres typisk i direkte økonomiske 
virkninger (direkte indtægter og beskæftigelse, som krydstogtturismen skaber)(Brida et al. 2013), samt 
indirekte og inducerede virkninger, dvs. når virksomheder, der genererer omsætning via krydstogtturismen ved 
salg af en vare eller ydelse, forbruger en del af denne omsætning på: (1)køb af varer/service(indirekte effekter), 
(2) at aflønne ansatte, som igen forbruger lønkronerne(inducerede effekter) (3) at sende penge ud af landet til 
udenlandsk virksomhed (import effekter – hvilket fratrækkes de økonomiske effekter i 
værtsnationen)(VisitDanmark, 2010:23 og Dwyer et al, 1998). Efter noget tid kan alle pengene være lækket ud 
af destinationen, men pga. multiplikatoreffekten – cirkulationen - er pengene blevet mere værd for 
destinationen end den oprindelige direkte virkning(Dwyer et al, 1998, UNEP, 2014) Andre indirekte 
samfundsøkonomiske virkninger af turismen inkluderer bl.a. uddannelse, infrastrukturel udvikling, 
påskønnelse af naturlige og kulturelle seværdigheder, forebyggelse af affolkningen af afsidesliggende 
landsbyområder(Bailey et al. 2004 og CESD, 2006). 
I det nordatlantiske område er modeller til udregning af multiplikatoreffekterne især anvendt i studier af 
turismesektoren som helhed. I Danmark anvendes en multiplikatoreffekt-model af krydstogtturismen ud fra 

(1) Større fokus på selve krydstogtskibet: - som fremmes i stigende grad som krydstogtsrejsens hoveddestination med alt 
fra surf bassiner til golfsimulatorer og vandland - et flydende feriested -  snarere end blot et transportmiddel mellem 
anløbshavne (Klein, 2005; Johnson, 2002, Larsen et al., 2013, Rodrigue & Notteboom, 2013). 
 
(2) Høj ejerskabs- og markedskoncentration: Carnival Cruise Lines(CCL), Royal Caribbean Cruises(RCL) og Norwegian 
Cruise Lines(NCL) omtales som The Big Three, da de i årtier har siddet på størstedelen af markedet. Den oligopolistiske 
ejerskabskoncentration opretholdes primært ved, at de store rederier tit opkøber mindre konkurrenter for at differentiere og 
udvide egen produktportefølje – og karakteriseres derfor som multibrand-konglomerater med mange krydstogtbrands, som 
fungerer som særskilte SBU’er (Esteve-Perez et al, 2015). Ved høj markedskoncentrationen forstås, at sejlruterne primært 
er i et smalt udsnit populære områder, især Caribien og Middelhavsområdet(Esteve-Perez et al, 2015; Rodrigue et al, 2013).  
 
(3) Stigende fokus på stordriftsfordele: Rederierne foretager store investeringer i stadigt større skibe, som rummer flere 
passagerer, huser en bredere vifte faciliteter og tiltrækker et bredt sæt af målgrupper, som er en primær drivkraft bag 
væksten i branchen(Rodrigue et al, 2013). Vogel(2009:9f) identificerer fem vigtige trends i branchens forretningsmodel: 

a) Billetindtægterne indskrænkes og dækker typisk ikke driftsomkostningerne, eftersom priserne sænkes med henblik på 
at udnytte skibskapacitet og opnå høj belægningsprocent – som er grundlaget for de vigtige salgsindtægterne om bord. 

b) Billetpriserne er faldende i kraft af intensiveret priskonkurrence, og salg om bord overstiger ofte billetindtægterne 
c) Efterspørgslen på købet af krydstogtrejser er forbundet med høj priselasticitet 
d) Efterspørgslen på produkter/service om bord er forbundet med lav priselasticitet(Vogel, 2009:9f) 

Rederiernes fokus på indtægtsmaksimering er intensiveret markant pga. efterdønninger af finanskrisen, skærpet 
priskonkurrence samt forøgede driftsomkostninger bl.a. brændstof(Selby, D: 2013). Her fokuserer RCL i højere grad (end 
CCL) på lave billetpriser og stordriftsfordele via heftige investeringer i store skibsstørrelser, såkaldte megaskibe – hvor 
intensiv tilskyndelse til forbrug om bord skal sikre indtægterne. CCL anlægger en mere traditionel indtægtsstrategi med 
mindre fokus på direkte salgsindtægter og stordrift om bord og større fokus på at billetindtægter dækker 
driftsomkostningerne(UNWTO, 2010 & Hujibens et al, 2014). 
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den såkaldte TØBBE-model (Turismeerhvervets økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning), som 
skønner, at der skabes 1,53 helårsbeskæftigelser ved destinationen for hver 1 million DKK, som 
krydstogtsgæsten forbruger i land( Karlsdóttir, 2006:28). Islandsk krydstogtturismeforsker understreger dog, at 
der er behov for særlige studier af metodologien og en vurdering af anvendeligheden, hvis disse metoderne 
skal kunne anvendes til det nordatlantiske område fx kvotienter for afledt beskæftigelse (Ibid.). På grund af 
disse forhold vil afhandlingen som sagt især fokusere på at analysere de direkte økonomiske virkninger, som 
afleder de øvrige effekter. De direkte økonomiske virkninger i krydstogtturismen omhandler de 
krydstogtrelaterede udgifter/forbrug ved destinationen, hvilket kan inddeles i tre hovedgrupper: hhv. 
passagerernes, skibets/rederiets og besætningens udgifter/forbrug. Inddelingen viser, hvilke aktører i 
destinationen genererer indtægter ved et krydstogtanløb, og at forbruget er delvis b2c(passager) og b2b(rederi) 
relateret(Dwyer og Forsyth, 1998:395; Karlsdóttir, 2006:27, Rodrigue et al. 2012). 
Der er fundamentale forskelle på de økonomiske virkninger, hvorvidt der er tale om en ”transithavn”, som blot 
udgør et stop på rejseruten, hvor turisterne ofte kun tilbringer få timer i land, eller en ”turnaround-havn”, hvor 
turisterne påbegynder og/eller afslutter krydstogtet(Brida et al, 2010; Dwyer et al, 1998, A. Karlsdóttir, 2006, 
Visit Denmark, 2012; Danske Havne, 2014). Krydstogtindustrien har en langt mere omfattende direkte 
økonomisk virkning for en lang række aktører ved turnar ound-havne, fx vurderes at turnaround-gæster ved 
danske havne forbruger tre gange flere 
penge end transit-gæster, eftersom de 
typisk rejser til/fra destinationen via 
internationale flyforbindelser, 
tilbringer én eller flere 
hotelovernatninger og generelt har 
mere tid til rådighed til shopping, 
bespisning osv. (VisitDenmark, 
2008:2 og Danske Havne, 2014:6). 
Ved transithavne er især tale om fire 
hovedaktiviteter, som destinationerne tilfredsstiller mht. passagerenes behov: bespisning, 
ekskursioner(attraktioner), transport og shopping(Brida et al, 2010 og Dwyer & Forsyth 1998). Afhandlingen 
fokuserer på transithavne, eftersom turnaround ikke forekommer på Færøerne og kun i meget begrænset 
omfang i de øvrige nordatlantiske destinationer, som analysen berører3. Ligeledes ligger skibsbesætningens 
forbrug ved destinationen udenfor afhandlingens fokus. Analysen tager således primært afsæt i figurens 
markerede områder(Figur 5). Aktørernes rolle i destinationen er opsat baseret på litteraturstudie 
nedenfor(Figur 6). 

                                                        
3 Reykjavík modtager dog nogle skibe, hvis passagerer fragtes videre via landets internationale flyforbindelser. Andelen af islandske turn-
around gæster er stadig på et relativt lavt niveau, og derfor vil dette ikke blive behandlet nærmere. 

Figur 5: Tredeling af krydstogtdestinationens indtægter 
Passagerernes udgifter! Skibets/rederiets udgifter! Besætningens udgifter!

 

    

Turnaround-havn 
Flybillet til /fra hjemland 
Transport fra/til lufthavn 
Forbrug i land 
•  Overnatning 
•  Bespisning 
•  Shopping 
•  Ekskursioner/transport 
 

Transit-havn 
•  Bespisning 
•  Shopping 
•  Ekskursioner/transport 

 
 
 

Skatter & afgifter: 
•  Regeringsindførte afgifter/skatter 
•  Havne-, kaj og/eller passagerafgift 
 

Services: 
•  Bugsering/lodsservice 
•  Proviantering 
•  Bunkring af brændstof 
•  Affaldsbortskaffelse, vand etc. 

 

 

Besætningens evt. forbrug i land 
 

Turnaround-havn 
  Skatter & afgifter: 
•  Indrejse/afrejseskat 
•  Toldafgifter 

 
 
 

Kilde: Tilpasset fra Karlsdóttir(2006:27) og Dwyer & Forsyth(1998:395) - Afhandlingens fokus er markeret med grønt 
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Figur 6: Aktørernes generelle rolle i turismen – herunder krydstogtturismen 

Turisme og herunder krydstogtturismens økonomiske virkninger bør også ses i et kritisk lys og kan afføde 
visse skjulte omkostninger(se Figur 7), som inddrages i analysen. 
Figur 7: Krydstogtturismens skjulte omkostninger 

 
 
 
 

Rolle og service (kundeværdi) 

Havne- 
myndighed 

�  Sikrer operationel infrastruktur og service ved anløb; dvs. forankring, passagertransport fra skib til terminal, lods, 
vandforsyning, affaldsbortskaffelse etc.(Viken et al. 2014). 

�  Udgør bindeled mellem skib/rederi og landbaserede aktører samt faciliteter ved destinationen(Esteve-Perez, 2014). 

Turoperatør  

�  Udbyder ekskursioner, som enten udbydes direkte til rederiet, som igen afsættes til passageren (Officiel turoperatør) eller 
direkte til passageren via forudbestillinger og salg i land (Uofficiel turoperatør) 

�  Tilfører B2C-kundeværdi via passagerens tilgængelighed til fjerntliggende attraktioner/oplevelser (Gui et al, 2011), samt 
B2B-kundeværdi via god indtægtskilde for rederi ved salg af officielle ekskursioner(Vojvodic, 2003) 

Handelsliv 

Skelnes mellem bespisning og shopping(Lundstrup, 1997:78), som enten tilfredsstiller basale fysiologiske behov fx mad, 
drikke etc.(Maslow, 1943), eller nytte- og emotionelle/hedonistiske behov(Hirschman et al. 1982)  
�  Bespisning - Restauranter, caféer, barer/pubber etc. 
�  Shopping - Dagligvare- /udvalgsbutikker, kiosker, souvenirboder og kunsthåndværk etc. 

Visitkontor 

� Markedsføring og turismeledelse på national/lokalt plan, bl.a. koordinering, produktudvikling, styrke og vedligeholde et 
konsistent image/brand og promotion af destinationen og dens produkt/servicekvalitet for at øge turisternes tilfredshed og 
opfylde skiftende præferencer(Budeanu, 2007; Buhalis, 2000:96; Dore & Crouch, 2003) 

�  Bæredygtighed for at sikre gendannelse af turismeressourcer til kommende generationer(Buhalis, 2000)  
� Maksimering af turismens økonomiske bidrag til lokalbefolkningen (Ritchie, 2003) og sikring af en bæredygtig balance 

mellem økonomiske fordele og miljømæssige omkostninger(Buhalis, 2000) 
� Opretholder trivslen blandt lokalbefolkningen og de offentlige/private interessenter samt forøge velstanden hos 

lokalbefolkningen, som er forudsætningen for en succesfuld turismeudvikling(Aas et al., 2005)  
�  NB: Det varierer, hvor omfattende turismekontorernes administrative ansvarsområde er; dvs. udelukkende 

markedsføringsopgaven af destinationen og/eller administrative ansvar af turismeudviklingen(Costa et al, 2013:88)  
Egen tilvirkning med basis i respektive kilder 

• Lækage: a.) Importlækage opstår ved salg af importerede varer, hvis turismedestination ikke kan imødekomme turisternes 
efterspørgsel med lokalt producerede varer. B.) Eksport-lækage sker, når udenlandske virksomheder foretager investeringer i 
destinationen fx turismefaciliteter og allokerer profitten til virksomhedernes hjemland(UNEP, 2014). Mere udviklet og varieret 
industrien er i landet, mindre er lækagerne(Ibid.). 

• Enklaveturisme: all-inklusive-feriepakker, som krydstogter ofte udgør, gør det vanskeligt for det lokale forretningsliv at generere 
salgsindtægter, idet turisterne ved billetkøb i realiteten allerede har betalt for service og varer(Ibid.). 

• Offeromkostning: Når en del af destinationens ressourcer bindes til et afgrænset turismeområde er selvsamme ressource i mindre 
grad disponible til andre turismeområder, herunder rivaliserende turismeformer eller industrier. Fordelene ved ressourceanvendelsen 
skal opveje de forbundne offeromkostninger(Matheison & Wall, 1990).  

• Overafhængighed af turismen: Til håndtering af op- og nedsving i efterspørgslen bør destinationer undgå overafhængighed af 
turismen - især angående enkelte turismeformer. Destinationen bør diversificere turismeporteføljen af segmenter og turismeformer 
med henblik på at modstå efterspørgselsforandringer i markedet - bl.a. konkurrencemæssige-, markedsmæssige- og demografiske 
ændringer samt samfundsøkonomiske konjunkturer og politiske ustabilitet(Ibid.). 

• Degradering af destinationens image: fx hvis tilstrømninger af turister medfører et image af masseturisme, og at destinations 
image dermed forandres i en uønsket retning(Perucic 2009:5) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på Matheison et al(1990), UNEP(2015) og Perucic(2009) 
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4.2 Marketingstrategier for indtægtsoptimering 
Som redskaber til en indtægtsoptimering ved krydstogtsdestinationen undersøges forskellige teorier og vinkler 
af marketingstrategier, hvor udfordringen dog er, at der ikke findes én enkelt model eller framework til 
besvarelse af problemstillingen. Analysen præges af den teoretiske fokusering. Vanskeligheden ved 
turismeledelse og indtægtsoptimering i modsætning til virksomhedsledelse er bl.a.: 

Ifølge litteraturen bør aktører i turismen på trods af disse vanskeligheder sikres et rimeligt afkast i forhold til 
omkostningerne ved levering af turismeydelser og udnyttelse af turismeressourcerne(naturlige og skabte), hvor 
fokus også bør være på ressourcegendannelse og bæredygtighed(også benævnt ”Return-On-resources-
Utilized”(ROU)(Buhalis, 2000). Ledelsesmæssige, strategiske tiltag er vigtige for at opnå succes i den stadigt 
mere konkurrenceprægede turismebranche(Voigt et al, 2014). Aktørerne kan via innovative tiltag udvikle og 
tilføre værdi til naturlige og skabte ressourcer og dermed øge destinations appel overfor turisterne og udnytte 
ressourcerne på en fornuftige måde, som kan medføre højere indtægter(Dwyer & Kim, 2003). 
Weavers fire punkter: Weaver et al, (2014) pointerer, at turismedestinationer har følgende fire muligheder, 
som alt andet lige kan medføre en indtægtsoptimering – her justeret til krydstogtturismen(Figur 8): 
Figur 8: Indtægtsstrategier for turismedestinationer 

 
De to første punkter fokuserer især på en  kvantitativ vinkel, som medfører flere passagerer i destinationen. 
Men aktørerne kan også anlægge en såkaldt kvalitetstilgang med bl.a. anvendelse af kundesegmentering, som 
kan være fornuftigt, eftersom et højt antal besøgende kan have negative konsekvenser (bl.a. sociale, 
miljømæssige virkninger) og forringe turisternes oplevelser pga. trængsel(Ibid.). Ovenforstående indikerer 
sammen med definitionen af bæredygtig turismeudvikling nødvendigheden af at inddrage et bæredygtigt syn 
på optimering af de økonomiske virkninger, selv om dybdegående analyse af de miljømæssige virkninger af 
krydstogtturismen afgrænses fra afhandlingen. Turismen er afhængig af miljøressourcerne(Buhalis, 2002), og 
derfor handler bæredygtig turismeudvikling i lige høj grad om miljømæssige hensyn som ansvarlig 
forretningsudvikling. Dette kom også til udtryk i et EU projekt om krydstogtturismeudvikling i Nordsøen: 
“The cruise industry depends on high levels of natural environment quality and sociocultural heritage at 
destinations. However, if not properly managed, tourism has the potential to degrade these same assets. There 
is a growing awareness that the positive impacts of tourism can only be sustained if the potential negative 
effects of tourism can be minimized”(Cruise Gateway, 2013:1 - EU-projekt om Nordsøen). Derfor inddrages 

• at skønne, hvordan priserne på offentlige goder fastsættes med henblik på at sikre optimal, bæredygtig 
profit – fx bjerge, landskaber og søer fastsættes (Buhalis, 2000) 

• mange forskellige aktører i destinationen udformer oplevelserne og turismeledelsen foregår på meso og 
mikro niveau (ibid.) 

• destinationens aktører har lille kontrol over de naturlige ressourcer (Ibid.) 
• litteraturen i krydstogtturisme fremstår mangelfuld og fragmenteret (Papathanassis et al, 2011a). 

 Turisme  Krydstogtturisme 
1. Volumen Forøge antallet af turister                                 →     Forøge passagertal via antal skibe/større skibe 
2. Tid Forøge opholdets varighed                                →  Forøge passagerens antal timer i land  
3. Forbrug  Forøge turistens daglige gennemsnitsforbrug   →  Forøge passagerforbruget i land 
4. Segmentering  Forøge antallet af de mest lukrative turister       →   Forøge andel af de mest lukrative passagerer/skibe 
 

   Egen tilvirkning ud fra Weaver & Lawton, 2014:273ff) 
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TCC-begrebet i analysen af optimeringen af de økonomiske virkninger(Figur 9) og den såkaldte ”tripple 
bottom line”, som er en afbalancering af økonomisk-, miljømæssig-  og social bæredygtighed – dvs. en 
nuancering af den konventionelle økonomiske bundlinje med fokus på profit(Williams, 2009:110  og Rogers 
et al, 2008)(se kapacitet). 
Figur 9: Turismedestinationens bæreevne 

 
Eksempler på tiltag, som kan anvendes sammen med Weavers et al 2014´s fire punkter til at udnytte 
ressourcerne på en bæredygtig måde, er bl.a. miljøskat, brugerafgifter, zoneopdeling, passagerkvoter og 
indtægtsledelse(revenue management)(Eagles et al.2002; Panayotou 1994) (Figur 10) for yderligere 
eksempler). 
Figur 10: Eksempler på tiltag til indtægtsoptimering og udnyttelse af ressourcer/kapacitet 

 
Indtægtsledelsens anvendelse til besvarelse af problemstillingen undersøges derfor nærmere. 

4.2.1 Inspiration fra indtægtsledelse – fokus på kundens værdiopfattelse og 
virksomhedens værdiskabelse  

Indtægtsledelse foregår typisk på tre niveauer: Strategisk, taktisk og booking-kontrol(Phillips, 2005), hvor det 
strategiske niveau er anvendeligt i analysen, eftersom fokus er på kundesegmentering. Dette forudsætter en 
grundig viden om kundernes efterspørgsel, at markedet kan deles op med henblik på at styre udbud og priser 
prissætning og herigennem maksimere de forventede indtægter(Anderson & Caroll, 2007) samt lede 
efterspørgslen i forhold til høj- og lavsæson perioder(Modica et al, 2009). Indtægtsledelse og dens fire 
strategiske grundsøjler er nærmere forklaret i Figur 11. 

Turismedestinations bæreevne(Tourism Carrying Capacity) omhandler ”the maximum number of people that may visit a tourist 
destination at the same time, without causing destruction of the physical, economic, socio-cultural environment and an 
unacceptable decrease in the quality of visitors’ satisfaction”(WTO, 1981:5). Dvs. belastningstærsklen, hvor yderligere belastning 
indebærer en forværring eller overudnyttelse af de eksisterende ressourcer(Weaver, 2008).  
 

Krydstogtdestinationens kapacitet/bæreevne omhandler især infrastrukturelle begrænsninger, hvor der skelnes mellem: 
1. direkte kapacitet – hvor stor krydstogtaktivitet kan havnen kapere. Dvs. antal anløb/skibsstørrelser kontra kajkapacitet og 

anden havnevirksomhed(containere, færger etc.). Omhandler ligeledes vandforsyning kloak/affaldsmodtagelse, samt 
administrativ og operationel havnekapacitet (toldagenter/speditører, lodsservice, sikkerhed, pålæsning og aflastning) 

2. relateret kapacitet som omhandler destinationens bagland, som skal ”løfte” passagerstrømmen fra skibene (fx antal busser, 
taxier, chauffører, turistguider, attraktioner, butiksliv og toiletfaciliteter etc.) (Vogel et al, 2012:48). 

 

 

1. Begrænse adgang (fx kvoter) og/eller generere indtægter (fx via entréindtægter) ved sårbare turismeområder, attraktioner for 
siden at reinvestere midlerne til fx bevaring, udvikling, vedligeholdelse og fornyelse(Karlsdóttir, 2006:10), eftersom 
infrastrukturelle kapacitetsbegrænsninger afhjælpes primært via investeringer(Vogel et al, 2012:48). 

2. Kundesegmentering og strategisk markedsføring/ledelse, fx: 
a) Begrænse tilgangen af visse turistgrupper til fordel for andre (fx Cambridge har bl.a. indført tidsbegrænset parkering og 

andre reguleringer for at begrænse tilgangen af endagsturister til fordel for overnattende turister). 
b) Hæve prisniveauet på turismeprodukter/service og hhv. fokuseret/reduceret markedsføring overfor udvalgte 

turistsegmenter (Fx Venedig) 
c) Fremme visse feriesteder(fx eksklusive resorts) med henblik på at tiltrække et merebemidlet kundeklientel (Fx Mauritius 

som har indført forbud mod traditionelle charter-fly) Buhalis (2000:100) 
Egen tilvirkning baseret på: Karlsdóttir (2006:10), Vogel et al.(2012:48), Buhalis(2000:100)  
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Figur 11: Indtægtsledelse og dens fire strategiske søjlers anvendelse i turisme 

 
Indtægtsledelse er flittigt anvendt i turismevirksomheder, men har kun for nyligt vundet indpas i forhold til et 
helhedsperspektiv af turismedestinationsledelse og indtægtsoptimering. Dette kan ses på ovenforstående søjler, 
som især fungerer godt for enkelte aktører, men kan synes vanskeligere at anvende med henblik på et 
helhedsperspektiv af turismeledelse. Men rationalet med kundesegmentering, prisdifferentiering(med fokus på 
kapacitetsudnyttelsen), organisering af tiden og viden om kunderne er det samme og kan anvendes med 
helhedsperspektivet på turismen(Modica P, i ed Holden, 2013). Indtægtsledelse og kundesegmentering synes 
anvendeligt ift. krydstogtturismen, eftersom litteraturen påpeger stor forskel på forskellige 
krydstogtskibe/brand og hvilke krydstogtrejsende, de hver især tiltrækker og servicerer. Nogle brands lægger 
sig efter at levere luksus, eksklusivitet og elegance for at tiltrække det mest købestærke kundeklientel, mens 
andre leverer et masseprodukt til en overkommelig pris(Hujibens et al, 2014). 
Indtægtsledelse har oplevet et paradigmeskifte de seneste år, hvor det centrale er, at frem for kun at have fokus 
på at optimere kapacitetsudnyttelsen til dets maksimale volumen via bl.a. discountstrategier bør virksomheder 
fokusere på følgende: 

 
Dette kan opsummeres som: 1.) Viden og forståelse af kundernes værdiopfattelse af produkter/service 2.) at 
anlægge en strategi, som anerkender og medregner samtlige aktiver/ressourcer, forstår deres potentiale og er i 
stand til at omdanne disse til indtægter (Gregory, 2012). 
Dette vil til sammen optimere udnyttelsen af virksomhedsaktiverne (asset optimization view, Anderson et al, 
2010). Dette minder om det fokusskift, som har kendetegnet marketinglitteraturen seneste 30 år frem til i dag, 
hvor virksomheder tilskyndes til et bredere fokus, som omfatter alle virksomhedens kompetencer, skaber høj 
kundeværdi til målrettede kundesegmenter baseret på monitorering og udvikling af kundelivscyklus og 
vedligeholdelse af lønsomme kunderelationer(Christopher et al, 2009). 

1. Prispolitik/Prisdifferentiering ift. kundesegmenter, kapacitetsudnyttelse og tid. Et redskab til at øge indtægterne og 
bl.a. reducere trængsel ved sæsonprægede turisme. Fx kan prisfølsomme kunder tilbydes lavere priser i 
lavsæsonperioderne og ikke prisfølsomme kunder tilbydes højere priser i højsæsonperioderne. 

2. Kapacitetsallokering: Produkt/service og ressourcerne har en begrænset kapacitet og/eller udnyttelsesgrad. Det 
omhandler bl.a., hvor stor andel bør sælges til kunder med lav betalingsvillighed, og hvor stor andel bør sælges til 
kunder med højere betalingsvillighed. Samme produkt/service/attraktion kan sælges til flere segmenter til en 
differentieret pris og dermed spredes efterspørgselen/tilstedeværelsen af turisterne over tid. 

3. Tidsorganisering: omhandler øjeblikket, produktet/servicen bliver reserveret, modtaget og forbrugt, fx høj/lavsæsoner, 
hvor prisdifferentiering og effektiv organisering kan anvendes i forbindelse med at flytte turistmængderne fra høj- til 
lavsæsonsperioder og øge indtægterne. 

4. Kunderne. Efterspørgslen bør segmenteres og monitoreres via bl.a. historisk markedsdata. Prisdiskriminering kan 
anvendes til forskellige markedssegmenter og de respektive købsmønstre og tilskynde og/eller modvirke 
kundeefterspørgslen beroende på dens karakteristik og købemønster.               

Kilde: Modica i ed. Holden, 2013 

(1) Undersøge, hvilke værdier virksomheden leverer til kunderne(Gregory, 2012) 
(2) Kundeanalyser, som inddrager kundens samlede afvejninger mht. pris kontra produktattributter/værdier, samt 

hvordan disse påvirker hinanden snarere end kun, hvilken pris kunderne er villig til at betale(Ibid.) 
(3) Tiltrække kunder, som reelt værdsætter/betaler for dét, virksomheden samlet set tilbyder. (Anderson et al, 2010)  
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4.2.2 Oplevelsesøkonomi – merværdiskabelse 
Det synes relevant at inddrage fokus på oplevelsesøkonomi ift. turisternes forbrug, eftersom turisme, herunder 
krydstogtturisme, er præget af oplevelser af unik, følelsesmæssigt ladet og høj personlig værdi(McIntosh et al, 
2005), hvor hedonistiske motiver og værdier og høj affektiv involvering er vigtig fremfor nytteværdien(Pine et 
al, 1999:28ff & Vogel et al, 2012:11). Oplevelsesøkonomi er en økonomisk merværdiskabelse, hvor tanken er 
at øge kundens betalingsvillighed ved at knytte attraktive tillægsværdier til produktet/service fremfor blot at 
fokusere på fx stordriftsfordele og at minimere produktionsomkostninger(Ibid.). Forbrugere er på jagt efter 
unikke, mindeværdige og ekstraordinære oplevelser og betaler mere for et produkt/service pga. den tilknyttede 
oplevelse og omgivelser, produktet iscenesættes i. Dette bliver også kaldt for oplevelsesproduktets 
tillægsværdi(Pine et al, 1999:21). Via iscenesættelsen opstår en merindtjening, som kan række ud over 
almindelig gode-prissætning ved omkostningsberegninger(Lyck, 2008:188ff). Her er det dog vigtigt, at 
produktet differentieres i tråd med det, kunderne efterspørger(Ibid.).  
Ifølge teorien bevæger oplevelser sig mellem fire sfærer: underholdning, læring, æstetik og eskapisme. 
Sfærerne inddeles i to vertikale og horisontale dimensioner, hhv. graden af deltagelse(passiv/aktiv) og fysisk 
absorption og mental fordybelse(Pine et al, 1999:30)(se bilag 2). Underholdning og æstetik omhandler ”passiv 
deltagelse", imens læring og eskapisme fordrer til ”aktiv deltagelse”. Ifølge Pine et al. er den optimale 
oplevelse i feltet mellem de fire sfærer. Gentile et al.(2007) hævder dog, at medproducerede(co-created) 
oplevelser udgør den optimale oplevelse. Oplevelsesøkonomien anvendes i afhandlingen især ifm. 
indtægtsoptimering og oplevelser hos turoperatøren(herunder de naturlige og historiske attraktioner), 
handelslivet og i destinationen som helhed som redskab til at øge krydstogtsgæsternes 
betalingsvillighed/forbrug samt de økonomiske virkninger på en kvalitativ måde frem for udelukkende at 
fokusere på at øge volumen(pax og anløb)(se Weawer et al 2014). Derfor er den oplevelsesorienterede tilgang 
også i tråd med et bæredygtigt perspektiv(Belletti and Berti, 2011; Buffa & Matini, 2012). 

4.2.3 Tværgående samarbejde og netværk 
Ifølge litteraturen er inddragelse af helhedsperspektivet på destinationens turismemanagement vigtig, hvor 
forskellige roller og interesser inddrages – både mht. aktører, lokalbefolkning, forretningsliv, investorer, 
turister, mellemforhandlere mm. Tværgående aktørsamarbejde er et vigtigt succeskriterium pga. at en række 
aktører er med til at udforme turismeoplevelserne(Buhalis et al, 2000). Konsekvenserne ved ikke at 
afbalancere de forskellige interessenters interesser kan være, at de strategiske overordnede mål 
kompromitteres, hvilket hæmmer destinationens langsigtede konkurrencedygtighed(Ibid.). Årsagerne for 
samarbejde ved turismedestinationer opsummeres nedenfor. 
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Figur 12: Rationalet bag helhedsperspektivet på destinationen og samarbejde/interessenttilgangen 

 
I et marketingstrategisk perspektiv kunne dette befordre en interessenttilgang, der identificerer, afkoder og 
opdeler interessenterne (se bilag 3) samt netværksdannelse, hvis kerne er, at det mere eller mindre lukkede og 
formaliserede samarbejde, netværket, skal arbejde til gensidig fordel og være værdiskabende for deltagerne i 
netværket(Campbell et, 1996). Netværksdannelsens betydning og nødvendighed tydeliggøres i 
krydstogtturismen, som præges af mange indbyrdes afhængige aktører og forretningsområder(Tinsley et al, 
2001). Fordelene ved netværksdannelser omhandler primært: 
Figur 13: Fordele ved netværksdannelse i destinationen 

 
Forudsætningen for, at et netværk i et turismeområde bliver en realitet og succes, beror oftest på, om aktørerne 
anser hinanden som mulige konkurrenter eller samarbejdspartnere(Lyck, 2003), at dets ledende koordinator, 
”kaptajnen”, i netværket forstår at lede netværket på en fornuftig måde(Campbell et al, 1996), og at 
marketingstrategierne mellem de involverede aktører koordineres og kommunikeres således, at medlemmerne 
forstår formålet, og hvorledes de og netværket kan fungere effektivt(Meethan, 1998). Netværksteori kan i 
afhandlingen anvendes ift. fokus på, hvorledes samarbejde og netværk fungerer på nuværende tidspunkt og 
hvorvidt og hvorledes netværk kan være medvirkende til at øge de økonomisk virkninger af krydstogtturismen. 

4.2.4 Opsummering af marketingstrategier 
Opsummerende viser litteraturstudie både konkrete strategiske tiltag og inspiration til analysevinkler af 
problemstillingen. Andre teoretiske og strategiske vinkler findes selvsagt også, men den fremfundne litteratur 
vil præge afhandlingens videre analyse. Studiet viser bl.a., at indtægtsoptimering i krydstogtturismen og 
strategisk turismemarkedsføring ikke kun omhandler at tiltrække flere besøgende og/eller større krydstogtskib, 
men i lige høj grad inddragelse af viden om kapaciteten(ressourcerne), aktørerne og kunderne. De vigtigste 
strategier fra litteraturstudiet sammenfattes nedenfor og fungerer som overordnede fokus i analyse og 

• Turismeadministration/ledelse (DMO) kan betragtes ud fra et virksomhedsperspektiv, som en organisation, der kan ledes 
strategisk(Flagestad & Hope, 2001:451 & Viken & Granås, 2014:29) 

• DMO udføres på to niveauer, hhv. mikro- og meso- /makroniveau(Bampakou et al, 2009:2) 
• Turismeoplevelserne består ofte af naturområder, dvs. en samlet helhed af faciliteter/service, som ikke nødvendigvis ejes af 

enkeltpersoner, men repræsenterer en bred samling af professionelle og personlige interesser i området(Sautter et al., 
1999) 

• Stort antal involverede aktører med et ønske om at tilgodese egne særinteresser, hvilket kan medføre indbyrdes konflikter 
og hindre opfyldelse af overordnede strategiske turismemålsætninger(Buhalis,et al, 2000:98f) 

a) aktørernes serviceniveau og virksomhedsstørrelse kan være meget ulig (Ibid.) 
b) grådige og opportunistiske aktører kan se sit snit at drive rov på ressourcerne(Ibid.) 

1. Konkurrencemæssig fordel skabes ved at fusionere overlappende produkter/service hos virksomheder og forøge 
markedsandelen. Netværket kan udvikle og vedligeholde forholdet mellem aktørerne og fremme fælles interesser og formål. 

2. Opbygge et sammenhængende erfaringsgrundlag for de forskellige aktører og for at udbyde vigtige tjenester til turister ved 
vigtige turistattraktioner, bl.a. overnatning og bespisning. 

3. Nå fælles strategiske målsætninger som er sat i forhold til destinationsmarkedsføringen er det vigtigt at udvikle et partnerskab 
mellem den offentlige og private sektor. 

4. Innovative og synergimæssige fornuftige løsninger, hvis samarbejdet fungerer godt. Desuden kan samarbejdet i netværket 
være med til at fremme balancen imellem betænkeligheder og målsætninger hos divergerende interessenter I en destination. 

Kilde: Ebers(1999), Bampakou et al, (2009), Buhalis(2000) og Hardy et al.(2005) 
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diskussion om indtægtsoptimering samt kundernes oplevelser/tilfredshed ved destinationen. I parentes 
fremgår, hvor disse strategier indgår i analysen(se Figur 14). 
Figur 14: Opsummering af marketingstrategier til indtægtsoptimering 

 
Sammen med dette teoretiske fokus anvendes fokus på benchmarking af de økonomiske virkninger på 
Færøerne, forbrug, tilfredshed osv.  med tilsvarende data fra andre destinationer i Nordatlanten med henblik på 
at vurdere, hvorvidt disse variable ligger på et tilfredsstillende niveau, og identificere udviklingspotentiale, da 
en isoleret betragtning af de disse forhold på Færøerne giver lille mening. Benchmarking er flittigt anvendt i 
turismesammenhæng i takt med en intensiveret konkurrence, hvor bl.a. ”kundetilfredshed” anvendes som 
målestok for en destinations performance, da tilfredshed og performance menes være tæt forbundet og 
påvirker bl.a. turisternes forbrug og muligheden for genbesøg(M. Kozak, 2002:500). Hensyn bør dog tages til 
kulturelle, politiske, økonomiske forskelligheder og datagrundlagets sammenlignelighed(Kozak, M. 2000). 
Eftersom datamaterialet af forbrug og kundetilfredshed i benchmarking-landene er udarbejdet efter fælles læst 
og samme konsulentfirma, GP-Wild, og passagerundersøgelsens spørgsmål ligner disse, fx forbrugskategorier, 
vurderes det muligt med en sammenligning af resultaterne. 
 

4.2.5 Efterspørgslen - forbruger- og adfærdsmønstre 
Pga. ovenforstående fokus, hvor viden om kunderne er central, og turismen er efterspørgselsdefineret, 
inkluderes litteraturstudie af kundeefterspørgslen, som anvendes som grundlag i analysen af b2b(rederiet) og 

b2c(slutbrugerne). Generelt defineres kundernes opfattede værdi(perceived value) som kundens samlede 
værdimæssige vurdering af den nytte og anvendelighed, der knytter sig til et produkt/service, som især baserer 
sig på kundens opfattelse af, hvad der fås i forhold til hvad, der gives, bl.a. favorabelt prisniveau eller 
forholdet mellem kvalitet og pris(Zeithaml, 1988:14). 

4.2.5.1 B2B – Rederiernes efterspørgsel 
Set fra rederiernes synspunkt omhandler rejseruteplanlægningen fire fundamentale faktorer: Kommercielle 
forhold, tilfredsstillelse af rederiets kundemålgrupper samt logistiske og navigationsmæssige forhold 
(UNWTO, 2010:5). Rederiernes væsentligste kriterier ved udvælgelse af destinationer opsummeres i Figur 15:  

• Maksimering af volumen (antal passager enten ved flere anløb og/eller større skibe. 
• Maksimere tiden i land og/eller tidseffektivisering/planlægning. Fx stille krav til rederierne om længerevarende anløb, modvirke 

tidlig om-bordstigning og tidseffektivisere timerne, passageren er i land 
• Viden om aktørerne og værdierne som leveres kunderne (b2b og b2c) ift. optimering af indtægterne/prisen på servicen 
• Viden om kunderne og kundesegmentering 

a) Kendskab til forbruger- og adfærdsmønster og præferencer med henblik på at identificere passagerens samlede 
afvejninger mht. pris kontra produkternes/servicernes øvrige attributter og dermed forøge gnsn. forbruget 

b) Måling af profit og omkostninger i forhold til de enkelte segmenter 
c) Tiltrække højt-forbrugende markedssegmenter og/eller aktivt at fremme tilgangen af ønskede segmenter via strategisk 

markedsføring eller andre tiltag  
Kilde: egen tilvirkning baseret på litteraturstudie ovenfor. 
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Figur 15: Ruteplanlægningens udvælgelseskriterier af krydstogtsdestinationer 

 
Samtlige kriterier har betydning, men det pointeres, at rederiernes ultimative fokus rettes mod indtjening 
kontra udgifter(Di Vaio et al, 2014; Papathanassis, 2013; Gateway, 2012 og Klein, 2005) og hernæst kunde-
feedback og optimering af slutbrugerenes tilfredshed i relation til rejserutens respektive anløb(Gateway, 2012). 

4.2.5.2 B2C – Slutbrugerens opfattede værdi og adfærdsmønstre i land 
Denne del danner grundlaget for passageranalysen, som har fokus på forhold, der kan påvirke 
turismeforbruget. Høj opfattet kvalitet mht. produkt/service kan lede til øget opfattet værdi og købsintention, 
hvor både indre/intrinsic attributter(følelsesmæssige) og ydre/extrinsic attributter(produktets omdømme) 
såvel som prisen (monitær og ikke-monitær) er positivt forbundet med den opfattetde kvalitet. Modererende 
variabler er det opfattede offer, som påvirker købs intentionen i en negativ retning(Dowling, 2006:64). 
Aktørerne i krydstogtsbranchen bør derfor kende variablerne, som påvirker passagerers forbruger- og 
adfærdsmønster, men litteraturen hævder, at ofte undlades at spørge ind til kundernes værdiopfattelse, og kun 
kundetilfredsheden måles, som ikke bidrager til en dybdegående viden om værdiopfattelsen. Fx kan kunder, 
der siger, de er “tilfreds” med rejsen, alligevel mene, købet har en ringe værdi, hvis offeromkostningerne anses 
for høje ift. værdien(Woodruff, 1997, p.139; Petrick et al, 1999). 
Turisternes motivations- behovsfaktor knytter sig til push- og pull faktorer (Dann, 1977 & 1981 og 
Crompton, 1979 - se Figur 16), hvor det i forbindelse med krydstogtdestinationer bør bemærkes at:  

 
UNWTO’s undersøgelse af en bred skare krydstogtrejsende viser dog, at de vigtigste faktorer for passagererne 
ved køb af krydstogtrejsen er “rejseruten”, efterfulgt af ”pris”, ”hvile og afslapning”, ”sammenfald mht. 
fridage”, ”komfort”, ”unikke oplevelser”, ”specifikke destinationer” og ”familieorienterede 
aktiviteter”(UNWTO, 2010:5). For samtlige fire kundesegmenter (luksus, premium, contemporary, economy) 

Primære kriterier 
1. Gode og stabile indtægtsmuligheder – især via salg af ekskursioner kontra lave udgifter mht. havne- kaj- og/eller 

passagerafgift, olieforbrug/brændstoføkonomi(mht. sejlruten) og derfor overvejelser om geografisk distance til substituerende 
destinationer i området(Papathanassis, 2013; Vogel et al, 2012, Di Vaio et al, 2014; Gateway, 2012) 

2. Destinationens opfattede værdimæssige bidrag til rejserutens sammensætning og tematiske markedsføring(fx Viking Trail): 
• Inden afrejse: destinationens tiltrækning(pull) og betydning for krydstogtets forudgående billetsalg(Di Vaio et al, 2014:4f) 
• Ved destinationen: oplevelsesværdien i destinationens nære bagland dvs. natur- og kulturelle ressourcer/attraktioner 

samt deres infrastrukturelle tilgængelighed og kørselsmæssige distance fra havnen(Cruise Gateway, 2012) 
• Efter endt anløb: positiv kundefeedback(ibid.) 

 

Basale forudsætninger 
1. Havnefaciliteter: Teknisk kapacitet, gode forankringsforhold og højt service- og sikkerhedsniveau overfor besætning og 

krydstogtgæster. Velfungerende pendulbus-transport fra landgangsbro til havneterminal vægtes højt(ibid.) 
2. Naturlig beliggenhed og karakteristika: fx Sæsonmæssige forhold, klima og allokering af skibe(ibid.), samt i hvilken grad 

havnen er afskærmet fra bølger, vind og vejr(Viken et al, 2014:174) 
3. God placering ift. øvrige interessante destinationer i regionen – Geografisk skal destinationen ”passe ind” i forhold til 

rejserutens øvrige anløb, samtidig som antallet af sødage(Sea Days) mellem rejserutens destinationer bør begrænses, da 
mange passagerer ønsker kort”ventetid” mellem anløb(Henry, i Vogel et al, 2012:174).           Egen tilvirkning ud fra nævnte kilder 

 

1. Selve skibet og dets udbud om bord kan være en stor motiverende faktor for turisterne  
2. Krydstogtrejseruten er summen af destinationerne, som kan være vigtigere motivationsfaktor end rutens særskilte destinationer. 
3. Skønt en destination findes på ruten, behøver denne destinationen ikke at udgøre en særlig vigtig faktor passagerens køb af 

rejsen, eftersom passageren sågar aktivt kan fravælge destinationen ved fx at undlade at gå land (Teye & Paris, 2008) 
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gælder, at “rejseruten” er vigtigst efterfulgt af “pris”, 
imens rækkefølgen for andre faktorer varierer. 
Luksussegmentet er ikke nær så fokuseret på ”prisen” 
som de øvrige segmenter, men søger snarere ”unikke 
oplevelser” og ”specifikke destinationer”, hvorimod 
for B- og C-segmenterne er ”sammentræf med ferien” 
og ”hvile og afslapning” vigtige aspekter efter 
prisen(Ibid.). 
Høj affektiv involvering i forhold til køb og under 
krydstogtrejsen er et essentielt aspekt af oplevelsen og kundetilfredsheden(Vogel et al 2013:11) og er især 
determineret af tre faktorer: hedonisme, kontrol og nyhedsværdien(Duman & Mattila (2005). Det er samtidigt 
vigtigt at minimere de faktorer, som kan medvirke, at rejsen ikke opfattes som fornøjelig og sjov, da de 
ødelægge de andre positive faktorer(Wang, et al 2000). Litteraturens anvisninger omkring krydstogtrejsens 
opfattede værdi oplistes i Figur 17. 
Figur 17: Krydstogtrejsens opfattede værdi 

 
I passagerundersøgelsen undersøges passagerernes motivationsfaktor for køb af rejsen til Færøerne,  
værdiopfattelse af Færøerne som krydstogtsdestination og faktorer med negativ påvirkning på værdiopfattelsen 
og forbruget – også via kvalitative kommentarer. 
Passagerernes adfærd i krydstogtdestinationen præges af tidsmæssig knaphed, oftest blot 5-6 timer i land, 
hvor de typisk danner sig et forhastet og ufuldstændigt indtryk af destinationen - et særpræg ved 
krydstogtturismen sammenlignet med andre turismeformer(Henthorpe, 2000:247 og UNWTO, 2010:178.). 
Krydstogtskibets kontrollerede, sikre og behagelige miljøer med mange rekreative faciliteter og aktiviteter, 
som er nøje planlagt, tæt monitoreret og udelukkende designet til turisterne og de ansatte, omtales desuden 
som en ”turismeboble”(Weaver 2003:270ff). Undersøgelser indikerer, at passagererne bevæger sig fra den 
trygge, omfavnende ”boble” om bord til en forlængelse af disse omgivelser, når de går i land, hvor deres 
færden især afgrænser sig til en “tryg zone” i nærheden af skibet og havnen, hvor bl.a. skiltning er på engelsk, 
produkter/service er målrettet mod turister(Jaakson, 2004). Passagerernes adfærd i land kendetegnes ved fire 
typiske mønstre(se figur 20), som indikerer, at de holder sig til sikre micro-miljøer og undlader at drage på 
opdagelse i de større, ukendte makromiljøer - flest menes tilhøre de to første grupper(Jaakson, 2004). Ifølge 
andre udgør gruppe 4 “the explorers”, blot ca. 10% af passagererne(Dickinson et al, 1997:211ff) 

 

Positive faktorer 
+ Hedonisme(lystfølelse/nydelse) og novelty(eskapisme, spænding) (Duman & Mattila, 2005) 
+ Socialisering, selvfølelse og social anerkendelse(Hung & Petrick, 2011) 
+ Skabe tættere bånd til venner, familie og andre medrejsende (ibid.) 
+ Læring, opdagelse og udforskning (ibid.) 
 

 

Negative faktorer 
÷ Følelsen af, at være fanget(stuck) i et miljø(skib/destination), passageren ikke bryder sig om(Weaver, 2005) 
÷ Sygdom under rejsen (ibid.) 
÷ Manglende tryghedsfornemmelse , fx lægehjælp, evakueringsforanstaltninger etc. (ibid.) 
÷ Vente i kø, bagageproblemer, overførsler til/ fra skibet etc. (ibid.) 
       

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Duman & Mattila, 2005, European Commission, 2012:23; Hung & Petrick, 2011 

Pull faktorer (til)trækker turisterne til destinationen, bl.a.  via 
attraktioner, egenskaber og faciliteter, som repræsenterer 
turismedestinations kerneresurser og komparative fordel(Dann, 
1977, Crompton 1979). Negative forhold, som kan svække 
selve pull faktoren, er bl.a. landets omdømme, sikkerhed, samt 
økonomiske og politiske forhold(Bongkosh et al., 2008). 
Push faktorer omhandler interne, psykologiske, emotionelle 
behov som motivere turisten til at rejse, fx slippe væk fra daglig 
rutine, opleve nye destinationer(novelty), spænding og eventyr, 
gå ned i tempo, afslapning(Dann, 1981 & Leiper, 2004). 

Figur 16: Push- og pullfaktorer 
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Figur 18: Krydstogtpassagernes typiske adfærd og færden i land 

 
De ”officielle krydstogtekskursioner” i form af sightseeing busture bekrives ofte som en intakt forlængelse af 
skibet trygge og kontrollerede rammer(boble), hvor gæsten delvist afskærmes for direkte eksponering af det 
ukontrollerede miljø i land, hvilket sikrer en bibeholdelse af rederierne kontrol/monitorering af passagerens 
adfærd udenfor skibet(Papathanassis et al. 2012:106). Derimod vil passagerer, som udforsker destinationen på 
egen hånd og evt. foretager egne ekskursioner, i større grad gøres modtagelige overfor en dybere oplevelse af 
destinationens mangfoldige facetter fx via åben og spontan interaktion med lokalbefolkningen og udforskning 
af den lokale kultur(Ibid.). Krydstogtpassagerernes adfærd og hang til  at finde tryghed i ”turismebobler” og 
planlagde rejser synes at stå i kontrast til aktuelle udviklingstrends i anden turisme (se Fejl! 
Henvisningskilden blev ikke fundet.). 
Figur 19: Relevante adfærdstrends i den generelle turisme. 

 
I passagerundersøgelsen undersøges nærmere turisternes adfærdsmønster og dens påvirkning på forbruget. 
Nedenfor er opsat hypoteser, baseret på litteraturstudiet ift. passagerforbruget som vil blive undersøgt 
nærmere og besvaret i passageranalysen. 
Figur 20: Hypoteser omkring passagerforbruget i land 

 
 
 

Hypoteser omkring passagerforbruget i land ud fra litteraturstudiet

H1 Positiv sammenhæng mellem indkomst og forbrug(Thrane et al, 2011:3ff).

H2 Amerikanske passagerer forbruger markant mere end britiske og især tyske passagerer(NHD, 2010).

H3 Andelen non-spenders er markant lavere blandt amerikanske passagerer i forhold til briter og især tyskere(Ibid.)

H4 Positiv sammenhæng mellem tid i land og forbrug(Henthorpe, 2000:247)

H5 Negativ sammenhæng mellem varighed af krydstogt og forbrug(Ibid.)

Skibsklasser/Segmenter H6 Positiv sammenhæng mellem skibsklasse og forbrug(UNWTO, 2010:178) 

Turismeudvikling & infrastruktur H7 Positiv sammenhæng mellem grad af destinationsudvikling og forbrug(Papathansis, 2011 og Paris & Teye, 2008)

Information H8 Utilstrækkelig information og betalingskomplikationer(kreditkort/valuta, samt veksle/hæve) udgør de mest forbrugshæmmende 
faktorer(NHD, 2010) 

Destinationens størrelse H9 Positiv sammenhæng mellem destinationsstørrelse og passagerforbrug(Thrane et al, 2011).

Transit versus Turnaround H10 Markant lavere passagerforbrug ved transit end ved turnaround-destinationer(UNWTO, 2010:178, Papathannasis, 2013)

Ekskursionsdeltagelse eller ej H11 Positiv sammenhæng mellem ekskursionsdeltagelse og forbrug med samlet ophold ved destinationen(Paris & Teye, 2008)

Egen tilvirkning ud fra respektive kilder

Demografi                             
(indkomst og nationalitet)

Tid i land & krydstogtlængde

1. The Shopping Browsers - foretrækker at kigge i butikker indenfor en nær tryghedszone af skibet 
2. The Café Crowd - nyder at tage på café og nyde omgivelserne i roligt tempo indenfor en nær tryghedszone af skibet 
3. The Pack - føler stor tryghed ved at tilslutte sig i grupper, som mere eller mindre følges ad fra og til skibet 
4. The Explorers  - drager selvstændigt på opdagelse udenfor “tryghedszonen i nærheden af skibet”             (Jaakson, 2004:2ff) 

• Online medier og større gennemsigtighed: mht. turisttilbud, destinationer, priser og deres værdier, hvilket afføder:  
o større magt og valgfrihed blandt turister (Lasser et al, 2007) 
o højere individualisme og uforudsigelig adfærd (Gretzel, Fesenmaier & O´Leary, 2006) 
o lavere kundeloyalitet (Ritchie & Hudson, 2009) 
o forøget efterspørgsel efter individualistiske ferier (ofte i form af dynamiske pakker) og nye eksotiske oplevelser (Ibid.) 

• Præferenceskift: En stigende del af 21. århundredets turister fra de veludviklede lande ønsker naturbaserede ferier, hvor de 
”går tilbage til naturen” og hvor de tre E’er (Entertainment, Excitement, Education) indgår som vigtige element i stedet for de 
traditionelle tre S’er (Sea, Sun & Sand) (Page & Dowling, 2002; Forster et al., 2011) 

Egen tilvirkning baseret på de nævnte kilder, samt Klimek(2013) 
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5 Analyse og resultater 
Udviklingen i den færøske krydstogtturisme er uløseligt forbundet med udviklingen i den internationale 
krydstogtturisme særligt i kraft af, at skibsallokeringen styres af et fåtal stærke moderselskaber. Analysen af 
krydstogtturismen på Færøerne knyttes derfor sammen med den internationale og regionale kontekst, som 
danner grundlag for den videre analyse. 
 

5.1 Krydstogtudbuddet - Det internationale krydstogtmarked 
I 2014 tegnede de tre store krydstogtrederier sig for 82% 
af passagermarkedet, hhv. 48, 23 og 10% samt 76% af 
den samlede omsætning i krydstogtbranchen på 
internationalt plan(Figur 21). 
På Færøerne ankom i 2014 68% af samtlige færøske 
krydstogtgæster med skibe hos de to store 
krydstogtrederier, CCL og RCC, som viser, at de store 
selskabers dominans på verdensmarkedet gør sig også 
gældende på Færøerne(Figur 22). 
Men skønt samme antal skibe, medbragte RCL-skibene 
langt flere passagerer(41%) end CCL(27%), da RCL-
skibene i snit medbragte næsten dobbelt så mange 
passagerer og er langt større(bruttoton). Dette 
underbygger litteraturen om forskellen på de to 
selskabers forretningsmodel, hvor RCL i en større grad 
end CCL har fokuseret på at søsætte relativt store 
skibsstørrelser og have mange passagerer om 
bord(UNWTO, 2010). 

Figur 22: De to store krydstogtselskabers dominans på Færøerne (2014) 

 
Både CCL- og RCL-skibene er dog markant større og langt nyere(13 og 14 år) end de øvrige selskabers 
skibe(32 år). Skønt ”Andre selskaber” stod for hele 61% af antal anløbende skibe, tegnede disse selskaber sig 
kun for 32% af det samlede antal passager på Færøerne i 2014, som viser betydningen af at inddrage 
skibsstørrelsen. Dette indikerer en opdeling i markedet på Færøerne i to elle tre dele i forhold til ejerskab, 
skibsstørrelser og alder. 

Carnival(Cruise(LInes( Royal(Caribbean(Cruises Andre(selskaber Total
Pax 13.605 20.381 15.922 49.908
%/pax 27% 41% 32% 100%

Skibe 10 10 31 51
%/skibe 20% 20% 61% 100%

Pax/skib 1.361 2.038 514 979
Bruttoton/skib 56.390 82.893 21.150 40.166
Alder/skib/(pr./2014) 14/år 13/år 32/år 25/år

Kilde:'Egen'tilvirkning'ud'fra'data'fra'det'Færøske'Toldvæsen,'samt'data'fra'Huijbens'&'Gunnarsson

De(to(store(krydstogtselskabers(dominans(på(Færøerne(i(2014

Figur 21: De tre store selskabers markedsandele 

Pax omsætning
Carnival(Cruise(Lines 24 21% 8%
Princess(Cruises 18 8% 9%
Costa(Cruises 15 7% 7%
AIDA(Cruises 11 4% 3%
Holland(America(Line 15 3% 4%
P&O(Cruise 8 2% 4%
P&O(Cruises(Australia 4 1% 2%
Cunard(Line 3 1% 3%
Ibero(Cruises 3 1% 2%
Seabourn 5 0% 1%

I"alt 106 48% 42%
Royal(Caribbean 23 17% 14%
Celebrity 11 4% 6%
Pullmantur 4 2% 1%
Croisières(de(France 2 1% 0%
Azamara 2 0% 1%

I"alt 42 23% 22%
Norwegian(Cruise(Line 14 10% 9%
Oceania(Cruises 5 1% 2%
Regent(Seven(Seas 3 0% 2%

I"alt 22 10% 12%
Øvrige"selskaber* I"alt 128 18% 23%

Samlet"total 298 100% 100%
Kilde:-Egen-tilvirkning-ud-fra-statistikbanken,-Cruise-Market-Watch,-2014
*Blandt-de-største-”øvrige+selskaber”-finder-vi-MSC-Cruises,-Disney-Cruises-og-
Thompson-Cruises-med-hhv.-5%,-3%-og-1%-af-passagermarkedet.-

Norwegian"Cruise"
Lines"Holding"(NCL)

markedsandeleSkibeBrandsModerselskab

Carnival"Cruise"
Lines"(CCL)

Royal"Caribbean"
Cruise"(RCC)
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Mens krydstogtrederimarkedet antager oligopol, er destinationsmarkedet præget af et utal små og mellemstore 
krydstogtsdestinationer, hvoriblandt rederierne vælger. Krydstogtskibet er mobilt og kan udvælge 
destinationer, hvorimod destinationernes kapacitet, infrastruktur etc. i sagens natur er immobil. Dette præger 
magtbalancen mellem rederi og destination i rederiets favør – især ved transithavne.  
Konkurrencesituationen blandt havne i en region kan nemt udarte sig til et hundeslagsmål, hvor rederierne 
udnytter situationen og spiller havnene ud mod hinanden med henblik på at presse havneafgifterne i 
bund(Klein, 2005). Markedet for de store turnaround-havne ligner noget mere krydstogtrederimarkedet med et 
fåtal store havne i hver verdensregion(Esteve-Perez, 2014; MedCruise, 2014). Nordatlanten præges også af 
disse forhold med enkelte store havne og mange små og mellemstore havne. Tórshavn og Klaksvík rangeres 
som hhv. medium og små transithavne, mens Kirkwall(Orkney) og de to største islandske destinationer, 
Reykjavík og Akureyri, placeres under store transithavne(bilag 4) – om end Reykjavik siden 2014 fungerer 
som turn-around havn for mindre ekskursionsskibe(Reykjavik Havn). For krydstogtdestinationers 
vedkommende er værd at bemærke følgende trends, som har haft en påvirkning de senere år(Pavic et al, 2012): 

Den internationale udvikling, hvor skibenes gnsn. størrelse og passagerkapacitet er stigende(GP Wild, 2013), 
ses også på Færøerne, hvor skibenes gnsn. passagertal har været stødt stigende fra 337 i 1999 til 979 i 2014, 
hvilket svarer til en samlet vækst på 190%, dvs. en årlig vækst på 12%. I perioden 2010 til 2014 har skibenes 
gennemsnitlige bruttotonnage(BRT) ligeledes været stødt voksende, fra 589 til 788 BRT/skib svarende til en 
vækst på 34% og årlig vækst på 7%. Det er især skibene i Klaksvík, som i de senere år trækker gnsn. op, hvor 
gnsn.-tonnagen er 2,5 gange højere end i Tórshavn. 
 

5.1.1 Krydstogtrederiernes ruter/ skibsallokering 
Krydstogtindustrien præges af høj markedskoncentration, dvs. at rederiernes indsættelse af krydstogtskibe i 
overvejende grad er koncentreret ved få og relativt afgrænsede geografiske sejlområder. 60% af 
krydstogtpassagererne foretog krydstogter i enten Caribien(42%) eller Middelhavet(18%), efterfulgt af 9% i 
Asien/Stillehavsområdet og 9% i Nordeuropa(Cruise Industry News, 2014). I perioden 2003 til 2013 steg 
krydstogtselskaberne samlede passagerkapacitet med 84%, hvor tilvæksten i Europa(172%) og i nye 
markeder(herunder Asien/Australien med 296%) har været særlig markant sammenlignet med de store og 
mere modne markeder som Caribien med en tilvækst på 37%. Caribiens andel af det samlede globale 
passagermarked er faldet 25% i selvsamme periode, hvilket afspejler krydstogtturismens hastige geografiske 
ekspansion i øjeblikket. Inden for det samlede europæiske marked ses, at Nordeuropa i samme periode har 
oplevet en markant højere vækst på 209% sammenlignet med det mere modne Middelhavsområde(161%) 
(CLIA, 2014) – hvilket er interessant set fra Færøernes synspunkt. 
Krydstogtaktiviteten i Nordeuropa kendetegnes ved en relativt kortvarig sæson; hovedsagligt fra april til 
oktober. Der har længe eksisteret et voksende marked for krydstogt i Nordeuropa bl.a. med udgangspunkt i de 

§ Geografisk udvidelse: Stigende antal destinationer/regioner inkluderes i de krydstogtrejseruterne 
§ Forbedrede havneterminaler til gavn for krydstogtskibe og passagerer 
§ Stigende trængsel: Større skibsstørrelser afføder mere koncentrerede passagerstrømme ved havne og i destinationerne. 
§ Stigende miljøbevidsthed blandt passagerer: Passagerer udviser stigende interesse for miljø- og sikkerhedsmæssige krav. 
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større turn-around havne, Southampton og Hamburg, nordpå langs den norske vestkyst, Island og 
Færøerne(Dowling, 2006:363). Flere krydstogtrederier 
allokerer skibe i Caribien fra oktober til marts og hernæst i 
Europa fra april til oktober. Denne repositionering af skibe 
mellem verdensdele åbner også op for de langvarige 
transatlantiske krydstogtrejser, hvor Færøerne indgår i 
ruterne over den nordlige halvkugle(Dowling, 2006: 364, 
Torshavn Havn, MB-Tours). 
Analysebureauet GP Wilds inddeling af det 
nordeuropæiske marked konstaterer, at ca. 35% af 
passagerne i Nordeuropa foretager krydstogt i det Baltiske 
område(Østersøen), 24% i Norge/Nordsøen, 18% i 
Nordvesteuropa, 10% i Norge/Arktis, 7% ved de Nordbritiske Øer og 6% til Island/Grønland(Figur 23). 
Områderne overlapper delvist hinanden, men dette tegner et billede af, hvorledes krydstogtturismen i 
Nordeuropa fordeler sig. For Færøernes vedkommende er det især de tilsammen 23%(svarende til 364 tusind 
passagerer) fra hhv. Norge/Arktis, Nordbritiske Øer og Island/Grønland, som kan regnes som direkte 
delmængder af det potentielle færøske passagermarked. Der er dog behov for at undersøge nærmere, hvilke 
rejseruter, krydstogtskibe med færøske anløb typisk følger, da der ikke foreligger nogen empiriske 
undersøgelser om dette. 

5.1.1.1 Rejseruterne via Færøerne 
Som pointeret i litteraturafsnittet består krydstogtproduktet af en kombination af skib og destinationer, hvor 
der pointeres vigtigt med kenskab til både skibs-, passager- og destinationsmarkedet med henblik på at 
tiltrække og servicere de rigtige kundesegmenter på forsvarlig vis (Véronneau et al, 2009:146ff). Derfor bør 
analyseres, hvilke andre destinationer skibene med anløb på Færøerne anløber, og som kunderne typisk 
oplever på rejsen i regionen. Analysens omfattende kortlægningsarbejde baseres på datagrundlag fra 
toldrapporter fra Det Færøske Toldvæsen og rejserutedata fra online-databaser4 (over 400 individuelle anløb 
ved 60 forskellige destinationer i 20 forskellige lande) og inkluderer 73% af skibene (dvs. 91% af 
passagerstrømmen, der ankom til Færøerne i 2014. De 14 skibe, som det ikke lykkedes at fremskaffe 
ruteoplysninger om, omhandler små skibe med i gnsn. 332 passagerer om bord. Det vurderes, at 91% af 
passagerstrømmen er tilfredsstillende til at give et repræsentativt billede af den samlede passagerstrøm via 
Færøerne i 2014. 

                                                        
4 CruiseTimeTables.com: Database, der har specialiseret sig i at indsamle opdaterede rejserutedata fra hovedparten af krydstogtrederiernes 
hjemmesider 
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Vores analyse(se Figur 24) af anløb på Færøerne i 2014 (bilag 5) og rejseruternes fællesmængde med øvrige 
destinationer viser, at hele 9 ud af 10 skibe(89%) foretog også ét eller flere anløb i Island5. Fællesmængder 
med især Storbritannien (Skotland, England) og dernæst Norge er desuden væsentlige med hhv. 62%, 51% og 
51% (se 1. Lande). I næste omgang ses, at på rejseruterne via Færøerne figurerer 41 andre 
anløbsdestinationer(byer), hvoraf de 20 oftest forekommende er oplistet i oversigten nederst. Her udgør 
Reykjavík den altoverskyggende fællesnævner med hele 86% efterfulgt af to andre islandske byer, Akureyri 
og Ísafjørður. De næste byer på listen ligger hovedsagelig i Færøernes nabolande; Norge, Island og Skotland. 
Top 20listen omfatter desuden de tre største europæiske krydstogtdestinationer hhv. København, Southampton 
og Bremerhaven. Hamburg - en af de største tyske krydstogtsdestinationer - indtager en 22 plads med 10%. 
Figur 24: De færøske rejseruters tilknytning til øvrige destinationer 

 
Da 9 ud af 10 skibe, som anløber Færøerne, også anløber Island, kædes fællesmængderne ovenfor sammen 
med forskningen hos Huijbens & Gunnarsson(2014), som identificerer seks forskellige krydstogtruter i 
Nordatlanten med afsæt i Island(se Figur 25). Denne inddeling anvendes som framework og sætter ruterne via 
Færøerne i en bredere nordatlantisk sammenhæng. Både antallet af rejseruter(skibe) og passagertal inddrages, 
da antallet af skibsanløb alene ikke på tilstrækkelig vis viser, hvor betydningsfulde ruterne er pga. skibenes 
stærk varierende antal passagerer om bord(interview, Huijbens 2014). 

                                                        
5 Baseret på en grundig gennemgang af 37 individuelle rejseruter(ud af de i alt 51 ruter i 2014), hvilket vil sige 73% af samtlige rejseruter, som 
foretager anløb på Færøerne. I denne oversigt mangler især de mindre skibe, hvilket kommer til udtryk ved, at analysens 37 rejseruter tegner 
sig for 91% af det samlede antal passagerer, som kom til Færøerne i 2014(se bilag 5). 
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Figur 25: De 6 nordatlantiske rejseruter 

  
Analysen samles i en oversigt inddelt i hhv. Færøerne, Tórshavn og Klaksvík.  Den viser, at baseret på antal 
skibe og passagerer er den mest populære rute via Færøerne UK, herefter Transatlantisk, UK/NO og EU/NO. 
De Artiske og EU/NO/Spitsbergen ruter medbringer relativt få passagerer. Baseret på antal passagerer er det 
samme rækkefølge som skibe om end andelen for de Transatlantiske(26%), EU/NO(15%) og især 
UK/NO(24%) vokser pga. de større skibe ved disse ruter med flere passagerer i snit ift. UK ruten (Figur 26). 
Nogenlunde samme fordeling gør sig gældende i Tórshavn og Klaksvík, men viser oversigten forskelligheder i 
krydstogtturismen ved disse to havne, som også beror på havnekapaciteten. I Klaksvík ligger gnsn. 
passagertallet pr. skib på over 2000, og fordelingen af passagererne på de forskellige rejseruter stemmer 
proportionelt godt overens med fordelingen af skibe – dvs. jo flere skibe, der ankommer, desto relativt flere 
passagerer ankommer. I Torshavn svinger passagertallet dog mellem 700-1600, hvor vigtigheden af at 
inddrage både antal skib og passagerer ses, eftersom fx 42% af skibene er på UK-ruten, men disse skibe stod 
kun for 33% af passagererne, imens det omvendte er gældende for de store skibe på EU/NO og UK/NO ruten, 
som kun stod for hhv. 13% og 10% af skibene, men hele 20% og 14% af passagererne. Ved de andre ruter i 
Torshavn er den procentvise fordeling mellem skibe og passagerer mere jævn. Oversigten for Torshavns 
vedkommende kan dermed anvendes til at vise, hvor de største skibe med flest passagerer om bord rejser, 
nemlig på UK/NO, EU/NO og den transatlantiske rute. Tórshavn gør sig bemærket ved at have alle ruterne 
repræsenteret, hvorimod kun tre af ruterne er repræsenteret i Klaksvík (UK, UK/NO og Transatlantisk). 
Desuden er et relativt stort antal skibe i Klaksvík på andre ruter end for Færøerne generelt, hhv. 
Transatlantiske(33%) og UK/Norge ruten(50%). 

1. Trans Atlantic: Mellem Europa og USA’s østkyst med stop-over i  
Island og Grønland. Ofte forbundet med den såkaldte repositionering af  
skibe fra/til Middelhavet/Caribien ved sæsonstart/-slut hhv. forår/efterår. 
2. Greenland/Artic: Arktisk fokus med Grønland som hovedrejsemål,  
samt af og til også Island, Svalbard eller Canada. 
3. UK: Start og slutpunkt i Storbritannien(oftest Southampton) med  
fokus på Island med stop på vejen fx Skotland, Island, og med evt. 
stop-over i Orkney, Shetland eller Færøerne. 
4. UK/Norway: Start og slutpunkt i Storbritannien(oftest Southampton)  
med fokus på Norge, ofte efter adskillige anløb i det britiske område.  
Tilbagelægger længere distancer end UK og med færre islandske anløb. 
5. Europe-Norway: Start og slutpunkt på det europæiske fastland,  
op langs Norges vestkyst, til Island og tilbage til det europæiske fastland. 
6. Europe-Norway-Spitzbergen(Svalbard): Start- og slutpunkt på det  
europæiske fastland, herefter langs den norske vestkyst, Svalbard,  
til Island og tilbage igen til det europæiske fastland.             Kilde: Hujibens & Gunnarson, 2014:73ff 
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Figur 26: Passagerstrømmen på rejseruterne via Færøerne (2014) 

 
Gnsn. varigheden på krydstogtrejseruter via Færøerne i 2014 var 16,3 dage sammenlignet med 14,6 dage for 
krydstogt via Island i 2013(Hujibens et al, 2014:77) og 8 dage på verdensplan(CruiseMarketWatch, 2014). 
Dette viser, at rejserne i Nordatlanten er betydeligt længere end på verdensplan. Det bør bemærkes, at nogle af 
de længerevarende ruter kan have passagerskift i løbet af ruten(Henry, i Vogel et al, 2012:170ff). Hele 81% af 
krydstogtrejserne via Færøerne og 87% via Island varede mellem 10 og 21 dage, og samtlige ruter via 
Færøerne er over gnsn. varigheden på verdensplan(bilag 6). 
Baseret på rutekategorier ovenfor var variation i ruternes varighed hhv. UK(11,8 dage) og UK/NO(14,2). 
EU/NO(14,3) er kortere end de Transatlantiske(24,3), Arktiske(22,0) og EU/NO/SV(17,0) (se bilag 6). Derfor 
er det ikke tilstrækkeligt kun at undersøge gnsn.-varigheden på samtlige ruter i et område, som ofte pointeres i 
krydstogtundersøgelser, bl.a. CruiseMarketWatch(2014), da stor variation forekommer blandt ruterne. 
Varigheden på ruterne kan også anvendes som indikatorer for type af rejse(se Figur 27):  
Figur 27: Rejserutetyper ud fra krydstogtvarighed 

 
53% af de færøske rejseruter falder under destinationsspecifikke krydstogter, hvor destinationerne er i fokus og 
passageren har særlige forventninger til det, destinationerne har at tilbyde. 42% er regionale eller 
jordomrejsekrydstogter, dvs. lange krydstogtrejser, hvor livet om bord og aktiviteterne på selve skibet spiller 
en afgørende rolle for passagerenes tilfredshed og oplevelsesværdi. Korte ferie- eller festkrydstogter udgør kun 
6% af de færøske rejseruter og 0% af de islandske. Island modtager flere destinationsspecifikke krydstogter og 
en færre regionale eller jordomrejsekrydstogter end på Færøerne. Denne inddeling underbygger ruteanalysen 

Kortlægning*og*kategorisering*af*rejseruter*med*færøske*anløb,*2014

1.*Transatlantisk 2.*Artisk/EU 3.*UK 4.*UK/Norway 5.*Europe/Norway
6.*Europe/*

Norway/Spitzbergen Total

Rejseruter 9 2 14 6 4 2 37
Rejseruter(% 24% 5% 38% 16% 11% 5% 100%
Pax 11.729 1.616 13.061 10.644 6.723 1.492 45.265
Pax7pr.7skib 1.303 808 933 1.774 1.681 746 1.223
Pax(% 26% 4% 29% 24% 15% 3% 100%
Rejseruter 7 2 13 3 4 2 31
Rejseruter(% 23% 6% 42% 10% 13% 6% 100%
Pax 7.384 1.616 10.975 4.635 6.723 1.492 32.825
Pax/skib 1.055 808 844 1.545 1.681 746 1.059
Pax(% 22% 5% 33% 14% 20% 5% 100%
Rejseruter 2 0 1 3 0 0 6
Rejseruter(% 33% 0% 17% 50% 0% 0% 100%
Pax 4.345 0 2.086 6.009 0 0 12.440
Pax/skib 2.173 0 2.086 2.003 0 0 2.073
Pax(% 35% 0% 17% 48% 0% 0% 100%
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Kilde:7Egen7tilvirkning7via7data7fra7onlinedatabasen,7cruisetimetables.com7og7siden7beregnet7ud7fra7data7fra7Det7Færøske7Toldvæsen.7Baseret7på773%7individuelle7rejseruter7
med7færøske7anløb(377ud7af751)7med7tilsammen791%7samlet7antal7pax7på7Færøerne7(43.2067ud7af749.911).
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ovenfor, som viste grupperingen mellem de længerevarende transatlantiske ruter og flere ruter med fokus på 
destinationer i Nordatlanten. 
Opsummerende viser rejseruteanalysen den samlede pakkerejse, som Færøerne er en del af, og hvilke lande 
øerne kunne have fælles interesser med og evt. indgå i samarbejde om fælles regionale anliggender (fx 
strategisk markedsføring). Analysen af fællesmængderne underbygger interviews med færøske og islandske 
krydstogtaktører og litteratur (Karlsdóttirs, 2006), som mener, at Island, Norge og evt. Grønland udgør 
Nordatlantens primære trækplastre og mindre destinationer som Færøerne, Orkney og Shetland indgår som 
vigtige mellemstationer(Torshavn Havn, MB-Tours, Reykjavik havn). Samtidig udvider dette forståelsen af 
ruterne ved bl.a. at vise den relativt store fællesmængde med Storbritannien og lille fællesmængde med 
Grønland. Ruterne via Island, men også at ruter, som inddrager Storbritannien og Transatlantiske ruter, er 
blandt de mest populære. Desuden ses, at på trods af at fokus i krydstogtproduktet de senere år har været på 
skibets faciliteter (se litteraturafsnittet), fokuserer største delen af ruterne i Nordatlanten og Færøerne, baseret 
på typeinddelingen, sig på destinationen og dens oplevelser. Viden om kundernes samlede rejse kan anvendes 
til kundesegmentering og målrettet service til kunderne, som kan påvirke de økonomiske virkninger. 

5.1.1.2 Udbudte skibsklasser på Færøerne 
Som pointeret i litteraturstudiet udbyder rederierne forskellige skibsklasser. Analysens segmentering af 
skibe/klasser, som anløb Færøerne, tager afsæt i Sterns(2015:702ff) årlige klassificeringer af stort set samtlige 
skibe i den samlede krydstogtflåde. Skibene inddeles i fire klasser ud fra bl.a. billetprisen, prisniveau om bord 
og primært kundesegment ud fra niveau af luksus/eksklusivitet kontra fokus på massemarked/stordrift(Stern, 
2015:702f), UNWTO(2010:61ff). En lignende tilgang med samme klassificeringer anvendes til at uddybe 
forståelsen af segmenterne, eftersom denne lægger større vægt på kvalitative og uddybende forhold så som 
livsstil og klassernes attributter. De to klassificeringstilgange komplimenterer hinanden og giver et 
helhedsbillede af de udbudte krydstogtsegmenter på Færøerne. Krydstogtskibene er inddelt ud fra ovenstående 
i fire segmenter: A(Deluxe), B(Premium), C(Standard/Contemporary) og D(Budget/Economy), som vil danne 
grundlag under den videre kundesegmentering.  
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Figur 28: Segmentering af skibsklasser 

 
Analysen viser, at 87% af krydstogtgæsterne på Færøerne i 2014 ankom med krydstogtskibe indenfor 
midtersegmenterne, B(50%) og C(37%), som er i tråd med 
den globale udvikling, hvor den brede kundemasse 
gradvist bevæger sig ind mod midten(UNWTO, 2010:66f). 
Kun en mindre del af gæsterne rejste med skib i de to 
ydersegmenter, A(4%) og D(5%). Skibenes 
gennemsnitlige passagertal(pax/skib) på Færøerne er i tråd 
med global udvikling(ibid.), hvor B- og C-skibene er 
betydeligt større og medtager langt flere passagerer, mens 
A skibene medtager langt færre passagerer med henblik på 
komfort og eksklusivitet(Ibid.), ligesom D-skibene ofte er 
af ældre dato, hvor skibsstørrelserne generelt var mindre. 
Analysen præciserer og konkluderer, at det især er de 
brede midtersegmenter, som ankommer til Færøerne, og at 
de to yder/niche segmenter udgør en mindre del af 
markedet. 

5.1.2 Den færøske krydstogtvækst og 
kildemarkeder 

49.908 krydstogtgæster(pax) ankom til Færøerne i 2014. Heraf modtog Tórshavn 71%(35.557) og Klaksvik 
26%(13.092). Af de 51 anløb i 2014 modtog Tórshavn 39 og Klaksvík 8(Toldrapporter, Færøernes 
Toldvæsen). Tórshavn er og har i flere årtier været Færøernes klart dominerende krydstogtdestination. De 
senere år har Klaksvík i kraft af bedre og større havnefaciliteter formået at tiltrække de større krydstogtskibe, 
som pt. enten ikke kan eller har vanskeligt ved at anløbe Tórshavn.  

Segmentering)af)skibsklasser

Alm.%kahyt Luxus%suite

A              
Deluxe

Mest velhavende krydstogtrejsende, hvor prisen 
ikke udgør det væsentligste hensyn. Ofte par og 
singler med smag for super luksus feriesteder på 
land. Ingen faciliteter eller adgang for børn.

3.400 – 
4.700 kr. 

5.000 – 
10.000 kr.

Oftest mindre skibe, som differentierer sig ved høj grad af 
luksus/komfort, sofistikeret indendørs design med antikviteter/ 
kunst, rumlig logi og mange suiter med havudsigt. Fokus på 
destinationerne, der besøges, rejseruter med usædvanlige 
anløbsshavne, faciliteterne om bord, eksklusivitet med få 
passagerer og meget mere formel atmosfære.

10 dage eller 
mere

B           
Premium

Højere middelklasse. Typisk over 40 års alderen. 
Egner sig til de mere erfarne krydstogtrejsende.

2.400 – 
3.000 kr.  

3.000 – 
6.000 kr.

Mere sofistikeret produkt end C. Indendørs dekoration mere 
raffineret smag end contemporary. Rejseruten omfatter sjældne 
besøgte havne. Typisk udbydes to typer at ekskursioner i land: 
standardture for førstegangsrejsende og mere alternative ture 
for erfarne rejsende.

over 7 dage

C            
Standard 

(Contemporary)

Det store jævne middelmarked. Relativt 
prisfølsomme på udkig efter gode tilbud, dog 
uden at gå på kompromis med den overordnede 
krydstogtoplevelse. Tiltrækker par og unge, samt 
familier med børn i alle aldre - især attraktive for 
førstegangsrejsende

1.200 – 
1.800 kr.  

2.400 – 
4.000 kr.

Store og nye skib ofte med Las Vegas lignende stil af 
dekoration. Feriestedslignende(resort) faciliteter med vægt lagt 
på tjenester og aktiviteter om bord (fx spa, golf). Rammer en 
bred målgruppe med ”noget for alle”. Mest populære segment af 
de fire. Besøger ofte Caribien, Alaska, Middelhavsområdet og 
Atlanterhavet (Europa).

Mellem 3-7 
dage

D          
Economy   

(Budget)

Budgetsegmentet. Kunderne efterspørger 
lavpriskrydstogter og er villige til at gå ned på 
komfort, mad og service til fordel for 
prisbesparelse. Appellerer til unge, lav indkomst 
populationen.

Små til mindre mellemstore skibe, ofte af ældre dato og med et 
minimum af faciliteter om bord. Karakteriseres ved lave priser og 
ruter til relativt kendte/traditionelle destinationer - oftest i 
Middelhavsområdet

Mellem 3-7 
dage

Kilde: Egen tilvirkning ud fra Stern (2015:702ff), komplimenteret med UNWTO(2010:66ff) med fire mere eller mindre identiske segmenter under titlerne: luxury, premium, contemporary og budget.  

Fra 600 - 1.000 kr.

Koncept/produktKundesegmenter Pris/person/dag%Klasse%
(Stern)

Typisk%%%%
varighed

Kilde: Toldrapporter fra det færøske toldvæsen
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Figur 29: Færøske anløb og pax (2000-14) 

Skibskategori Skibe Pax Pax% Pax/pr./skib
A"#"Deluxe 5 2.006 4% 401
B"#"Premium 18 25.018 50% 1.390
C"#"Standard 18 18.614 37% 1.034
D"#"Economy 3 2.251 5% 750

N/A* 7 2.019 4% 288
Total 51 49.908 100% 979

Kilde:'Egen'tilvirkning'ud'fra'data'fra'Det'Færøske'Toldvæsen'og'Stern's'klassificering'i'
2014(Stern,'2015:714ff).'*Enkelte'mindre'skibe,'ofte'ekspeditionsskibe,'er'desværre'ikke'
omfattet'af'Stern's'datamateriale

Segmentering/af/samtlige/færøske/anløb/i/2014Figur 30: Segmentering af færøske anløb (2014) 
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I den 15-årige periode fra 2000 til 2014 har Færøerne oplevet en vækst i antal anløb på 96%(26 til 51) samt en 
passagertilvækst på 361%(10.835 til 49.908) svarende til en årlig vækst på 11,5%. Passagertallet i 2014 
oversteg desuden indbyggertallet på Færøerne for første gang nogensinde(Hagstovan, 2015). Væksten i den 
færøske krydstogtturisme skal bl.a. ses i lyset af væksten på globalt plan, som i samme periode lå på 191% 
svarende til en årlig vækstrate på 7,9%(data fra Cruise Market Watch, 2014) og den buldrende vækst i 
krydstogtturismen på Island; vækst i antal anløb på 90%, samt en passagertilvækst på 310%, svarende til 
10,6% årligt(data fra Faxaflóahafnir, 2014). Dermed ses, at væksten på Færøerne har været markant, og på 
mange punkter overstiger den både den regionale og internationale vækst, hvilket understreger behovet for at 
undersøge vækstens virkninger på øerne nærmere. 
På verdensplan kom i 2013 hele 51% af alle krydstogtspassagerer fra USA, efterfulgt af Storbritannien, 
Tyskland og Brasilien med 8% hver. Set på verdensdele kom 55% fra Nordamerika, 30% fra Europa og 15% 
fra ”Resten af Verden”(CLIA, 2014 – bilag 7). Men i perioden 
2003 til 2013 har der dog været en langt større vækst i “resten 
af verden”(dvs. Asien, Sydamerkika, Australien på 186%) og 
Europa (136%) end i det traditionelle nordamerikanske 
marked(55%)(CLIA, 2014:8). 
Dette har også delvis gjort sig gældende på Færøerne, hvor 
antallet af de færøske krydstogtturisters nationaliteter i 
perioden 2000 til 2014 vokset fra 39 til hele 86 – dvs. en langt 
mere internationalt sammensat turistgruppe end tidligere. Men 
til trods for den nationale spredning kom hele 79% af 
passagererne i 2014 fra tre lande; hhv. Storbritannien(33%), 
Tyskland(28%) og USA(18%). Disse hovednationaliteter 
(kildemarkeder) har været dominerende gennem den 15-årige 
periode(Figur 31). I Tórshavn og Klaksvík udgjorde de tre store nationer ligeledes ca. 80% af passagererne i 
2014.  
På Island udgjorde de selvsamme tre hovednationaliteterne hele 77% af passagerne i 2014, hhv. 35% tyskere, 
25% briter og 18% amerikanere – som også har præget markedet siden år 2000(Faxaflóahafnir, 2014). Hvor 
Island og Færøerne fortrinsvis er præget af tyske og britiske gæster, er det generelle Nordeuropa derimod mest 
præget af nordamerikanske gæster(39%), herefter briter(24%), Sydeuropæere(18%) og tyskere(16%)(GP 
Wild, 2013). Nordeuropas kildemarkeder afspejler i større grad den globale sammensætning af kildemarkeder 
og det nordamerikanske kildemarkeds dominans, mens Færøernes og Islands kildemarkeder primært præges af 
mere lokale kildemarkeder. 
 
 

Egen tilvirkning via toldrapporter fra Det Færøske Toldvæsen og Faxaflóahafnir

0"

5.000"

10.000"

15.000"

20.000"

20
00
"
20
01
"
20
02
"
20
03
"
20
04
"
20
05
"
20
06
"
20
07
"
20
08
"
20
09
"
20
10
"
20
11
"
20
12
"
20
13
"
20
14
"

Storbrit." Tyskland"
USA" Canada"
Australien"

16.571"(33%)%

13.859"(28%)%

9.157"(18%)%

"

Pax"

1.639"(3%)%
1.284"(3%)%

Færøerne - de 5 største kildemarkeder 

0"

10.000"

20.000"

30.000"

40.000"

20
00
"
20
01
"
20
02
"
20
03
"
20
04
"
20
05
"
20
06
"
20
07
"
20
08
"
20
09
"
20
10
"
20
11
"
20
12
"
20
13
"
20
14
"

Tyskland" Storbrit."
USA" Canada"
Australien"

26.272"(25%)%

"

Pax"

36.430"(35%)%

18.440"(18%)%

3.566"(3%)%

2.873"(3%)%

Reykjavík - de 5 største kildemarkeder 

Figur 31: Kildemarkeder på Færøerne og Island 
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5.1.3 Delkonklusion kontekstanalysen  
Analysen kastede lys over en række centrale forhold og markedstendenser. Krydstogtudviklingen på Færøerne 
er stærkt forbundet med den internationale og regionale udvikling og krydstogtudbud, som styres af et fåtal 
store moderselskaber(oligopol). Det færøske marked i 2014 kan ift. rederi/ejerskab deles i tre; hhv. RCL med 
de største og nyeste skibe, som medbragte 40% af passagererne, CCL´s noget mindre skibe og 1/3 af 
passagererne og hernæst mindre selskaber med de mindste og ældste skib og 1/3 af markedet. Torshavn 
karakteriseres som en medium stor transithavn og modtager en blanding af mindre og større skibsstørrelser, 
imens Klaksvik er en mindre transithavn, men modtager udelukkende de store skib. 
Den traditionelt stærke markedskoncentration er delvist opløst af en stigende geografisk ekspansion, hvor det 
nordeuropæiske område er i kraftig vækst ift. de modne markeder, som skyldes, at kunderne søger nye 
destinationer, ændringer i rederiernes skibsallokering og øgede re-positionering mellem verdensdele. Dette har 
medført en høj vækst i krydstogtturismen i Nordatlanten og Færøerne. 
Ift. de udbudte skibssegmenter præges det færøske marked især af mellemklasse segmenterne, premium og 
contemporary, som også dominerer den samlede internationale krydstogtflådes sammensætning, hvor stigende 
skibsstørrelser sikrer stordriftsfordele for rederierne, og faldende billetpriser markerer betydningen af 
indtægterne fra ekskursioner i land. Disse fakta sammen med kendskabet til rederiernes forretningsmodel 
indikerer, at den intensiverede kamp mellem rederi og destination om passagerens forbrug også kan præge det 
færøske marked(litteraturstudiet). Dette undersøges nærmere den videre analyse. 
De færøske krydstogtgæsters nationale sammensætning seneste år har vist sig at være centreret om tre 
passagerkildemarkeder(nationaliteter), hvilket vil præge passager- og aktøranalysen ift. forbrug- og 
adfærdsmønstre. 
Passagerstrømmen via Færøerne viste, at ni ud ti skibe er forbundet med anløb på Island, og at skibene via 
Færøerne kan inddeles i 6 forskellige rejserutetyper, hvor UK-ruten er vigtigst efterfulgt af EU/NO og 
UK/NO, som forbinder Færøerne med islandske, britiske og norske destinationer. Disse oplysninger 
præciserer, hvilke andre destinationer færøske krydstogtgæster oplever og bruger penge i samt fordrer 
nærmere overvejelser om samarbejde og netværksdannelse landene mellem på regionalt basis. Desuden blev 
påvist, at det er især de længerevarende rejser, som præger udbuddet på Færøerne og Nordatlanten, hvor 
ruternes anløbsdestinationer og oplevelser i land er i fokus. 
 

5.2 B2C-efterspørgslen – passagerundersøgelsen 
Der anlægges et fokus på slutbrugeren, den færøske krydstogtpassager, via en passagerundersøgelse ud fra det 

afsætningsøkonomiske rationale, at virksomheders indtjeningsudvikling er tæt knyttet til øget kundetilfredshed 

og kundeloyalitet(Kristensen et al, 1998). Passagerforbruget i land udgør en vigtig komponent for de 

økonomiske virkninger, hvilket nødvendiggør aktørernes kundeindsigt med henblik på tilpasse udbud således, 
at de kan ”slå mønter” af deres aktiviteter(se litteraturstudiet). Viden om de færøske krydstogtgæster er som 
nævnt begrænset. I arbejdsspørgsmålene er opsat det overordnede formål med passagerundersøgelsen. 



 
 
 
 

33 

5.2.1 Demografi og repræsentativitet 
140 respondenter fra 12 forskellige skibe udgør passagerundersøgelsens datagrundlag (se bilag 1). 
Respondenternes demografiske sammensætning og umiddelbare repræsentativitet opsummeres følgende: 

 

5.2.2 Passagerundersøgelsens resultater og analyse  
Indledningsvis uddybes en række bemærkninger omkring passagerundersøgelsens udformning: 

 
I det følgende analyseres passagerundersøgelsens vigtigste resultater, først med krydstabulering ift. 
nationaliteterne, efterfulgt af benchmarkinganalyser, gennemgang af kvalitative kommentarer, 
regressionsanalyse mm.  

• Køn: Lille overvægt af mænd(55%) i tråd med fordelingen på verdensplan(CLIA, 2013:33). 
 

• Alder: Stærkt venstreskæv fordeling med 70% over 50 år og et gnsn. på 56 år – 6 år højere end på verdensplan i 
2011(CLIA, 2011:33) (se bilag 8). Tyskerne var lidt yngre (53 år) og amerikanere(57 år) og briter(59 år) lidt ældre. 
Set på verdensplan er aldersgrupperne under 50 år(<30, 30-39 og 40-49) underrepræsenteret, imens især de 60-74 år 
er overrepræsenteret(CLIA, 2011:33, se figur i bilag1). Der spores dog en generel tendens til, at krydstogtrejsende i 
Nordatlanten er betydeligt ældre end på verdensplan, idet alders-gnsn. i Island lå på 59 år(Sjómannadagsráð Islands, 
2011:10) og 66 år i Orkney(Orkneyharbours/GP-Wild, 2013:4).  

 

• Nationalitetsfordelingen bestod af briter(33,2%), tyskere(29,0%), amerikanere(24,6%), australiere(6,5%), 
Canadiere(4,3%) samt andre lande(2,4), som stemmer nogenlunde overens med toldrapporterne, 2014 (bilag 8). 
Amerikanerne og australierne(hhv. 18,3% og 6,5%) er dog en anelse overrepræsenteret og briterne markant 
underrepræsenteret(33,2%), hvilket bør tages forbehold for. 

 

• Hustandsindkomst og beskæftigelse: Kun ⅓ af respondenterne lå over 750.000 kr., hvilket indikere lavere indkomst 
end på verdensplan, hvor gnsn. var 740.000 kr.(FCCA, 2015). Tyskerne havde markant lavere indkomst end de øvrige 
nationaliteter, da 60% lå under 375.000 kr, mens dette blot gjaldt for 23% af briterne og 12% amerikanerne. Omvendt 
havde 54% af briterne og 50% af amerikanerne en husstandsindkomst over 750.000 kr., hvilket kun gjaldt 15% af 
tyskerne. Mht. beskæftigelse var 49% i arbejde, 36% var pensionister, 1% arbejdsløse og 8% undlod at svare. 

 

• Skibsklasserne: Kontekstanalysen viste, at 87% af de færøske krydstogtgæster stammer fra mellemklasserne(B og C), 
hvilket ligeledes gør sig gældende blandt respondenterne(78%). C- og D-klassen var velrepræsenteret, mens A- og B-
klassen er hhv. en anelse over- og underrepræsenteret i undersøgelsen. 

• Flere svar: Der forekommer både ét-kryds-spørgsmål samt spørgsmål med mulighed for at angive flere svar. 
• Kundesegmentering: Kundesegmentering og krydstabuleringer tager særligt afsæt i nationaliteter, rederier/ejerskab, 

skibssegmenter og skibe, hvilket danner grundlaget for den målrettede strategiske markedsføring overfor 
rederierne(b2b), som især varetages af havn og delvist officiel turoperatører, hvilket igen har betydning for 
fokuseringen på bestemte rejseruter/skibe og slutbrugere.  

• Benchmarking: For at muliggøre en benchmarking med andre nordatlantiske destinationer er spm. omkring 
tilfredshed(Q8), forbrug(QA-B) og forbrugsposter(Q8C) udformet ud fra samme læst som det sammenlignende 
datagrundlag fra konsulentfirmaet, GP-Wild(jf. metodeafsnittet). Dog bør forbehold tages for, at disse data  er 
indsamlet på forskellige tidspunkter og at indsamlingsmetoderne er forskellige – hhv. survey-interviewmetoden i 
passagerundersøgelsen  kontra GP-Wild’s selvadministrative spørgeskemaer. 
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Passagerernes rejse kan karakteriseres som en opdagelsesrejse(exploration) af interessante destinationer, hvor 
de primære oplevelsesønsker tager afsæt i naturseværdigheder, samt delvis kultur og madoplevelser. Dette 
underbygger kontekstanalysen, som pointerer, at ved rejseruter i Nordatlanten udgør selve destinationerne ofte 
den største motivationsfaktor(se rejseruteanalysen). 

 

Alle
Førstegangsbesøgende 94% 95% 100% 94%
To eller flere gange 6% 5% 0% 6%
Stort set ingenting 50% 38% 35% 82%
En smule 43% 58% 65% 15%
En del 5% 5% 0% 3%
Meget 2% 0% 0% 0%
Online medier 34% 25% 50% 35%
Krydstogtselskab 26% 13% 31% 29%
Rejsebureau 24% 50% 4% 15%
Printmedier 10% 18% 15% 0%
Word-of-mouth 4% 3% 4% 6%
Antal krydstogter 9,7 4,6 6,8 13,2
første krydstogt 16% 37% 9% 3%
≥ 3 krydstogter 75% 48% 74% 88%
≥ 10 krydstogter 31% 4% 22% 44%
≥ 20 krydstogter 13% 4% 9% 31%

Størstedelen var førstegangsbesøgende - kun 6% genbesøgende

Kendskabet til Færøerne var meget beskedent, særligt blandt 
amerikanerne. Godt halvdelen af tyskerne og briterne kendte      
"en smule" til øerne inden billetkøb.

Høj krydstogterfaring med knap 9,7 krydstogter i snit, hvilket 
ligger over det globale gennemsnit på 3,9(CLIA, 2011:22). 
Resultaterne viser dog markante nationale forskelle, hvor 
amerikanerne er markant mere erfarne sammenlignet med især 
tyskerne, som har en meget høj andel "jomfrurejsende".

Den foretrukne informationskanal er onlinemediet, især hos 
briterne. Krydstogtrederiet spiller også en vigtig rolle, særligt hos 
tyskere og briter.      Print og WOM spiller en mindre rolle.

Forrige besøg på 
Færøerne (Q1)

Rejseprofil

Antal 
krydstogtsrejser                
(inkl. Dette  
krydstogt; Q11)

Kendskab til 
Færøerne før 
billetkøb (Q2)

Informations-
søgning mht. køb 
af krydstogtet 
(flere svar; Q3)

Motivation og behov Alle
Udforskning/opdagelse 85% 100% 78% 85%
Afslapning 37% 39% 44% 40%
Tid med familien 7% 0% 0% 15%
Romantisk ferie 3% 0% 6% 5%
Destinationerne 96% 100% 92% 94%
Selve krydstogtskibet 17% 20% 4% 24%
Prisen 5% 0% 19% 0%
Rederiet/selskabet 5% 5% 4% 6%
Island 83% 83% 92% 86%
Færøerne 45% 48% 36% 36%
Norge 28% 20% 32% 29%
Grønland 23% 33% 4% 32%
Shetland 10% 3% 8% 11%
Orkney 1% 0% 4% 0%
Natur/naturskønhed 73% 63% 76% 85%
Historie/kultur 57% 35% 64% 59%
Madkultur 22% 8% 16% 24%

                               
Primære ønsker 
vedr. oplevelser i 

land                 
(Flere kryds; Q4C)

Hovedformålet med krydstogtet er "Exploration" efterfulgt af 
"Relaxation". "Family Time" og "Romantic Holiday" rangerede 
langt lavere. 22% fremhævede "Other", som oftest omhandlede 
personspecikke formål.

Rejserutens mest 
spændende 
destinationer  
(Flere kryds; Q5)

Formålet med 
krydstogtet (Flere 
kryds; Q4A) 
Vigtigste faktorer   
for køb af 
krydstogtrejsen 
(Flere kryds; Q4B)

Klart flest var spændte på at opleve Island, mens knap halvdelen 
også fremhævede Færøerne. Her skal tages forbehold for, at ikke 
alle af respondenternes respektive rejseruter inkluderer alle de 
nævnte lande.

Destinationerne/interesante steder, var vigtigste faktor for største 
delen af repsondenterne - og mange kommenterede, at Færøerne 
havde stor betydning - for valg af krydstogt. Krydstogtskibet var 
vigtig faktor for 1/4 del tyskere og amerikanerne, mens en næsten 

Passagerne ønskede primært at opleve naturen - især mange 
amerikanere og briter. Hernæst historie/historiske steder, som 
gjaldt især knap 2/3-dele briter og amerikanere men kun 1/3-del 
tyskere - markant under middel. 1/4 fremhæver madkultur især 
amerikanere og delvis briter. Disse forskellige ønsker blandt 
nationaliterene sampakker med de foretrukne aktiviteter i land

Alle
Spadseretur i indre by 82% 92% 76% 82%

Officiel ekskursion 55% 68% 44% 59%

Shopping 20% 18% 26% 20%

Café/restaurant/pub 17% 5% 18% 27%

Gratis bybusser 12% 3% 20% 6%

Uofficiel ekskursion 9% 3% 24% 6%

Vandretur i fjeldene 8% 13% 4% 6%

Museum & lign. 4% 5% 8% 0%

Stern's skibsklasser A B C D
Deltog på ekskursion 14% 5% 9% 22%
Ingen ekskursion 32% 24% 51% 11%
Officiel ekskursion 55% 71% 40% 67%
Uofficiel ekskursion 14% 5% 9% 22%

Ekskursions-
deltagelse ift. 
skibsklasser         

Aktiviteterne i land var fortrinsvis centreret omkring spadseretur i 
indre by, ekskursioner, bustur og ca. 1/5 del på shopping/bespisning.                                                                                  
Spadseretur i indre by: Særligt mange tyskere og amerikanere.
Ekskursioner & gratis bybusser: Andelen som var officielle tur, 
svarer ca. til turoperatørerne vurdering på 50%(MB-Tours & 
GreenGate). Kun 9% var på uofficielle ture og hele 36% var hverken 
på officielle eller uofficielle ture. Hele 12% anvendte gratis bybusser. 
Mange tyskere og relativt få briter deltog på off. ekskursion. Markant 
flere briter tog på uofficielle ekskursionsdeltagere og benyttede i 
langt højere grad bybusserne.
Shopping & bespisning: Ca. 1/5-del shoppede - en del flere briter 
ift. amerikanere og tyskere. Mht. bespisning besøgte 1/4 af 
amerikanerne og 1/5 briterne restaurant/café og kun 1/20 tyskere.
Vandretur i fjeldene: Særligt mange tyskere.                            
Museum & lign.: Meget få besøgte disse - ingen amerikaner.

Den generelle ekskursionsdeltagelse var højst blandt Luxus(A), 
Premium(B) og især Economy(B)-skibe og noget lavere for 
Contemporary(C). Hele 51% på C-skibe tog ikke på ekskursion.                                                                                      
Officielle ekskursioner: Især Premium og Economy       
Uofficielle ekskursioner: Især Economy og Luxus.

Aktiviteter i land

Aktiviteter i land 
(flere svar; Q7)
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Visse ligheder synes at gælde blandt hovednationaliteters ønsker(Q4C) og aktiviteter(Q7) i land. Størstedelen 
ønskede naturoplevelser, og de fleste tog ekskursion/busstur, som oftest er rettet mod naturen og til 
naturskønne steder(76% benyttede officiel+uofficiell+gratisbusser). Især tyskere, ønskede at oplevede naturen 
både i form af vandreture og ekskursion (71% i alt på officiel og uofficiel). Dernæst ønskede mere end 
halvdelen af amerikanere og briter samt 1/3 tyskere kultur/historie, hvilket delvis indgår i ekskursionerne (jf. 
ekskursionsafsnittet under “turoperatør”) og dækkes ligeledes delvist via spadseretur i indre by(VT). 
Meget få tyskere, men 16% briter og 24% amerikanere, ønskede madoplevelser og disse tal harmonerer med 
nationalitetsfordelingen mht. bespisning, hhv. 5%, 18% og 27%. 
Det bør bemærkes, at hele 12% benyttede de gratis bybusser, hvilket medregner både ekskursionsdeltagere og 
ikke-ekskursionsdeltagere. Da bybusserne både dækker buslinjer i indre by samt længere ture ud af byen, bl.a. 
til den historiske katedral, Kirkebømuren, kan det tænkes, at bybusserne udgør en reel (gratis) substitut til de 
arrangerede ekskursioner. 
Mht. bestilling af ekskursioner viste undersøgelsen, at mens de officielle ekskursioner fortrinsvis købes om 
bord(68%) og inden afrejse(32%), blev 94% af de uofficielle ekskursioner købt i land ved spontan 
henvendelse og kun 6% via forudbestilling online inden ankomst(Q12b2 & Q15c1) 
Denne viden omkring aktiviteterne anvendes i den videre analyse – især ift. øgning af forbruget. 

 
Benchmarking af kundetilfredshed anvendes tit som en målestok for en turismedestinations performance, da 
tilfredsheden menes påvirke valg af destination, forbrug af varer og tjenester og beslutningen om genbesøg(M. 
Kozak, 2002:500).  

Alle

Opholdet generelt 5,3 5,1 5,2 5,4
Tilfredsheden var høj med "opholdet generelt", hvilket scorede 
højest blandt tilfredshedspunkterne på tværs af nationaliteterne.

Officiel ekskursion 5,2 5,0 5,0 5,5
Uofficiel ekskursion 5,0 4,7 5,8 4,0
Lokal transport 5,0 4,7 5,6 4,9
Modtagelses-service 4,8 4,6 4,7 5,1
Historiske steder 4,7 5,1 4,0 4,8
Information 4,6 5,0 3,9 4,7
Aktiviteter 4,6 4,7 4,1 4,9
Butik/vare-udbud 3,4 3,7 3,1 3,7
Shoppingoplevelsen 3,2 2,7 3,4 3,5
Priser og prisniveau 2,9 2,2 2,6 3,2

Antal timer i land 
(Q6A) 

Gennemsnit 6,4 6,7 6,6 6,2
Respondenterne tilbragte i snit 6 timer og 23 min. i land, hvoraf 
69% tilbragte mellem 5 og 8 timer og hele 84% 5 timer og 
derover. Nationale udsving var beskedne.  

For kort 50% 48% 40% 62%
Tilpas 45% 50% 56% 27%
For langt 0% 0% 0% 0%
6 timer længere 8% 0% 18% 9%
12 timer længere 22% 0% 18% 35%
24 timer længere 16% 16% 0% 22%
To dage længere 17% 26% 27% 17%
> To dage længere 7% 16% 0% 4%
Meget sandsynligt 9% 5% 16% 12%
Sandsynligt 22% 33% 24% 12%
Ikke sandsynligt 56% 45% 60% 65%
Ved ikke 13% 18% 0% 12%
Meget sandsynligt 45% 30% 52% 59%
Sandsynligt 40% 58% 36% 24%
Ikke sandsynligt 2% 0% 8% 3%
Ved ikke 13% 13% 4% 15%

Mange tyskerne(38%) og briter(40%) vurderede genbesøg som 
"sandsynligt" eller "meget sandsynligt", sammenlignet med 
amerikanerne(24%). Den geografiske distance fra hjemland synes 
antageligvis at spille ind.                                                                                                                                                                                
85% var positivt indstillede mht. at anbefale Færøerne til venner 
og familie, og dette var nogenlunde ens for hovednationaliteterne.  
Amerikanerne lå dog markant over middel mht. "meget 
sandsynligt" og tyskerne markant under i denne sammenhæng.

Af dem, der syntes, at opholdet havde været "for kort", ønskede 
62% minimum 12 timer yderligere og 40% minimum 24 timer 
yderligere. Ønsket om længere tid omhandler længere tid end blot 
nogle få timer ekstra. 30% svarede "ved ikke".

Hvis "For kort" i 
Q6B, hvor meget 
længere? (Q6C)

Genbesøg i anden 
turismeform 
(Q10a)         

Kundetilfredshed

Halvdelen mente, at opholdet havde været for kortvarigt, mens 
45% vurderede varigheden som passende. Særligt amerikanerne 
ønskede mere tid i land. 5% svarede "ved ikke".

Officielle ekskursioner scorede betragteligt højere hos 
amerikanere, mens især briterne udviste markant større tilfredshed 
ang. de uofficielle ekskursioner og den lokale transport.

Modtagelses-service og aktiviteter scorede højest hos amerikanere. 
Ang. historiske steder og information(skiltning etc.) var tyskerne 
klart mest tilfredse og briterne klart minst tilfredse. 

De købsrelaterede punkter scorede betragteligt lavere, hvor 
amerikanerne udviste "relativt" høj tilfredshed, mens især 
tyskerne lå markant under ang. shoppingoplevelsen og prisniveau

Længere ophold i 
land? (Q6B)

Tilfredshed med 
ophold i land      
(1-lavest; 6-højest)             
(Q8)  

WOM til venner 
og familie(Q10b)
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Figur 32: Benchmarking af tilfredshed 

 
Benchmarking med de andre destinationer viser, at tilfredsheden med Færøernes over-all visit, officielle 
ekskursioner er fremragende og tangerer næsten på niveau med Orkney, som ellers overperformer markant på 
næsten alle punkter. Ligeledes scorer info højt på Færøerne. Dog underperformer Færøerne på en lang række 
andre områder især; historiske attraktioner og shopping. Disse aspekter inddrages ift. de udbudte 
ekskursioner(se ekskursioner i ”turoperatører”). Ligeledes kan de knyttes sammen med aktiviteterne som netop 
påviser, at relativt få besøgte museum, shoppede samt det lave forbrug, som inddrages i aktøranalysen. 
Kvalitative kommentarer: Passagererne fik mulighed for at komme med uddybende kvalitative kommentarer 
ved opholdet med henblik på at få en dybere forståelse af kundernes værdiopfattelse af besøget på Færøerne. 
Dette kan nuancere kundetilfredshedsscore (jf. litteraturstudiet) og anvendes til strategiske marketingsmæssige 
forbedringstiltag. Positive kommentarer vedr. øerne omhandlede især: 

Respondenterne skule desuden angive tre umiddelbare associationer omkring opholdet(Q4D), samt uddybe 
utilfredsstillende forhold/forbedringer (Q9k). Associationer grupperes og rangeres ud fra antal: 

De utilfredsstillende forhold/forbedringer (bilag 9) omhandlede især manglende tid i land, hvilket uddybes og 
analyseres nærmere i aktøranalysen. Foreslåede forbedringsområder er opsummeret og vedrørte især: 

 

(1=lavest;+6=højest) Færøerne Kirkwall(Orkney)* Island* Reykjavik* Akureyri* Baltikum*
Opholdet?generelt!(overall!visit) 5,3 5,4 4,8 4,8 4,7 5,4
Officiel?ekskursion 5,2 5,2 4,9 5,0 4,9 5,0
Lokal?transport 5,0 5,6 4,8 5,2 5,1 n/a
ModtagelsesEservice 4,8 5,4 4,8 4,8 4,7 5,3
Historiske?steder 4,7 5,6 4,8 5,2 5,1 n/a
Information(skiltning,?oplysning?etc.) 4,6 n/a 3,8 3,6 3,7 n/a
Aktiviteter 4,6 5,1 4,4 4,5 4,3 n/a
Udbud?af?butikker/varer 3,2 5,5 4,5 4,7 4,3 n/a
Shoppingoplevelsen 3,4 n/a 3,8 3,6 3,7 n/a
Priser?og?prisniveau 2,9 4,9 4,6 4,7 4,5 n/a
Gennemsnit 4,4 5,4 4,5 4,6 4,5

*?Til+vores+benchmark+er+tal+fra+disse+destinationer+justeret+fra+kildernes+5.punkts!Likert.skala(1.5)+til+passagerundersøgelsens+6.punktsskala(1.6)!!
Kilder:+G.P.+Wild+undersøgelser:+Shetland(2007),+Island(2009Q10),+Orkney(Kirkwall)(2013)+og+Baltikum+Q+Cruise+Baltic(2013).+Forbehold+for+udgivelsesår.

OBS:+Tallene+for+Færøerne+stammer+fra+passagerundersøgelsen+Q+forbehold+skal+derfor+tages+for!social!desirability!bias,+eftersom+de+øvrige+kilder+baseres+på+selvadministrativt+spørgeskema+og+ikke+personlig+
surveyinterviews,+som+i+vores+undersøgelse.+

(1) Arkitektur – Traditionelle huse med græstag, (2) Natur – Storslået naturomgivelser og havudsigt,  
(3) Flora/fauna – Grønt, men sparsomt med træer og dyreliv, (4) Klimatiske forhold – Frisk kølig brise, samt solfattigt og tåget 

(1) Produkter: Der savnes større variation af lokalproducerede/håndlavede kvalitetsvarer, -souvenirs og –tøj. Ikke kun uld. 
 

(2) Information: Bedre infomateriale omkring oplevelser – både offline(brochurer, skiltning etc.) og online, herunder aktiviteter(fx 
hiking), bespisning(hvor kan man prøve den lokale fisk), samt overskuelig oversigt over de mest populære Must-See attraktioner. 
(3) Basisnødvendigheder: Respondenterne savnede basisnødvendigheder(spise/drikke, toiletfacilitet) og info om disses placering. 
(4) Ekskursioner: 

• Større variation i oplevelserne især ift. den officielle ekskursion - fx guidede gåture i byen eller hiking. 
• Bedre uddannede guider: Bredere viden om historie, geologi, kultur etc. og sprog kompetencer(især tysk) 
• Flere oplevelser til børn 
• Officielle ekskursionsbusser bør foretage hop-off stop i byen mht. effektivisering af passagerens tid i land 

 

- især øernes særpræg; storslået natur, frisk luft/kølig brise, traditionelle huse/græstag(se de mest hyppige associationer) 
- positiv overrasket over Færøerne, bl.a. anede flere ikke at de fandtes og derfor nævnes de som eksotiske/ukendte. Og positivt 

overaskede ift. andre mere kendte steder på ruten 
- ”We love this place” blev ofte nævnt 
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Forbruget er opdelt mellem forbrug på ekskursioner(officielle og uofficielle) og forbrug i land(shopping, 
bespisning etc.6) pga. den store lækage (50%) - rederiets salgsavance – ift. de officielle ekskursioner. 
Derudover udgør ekskursionsforbruget jo turoperatørernes indtægter, mens forbruget i land knytter sig til 
destinationens handelsliv, dvs. en lang række handelsaktører. 
Mht. forbrug i land bør bemærkes, at forbrugsintervallerne (bilag 10) er kraftig højreskæv pga. at hele 60% af 
respondenterne foretog intet køb i land, 23% forbrugte mindre end 110 kr., 11% forbrugte mellem 110-310 kr. 
og kun 6% forbrugte mere end 310 kr. Det vil sige, at middelforbruget trækkes op af nogle ganske få, som 
bruger relativt meget, ligesom de mange nul-forbrugere(non-spenders) derimod trækker gennemsnittet ned. 
Karlsdóttir(2006) betegner den variation i forbrug i land som et generelt fænomen, hvilket bør haves in mente 
mht. reliabiliteten ved de ekstrapolerede forbrugsresultater. Den store variation understreger samtidig et behov 
for mere og repræsentative kvantitative undersøgelser af passagerforbruget på Færøerne med større 
stikprøvestørrelse.   
Inddelingen af forbruget fordelt over nationaliteterne viser dog, hvor de højtforbrugende segmenter skal 
findes, når det angår nationalitet og skibssegmenter. Denne viden kan anvendes sammen med aktiviteterne i 
land(Q7) til at påvise, hvilke aktiviteter/oplevelser de forskellige nationaliteter forbruger/oplever imens de er i 
land og anvendes i den senere aktøranalyse og implementeringer. 

                                                        
6 shopping, besøg på restaurant, café, pub/bar, entré til museer/seværdighed mm. og omfatter ikke udgifter til ekskursioner 

Forbrug i land
1. Forbrug (Shopping, bespisning og entré) Alle

40% 23% 52% 47%

217kr 84kr 106kr 305kr

87kr 19kr 55kr 144kr

2. Ekskursioner
240kr*
322kr
162kr

Det totale forbrug, fordelt over samtlige 140 resp.

248kr
Fordeles forbruget over samtlige respondenters, forbrugte de i snit 
næsten dobbelt så meget på ekskursioner som på andet forbrug 
(162kr ift. 87kr på forbrug eksl. ekskursioner). Det samlede 
forbrug fordelt over samtlige respondenter var 248 kr. i snit, dvs. 
middel forbrug (eksl. ekskursioner) + middel forbrug på 
ekskursioner fordelt over samtlige respondenter.

Middel over samtlige 140  resp. 

Forbrug + ekskursioner (middel 1 + 2)

Fordelt over kun spenders

N/A                         
kunne ikke foretage 

krydstabulering

Middel over samtlige 140  resp. 

*"Justeret"for"lækagen,"som"vurderes"til"50%(MB<Tours)

N/A

Andelen af spenders(foretog køb)

Officielle (kun deltagere) (Q15)
Uofficielle (kun deltagere)(Q12)

De off. ekskursioner kostede passagererne 480kr. i snit, men kun 
240kr. ender som indtægt hos færøske udbydere pga. den høje 
salgsavance til rederierne (lækage). De uofficielle ekskursioner 
genererer derfor godt 60% større indtægter til destinationen pr. 
ekskursionsdeltager sammenlignet med de officielle.

Kun 40% foretog køb i land (shopping, bespsning og entré). En 
markant lavere andel spenders, dvs dem som foretog køb,  var 
blandt tyskere - bemærk hele 77% non-spenders. En markant 
højere andel spenders var blandt briter og amerikanere.                                                                    
Amerikanske spenders, brugte tre gange så meget som britisk og 
3,5 gange så meget som tyske spenders. Passagerforbruget lå på 87 
kr. i snit for samtlige respondenter, dvs spenders og non-spenders 
lagt sammen. Dvs. tyskernes forbrug var lavere og amerikanernes 
markant højere end gnsn. Her bør bemærkes, at forbruget for de 
øvrige nationaliteter (20% af resp.) var ligesom det amerikanske 
markant over middel på hele 295kr. i snit.
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Figur 33: Benchmarking – passagerforbruget i land(shopping/bespisning) og på ekskursion 

 
Benchmarking af gnsn.-forbruget på Færøerne med andre destinationer i Nordatlanten og Baltikum (turn-
around og transitgæster), viser, at forbruget på Færøerne sammenlagt ender på et markant lavere niveau end 
ved samtlige af de andre destinationer, både ift. shopping/bespisning og ekskursioner. Turn-around gæsternes 
forbrug i Baltikum er på en førsteplads, efterfulgt af Reykjavik og hernæst transitgæster i Baltikum. Noget 
tyder dermed på at forbruget er højere generelt i Baltikum, hvis årsager kunne være interessant at undersøge 
nærmere i fremtidige ”tværregionale” undersøgelser(Figur 33).  
Ligeledes er interessant for Færøernes vedkommende at bemærke de høje forbrug ved de mindre destinationer 
på hhv. shopping (Kirkwall) og på ekskursioner i Akureyri og hvilke årsager dette kan skyldes. Mulige 
forklaringer/læringseksempler for destinationernes placeringer i sammenligningen kan være vigtige at 
bemærke ift. hovedproblemstillingen og give indikationer for strategiske tiltag, hvorfor de bliver kort 
gennemgået nedenfor i Figur 34 og inddraget senere i analysen. 

Egen%tilvirkning%ud%fra%G.P.%Wild%undersøgelser:%Shetland(2007),%Island(2009A10),%Orkney(2013)%og%Baltikum(2013)%A%Tallene%for%Færøerne:%passagerundersøgelsen%2014

**"Ekskursionsforbruget%er%her%et%gennemsnit%pr.%krydstogtpassager%og%ikke%kun%pr.%ekskursionsdeltager!%Dvs.%at%ekskursionsdeltagernes%samlede%udgifter%er%delt%med%det%
samlede%antal%passagerer.%(240%kr.%x%55%)%+%(322%kr.%9%)%=%162%kr.%%%

*"Justeret%for%lækage:%Mht.%de%officielle'ekskursioner%trækker%G.P.Wild%rederiets%salgsavance%fra,%eftersom%der%tale%om%lækage.%Tallet%for%Færøernes%officielle%ekskursioner%
er%nedjusteret%med%50%,%hvilket%baseres%på%%MBAtours%egen%vurdering%af%lækagen(dvs.%rederiets%gnsn.%salgsavance)
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Figur 34: Mulige årsager til destinationernes placering i benchmarking analysen 

 

5.2.2.1 Forbrugskategorier i land (shopping/bespisning) 
Som pointeret ovenfor, forbruger passagererne – fordelt over samtlige respondenter – i snit ca. dobbelt så 
meget på ekskursion som på shopping/bespisning i land. Her undersøges, hvorledes forbruget i land fordeler 
sig, dvs. hvilke forbrugskategorier passagerne fortrinsvis foretog køb indenfor(Q8C), hvilket selvsagt kun blev 
besvaret af spenders, dvs. 40% af respondenterne. Benchmarking af forbrugskategorierne på Færøerne med de 
andre destinationer viser(se Figur 35), at skønt forbrugsposterne fordeler sig relativt ens på tværs af 
destinationerne – hvor souvenirs oftest højest og herefter bespisning - er forbruget på Færøerne mere 
koncentreret omkring disse to nævnte poster, som er de eneste der kommer over de 15%. Forbruget i de andre 
lande er mere jævnt fordelt over forskellige andre kategorier som også kommer over de 15%, fx i Kirkwall og 
Island som helhed kommer ”andre køb” og ”beklædning” over de 20% og Reykjavik kommer desuden ”taxi 
og anden transport” over de 20%. Dette indikerer, at især ”beklædning” og ”andre køb” er to poster, som 

1. Shopping og bespisning (forbrug i land ekskl. ekskursioner): Baltiske turn-around- og transitgæster ender 
hhv. øverst og næst øverst som vidner om et generelt højere forbrug i Baltikum end Nordatlanten. Af de 
Nordatlantiske destinationer rangerer Reykjavik og Kirkwall højest, efterfulgt af Island (hele landet), Shetland 
og Akureyri. Mulige forklaringer:  
§ Turn-around og værdikæden: Placeringen øverst af baltiske turn-around gæster underbygger litteraturens 

anvisninger om et generelt højere forbrug blandt disse typer gæster pga. at de anvender en bredere vifte af 
service/produkter – alle fem udbud i turismeværdikæden(se litteraturafsnit). 

§ Turismeudvikling: Litteraturen(Paris & Teye, 2008), H7, påviser en positiv sammenhæng mellem grad af 
destinationsturismeudvikling og forbrug, som kan forklare disse destinationers høje placering:  
I. Baltikum: B.N.Larsen med erfaringer fra Cruise Baltic og CCN påpeger, at i Baltikum er bl.a. service 

standardiseret i samtlige havne i området, som optimerer turistoplevelsen samt netværk og samarbejde 
etableret der inddrager et bred vifte aktører og visitkontorer(B.N. Larsen). 

II. Kirkwall: en høj turismeudvikling og kundetilfredshed synes være, baseret på disse fakta:  
a) Kåret bedste britiske krydstogthavn i 2011 på cruisecritics.com -  mest populære forum for 

krydstogtrejsende. Nr. 2 i 2013 ved internationale ”Seatrade Insider Global Awards” i kategorien som 
”årets havn”; en global pris ved de årlige krydstogtsmesser som baseres på en række kriterier og 
standarder af service (Orkney Isl. Council, 2013). 

b) Kirkwall Havn er den største dybdegående kommercielle havn i Skotland (Orkney Isl. Council, 2013). 
c) Vellykket markedsføringsindsats af seværdigheder, bl.a. verdenskulturarv (dateret til 3000 f.kr.) 
d) Myndighederne indtager en aktiv rolle i koordineringen af krydsturismen og baglandet, bl.a. arrangeret 

guide skole, tiltag der forsøger at få passagerer at forbruge mere tid i byen, kendskab til forbrugerne, 
kundesegmentering og strategisk markedsføring mm. (interview Kirkwal Harbour) 

 

2. Ekskursioner: Færøerne er næstnederst på listen 
§ Akureyri var næstnederst mht. forbrug i land, men er øverst på listen ift. ekskursioner. Mulige forklaringer: 
o Passagererne bruger rådighedsbeløbet på ekskursioner og sparer på forbruget ved Akureyri, bl.a. påviser 

undersøgelser et generelt lavt forbrug på shopping i byen(Hujibens, 2014) 
o De populære ekskursioner/attraktioner ud fra Akureyri er ofte langvarige ture(5 timer), som giver 

passagererne mindre tid/mulighed for shopping/bespisning i byen(interview Hujibens, Iceland Travel) 
§ Island er højt oppe på listen, som kan skyldes mange årsager; bl.a. at landet er det store trækplaster i 

regionen og derfor er passagerer villige til at betale mere for ekskursioner, et højere prisniveau, at 
ekskursionerne varer længere tid pga. at Island er relativt set meget større land end de andre destinationer 
eller anden service inkluderet. Bemærk, ekskursioner er den eneste forbrugspost, hvor de baltiske 
destinationer overhales af de islandske, som kan indikere et potentiale for dyrere ekskursioner i 
Nordatlanten. Interessante aspekter til fremtidige undersøgelser. 
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kunne øges/forbedres på Færøerne, da de eftersøges ved de andre destinationer. Det bør undersøges nærmere, 
hvad ”andre køb” omfatter. Desuden ses, at det er især i Reykjavik turisterne køber deres tøj og i Kirkwall at 
de forbruger på entré og smykker ift. på Island, hvor disse poster er relativt lave. Denne viden er vigtig for det 
færøske handelsliv og baglandet som helhed (turoperatørerne, attraktioner) at bemærke pga. konkurrencen 
med de andre destinationer om passagerernes samlede forbrug på den samlede ruten. 
Figur 35: Benchmarking - forbrugskategorier 

 

5.2.2.2 Faktorer med signifikant sammenhæng til højt forbrug(shopping/bespisning) 
Figur 36: 10 udvalgte variable med teoretisk tilknytning til forbrug i land 
Den multivariate regressionsanalyse (se bilag 11) viste, at kun to variable var signifikant forbundet med 
passagerforbruget i land. Der påvises en et signifikant negativ sammenhæng(P-værdi=0,010) mellem 
nationalitet-tyskere og passagerforbrug i land(46 kr. mindre). Dvs. at alene dét, at være tysk krydstogtgæst på 
Færøerne, er forbundet med signifikant lavere forbrug end øvrige krydstogtgæster på Færøerne. 
Placeringskvotienten7 viste sig at være positiv signifikant, hvilket vil sige, at jo senere Færøerne er placeret på 
rejseruten, desto højere er krydstogtgæstens forbrug i land(P-værdi=0,078). 

5.2.2.3 Forbrugshæmmende faktorer 
 I Q8D blev passagererne bedt om selv at tilkendegive forbrugshæmmende faktorer samt utilfredsheder mht. 
shopping oplevelsen i land. Hovedårsagerne til, at respondenterne ikke forbrugte mere i land, blev grupperet i 
følgende grupper: 

                                                        
7 Anløbskvotienten beskriver Færøernes placering på rejseruten i forhold til andre anløb. Kvotienten har vi ved egen tilvirkning udregnet på 
baggrund af respondentens rejseruteplan. Kvotienten går fra 0 til 1, hvor fx 0 betyder første anløb, 0,5 betyder præcis midt på rejseruten og 1 
betyder sidste anløb på rejseruten. 

!!Kilder:!G.P.!Wild!undersøgelser:!Shetland(2007),!Island(2009>10)!og!Orkney(2013)!!>!Færøernetallene!stammer!fra!passagerundersøgelsen.

!!OBS:!De!procentvise!fordelinger!omhandler!kun!passagerer,!som!foretog!køb,!dvs.!spenders.!G.P.!Wild!bruger!begrebet!"Purchasers"!om!spenders.
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Via krydstabuleringer ses, at non-spenders er overrepræsenteret i forhold til faktorerne manglende tid(21%) – 
dvs. hver femte mente at have for lidt tid til rådighed til overhoved at foretage køb - og 
kreditkortproblemer(10%) samt underrepræsenteret i forhold til faktoren højt prisniveau(5%). En amerikansk 
kvinde i 50’erne udtrykker sig således: 

 

5.2.2.4 Krydstabulering af forbrug med aktivitet, tilfredshed og skibssegment 
Pga. undersøgelsens udformning med 140 respondenter – hvor af kun 40%, 56 respondenter var spenders på 
shopping og forbrug i land (eksl. ekskursioner) - blev regressionsanalyse og de selv angivende 
forbrugshæmmende faktorer ovenfor, suppleret med krydstabuleringer af forbruget med fokusspørgsmålene i 
undersøgelsen hhv. aktivitet, kundetilfredshed og krydstogtrederi/ejerskab/skibssegmenter. Krydsning ift. 
nationaliteter er påvist ovenfor. 
Forbrug kontra ekskursionsdeltagelse: Krydstabulering af ”forbrug ekskl. ekskursioner”(Q8B) og 
”deltagelse på ekskursionsture” (se bilag 12) viser, at deltagere på uofficielle ekskursioner forbrugte 73% og 
deltagere på officielle ekskursioner 2% over gennemsnittet. Krydstogtgæster, som hverken foretog officiel 
eller uofficiel ekskursion, forbrugte 20% under gennemsnittet. De markante forskelle indikerer en 
sammenhæng mellem forbrug i land(shopping/bespisning) og deltagelse på ekskursion – især ift. uofficielle 
ekskursioner. Dog bør dette undersøges nærmere i fremtidige undersøgelser med flere respondenter og 
benyttelse af multivariate anlayser for at kunne påvise om disse resultater er kausale eller ej. 
 
Forbrug kontra tilfredshed: Krydstabulering af passagerens generelle tilfredshed(Overall Visit) Q9A med 
gnsn. forbrug i land(shopping/bespisning) Q8B (se bilag 13), tegner der sig en tendens til, at jo højere 
tilfredshed, desto højere gnsn.forbrug. Respondenter med tilfredshedsscore på 6 i gennemsnit har et gnsn. 
forbrug på 96 kr., som er en anelse over gnsn.(87 kr.), mens respondenter med scorerne 5 og 4 ligger markant 
under gennemsnittet. Krydstabuleres forbruget(shopping/bespisning) Q8B med ”over-all shopping experience” 
Q9H i land tegner der sig samme tendens – dvs. jo højere tilfredshed med shoppingoplevelsen desto højere 
forbrug (ibid.). Den kausale sammenhæng mellem tilfredshed er dog vanskelig at afgøre, da det ligeledes kan 
tænkes, at et højere gnsn. forbrug kan føre til højere tilfredshed. Disse sammenhænge bør undersøges nærmere 
i fremtidige undersøgelser med flere respondenter og udvidede analyser for at kunne påvise om disse resultater 
er kausale eller ej. 
 
 

Tidsknaphed Købsmotivation Produkter Betalingsproblemer Information
15%!Too!little!time!on!shore 12%!Didn't!need!anything 10%!Price!level!too!high 7%!Shops!didn’t!accept!my!credit!card 7%!Lack!of!signposts

9%!Low!variety!of!products 3%!Shops!didn’t!accept!foreign!currency! 5%!Lack!of!shopping!overview
4%!Low!quality!on!products 2%!No!currency!conversion!on!price!tags
4%!Limited!luggage!space!
for!large/fragile!products

4%!Shops!were!closed!–!No!
info!on!opening!hours!

”I was frustrated, because I couldn’t use my credit card, because it doesn’t have the chip, and by that time I had about 15 different 
things chosen and I ended up just saying “oh, well” and I walked out the store empty handed”. 



 
 
 
 

42 

Forbrug kontra ”moderselskab”, ”brand”, ”skib” og ”skibsklasser/segmenter”:  
Rederi, brand og skib er en mulighed for destinationens aktører at kunne identificere og anvende strategisk 
markedsføring overfor højtforbrugende kundesegmenter via udvælgelse af rederier/ejere/skib etc. 
Pga. undersøgelsens lave andel spenders(56 resp.), passagerernes beskedne middelforbrug(87 kr.), kun 15 
respondenter brugte over 210 kr, det høje antal af skibe(12) med forskellige ejere/brand, vurderes 
undersøgelsens datagrundlag at være utilstrækkeligt til en udførlig segmentering af high-spenders fordelt over 
de forskellige skibe/rederi/brand. Fokus er derfor på at undersøge andelen af ”spenders” i forhold til de 
respektive skibe, brands og rederi/selskab. Rækkefølgen tager afsæt i det bredeste perspektiv først som 
omfatter flest respondenter, hhv. ejerskab(kun 4 rederier), brand(10) og skibe(12). 
Figur 37: Andelen af ”spenders” ift. ejerskab, brand, skib og klasse 

 
Som pointeret i litteraturstudiet, hviler RCL’s omsætningsstrategi tungt på indtægtsgenererede aktiviteter og 
salg om bord, sammenlignet med CCL, som i højere grad sikrer omsætningen via højere billetindtægter(se 
litteraturstudie). Dette gav anledning til hypotesen om, at eftersom CCL forrentningsmodellen hviler mere på 
høj billetpris og ikke nødvendigvis højt forbrug om bord, kan disse passagerer havde et større rådighedsbeløb 
til forbrug i land ift. RCL-passagererne, som tilskyndes til et højt forbrug om bord. Dette kunne medføre en 
større ”andel spenders” i land fra CCL-ejede skibe sammenlignet med RCL-ejede skibe. 
Passagerundersøgelsen afviste denne hypotese, idet det præcis omvendte synes at gøre sig gældende, dvs. 
større andel spenders i land blandt passagerer fra RCL ejede skibe og brands ift. CCL ejede skib og brand. 
Resultaterne kunne indikere, at den høje billetpris på CCL skibene gør, at passagererne enten ikke har lyst eller 
råd til et yderligere forbrug i land på bespisning og shopping etc. oven i de oplevelsesaktiviteter som er om 
bord, som de allerede har betalt for via den relativt dyre krydstogtbillet. Omvendt kan den relativt lavere 
billetpris på RCL skibene, medvirke at disse passagerer har et højere rådighedsbeløb til rejsen både til forbrug 
om bord og/eller i land. I litteraturstudiet blev hverken stødt på artikler eller forskningslitteratur, som 
analyserer disse aspekter, dvs. passagerernes forbrug i land fordelt på ejerskab, brand og skibe med henblik på 
en generel forklaring af forretningsmodellernes påvirkning på forbruget. Derfor er ikke noget 
sammenligningsgrundlag til stede, som også pointerer vigtigheden af at undersøge disse forhold nærmere i 
fremtidig forskning. 
Sammenholdes forbrug med Sterns skibsklasser (jf. afsnit 5.1.1.2. udbudte skibsklasser) viser det sig at jo 
højere klasse desto procentvis flere forbrugere var der om bord – med undtagelse af delux, eftersom delux er 
overgået af premium klassen med flere forbrugere(se bilag 14). 

 

• Ejerskab: På RCL-ejede(Royal Caribean) skibe var 53% spenders, om bord på de CCL-ejede(Carnival) skibe 31%, det mindre 
engelske rederi CMS 29% og 0%(ingen spenders) om bord på det tyskejede Phonix Reisen. 

• Brand: Især RCL ejede brands har mange spenders om bord: Royal Carribean International (79%), Azamara Club (43%), 
Celebrity Cruises (37%). Disse brands overgår alle de CCL-ejede brands, hvor de respektive andele af spenders generelt lå 
langt under gns.(fra 0% til ca. 30%) med undtagelse af Holland America Line(45%). N.B. de to tyske brands, AIDA (ejet af 
CCL) og Phonix(ejet af Phonix Reisen), havde begge 0% spenders. 

• Skib: meget høje andele af spenders om bord på Brilliance of the Seas(RCL) (79%), efterfulgt af Veendam(CCL) (44%), 
Azamara Journey(RCL)(43%) og Celebrity Infinity(RCL) (37%). 

• Klasse: Andelen af spenders var højst i Premium-klassen(42%), efterfulgt af Deluxe(32%), Standard/Mass-Market(28%) og 
Economy(25%) (bilag 14 – jf. egen tilvirkning ud fra undersøgelsen af Stern´s klassifikationsliste 2014 (Stern 2015:714ff) 
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Resultaterne indikerer, at hvis aktørerne ønsker at optimere indtægterne for den samlede destination i form af 
en øget andel spenders, kan de i deres salg og markedsføring fokusere på især RCL end CCL ejede skib/brand 
samt især premium og deluxe klasse skibene. Eftersom fokus i denne segmentering er på skibe/ejere, kan 
aktører anvende resultaterne til målrettet strategisk markedsføring med fokus på b2b og b2c relationen. Pga. 
den lave andel respondenter, spenders og high spenders, bør disse resultater - som de andre ovenfor - 
undersøges nærmere i fremtidige undersøgelser med flere respondenter. 

5.2.3 Opsummering af kundesegmenteringen 
Nedenfor er en opsummering af de gennemgåede resultater i passagerundersøgelsen ift. kundesegmentering og 
profitable kundesegmenter. Her er opsat i grove træk profiler af respondenterne, som tjener som et eksempel 
og bedre kan medvirke til forståelse og anvendelse i en strategisk salg/markedsføring. 
Figur 38: Nationalitetsprofiler 

 
 

5.2.4 Delkonklusion og besvarelse af hypoteser 
Nedenfor er indsat passagerundersøgelsens vigtigste resultater, som også anvendes i den videre analyse samt 
en opsummering af besvarelser af hypoteserne som blev fremsat i litteraturstudiet. 
 

Tyskerne: Går på opdagelse i byen men også i fjeldene. Særdeles mange deltager på officielle 
ekskursioner og særdeles få på de uoffcielle. Lige mange shoppere som de to øvrige nationliteter, men de 
shopper for langt mindre beløb. Meget få køber bespisning. 23% spenders. 
Briterne: Mindre end halvdelen tager på off.-ekskursioner og ift. de andre nationaliteter drager relativt 
mange på uoff.-ekskursioner og benytter gratis busser (ca. 50% i alt). Forbruger en del mere end tyskerne, 
men 1/3 af det som amerikanerne gør. 52% spenders. 
Amerikanerne: Går på opdagelse i byen, over halvdelen på off. ekskursioner og meget få på uofficielle 
ekskursion og gratis busser. 1/4 del anvender bespisningsmuligheder - hvilket er markant mere end for de 
andre nationaliteter. Indikationen er, at shopperne og bespisere forbrugere i gnsn. meget mere end de 
andre nationaliteter. 47% spenders. 
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Figur 39: Passagerundersøgelsens vigtigste resultater 

  

• Krydstogtpassagererne: var primært mere erfarne, ældre krydstogtsrejsende ift. internationalt, som ønskede at opleve nye 
anderledes destinationer, førstegangsbesøgende(94%), som havde meget begrænset kendskab til øerne inden billetkøb 

• Motivationsfaktorer(push&pull): Købet af rejsen var primært forbundet med motivationen om ”udforskning/opdagelse” (push) 
og den samlede rejserute, hvor Færøerne har stor betydning for halvdelen af passagererne. Destinationerne betyder mere for 
købet end selve skibet og primært søges naturoplevelser og kulturelle oplevelser (pull – og jf. Færøernes kerneressource) – og i 
mindre omfang madoplevelser 

• Aktiviteter: Passagererne tilbragte godt 6 timer i land, og aktiviteterne centrerer sig om ”gåtur i indre by”(82%), 
”ekskursioner”(64%), ”shopping”(20%) og ”bespisning”(17%) 

• Kundetilfredsheden: generelt høj, trods shopping oplevelsen rangerer lavt - også lavest i benchmarking. Halvdelen ville ønske 
et længere krydstogtophold ved øerne, knap en tredjedel er motiverede til genbesøg og 85% vil anbefale Færøerne som 
turismedestination. Her opnår guidede ture høj tilfredshedsscore hvor naturoplevelserne roses imens historiske oplevelser 
opnår lavere karakter. Generelt ønskes dog mere varierede oplevelser/ekskursioner, udbud af produkter/service (bl.a. mere 
lokale varer, bespisning, basisnødvendigheder mm.) og bedre info om bl.a. turismeoplevelser 

• Passagerforbruget i land: - viser plads til markante forbedringer – særligt mht. lavt gennemsnitsforbrug på 
shopping/bespisning, den store andel non-spenders(60%), samt deltagelsesprocenten på ekskursioner – især de uofficielle. 
Forbruget rangerer meget lavt i benchmarking og koncentreres om souvenir og bespisning ift. de andre lande hvor det er mere 
jævnt fordelt over andre forbrugsgoder, bl.a. beklædning og ”andre varer”, bl.a. basisnødvendigheder. 

• Ekskursioner: De uofficielle ekskursioner(9%) bidrager med 60% højere indtægter til destinationen pr. ekskursionsdeltager 
sammenlignet med de officielle(55%) – pga. rederiets salgskommission(lækage). Passagerer, som deltog på ekskursion, havde 
desuden et generelt højere forbrug på shopping/bespisning ved destinationen. 36% deltager ikke på ekskursioner, hvilket tyder 
på vækstpotentiale – især for de uofficielle operatører. 

• Faktorer med påvirkning på forbruget: forbrugshæmmende faktorer omhandlede primært tidsknaphed, prisniveau, 
udbud/kvalitet af varer, betalingsproblemer(valuta- og kreditkort) og skiltning/orienterings-info. Nationalitet (ikke tysk) og 
Færøernes placering på ruten viste en positiv sammenhæng ift. forbrug foruden: kundetilfredshed, ekskursionsdeltagelse, 
højere segment/klasse, med undtagelse af luksus (se hypoteserne) 

• Segmenter: 
• Kildemarkeder(b2c): Blandt de tre hovednationaliteter havde amerikanerne et betydeligt højere forbrug og tyskere et 

signifikant lavere forbrug. Amerikanerne var desuden markant mere erfarne krydstogtrejsende, mens over en tredjedel af 
tyskerne var førstegangsrejsende. 

• Ejerskab/brand/skibe/klasse(b2b): Undersøgelsen viste tydelige forskelle mht. ”andel spenders” i de respektive b2b-
segmenteringsvariable. 
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Figur 40: Be- og afkræftelse af fremsatte hypoteser 

 
 
 
 

5.3 Aktøranalyse. Færøernes aktiver/ressourcer som krydstogtdestination  
Det centrale i en værdikædeanalyse er, hvilke aktiviteter genererer størst mulig værdi for kunden og indtægter 
for aktørerne og hvilke aktiviteter ikke er værdiskabende(M. Porter, 1985). Færøernes resurser som krydstogt- 

og turistdestination analyseres derfor og sættes i forhold til krydstogtsgæstsernes behov og adfærd pointeret i 

passageranalysen. Færøernes ressourcer kan opdeles i to: 

Indledningsvis fokuseres på kerneressourcerne for siden at analysere nærmere de skabte ressourcer, hvor fokus 

sættes på de fire nævnte aktørergrupper, hhv. handelsliv, tur operatør, turismekontor og havn, i næste afsnit. 

Kerneressourcerne: Eftersom turismen generelt defineres som en efterspørgselspræget industri, analyseres 
kerneressourcerne især ud fra turisten, turismemedier, udtalelser fra VFI, VT og krydstogtaktørerne. VFI 
uddyber:  

 

H1:  Delvis bekræftet: Indkomstintervallerne egnede sig ikke til at påvise en direkte sammenhæng. Dog delvis 
 bekræftet, da amerikanere, som havde et relativt højt forbrug, ligeledes havde langt højere husstandsindkomst end 
 tyskere, som havde et signifikant lavere forbrug. 
 

H2 & H3:  Bekræftet: Generelt højere forbrug og flere spenders blandt amerikanere sammenlignet med tyskerne og briterne. 
 

H4:  Delvis bekræftet: Manglende tid i land rangerer øverst blandt forbrugshæmmende faktorer - dog  kunne en direkte og 
 signifikant relation mellem passagernes opholdsvarighed i land og forbrug i land ikke påvises i regressionsanalysen. 
H5:  Afkræftet: Forholde sig præcis omvendt. Der påvises en signifikant sammenhæng mellem, at jo senere på ruten, 
 Færøerne er placeret, desto større er passagerforbruget i land. 
 

H6:  Delvis bekræftet: ”Højere” skibsklasse(A, B, C og D) betød højere forbrug, med undtagelsen af, at A-klassen 
 rangerede en anelse lavere end B-klassen. 
 

H7:  Delvis bekræftet: Der var tydelige forskelle på destinationerne i sammenligningen, hvor fx Kirkwall, som har  vundet 
 flere priser(og dermed kan formodes at være relativt mere ”højtudviklet”) havde et langt højere gnsn.  passagerforbrug 
 end Torshavn og Akureyri. Dette er dog kun indikationer. 
 

H8:  Delvist afkræftet: Manglende information og betalingskomplikationer stod i skyggen af andre og mere væsentlige 
 faktorer, så som ”Tid i land”, ”manglende behov”, ”prisniveau” – skønt de trods alt var på listen. 
 

H9:  Delvist bekræftet: Reykjavik, som den største nordatlantiske destination, havde et højere passagerforbrug end de 
 mindre destinationer – dog med undtagelse af Kirkwall. 
H10:  Bekræftet: Turn-around destinationerne havde markant højere passagerforbrug end de nordatlantiske transithavne. 
H11:  Bekræftet: Ekskursionsdeltagere havde generelt et højere forbrug end passagerer, som ikke var på ekskursion. 

1.) Kerneressourcer: De vigtigste ressourcer, der trækker turister til destinationen og udgør hovedfaktorerne i skabelsen af 
turismeproduktet. Der skelnes mellem: 
Ø Naturlige ressourcer er naturligt forekommende og ofte opsigtsvækkende naturskønheder, fx bjerge, landskaber, søer, 

strande og floder, samt flora og fauna. 
Ø Kulturarv og kulturelle ressourcer afleder kulturspecifikke oplevelser, fx madkultur, brugskunst/håndværk, generel kultur og 

historie. 
2.) Skabte ressourcer: En blanding af de aktiviteter, som er tilgængelige ved destinationen, herunder underholdning, særlige 

events eller festivaler, shopping og infrastruktur(Dwyer & Kim (2003) 
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VFI henviser til en spørgeundersøgelse i 2013 af 6.000 turisters indtryk af øerne som sammen med mediers 
synspunkt på øerne klarlagde fem centrale aspekter som VFI´s brand bygger på: 
Figur 41: Fem brandelementer hos Færøerne som turismedestination 

 
De fem elementer afspejles i VFI marketingmateriale, fx den uspolerede natur og dyreliv (søpapegøjer, får, 
fisk, fjeldlandskaber og det brusende hav), underliggende temaer som naturaktiviteter(fjeldvandring, roning), 
øernes kultur, små hyggelige landsbymiljøer og festlige sociale begivenheder sammen med ord “unstressed, 
unknown, unexplored”(VFI Brand-Bog, 2014) og sætninger som fx: ”Untouched by time, Unspoiled Beauty, 
Stories Untold, Unlike Anything, Untamed Nature”(VFI reklamefilm, visitfaroeislands.com). Tórshavn Havn 
tilslutter sig denne markedsføringsstrategi og indleder sin præsentationspjece, som bl.a. benyttes i 
markedsføringen af havnen overfor krydstogtrederier: “Torshavn is the gateway to the unique and unspoilt 
Faroe Island.” (Port of Tórshavn, 2015:4) 
De vigtigste egenskaber, som kendetegner og sælger den nordatlantiske region som helhed, tager primært 
afsæt i lignende aspekter; renhed, friskhed, vidunderlig natur, ekstraordinært dyreliv, hvor rejsende søger til 
for at opdage nye og forskellige steder og oplevelser(A. Karlsdóttir, 2004). Netop derfor pointeres vigtigheden 
af en bæredygtig turisme(interview A. Karlsdóttir, 2014). 
De naturlige ressourcer: Eftersom især naturressourcerne og dyreliv spiller en vigtig rolle på Færøerne og 
såvel i Nordatlanten er det vigtigt at medtage og vægte dens værdi i værdikæden. Men dette kan være 
vanskeligt. Healey et al(1990) opstiller dog en inddeling, som forsøger at komme spørgsmålet nærmere. Her 
inddeles naturressourcerne i fire grupper: sædvanligheder, ligheder, sjældenheder og unikheder, hvor af 
sjældne og unikke ressourcer fremhæves som turismedestinations vigtigste aktiver og tiltrækningskraft 
(Healey & Ilbery, 1990)(bilag 15). Men hvorvidt Færøernes naturressourcer er unikke kan J. K. Jensen, biolog 
og æresdoktor med indgående kendskab til den færøske natur og dets udvikling over de sidste 40 år, kaste 
nærmere lys over. Jensen mener, at øernes rige, mangfoldige og særegne fugleliv i visse tilfælde er så 
spektakulære, at det næsten ikke findes andre steder i verden - bl.a. specielle fuglearter, bl.a. bestanden af 
søpapegøjer, som kun holder til i Island, Færøerne, Shetlandsøerne, Skotland og Norge(interview J.K. Jensen, 

“Vores brand og strategi (red. VFI) baserer sig ikke kun på, hvad vi i VFI synes, men bl.a. på 6.000 turisters egne indtryk 
og udsagn. Her var det især det gennemgående præfiks “un” som blev udtrykt, fx unspoiled, unbelievable osv.” (VFI:2).  

 

1.  Naturen: ”unique scenery. A combination of hard rocks, velvety green grass and dramatic waterfalls. A stunning picture 
 painted in green and blue colours, where your eyes can stretch from the top of a mountain over the endless surrounding ocean 
 at any one time” 
2.  The island culture: Afsidesliggende og isolerede, hvor havet har fungeret som et forsvar imod en udvanding af øernes kultur. 
 Eksempler på den oprindelige kultur er bl.a. nationaldragten som bæres ved særlige lejligheder, sproget forankret i de nordiske 
 sprog, designerbutikker sælger produkter med rod i traditionel færøsk strikke, som har vundet international anerkendelse. 
3.  Autenticitet: ”a unique feeling of “real”. Nature is the only true ruler and the humbling effect of nature is evident in the island’s 
 culture. The opposite of Disney land: In the Faroe Islands nothing is set up - everything is original.. no pre-determined route, no 
 fence to stand behind and no plastic signs telling you what to see and feel.” 
4.  Afsides beliggenhed: Færøerne befinder sig langt fra stressfyldte forpligtelser, trafikpropper, dagligdagsrutiner, og der er ikke 
 mange turister: ”In fact the Faroe Islands have even fewer tourists than the Galapagos Islands, so people are likely to return 
 from the Faroe Islands with untold stories.” 
5.  Involvering: På Færøerne findes der ikke turister – kun ”gæster”: “People are welcoming and open and nature invites 
 everyone to participate. The nature is not just something you look at. It’s a place for being – for hiking, painting, angling, diving, 
 sailing and absorbing.”                      Kilde: VFI - Brand Book, 2014  
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2014). Disse fugle spiller samtidig en central rolle i turismemarketing-materialet og er særdeles populære 
blandt turisterne (VFI). 
Den internationale presse fremdrager desuden, hvilke særegne oplevelser Færøerne har at byde på. Færøerne 
blev kåret som ”det mest tiltrækkende øsamfund i verden” blandt 111 udvalgte øer i det prestigefulde 
rejsemagasin, National Geographic Traveler, af et bredt panel af 522 turismeeksperter(National Geographic 
Traveler, 2007; VFI, 2014). Kåringen uddybes med:  

Her betones ligeledes, at øernes unikhed generelt tager afsæt i, at de symboliserer en flugt fra det 
konventionelle, og det netop er deres afsondrethed, der gør Færøerne attraktive – som en mikroverden med 
egne traditioner, økosystemer, kulturer og landskaber, som turisterne finder særligt dragende(Ibid.). 
De kulturarvsrelaterede og kulturelle ressourcer: Disse ressourcer synes at vække stor opmærksomhed 
blandt turister og i den internationale presse. Bl.a. mht. madkultur blev Færøerne i den indflydelsesrige 
amerikanske avis, The New York Times, kåret som nr. 8 af verdens top-10 over de mest hypermoderne 
gourmet-destinationer at besøge i 2015 ud fra overskriften: “A remote location, which is home to the New, 
New, New Nordic cuisine.” I artiklen fremhæves Færøernes madkultur og øernes avantgardistiske spisesteder: 
“The Faroe Islands, an archipelago in the North Atlantic, has emerged in the last five years as possibly the 
most secluded destination for avant-garde food..” (New York Times, 2015). De 6.000 turisters udsagn 
omkring Færøerne viser ligeledes, at de ikke alene drages af naturens mangfoldige skønhed, men også af 
øernes særegne kultur, hvor den historiske og kulturelle arv forekommer relativt uspoleret i kraft af øernes 
afsondrede beliggenhed. Kulturelementernes synlighed i kulturen fremhæves ligeledes som en styrke – fx 
designerbutikker inkorporerer og videreudvikler traditionel færøsk strikkekunst(se VFI brand bog ovenfor).  
Som nævnt i rejseruteanalysen indgår Færøerne i forskellige ruter i Nordatlanten med forskellige temaer, der 
via en specifik branding forsøger at tiltrække turisterne til området. Ved et krydstogtssymposium blandt 
krydstogtaktører i Nordatlanten tydeliggjordes det, hvilke aspekter rederier og havne i området fremhæver som 
vigtige kulturarvsaspekter. B. McCharthy, forretningsudvikler New Foundland Havn, fremhævede at 
rejseruterne i området brandes ud fra temaerne: ”Voyage of the Vikings”, “Transatlantic”, ”Top of the World 
Explorer”, ”Arctic”, ”Iceland, Greenland and British Isles Explorer”. M. Pawlus, rejseruteplanlægger for 
SilverSea(luksuskrydstogter i Nordatlanten) fremhæver, at kvaliteter, som destinationerne i Nordatlanten 
generelt besidder, omhandler: “UNESCO World Heritage Sites, Fjords and hot springs, Viking trails and 
remote communities, Beautiful panoramas, once in a lifetime experiences.”(Cruise Symposium, Reykjavik, 
2014)8. Udtalelserne anskueliggør, at de nordatlantiske ruter fortrinsvis promoveres gennem temaelementer 
som natur, kulturarv, historie, afsondrethed, hvor verdenskulturarv og unikke særpræg ved regionen bl.a. 
fremhæves i forbindelse med vikingeruten(Viking Trail). Her bør bemærkes, at Færøerne ikke kan bryste sig 
af noget verdenskulturarvssted, som derimod gør sig gældende for næsten alle øvrige destinationer i 
                                                        
8 Cruise Symposium, Reykjavik, Maj 8-11, 2013 

”In excellent shape, relatively unspoiled, and likely to remain so at least for the immediate futur —a delight to the 
traveler… Remote and cool, and thus safe from overcrowding, the autonomous archipelago northwest of the 
Shetlands earns high marks from panelists for preservation of nature, historic architecture, and local pride.. 
spectacular waterfalls and harbours..” (National Geographic Traveler, 2007).  



 
 
 
 

48 

nærområdet i Nordatlanten; Orkney 1stk; Heart of Neolithic Orkney(1999) – 5000 år gammelt Stonehenge-
lignende gravsted, Island 2stk.: Thingvellir(2004), Historisk Parlamentsted. Surtsey(2008), 
vulkanø/naturreservat. Norge(7stk.), Grønland (1stk.) (bilag 16) 
Færøerne fik dog så sent som i 2009 associeret medlemskab i UNESCO og færøske eksperter på området har 
siden dette forsøgt at identificere og belyse steder på øerne med potentiale til at blive indstillet til 
verdensarvsområder, bl.a. 700 år gamle Skt. Magnuskatedral i Kirkebø, kendt som Kirkebømuren pga. at den 
aldrig blev færdigbygget  og Parlamentsbygningerne i Tórshavn, Tinganes, som menes trække tråde tilbage til 
vikingetiden (bilag 17) 
Optagelse på Verdensarvslisten opfattes som en særlig prestigefyldt anerkendelse og bidrager ofte til øget 
turisme(Nordisk Ministerråd 2006:30), og attraktioner med UNESCO-status har særdeles stor betydning for et 
lands turismeposition, eftersom disse fyrtårnsattraktioner vil fungere som kulturelle knudepunkter, som danner 
grundlag for klynger af andre attraktioner(Lyck 2003:108). Dette tydeliggør vigtigheden af de kulturelle 
ressourcer og udnyttelsen af disse i turismen. 
Opsummering: Det vurderes, at Færøernes natur- og dyreliv udgør en vigtig force – om end de færøske 
naturressourcer må stå en smule i skyggen af naturressourcerne på Island, Nordatlantens primære trækplaster i 
krydstogtturismen, som kan bryste sig af en række unikheder(uniquities), bl.a. geotermiske kilder, aktive 
vulkaner og indlandsgletsjere, som i store træk kun forekommer på Island(A. Karlsdóttir, interview 2014). 
Men Færøernes kerneressourcer lever op til krydstogtskundernes ønsker påpeget i passageranalysen ift. 
naturoplevelser, som får gode karakterer og kvalitative kommentarer med på vejen. Færøerne er dog også 
bagud i forhold til øvrige lande i Nordatlanten når det gælder spektakulære verdenskulturarvssteder. 
Oversigten over de nordatlantiske verdenskulturarvssteder viser dog, at flere af stederne er optaget på listen 
relativt nyligt, og fremtiden må vise, hvorvidt dette også er en mulighed for Færøerne med det nylige 
associerede medlemskab. Historiske kulturelle steder lever heller ikke op til krydstogtskundernes højeste 
forventninger, som indikerer et behov for oplevelsesmæssige turismeudviklingstiltag på området. Ligeledes 
savner krydstogtsgæsterne bl.a. lokale madoplevelser, som ellers ud fra kerneressourcerne synes være 
tilgængelige og har vakt international fokus – som igen kan påpege nødvendigheden af turismeudvikling i at 
arrangere og informere om disse ift. turisternes behov. 
Skabte ressourcer: Efter analysen af Færøernes kerneressourcerne sættes fokus på de skabte ressourcer – dvs. 
aktørerne  og deres rolle, ressourcer, interesser, indbyrdes forhold, indtægter og udnyttelsen af ressourcerne ift. 
kundebehovet påvist i passageranalysen med mulige forbedringstiltag for at øge indtægterne - jf. de nævnte 
arbejdsspørgsmål indledningsvis. Aktørgrupperne analyseres hver for sig og afslutningsvis er et sammendrag 
af, hvordan Færøerne som krydstogtsdestination lever op til rederiernes ønsker i deres rejseruteudvælgelse. 
Krydstogtdestinationen involverer fire primære aktørgrupper(London et al, 2014): 

Afhandlingen fokuserer på havnerelaterede og landbaserede aktører og den generelle turismeledelse(tourism 

Krydstogtselskaberne, som bringer passagerne til destinationen 
Gatekeeper-aktører i destinationen, dvs. de lokale myndigheder, som forvalter turismens lovmæssige rammer 
Havnerelaterede aktører i destinationen, som muliggør krydstogtsanløb 
Landbaserede aktører i destinationen, som servicerer passagererne i land – fx turoperatører og det lokale handelsliv. 
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management, da krydstogtturismen benytter de samme ressourcer samt påvirkes af/påvirker de generelle 
omstændigheder i færøsk turisme. Derfor er opdelingen i afsnittet tredelt: (1.) Bagland(turoperatør og 
handelsliv (2) Turismeadministration/visitkontorerne. (3.) Havnemyndigheder. Dvs. at først analyseres i 
forlængelse af passageranalysen, baglandet som tilfredsstiller passagererne(slutbrugerne, b2c), som er 
grundlaget for efterspørgselen for siden at fokusere på den udadvendte markedsføring og havnens relation til 
rederierne (b2b). Baseret på interview med aktørerne, som blev tematiseret og systematiseret, er aktørernes 
rolle/værdi som de bidrager med i værdikæden, indtægter, krydstogtturismens betydning, ”kunder og salg” sat 
op i skemaet nedenfor for at danne et overblik dannes over aktørgrupperne som indgår i analysen. 
Figur 42: Primære færøske aktører - rolle, indtægtsskabelse, forretningsmæssig betydning og kunder 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 Baglandet 
En krydstogtdestinations bagland består af det samlede turismeområde, som er tilgængeligt for 
krydstogtpassageren(Esteve-Perez et al 2015:2). På Færøerne er der tale om et samlet såkaldt konkurrerende 
bagland, hvor begge krydstogtdestinationer(ibid.), Tórshavn og Klaksvík, har adgang til nøjagtigt samme 
bagland via gode trafikale forbindelser og korte kørselsdistancer. Der er god infrastruktur pga. at størstedelen 
af øernes samlede areal er forbundet(Landsverk, 2010, MBT, GG). Alle attraktioner i det landfaste 
hovedbagland ligger indenfor relativ kort kørselsrækkevidde(ca. ½ til 1½ time) som indebærer, at 
turoperatørerne har mulighed for at foretage ekskursioner til selvsamme attraktioner, uanset om skibet anløber 

Rolle og service (kundeværdi) Indtægtsskabelse Betydning for aktør Kunder og salg 

Officiel  
turoperatør 

MB-Tours &  
GreenGate 

�  Udbyder ekskursioner til rederiet, som igen 
afsætter disse til skibets egne passagerer via 
salgskontor om bord eller online inden 
krydstogtets påbegyndelse.  

Via salg af ekskursioner til 
rederiet. Turoperatørens andel 
udgør typisk blot 50% af 
passagerens købspris(MBT). 

For MBT er krydstogt 
primæraktiviteten (>90%). 
For GG er det en lille 
sekundær aktivitet (4-6%) 

B2B - per definition  
 

MBT ejer 80-85% markedsandel, 
mens GG ejer det resterende  

Uofficiel  
turoperatør 

62Nord(rejsearrangør)  
Auto og BIL(taxa-selsk.) 

�  Udbyder ekskursioner direkte til 
krydstogtgæsten via forudbestillinger online 
eller ved spontan henvendelse i land. 

Via salg af ekskursioner direkte 
til slutbrugeren(passageren) - 
online og offline. 

Sekundært, dog fint 
supplement i 
sommerhalvåret. 

B2C - per definition  
 

62Nord modtager primært 
forudbestillinger online, mens Auto 
og BIL primært lever af salg i land. 

Handelslivet 
Handelsaktører 

�  Udbyder shopping og bespisningsmuligheder 
ved destinationen. Se passagerundersøgelse Se passagerundersøgelse B2C 

Visitkontor 
Visit Tórshavn 

�  Oplyser om turismeudbud/aktiviteter 
�  Skiltning, bykort og brochurer 
�  Info til handelsliv mht. anløb, ankomst/afgang, 

nationaliteter om bord, fremmedvaluta etc. 

N/A N/A B2C 
Servicerer primært passageren. 

Havnemyndighed 
Torshavn Havn 

�  Sikrer de operationelle forhold ved skibsanløb 
og som opfylder rederiets basale behov, fx 
vand-forsyning, affaldsbortskaffelse etc.                                                               

�  Primus motor mht. at tiltrække nye rederier og 
fastholde rederier med tidligere anløb. 

Primært via havne-, kaj og 
passagerafgift. Hernæst 
servicetjenester, fx lods, vand 
og affaldsbortskaffelse. 

Sekundær aktivitet(5%). 
Primært en containerhavn. 

B2B - Primært via rederiernes 
rejseruteplanlæggere via:  
•  Skriftlig og telefonisk kontakt 
•  2 store årlige krydstogtmesser 
•  Virksomhedsbesøg hos rederier 

Egen tilvirkning ud fra interviews med respektive aktører  
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Tórshavn eller  Klaksvík(Figur 43). Dette er fx ikke tilfældet i 
Island, hvor kørselsdistancen mellem de to primærdestinationer, 
Reykjavik og Akureyri, er på 4½ time(380 km) og at der derfor 
er tale om to isolerede baglande(Esteve-Perez et al 2015:2f).  
Skønt den basale trafikale infrastruktur synes at være 
tilstrækkelig, forekommer mangler mht. økonomisk udbytte af 
turismen især i handelslivet og ved attraktionsområder(VFI i 
Tjóðveldi, 2014). Desuden rejses bl.a. skarp kritik af 
markedsføringen af historiske attraktioner, manglende 
turismerelaterede infrastruktur fx gangstier, p-pladser, 
toiletforhold etc., således at fortidsminder og 
kulturarvsseværdigheder ikke lider overlast. Der er et behov for 
at skabe gode rammer for at øge det økonomiske gavn af den 
voksende turismetilstrømning(VFI i Sosialurin, 2014a; B. 
Samuelsen, J. Dahl9 i Tjóðveldi, 2014). Disse forhold i den 
generelle turisme bør haves for øje, eftersom de kan præge 
krydstogtturismen og dens økonomiske virkninger på Færøerne. 
 

5.3.1.1 Handelslivet 
Passagerundersøgelsen påviste et lavt forbrug på Færøerne ift. de andre destinationer og meget lave andel 
spenders(40%), som indikerer, at forbruget i handelslivet på Færøerne generelt er på et lavt niveau. Dette 
underbygger Visit Tórshavn og Tórshavn Havns udtalelser om at, repræsentanter for handelslivet ved årlige 
evalueringsmøder ofte klager over, at de nyder ubetydelig gavn af krydstogtturismen, og det kan synes som 
spild af penge og ressourcer at holde åbent udenfor almindelige åbningstider - selv om der er en stor gruppe af 
krydstogtgæster i byen(VT:3). Derfor er et behov for større viden om kunderne og strategiske 
implementeringstiltag der kan fremme forbruget og øge kundetilfredsheden. For at undersøge problematikken 
angående det lave forbrug i handelslivet nærmere, har vi interviewet en stor del af handelsaktørerne i Torshavn 
og i Klaksvik (elektronisk bilag, handelsliv). Interviewene kan via triangulering med anden empiri og 
passagerundersøgelsen identificere problematikker ved nuværende situation og påvise forbedringstiltag. 
Oversigten nedenfor viser bespisningsstederne og butikkerne, som indgår i analysen sammen med deres 
respektive svar på spørgsmål vedr. meromsætningens størrelsesorden på krydstogtsdage, produktudbud, 
prisleje og hovedudfordringer. Handelslivet opdeles i to, hhv. bespisning og shopping(se litteraturafsnit). Ift. 
shopping opdeles butikkerne i beklædning, souvenirs og brugskunst pga. disse butikkers forskelligartethed.  

                                                        
9Johan Dahl(Turismeansvarlig minister i 2014) 

Kørselsrækkevidde fra Tórshavn 
 

Kirkjubøur  10 km (11 min.) 
Vestmanna  39 km (39 min.) 
Bøur  51 km (50 min.)  
Saksun  51 km (50 min.) 
Tjørnuvík  57 km (53 min.) 
Gásadalur  57 km (57 min.) 
Gjógv  65 km (62 min.) 
Klaksvík  76 km (70 min.) 
Viðareiði  95 km (96 min.) 
Mykines    ca. (100 min.) 
Kilde: Google.maps.com 

!Tórshavn!

!!Klaksvík!

!!!Sandoy!

!!Suðuroy!

Figur 43: Det konkurrerende bagland 
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Figur 44: Handelsaktørernes meromsætning, produktudbud, prisleje og udfordringer. 

 
Oversigten viser, at meromsætningen ved krydstogtdage varierer meget. Mht. bespisning synes placering og 
gratis internetadgang at være vigtig for tiltrækning af kunder, omend købene oftest begrænser sig til de mest 
prisbillige produkter og sjældent måltider. 
Mht. shopping er billige souvenirgenstande mest eftertragtede. Dog er meromsætningen betragtelig(80-
100%)hos en boghandel og en souvenirbutik i Torshavn og en souvenir-/uldvarebutik i Klaksvík - begge 
placeret ved siden af de respektive visitkontorer i byerne(Figur 44). Beklædningsbutikkerne kendetegnes ved 
lavere meromsætning, om end der nogle dage forekommer enkelte storkøb. Enkelte uldvareforretninger, bl.a. 
den førnævnte i Klaksvik, Sirri, placeret i gågaden i Torshavn og oplever en meromsætning på 25-50%. 
Krydstogtsgæsternes forbrug er også en vigtigt del af indtjeningen hos Navia, som er inkluderet på en af 
turoperatørernes ekskursioner(Figur 44). Mht. brugskunstbutikker er meromsætningen ubetydelig om end der 
findes et par enkeltstående tilfælde af store køb(op til 10.000 kr, Mikalina Glas). Dette underbygger 
passagerundersøgelsens resultater, at det især er billige produkter, souvenirs og bespisning og i mindre grad 
dyrere produkter og beklædning, som udgør forbruget på Færøerne. 
Handelslivets primære udfordring ligger i, at krydstogtsgæsterne generelt optager megen plads og binder 
personalets ressourcer – ofte uden at opveje dette med tilstrækkeligt økonomisk udbytte. Optagelsen af plads 
og personale begrænser betjeningen af mere lukrative kunder, bl.a. den øgede trafik af konventionelle turister 
som mærkes pga. vækst i turismen, som køber mere og foretager  dyrere køb end krydstogtsgæsterne. 
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- ”Når forretningen er fuld af krydstogtturister, mærker vi tydeligt, at de andre kunder har en tendens til at holde sig 
borte.. ofte kommer der jo en hel hær af krydstogtturister ind på én gang, og så kan det blive for meget, også eftersom 
rigtig mange af dem kun er, hvad vi kalder "postkort-kunder"(Sirri – færøske uldvarer og souvenirs). 

 

- ”Jeg vil sige det sådan, at de turister, som har valgt Færøerne, er de gode kunder(red. konventionelle). 
Krydstogtkunderne er ikke gode kunder, overhoved - de koster os faktisk penge, fordi der kommer måske 500 ind her 
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Nogle bespisningssteder(Kafé Kaspar) påpeger dog, at krydstogtgæsterne trods alt er med til at skabe liv og 
leben, som kan trække andre kunders interesse. 
Handelslivets udtalelser underbygger passagerundersøgelsen og viser et tydeligt behov for at analysere 
nærmere forbedringstiltag ift. passagerforbruget. VT mener, at handelslivet bør påtage sig en mere aktiv rolle 
for at imødekomme og forstå krydstogtgæsternes behov så kommer forbruget af sig selv. Handelslivet bør gå 
væk fra kun at betragte krydstogtsgæster som ”omvandrende tegnebøger”(VT:3). Passagerundersøgelsens 
viden vedr. hæmmende og fremmende forbrugsfaktorer kan inddrages i denne forbindelse. Hæmmende 
faktorer omhandlede især følelsen af tidsknaphed, manglende behov, info(promotion) og faktorer vedr. de fire 
p-er (produkt, pris, promotion/info, placering). Her undersøges disse forhold især ud fra handelslivets 
marketingparameter og senere, under afsnit ”6 Diskussion og implementering - med et holistisk fokus”, 
inddrages et holistisk synspunkt med inddragelse af flere aktørgrupper og fokus på koordinerede tiltag. 
 

5.3.1.1.1 Marketingparametre 

Efter tidsknaphed udgjorde manglende behov den mest fremtrædende forbrugshæmmende faktor, som 
indikerer, at behovet for shopping/bespisning i store træk dækkes om bord på skibet eller ved andre 
destinationer på rejseruten. Dette understøtter anden litteraturs anvisninger om, at krydstogtgæsternes typiske 
årsagsforklaring til det lave forbrug er: ”we have everything what we need on board the ship”(NHD, 2010; 
Larsen et al. 2013). Dette understøtter litteraturstudiets anvisninger vedr. enklaveturismeproblematikken og 
konkurrencen om passagerernes pengepung mellem byens aktører og krydstogtsskibene, som, til forskel fra 
konventionel turisme, er med til at lægge en dæmper på forbruget i land(se litteraturafsnittet). 
Benchmarkinganalysen viste også, at forbruget på ekskursioner udgør en langt større del af det samlede 
passagerforbrug end forbruget i handelslivet, fx hele 75% i Akureyri, 65% på Færøerne, 55% i 
Orkney(passagerundersøgelsen). Dog valgte 20% at shoppe, 16% at besøge restaurant/café. Figur 44 ovenfor 
påviser også, at enkelte aktører i handelslivet har en høj meromsætning på krydstogtsdage, som rejser 
spørgsmålet, om det egentlig kun er tale om et manglende behov eller brug for justering i udbuddet. 
Benchmarking i passagerundersøgelsen indikerer, hvilke produkter krydstogtsgæster typisk bruger penge på; 
især souvenirs og hernæst bespisning – og at forbruget ved benchmarking-destinationerne fordeler sig mere 
jævnt på flere kategorier sammenlignet med Færøerne. Især beklædning og ”andre varer” underperformer på 
Færøerne ift. de andre destinationer. Derfor bør marketingparametrene undersøges nærmere. 
Først inddrages tre bedst-praksis eksempler, som nyder stor gavn af krydstogtsegmentet. Disse forretninger 
indikerer brede, generelle forbrugertrends mht. oplevelsesøkonomiske aspekter, marketingparametrene; 
varesortiment/priser og placering. Disse eksempler bliver anvendt i den videre analyse hhv. i ”handelslivet” 
og under afsnittet ”5.3.2 oplevelsesøkonomiske aspekter anvendt i baglandet”. 
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Figur 45: Best practice eksempel – en beklædningsbutiks anvendelse af oplevelsesøkonomi og kundekendskab 

 
Figur 46: Best practice eksempel – souvenirbutikkers anvendelse af marketingparametrene og oplevelsesøkonomi 

 
Ift. Navia, tydeliggør eksemplet hvordan salg, turismeoplevelse og oplevelsesøkonomiske aspekter integreres, 
der tilfører merværdi til kunden og mersalg. Souvenirbutikkerne viser vigtigheden af kundeviden og 
marketingparametre justeret efter dette – samt placeringens vigtighed. Marketingparametrene analyseres 
nærmere nedenfor. 
 
Pris og produkter: Flere indikationer tyder på, at krydstogtsgæsterne er generelt prisbevidste. Som påvist, 
mener handelslivet, at krydstogtgæsterne er prisbevidste, foretager køb indenfor prisbillige varer ift. 

konventionelle turister, og ved spisestederne udgør fx gratis internetadgang(WIFI) en stor tiltrækningskraft, da 

Navia(uldvareproducent). Fungerer som et såkaldt ”salgsstop” i en af tur operatørernes ekskursioner, hvor entré ikke 
opkræves pr. person, men forhåbning er, at turisterne køber under deres besøg. Tur operatørens udbytte er at kunne 
levere en turismeoplevelse gratis (mere under afsnit 5.3.1.2.3, attraktioner). Navia udbyder salg af uldvarer, hvor en 
iscenesættelse af produkterne anvendes i skønne, tilrettelagde lokaler placeret i naturskønne omgivelser ud til en 
lystbådehavn med traditionelle færøske både, hvor gæsterne kan nyde en kop kaffe og mærke stemningen i 
produktionsbutikken i en mellemstor færøsk bygd (æstetik). Dette kombineres med et oplysende foredrag om 
uldvarer; historie, kultur etc. med mulighed for at købe uldvarer(story telling/læring). Ifølge Navia er oplevelsen i 
centrum og salgsfremstødet forsøges ikke fremstå anmassende. Ift. kundesegmenter påpeges stor forskel på gæsternes 
præferencer; nogle dage kan 30-40pers. fra én bus købe 20 trøjer til 1000kr. stk. Andre dage afsætter de kun for 2 par 
vanter. Uldvareprodukterne forudsætter, at gæsterne kommer fra koldere klimatiske forhold, som fornemmes i salget - 
jo længere sydpå krydstogtsgæsterne kommer fra, desto mindre køber de, pga. mindre behov for varme uldklæder. 
Tyskere er generelt mindst købevillige og opfatter ofte salget som anmassende. Derfor er vigtigt, at tilpasse 
varesortiment, salg og oplevelse til kundernes forskellige behov.  

Kilde: udtalelser fra Navia og analyse af disse sat ift. oplevelsesøkonomi, litteraturstudie 
 

Boghandelen i Tórshavn, er placeret i idylliske omgivelser i en gammel græstags-bygning, som også huser Visit 
Tórshavn’s hovedkontor i hjertet af Tórshavn. Souvenir- og uldvarebutikken ”Norðoya Heimavirki” i Klaksvík, 
ligger ligeledes i forlængelse af visitkontoret i smukke omgivelser i byens centrum med udsigt over fjorden. Fælles 
for disse forretninger er: 
1. Placeringen; i skønne omgivelser i centrum af byerne ved siden af visitkontorerne (jf. æstetik, oplevelsesøkonomi) 

tæt på turisternes naturlige færden i byen ind/ud af visitkontorerne 
2. Produkter og priserne; sælger souvenirs, traditionelle håndsværksprodukter og lokale varer i prisklasser, som 

tiltaler krydstogtsgæsterne 
3. Kundeviden. De gør en aktiv indsats for at forstå krydstogtsgæsternes efterspørgsel for derefter bl.a. at 

implementere salgspodier med varesortiment direkte målrettet krydstogtturister. Krydstogtgæsterne køber de langt 
billigere varer end andre turister, men pga. at krydstogtgæsterne er så talrige løber det hurtigt op. En stigende del 
gæster efterspørger også lidt dyrere varer, fx ”lokal ægte” færøsk souvenirs, ”lokalt produceret”. Udfordringen er 
dog, at en manglende produktion af lokalt, producerede souviniers/varer eller at de som produceres lokalt er for 
dyre. Men hvis historien (story-telling) omkring produktet formidles på den rigtige måde og fremstilles i ordentlig 
kvalitet, er visse krydstogtgæster (kundesegmenter) også villige til at betale en højere pris(Gamli Bókhandil).”For 
nogle år siden gjorde vi ingenting ud af det, og omsætningen fra dette turistsegment var også herefter. Nu hvor vi 
decideret har lagt os efter at lytte til, hvad de efterspørger, og så udbyde de produkter, som matcher dét, de oftest 
efterspørger, har vi oplevet en markant vækst i omsætningen fra dette segment. Vi forstår slet ikke dem, der siger, 
at de ikke får noget ud af krydstogtgæsterne, og at de kun fylder op i forretningen” (Gamli Bókhandil) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på litteraturafsnit, interview med Gamli Bókhandil, Norðoya Heimavirki 



 
 
 
 

54 

internet om bord oftest er dyrt. Undtagelsesvis er der dog et smalt udsnit kunder, særligt fra de små 
luksusskibe, som foretager store køb, fx brugskunst, beklædning eller måltider. Islandsk handelsliv, dvs. 

caféer, spisesteder og forretninger i gågaderne, deler i store træk disse synspunkter (se elektronisk bilag, 

Islandske handelsliv). 
Passagerundersøgelsens kvalitative kommentarer påpeger ønskede forbedringer af produkter/service på 
Færøerne, bl.a. at der savnes lokale, originale færøsk produkter og mad, mere kvalitetstøj, basis 
fornødenheder(spise/drikke, toiletfaciliteter og info om disse), bedre info om produkterne/service og hvor man 
kan spise, shoppe etc. Desuden savnedes flere at der var mere varierede turismeoplevelser og koordinerede 
oplysninger om, hvor de findes. Erfaringerne fra andre lande, sammen med udtalelser fra Visit Torshavn, 
underbygger delvis udtalelserne fra handelslivet og påviser mulige forbedringer ift. produkt/service og 
pris/indtægterne (Figur 47). 
Figur 47: Læringseksempler og erfaringer ift. produkter og pris/indtægter 

 
En forklaring på, at krydstogtspassagererne foretager prisbillige køb kan være, som pointeret i 
passagerundersøgelsen, nemlig, at tidsknaphed er en af de vigtigste forbrugshæmmende faktorer. Her pointerer 
handelslivet, at krydstogtgæsterne typisk kun overfladisk og forhastet kigger sig omkring og sjældent giver sig 
tid til at studere forretningernes fulde udbud af varer, som underbygger andre studier, der påviser, at jo 
længere tid krydstogtgæster er i land desto højere er forbruget pr. dag. Desuden oplever gæsterne tit følelsen af 
at grue sig over at komme for sent til skibets afgang, som er en tyngende følelse for krydstogtgæsten og 
problematisk for handelslivet, da krydstogtgæsten ikke giver sig mulighed for at dvæle længe nok til at fristes 
til at foretage dyrere køb(Nærings- og Handelsdepartementet, 2010, Henthorne, 2000:247).  I stedet for 
foretages køb af småting, fx postkort og små souvenirs, hvor købeprocessen er hurtig(Ibid.). 
Dette kan knyttes til marketinglitteraturen og adfærdspsykologien, som fremfører, at mere komplekse og 
dyrere produktkategorier forbindes med en højere involveringsgrad og en mere ressourcekrævende kognitiv 
bearbejdningsproces, som forudsætter tid og rolig sindstilstand, mens billige og mere overskuelige 
rutinekøb(fx dagligvarer) forbindes med lavere involvering og hurtigere bearbejdningsproces(Pelsmacker et al, 

Billige varer sælger godt:  
- Havnen i Orkney: Lavpris-varer er essentielle mht. at fremme forbruget. Nogle handelsaktører er ”simply the wrong kind of shop 

for cruise tourists”, mens andre kan øge indtægterne mærkbart ved at forstå at servicere denne type kunder(Kirkwall:3): ”not all 
cruise passengers have big money to spend, e.g. germans - they will even take a photograph of a post-card and mail it to 
Germany”(Kirkwall:5). 

- Visit Torshavns erfaring: Dyre varer efterspørges sjældent (fx designer uldtrøjer). Hvis de køber dyrere varer, er det ofte fordi, de 
har lært produktet/brandet og dets historie at kende - forretninger må derfor tilbyde særskilte varekategorier, som prismæssigt er 
tiltalende for krydstogtgæsterne(VT, 2014). 

 

Beklædning sælger godt på Island: Erfaringen hos islandske forretninger med moderne islandsk friluftstøj i Akureyri er, at de 
sælger hhv. 50-100% og 300% mere på krydstogtdage kontra ikke-krydstogtsdage (66 North; stort Islandsk tøjbrand, som 
specialiserer sig i høj kvalitets udendørs tøj og IceWear; hovedsagligt uld udendørs tøj). 
 

Lokalt producerede varer og story telling efterspørges: Ægte, lokalproducerede varer knyttet til en historie er vigtige - storytelling er 
halvdelen af produktet, og derfor nytter det ikke noget at sælge ”made in China-varer” og ift. destinationsspecifikke ikoner/temaer 
sælger lundefuglen meget godt, men den findes også på Island, Orkney osv. Derfor er udfordringen, at tilføre lunden og andre 
ikoniske temaer et færøsk særpræg”(VT, 2014). Navia eksemplet påviser oplevelsesøkonomiske aspekter, æstetik, story-telling, 
iscenesættelse af produkterne mm. 
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2010). Dette kan forklare, hvorfor krydstogtgæsterne fortrinsvis køber de billigere produkter i stedet for dyrere 
varer og indikere, at der er et potentiale for at øge forbruget af billigere, basisnødvendigheder, som er på et 
lavere niveau på Færøerne ift. benchmarkingdestinationerne (passagerundersøgelsen). 
Læringseksemplerne (Figur 47) og passagerundersøgelsens kvalitative svar viser, at prisen er vigtig, men der 
er et behov for lokale produkter - enten billige souvenirs og basisnødvendigheder - eller dyrere produkter af 
høj kvalitet, hvis disse knyttes til det lokale og story-telling/ iscenesættelse (jf. oplevelsesøkonomi). Dermed 
kan produkter ikke alene bestå af importerede lavkvalitetsvarer. Passagerernes udtalelser og erfaringer fra 
Island og Navia viser, at det lave forbrug på beklædningsvarer kan skyldes lavt opfattet kvalitet og manglende 
iscenesættelse/storytelling. Ift. ”andre varer” (bl.a. basis nødvendigheder) savnes info og muligheder for at 
købe disse. Nedenfor opsummeres de forskellige produktkategorier/servicer med indikationer for forbedringer, 
som vi er stødt på i analysen, passagerundersøgelsen og  læringseksempler. 
Figur 48: Opsummering ift. forbedringstiltag mht. produkter og pris 

 
Promotion/info og placering: Samtlige bespisningssteder og forretninger påviser, at de ikke yder en aktiv 
indsats på promotion overfor krydstogtsegmentet, fordi det ikke kan forsvare sig. Placering ift. 
krydstogtgæsternes naturlige færdselsstrømme gennem destinationens indre by (Tórshavn og Klaksvik) 
vurderes som det primære ankerpunkt for at nå krydstogtsegmentet blandt forretninger/bespisningsstederne. 
Dette er bl.a. påvist af handelslivet og caféerne i gågaden, hvor det æstetiske aspekt, naturudsigt synes at veje 
tungt (se Figur 46 som eksempelvis påpeger placeringens betydning). Mht. promotion sætter dog erfaringer fra 
Orkney Havn (Business Developer) og Visit Torshavn handelslivets udtalelser ift. den manglende 
promotion/info i et kritisk lys (se nedenfor) 

Beklædning og uldvarer: Udbuddet er for lidt varieret, der savnes mere kvalitetstøj, for meget er dyre traditionelle uldvarer. 
Der er for lidt info om udbuddet og hvor produkterne findes. Dog påpeger disse eksempler muligheder for forbedringer: 
- Navia eksemplet viser, at kort foredrag, story-telling om autenticiteten i uldvarerne mm., kulturel tilknytning mm. kombineret med 
en turismeoplevelse i naturskønne, afslappet omgivelser, kan medføre et øget forbrug. 
- Læringseksemplerne fra Island, sammen med de enkelte uldvarebutikker på Færøerne, som har en god omsætning, tyder på, at 
det ikke kun drejer sig om, at forkaste uldvareprodukter og indføre nye vare, men et potentiale for øget forbrug ift. beklædning, i 
hvert fald blandt visse kundesegmenter ved visse butikker. Det høje salg ved butikkerne på Island og salg af andre 
beklædningsvarer end kun uld ved Navia, fx Helly Hansen, indikerer, at krydstogtsegmentet køber mere kendte brand tøj. 
Brugskunst: forretningernes udtalelser ift. kundesegmenter viser, at der er visse segmenter blandt krydstogtgæsterne som til tider 
køber meget på kort tid og er ikke prisfølsomme – især de fra luksussegmentet(Mikalina Glaskunst). Dette underbygger 
passagerundersøgelsen som påviste at jo højere klasse (m. undtagelsen af luksus), jo flere spenders og højere forbrug. Dog er en 
problematik for kunsthåndværksforretningerne typisk - hvis salg er stærk afhængigt af turister – at de oplever, at krydstogtsgæster 
typisk bruger forretningerne mere som museer, hvor de optager plads og binder personalets ressourcer. 
Beskaffenhed: Passagerundersøgelsen pointerer, at varernes udformning og vægt er en hæmmende faktor for forbruget og VT 
underbygger, at noget så banalt som varernes beskaffenhed har meget at sige: ”Varerne skal kunne være i deres bagage og 
derfor ikke veje og fylde for meget eller være for skrøbelige.”(VT, 2014) 
Bespisning: Kunderne køber især de prisbillige varer, til trods for at passagerundersøgelsen indikerer, at en stor del briter og 
amerikanere - som også er et højt forbrugende segment – spiser. Dog savnes lokal mad, madstop, og info om 
basisnødvendigheder. Hvis disse faktorer forbedres kan det øge bespisningsforbruget. 
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Info får en middel god karakter i passagerundersøgelsen tilfredshed. Men dog påpeger de relativt mange 
kvalitative negative kommentarer manglende info om, hvor de ønskede produkter/service findes, ligesom 
manglende info nævnes også som en forbrugshæmmende faktor. Dette viser et behov for at undersøge, 
hvorledes passagererne informeres omkring udbuddet (mere afsnit 6 – implementeringer med et holistisk 
fokus). 
 
Kundesegmenter: Som påvist påpeger handelslivets forretninger og spisesteder tydelige forskelle blandt 
kundesegmenterne og mener ikke krydstogtgæsterne skal betragtes som én homogen gruppe. Fx ift. 
nationalitet, hvor tyskerne generelt er mere nøjeregnende og sparsomme ift. briterne og amerikanerne - hvoraf 
sidstnævnte er klart de mest lukrative kunder. Desuden synes gæsternes købekraft- og villighed at variere 
meget efter, hvilke type skib er inde i havnen pågældende dag; til tider synes gæsterne at have et større 
rådighedsbeløb at gøre godt med(mindre prisfølsomme), imens de andre dage synes at repræsentere den 
almindelige brede middelklasse(prisfølsomme). Forretningsindehaver af brugskunstforretning uddyber: 

 
Den brede skare af krydstogtgæster synes dog oftest at købe billigere varer/service. Disse betragtninger er i 
tråd med og underbygger passagerundersøgelsens resultater ift. forbrugeradfærdsforskelle, ift. nationalitet, 
skibsklasse mm. Analysen har påpeget, at viden om kunderne og de forskellige segmenter kan være vigtig for 
handelslivet og andre aktører at bemærke ift. en målrettet og strategisk markedsføring, varieret varesortiment 
til forskellige kundesegmenter, planlægning og samarbejde. Her kan delingsviden mellem aktørerne - fx at 
havnen viderebringer viden til handelslivet om skibssegmenter etc. som anløber havnen, være en måde at lave 
strategisk markedsføring på (mere under afsnit 6 - implementeringer med et holistisk fokus, strategisk 
markedsføring). Foruden et skærpet fokus på marketingparametrene og kundeviden/segmenterne bør butikker 
også, ifølge passagerundersøgelsen, have basis nødvendigheder som betalingsmuligheder, valutaveksling etc. 
i orden. 
 

5.3.1.1.2 Delkonklusion 

Handelslivets udsagn underbygger i store træk passagerundersøgelsens resultater om, at krydstogtsgæsternes 
forbrug er særdeles beskedent. Undtagelsen er dog enkelte forretninger og bespisningssteder, hvor gæsterne 

Læringseksempler: promotion/placering 
Orkney Havn: en nøgle til at øge passagerforbruget, er at forretninger synliggøre prisbillige og helst lokalt producerede varer ved 
fx at stille dem ud på gaden, forrest i butiksvinduet og sætte de dyrere produkter lidt længere tilbage i butikken, så de ikke 
skræmmer turisterne væk. Det vigtigste er, at servere og informere turisterne således at de præcist ved, hvor de skal gå for at få 
det de ønsker”(Kirkwall, Morrison) 
Visit Tórshavn: Mht. promotion fremhæver VT udvikling af destinationsspecifikke ikoner/temaer, hvor ”Lundefuglen sælger meget 
godt, men dette ikon findes også i fx Island og Orkney. Udfordringen er at tilføre ikoner/temaer et færøsk særpræg” (VT, 2014). 

”Det kommer an på hvilke skibe, der er tale om… nogle krydstogtturister synes meget prisfølsomme og ikke at have den høje 
indkomst, hvorimod de om bord på luksusskibene synes generelt at have mange flere penge om hænde og lægger langt flere 
penge efter sig hos os. Fx kan der på visse dage godt komme en eller to krydstogtsgæster, som slet ikke kigger på prisskiltene og 
køber for 10.000 kr. hver” (Mikalina Glas – glaskunst). 
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udgør et væsentligt omsætningsmæssigt supplement, som synes størst hos dem med en gunstig placering ift. 
krydstogtgæsternes gåtur gennem byen, samt de aktører, som yder en aktiv indsats for at udbyde varer/service, 
som gæsterne efterspørger – oftest de prisbillige souvenir og drikkevarer. Dog påpeger flere forretninger, at 
den anvendte kapacitet(personale, plads etc.) på krydstogtsgæsterne sjældent opvejes af reel merindtjening – 
hellere tværtimod ved visse steder, hvor de er uønskede pga. deres minimale køb. 
Baseret på passagerundersøgelsen er tilfredsheden heller ikke høj ift. shopping. Derfor er forbedringstiltag 
påpeget ift. pris, produkt promotion/info samt visse årsagsforklaringer for kundernes købeadfærd. Justeringer i 
marketingparametrene er nødvendige. Desuden synes anvendelse af oplevelsesøkonomi, der skaber merværdi 
for kunderne, at fremme mersalg og højere indtægter. Her kan de tre bedst praksis eksempler med en høj 
merindkomst tjene som eksempel. Marketinglitteraturen kan forklare en del om, hvorfor de prisbillige 
produkter søges, da dyrere produkter kræver en højere involveringsgrad, som forudsætter tid og en rolig 
sindstilstand (Pelsmacker et al, 2010). I afsnit ”6 - implementeringer med et holistisk fokus”, undersøges 
derfor nærmere, hvorledes denne faktor kan afhjælpes til at fremme kundetilfredsheden og skabe muligheder 
for øgede indtægter for aktørerne. 
 

5.3.1.2 Turoperatørerne 
MB-Tours(herefter MBT) og GreenGate(herefter GG), som udgør Færøernes eneste officielle 
turoperatører(duopol), vurderer, at omkring 50% af samtlige færøske krydstogtgæster deltager på officielle 
ekskursioner(MBT & GG), svarende til knap 25.000 i 2014. MBT er klart dominerende med ca. 80-85% af 
passagermarkedet, hvor krydstogtekskursioner desuden udgør MBT’s primære forretningsområde(95%), mens 
anden turisme udgør 95% af GG’s forretning og krydstogt kun 5%(Ibid.). Tilrettelæggelse af 
ekskursionsproduktet omtales som en flere måneder lang planlægningsproces via tætte samarbejdsrelationer til 
krydstogtrederiet og andre underleverandører i destinationen bl.a. transportudbydere, freelance turistguides, 
attraktioner(Ibid.). Turoperatørernes primære udfordringer, påpeget i interview, er især ift. kapaciteten 
(relateret kapacitet – se litteratur) og indtægtsskabelse oplistet nedenfor i Figur 49, som bliver behandlet 
nærmere under ”5.5.2Kapaciteten og følgerne af nuværende volumenstrategi” og ”5.3.1.2.1 Tur operatør 
indtægter”. 
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Figur 49: Turoperatørens hovedudfordringer 

 
 
 
 

Uofficielle turoperatører: De uofficielle turoperatører på Færøerne består primært af to taxaselskaber(Auto og 
BIL) og et uafhængigt rejsebureau(62Norð), som via direkte salg til krydstogtgæsten(uden om rederiet) udgør 
en direkte konkurrent til rederiets salg af officielle ekskursioner(London, 2012:188ff). Øvrige uofficielle 
operatører er negligerbart små(62Norð). Ca. 1.900 passagerer vurderes i 2014 at have deltaget på en uofficiel 
ekskursion(ca. 400 med 62Norð og 1.500 med Auto og BIL), hvilket i alt svarer til ca. 4% af samtlige 
passagerer i 2014. Derfor er tale om en lille del af markedet, som samtidig udelukkende udgør en relativt lille 
sideaktivitet hos respektive operatører(Auto; BIL & 62Norð). 
Jf. litteraturafsnittet har internettets frembrud affødt øget prisgennemsigtighed/prisbevidsthed samt mulighed 
for at skræddersy oplevelsen til eget behov, hvilket tit synes mangle ved de standardiserede, officielle 
masseture(London, 2012:188ff). De uofficielle operatører drager således gavn af selvstændige 
krydstogtgæster, som fravælger de officielle ekskursioner til fordel for uofficielle ekskursioner(Ibid.). Ud over 
den øgede valgfrihed og kontrol over, hvad man vil opleve, kan krydstogtgæsten opnå store besparelser ved at 
vælge de uofficielle ture i stedet for de officielle: 

Hovedudfordringen for de uofficielle turoperatører ligger i manglende synlighed og utilstrækkelige 

Indtægter per turist og forhandling med rederiet 
 

1. Magt: Rederierne lægger stort pres på operatøren i 
prisforhandlingerne og truer tit med at aflyse fremtidige anløb, 
når det spidser til. Magtbalancen er klart i rederiernes favør, 
eftersom turoperatøren pga. den lave avance/turist er meget 
volumenafhængig(MBT:3) 
 

2. Rederiernes prisfølsomhed og mark-up: Officielle 
ekskursioner udgør en meget vigtig indtægtskilde for 
rederierne, som derfor udviser stor prisfølsomhed og reagerer 
prompte på selv minimale prisreguleringer(MBT:4). 
Rederiernes høje mark-up skaber desuden ofte et åbenlyst 
misforhold mellem ekskursionsproduktets reelle værdi og 
slutbrugerens købspris – hvilket uundgåeligt skaber 
utilfredshed hos en del af kunderne(MBT:2 & GG:2). 
 

3. Begrænsning i udvikling af ekskursioner, fx salgsstop: 
Rederierne tillader fx sjældent, at turoperatøren anlægger 
salgsstop(virksomheds- eller butiksbesøg) som en del af 
ekskursionen, som skyldes, at rederierne helst ser, at 
passagererne shopper mindst muligt i land – eftersom dette 
hæmmer forbruget om bord. 
MBT foretager ét salgstop(Navia) og pointerer, at dette er med 
til opveje den manglende ”tid til shopping” ved 
anløbsdestinationens handelsliv, som ekskursions-deltageren 
mister ved de ofte langvarige ekskursioner. 

Forsyningskæden (related capacity) 
 

1. Begrænset forsyning af busser og guider: I skoleferien 
er der overkapacitet af busser(offentlige skole- og regionale), 
samt relativt mange guider, som typisk arbejder freelance og 
har 9 til 16-arbejde inden/efter sommerferien. I takt med at 
krydstogtsæsonen(maj/sept.) gradvist forlænges ud over 
sommerferieperioden bliver situationen mht. at skaffe busser 
og guider mere og mere uholdbar: ”..det kan det være et sandt 
mareridt”(MBT:3). 
 

2. Spidsbelastning ved simultane anløb: Havnen må 
undgå, at der ”anløber 2-3 skibe samme dag, fordi vi og MB-
Tours bruger jo de samme guider og busser til alle skibene, så 
det kan være et værre puslespil, hvis jeg skal bruge 20 
busser, og MB-tours skal bruge 20 busser i nøjagtig samme 
tidsrum” (GG:4). Spidsbelastningen skaber yderligere 
trængsel ved attraktioner, ventetid ved havneområde og 
attraktioner, samt benyttelse af uerfarne guider - som kan gå 
ud over turismeoplevelsen(MBT:5).  
 

3. Kort varsel mht. endeligt antal ekskursionsdeltagere: 
Rederiet sælger ekskursioner indtil kort inden anløbet finder 
sted, og turoperatøren modtager derfor endeligt deltagertal 
relativt sent, hvilket lægger yderligere pres på 
forsyningskæden(MBT, GG), bl.a. attraktionerne som føler sig 
tvunget til at ”stå stand-by”, da de tit først får besked om 
turisterne ankomst få timer inden besøget(Trælist:7). 
 

 

”..vi har jo pillet mellemmanden(rederiet, red) væk, så ture, som bliver solgt om bord er fra 50% og op til 75% dyrere, 
end lignende ture, som vi udbyder.” (62Norð:2) 
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salgsfremmende foranstaltninger overfor krydstogtgæsten - både online(før krydstogtet påbegyndes eller om 
bord) og offline(dvs. når gæsten er ankommet i land). 
Figur 50: De uofficielle turoperatørers hovedudfordringer                       

	  
Ifølge Visit Akureyri er den selvstændige krydstogtturists primære behov hurtigt at kunne danne sig et samlet 
overblik over destinationens uofficielle ekskursionsmuligheder og nemt komme i kontakt med de forskellige 
udbydere(Visit Akureyri:3). Troværdighed spiller også en afgørende rolle i markedsføringen af de uofficielle 
ekskursioner, og denne sammenhæng kan visitkontorerne yde en betydningsfuld indsats for at synliggøre samt 
blåstemple de uofficielle operatørers krydstogtgæster(Ibid.). Ud fra gode erfaringer fremhæver Visit Akureyri 
følgende tiltag med henblik på at gavne de uofficielle operatørers forretning: 

 

5.3.1.2.1 Turoperatørens indtægter 

Ifølge passagerundersøgelsen er passagerforbruget på ekskursioner betydeligt lavere på Færøerne end i de 
andre lande i sammenligningen. Her undersøges nærmere, hvordan indtægterne skabes og udfordringer i 
øgning af disse. Ifølge MBT præges salget af officielle ekskursioner af stordrift og meget lav indtjening per 
turist, hvor tilstrækkelig stor volumen er altafgørende. Årsagen er, at krydstogtrederierne er meget 
prisfølsomme mht. ekskursionsprisen og lægger stort pres på operatøren om at opnå prisafslag, samtidig som 
rederierne lægger en betragtelig mark-up, typisk på 50-100%, oven på turoperatørens udbudspris(MBT). Dette 
underbygger litteraturens anvisninger ift. forhandlinger og mark-up(Viken et al, 2014; Papathanassis, 2013 og 
Klein, 2005). 

Online 
Søgemaskineoptimering: Krydstogtsgæsterne søger primært 
uofficielle ekskursioner via søgning på Google. At være på 
forkant med Google AdWords er nøglen til at ligge øverst i 
søgefeltet og herved være synlig for kunden(62Norð:2). 
 

Online bookingsystemer: Det skal være så nemt, hurtigt og 
gennemsigtigt som muligt at booke en ekskursion, hvilket 
forudsætter automatisk online booking platform, som samtidig 
minimerer transaktions-omkostningerne(62Norð:2). 
 

Anmeldelser på populære brugerfora: For at minimere den 
opfattede risiko for en dårlig turismeoplevelse gør mange 
krydstogtrejsende flittigt brug af diverse internetsider, hvor 
brugere anmelder og deler erfaringer ang. uofficielle 
turoperatører ved specifikke destinationer. 62Norð fremhæver 
CruiseCritics.com som det altoverskyggende brugerfora for 
krydstogtrejsende, hvor gode anmeldelser kan bane vejen for 
succes, ligesom dårlige anmeldelser kan give en turoperatør 
dødstødet. 

Offline 
Synlighed og promotion: Hovedudfordringen er hurtigt at 
gøre krydstogtgæsten bekendt med ekskursionsudbuddet, da 
opholdsvarigheden kun favner om 4-6 timer(Auto:2 & BIL:3). 
Skiltning og flyers synes at drukne i transitgæstens hastige 
iver efter at komme ud og opleve byen(Ibid). 
 

Henvisninger fra visitkontorer: En meget stor 
taxaoperatørernes krydstogtkundeskare skyldes spontane 
henvisninger fra visitkontorer på baggrund af, at 
krydstogtgæsten på eget initiativ har spurgt ind til 
udflugtsmulighederne ved destinationen(Auto:3). 
 

Gratis bybusser skaber unødig konkurrence: Ifølge 
taxaoperatørerne, er de gratis bybusser direkte skadelig for 
deres forretning, da krydstogtgæsterne kan komme vidt 
omkring(fx Kirkebø og Kollefjord) for ingen penge. Rederiet 
opfordrer ligeledes direkte sine passagerer til at udnytte denne 
mulighed, da bybusserne ikke er i konkurrence med rederiet 
om passagerens pengepung/rådighedsbeløb(Auto:3f; BIL:1f) 
 

Visitkontorer bør tage aktivt del i at synliggøre de uofficielle turoperatørers udbud af ekskursioner, fx via et særskilt afsnit på deres 
hjemmeside. Fordelene er, at: 
1. Nemt, hurtigt og overskueligt for krydstogtgæster at sortere blandt oplevelserne – ét sted.  
2. Hæve standarden for de udbudte uofficielle ekskursioner via muligheden for at sætte krav til fx guidekvalifikationer. 
3. ”blåstemple” ekskursionsudbyderen og øge troværdigheden/pålideligheden overfor krydstogtturisterne. 
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For den anden officielle operatør, GG, udgør salg af ekskursioner til krydstogtturister kun ca. 4-6% af 
indtægterne og resten kommer fra konventionel turisme. GG har til tider overvejet, hvorvidt det betaler sig at 
sælge disse ekskursioner pga. den meget beskedne salgsavance per turist set ift. konventionel turisme, foruden 
store omkostninger med at drage på salgsmesser, hvilket de har undladt at gøre de seneste år(GG:3).  
Iceland Travel(herefter IT), næststørste officielle islandske turoperatør med ca. 20% af passagermarkedet på 
Island, uddyber problematikken omkring prisforhandlingerne med rederierne. De remhæver, at den høje 
ejerskabskoncentration og den afledte prisgennemsigtighed er afgørende for rederiernes stærke 
forhandlingsposition: 

Gennemsigtighed mellem rederibrands vanskeliggør en prisdifferentiering for de officielle turoperatørers 
vedkommende – og for den sags skyld alle dem, som indgår forhandlinger med rederierne:  

I tråd med kontekstanalysen tydeliggøres, at turoperatøren i realiteten indgår forhandlinger med det 
internationale rederimarkeds altdominerende sværvægtere. Turoperatøren er således pristager, som må tilpasse 
sig et buyers market, styret af et fåtal stærke internationale konglomerater i et oligopolpræget marked. 
De uofficielle turoperatører udviser i modsætning til de officielle større tilfredshed mht. indtægten per 
passager(62 Nord; Bil & Auto) og ifølge passagerundersøgelsen, er de uofficielle ekskursioner forbundet med 
hele 60% højere indtægter pr. deltager ift. de officielle. 
Udtalelser fra en uofficielle turoperatør i Orkney, Wild about Orkney, som i stigende grad er gået fra at være 

officiel til primært at være uofficiel turoperatør, uddyber de indtægts- og markedsmæssige forskelle mellem 
disse typer af turoperatører, samt hvor hurtigt ekskursionsmarkedet kan forandres: 
Figur 51: Eksempel på indtægts- og markedsmæssige forskelle på det uofficielle- og officielle tur operatørmarked 

 
Læringseksemplet fra Orkney viser, sammen med interviews med færøske og islandske turoperatører, at de 
officielle og uofficielle ekskursionsmarkeder er meget forskellige. De officielle er stærkt volumenafhængige 
for at nå break-even, mens de uofficielle undlader mellemmanden(lækage) og opnår en langt højere indtægt 
per turist. Samfundsøkonomisk ville en øgning af de uofficielles markedsandel, som kun lå på 4% i 2014, 
derfor være ønskeligt set i forhold til en øgning af de krydstogtrelaterede indtægter ved destinationen. 

“In the cruise industry all the companies are SO related and owned by the same people. We are e.g. servicing CCL, 
which owns P&O, Cunard, Holland American Line, Aida, Costa. The other major tour operator here in Iceland 
(Atlantik) services Aida and Costa. But all of these companies are under the “CCL group” and use the same 
information systems, so they can see and instantly compare each other’s prices.” (Iceland Travel:7f).  

”We can´t give one cruise company one price and another one another price. The cruise lines control it in this way - 
keeping us on our toes securing, that we´re not giving someone else a better price… these companies talk to each 
other and very hard to communicate with. They come back to you again and again pleading for lower prices.” (IT:8). 

Wild about Orkney fremhæver 3 vigtige grunde til at de nu primært sælger uofficielle ekskursioner: 
1. Den store salgsavance(mark-up), som rederierne lægger på produktet og operatørens svage forhandlingsmagt 
2. Skærpet priskonkurrence pga. indtrængende konkurrenter fra det britiske fastland, som i kraft af deres volumen har ført en 

intens priskrig mod de lokale turoperatører. De lave priser bevirker til, at det nærmest ikke svarer sig for de mindre 
turoperatører at sælge officielle ekskursioner til rederierne, hvilket har ledt til, at næsten alle lokale turoperatører på Orkney nu 
sælger uofficielle ekskursioner direkte til krydstogtgæsterne især via online platforme. 

3. Sammenlignes indtægten per turist så ligger de officielle ekskursioner på 150-200 kr. sammenlignet med 600 kr. for de 
uofficielle – for nøjagtigt samme ekskursionsprodukt vel at mærke(Wild about Orkney, 2014:1). 
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Orkney-eksemplet viser ligeledes, at truslen for indtrængende konkurrenter hurtigt kan realiseres. Atlantik, 
Islands største officielle turoperatør med 80% af det islandske passagermarked, nævner ligeledes 
indtrængningspotentialet som en reel trussel, skønt dette endnu ikke har fundet sted(Atlantik). Situationen på 
Orkney og i Island kunne indikere, at truslen af indtrængende operatører særligt vedrører mindre destinationer, 
og dersom volumen(ekskursionsdeltagerne) har nået et vist niveau. 
Yderligere viste benchmarking i passagerundersøgelsen, at forbruget på ekskursioner varierer meget blandt 
destinationerne og var højest i Akureyri. Fremtidige studier kunne undersøge, hvorfor det forholder sig således 
og hvorledes priserne i de forskellige destinationer fastsættes. 

5.3.1.2.2 Turoperatørernes vækstpotentiale 

Mht. turoperatørernes markedspotentiale påviste passagerundersøgelsen, hvilke nationaliteter og 
segmenter/klasser, der fortrinsvis søger de ulige ekskursionsformer. Tyskere og amerikanere drog især på 
officiel ekskursion, imens det især var briter, som valgte de uofficielle ekskursioner. En stor del blandt B og D 
klassen var på officiel ekskursion og især D og delvis A var på uofficiel ekskursion. C- klassen havde færrest 
deltagere på ekskursioner. 
Ekskursionernes nationalitetsfordeling minder om den i Orkney og Island, hvor amerikanerne dog er dem, der 
primært deltager på uofficielle ekskursioner(Independent Orkney, Atlantik), hvilket indikerer et 
nationalitetssegment med vækstpotentiale for de uofficielle ekskursioner på Færøerne. For de officielle 
operatører drejer det sig primært om at fastholde det store tyske passagermarked og forsøge at tiltrække flere 
amerikanere og briter. 
Variationen ift. skibsklasserne indikerer, at de uofficielle turoperatørers markedspotentiale primært findes 
blandt D og A klassen, imens de officielle operatørers kunder findes i B og D. Årsagerne til, at relativt få 
passagerer fra C-klassen tager på ekskursion overhovedet, bør desuden undersøges nærmere. 
Hele 12% af respondenterne(svarende til knap 6.000 passagerer i 2014) benyttede de gratis bybusser, hvilket 
rejser spørgsmålet om, hvorvidt de offentlige bybusser ikke netop dækker et behov, som de private uofficielle 
tur- og taxioperatører kunne betjene og nyde økonomisk gavn af. Ifølge taxaoperatørerne menes indførelsen af 
gratisbusser at have medført et fald på hele 80% i deres krydstogtrelaterede indtægter, hvilket viser, at de 
offentlige bybusser, som er beregnet til lokalbefolkningen, gør et uhensigtsmæssigt stort indhug i de uofficielle 
operatørers indtjeningsgrundlag fra krydstogtturismen. Visit Torshavn erkender problematikken og agter at 
indføre et ”turistpas” på omkring 200 kr., som så giver adgang til forskellige offentlige services – hvilket både 
genererer direkte turismeindtægter til destinationen men ligeledes øger efterspørgslen på uofficielle 
ekskursioner(VT). 
Indsigt i passagerens ønsker/behov, præferencer og motivation mht. officielle og uofficielle ekskursioner er 
udgangspunktet for markedsføringen og udviklingen af ekskursionsproduktet. Motivationen for valg af 
ekskursionstype afhænger dog af en række delelementer. Ifølge aktørinterviews og passagerundersøgelse 
ligger motivationen oftest i følgende:  



 
 
 
 

62 

 
Turoperatørerne bør udnytte denne viden og promovere disse fordele direkte i markedsføringen overfor 
kunderne, samt forsøge at afhjælpe svaghederspunkterne. Officielle operatører kunne fx forsøge at øge den 
opfattede fleksibilitet, samt reducere kødannelser og ventetid fx mht. toiletstop. På den anden side bør de 
uofficielle forbedre deres produkts tryghedsprofil(fx ved at stille garantier om forsikringer ved uheld etc.) samt 
promovere guidens sprogfærdigheder. 
Ifølge passageranalysen er tilfredsheden generelt høj for ekskursionerne på Færøerne – især de uofficielle 
ekskursioner, hvilket understøtter vækstudsigterne, hvis promoveringsindsatsen og synligheden overfor 
krydstogtkunden forbedres. Turoperatørerne bør dog bemærke krydstogtspassagerernes kvalitative 
kritikpunkter som i store træk omhandlede forbedringstiltag ift. oplevelser/attraktioner og ekskursioner (se 
passagerundersøgelsens kvalitative kommentarer) 
Kritikpunkterne påpegede især, at kunderne ønsker større variation ift. de officielle ekskursioner, samt bedre 
kvalificerede guider, bespisning, guidede vandreture, at busserne stopper i byerne og basisfaciliteter(toilet, 
bespisning etc.). Mht. de uofficielle ekskursioner savnes bedre koordineret information om oplevelser på 
øerne, både on- og offline. At ca. 50% deltager på officielle ekskursioner(MBT og GG) og kun 4% deltog på 
de uofficielle ture(passagerundersøgelsen) sammenlignet med hele 30-40% i Orkney(Wild About Orkney) 
vidner om et betragteligt udviklingspotentiale blandt de uofficielle turoperatører. Set fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt(lækage) er det, som før nævnt, også lukrativt at øge de uofficielle 
ekskursioners markedsandel. Dog påpegede empirien en række udfordringer, herunder lav synlighed(on- og 
offline) samt gratisbussernes utilsigtede konkurrence. Derudover er det vigtig at have in mente, at rederiets 
ekskursionsindtægter hviler tungt på de officielle operatørers andel af ekskursionsmarkedet – dvs. at hvis en 
kraftig vækst i uofficielle ekskursioner sker på bekostning af rederiets salg af officielle ekskursioner, vil dette 
alt andet lige resultere i, at Færøerne vil blive mindre attraktive for rederierne at anløbe end før. Dette gør sig 
særligt gældende på Færøerne, eftersom destinationen ”ikke sælger krydstogtbilletter” og ofte kun udgør et 
add-on i rederiernes øjne(TH). En situation, hvor de uofficielle turoperatører tager betydelige markedsandele 
fra de officielle, vil dernæst vanskeliggøre havnens fastholdelse af nuværende kunder samt gøre det sværere at 
tiltrække nye skibe, ligesom den officielle turoperatørs volumenbaserede forretningsgrundlag svækkes(TH og 
MBT). Med afsæt i Orkney synes denne problematik dog at være noget overvurderet. I Orkney, hvor man har 
oplevet en markant fremgang i uofficielle ekskursioner, er fordelingen mellem officielle og uofficielle 
ekskursioner gået fra 80/20 til 60/40 i løbet af få år. Denne markante udvikling synes dog ikke at hæmme for 

Officielle ekskursioner:  

• Tryghed/sikkerhed – der stilles garanti for, at skibet venter, hvis der skulle opstå forsinkelser/uheld, samt at alle 
deltagere er totalforsikrede ved uheld(MBT, Atlantik, Iceland Travel) 

• Sproglige standarder – der garanteres visse kvalitetsstandarder mht. guidens sprogkundskaber, hvilket har stor 
betydning for tyske, franske og spanske passagerer(Wild About Orkney, GG) 

• Lettilgængelige – ekskursionerne sælges om bord, og passageren slipper derved for selv at bruge ressourcer på 
bl.a. informationssøgning, booking etc. (MBT, Atlantik, Iceland Travel) 

 

Uofficielle ekskursioner:  

• Øget fleksibilitet og indflydelse på oplevelse(76%), Ingen kødannelser og ventetid(43%), Man oplever mere på 
kortere tid(43%), Billigere(33%), Personlig kontakt til egen guide(24%)   -   (Passagerundersøgelsen, Q12b3) 
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Orkney’s krydstogtudvikling, da de i 2015 havde rekord mange anløb og passagerer(BBC, 2015, Orkney 
Havn). Dette vidner umiddelbart om, at smertetærsklen, for hvor høj de uofficielle operatørers markedsandel 
kan blive, synes være høj – og endnu højere, hvis destinationen ”sælger billetter”. Orkney Havn mener årsagen 
være: 

Dette tyder på, at på trods rederiernes salg af officielle ekskursioner har været dalende, opvejes dette af 
Orkney´s stærke krydstogtprodukt, samt koordinerede udbud af oplevelser, hvor øerne bl.a. adskillige gange er 
kåret årets krydstogtsdestination af aktører og turister. Dette kan også bidrage til rederiets salg af 
krydstogtbilletter (se mere om Orkney´s produkt under Figur 34). Dette pointerer vigtigheden af indsigt og 
kendskab til samtlige faktorer, som ligger til grund for rederiernes ruteplanlægning og udvælgelse af 
anløbshavne – som altså ikke kun inkluderer de officielle ekskursioners markedsandel – men i høj grad også 
tilfredse slutbrugere (se mere under afsnit 5.3.2, B2B rederiefterspørgselen). 

5.3.1.2.3 Attraktioner i forhold til oplevelsernes karakter og indtægtsskabelse 

Ekskursionsproduktets udformning og kvalitet afhænger af baglandets udbud af oplevelser/attraktioner(Vogel 
et al. 2012). Derfor undersøges, hvilke oplevelser passagererne har på ekskursionerne, samt hvilke indtægter 
de genererer. De uofficielle turoperatører anvender oftest bil/minibus (op til 8 pers./tur), som giver en mere 
intim oplevelse end de officielle busture(30-40 pers./tur. Desuden har turisterne i større grad mulighed for selv 
tilrettelægge dele af turen, fx foretage spontane ændringer og stop. Turene inkluderer oftest korte photo- og 
gåturstop, samt længere stop ved naturskønne udkigsposter og små, naturskønne bygder så som Kirkjubøur, 
Gásadalur og Gjógv, hvor det bl.a. er muligt at 
besøge hhv. kirker, naturattraktioner, eller som i 
Kirkjubøur en gammel katedral(se figur). Dvs. 
især naturoplevelser og i mindre grad museums 
og lign entré - skønt den ene operatør, 62Nord til 
tider inkluderer bl.a. frokost ved Guest House, 
Gjáargarður (bilag 18 - uofficielle turoperatørers 
ekskursioner 2014). 
De officielle turoperatørers ekskursioner bestod i 
2014 af et basisrepertoire af 10 busture m. stop 
og sightseeing, hvoraf der til tider forekommer 
varianter (se Figur 52). Det præcise antal af 
deltagere på ekskursionerne i 2014 blev ikke 
udleveret af turoperatørerne, men interviews 
blev lavet med entré attraktioner på turene, som 
påviser deltagertallet. Rækkefølgen af 

“This demonstrates the confidence that the industry has in our ability to deliver a first class experience for visiting 
passengers. Orkney remains, despite stiff competition from other developing cruise ports, the most popular cruise ship 
destination in the United Kingdom." (Orkney Havn i BBC, 2015). 

Tematitler inkl. tur 
operatøren som 

foretog 
ekskursionen

Oplevelser & attraktioner (inkl. guidet bustur) Varighed 
(timer) 

Panorama Tórshavn - 
(MBT & GG)

"Norden Hus" & photostops. Forskel: GG besøger ikke Nordens 
hus. 2 - 2,5 t

Panorama Klaksvík 
(MBT) Panoramaudsigt m. photostops, ingen besøgssteder 2 - 2,5 t

Traditional Villages. 
(MBT & GG)

Bustur m. photostops og stop i Koldefjord Kirke, 
Brugskunsthåndværk(trædrejer) Leynar & Vikingeruiner Kvivik m. 
gåtur.

4 t

Saksun & 
Kollafjoerd's 
Lutheran Church 
(MBT & GG)

Bustur m. photostop og stop i Kollefjord Kirke & 
frilandsmuseum/naturseværdighed i Saksun, Dúvugarðar m. 
foredrag

3 - 4 t

Island of Vagar   
(MBT)

Bustur m. photostop og foredrag i naturskønne bygder: Sandavágur 
Kirke og to traditionelle, naturskønne bygder Bøur & Gásadalur m. 
gåtur+photostop

4 t

Sandavágur & Kvívík 
(GG)

Bustur til små naturskønne bygder: Sandavágur m. besøg i kirken, 
Kvívík m. besøg og gåtur ved vikingeruiner inkl. photostops 3 - 4 t

Countryside of 
Eysturoy(MBT)

Bustur m. virksomhedsbesøg ved uldvareproducent Navia, 
frilandsmuseum Blásastova og Gøtu bygd m. foredrag 4 t

Vestmanna Seacliffs 
(MBT) Guidet bådtur sightseeing ved fuglefjelde - Vestmanna 4 - 5 t

Faroe Scenic & 
Pancakes (MBT)

Bustur m. photostop på vejen i naturen og ved Guest House 
Gjáargard m. let bespisning m. pandekager 4 t

Tórshavn the Capital 
(MBT)

Bustur til seværdigheder i  Tórshavn: Nordens Hus og Parlamentet, 
Tinganes m. gåtur 4 - 5 t

Kilde: Egen tilvirkning ud fra interviews med turoperatører, samt marketingmateriale online
NB.: forkortelesrne MBT dvs. MB-Tours og GG dvs. GreenGate

Figur 52: De officielle ekskursioners tilknyttede attraktioner 
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ekskursionerne er opsat ud fra antal passagerer(flest øverst). 
Ifølge Weaver et al(2014) kan attraktioner inddeles i tre indtægtsrelaterede typer; hhv. offentligt tilgængelige 
attraktioner, entré-attraktioner samt underleverandører(bespisning/turismeydelse) og salgsstop – hvilket vil 
danne rammen om analysen af attraktioner, som indgik ved de officielle ekskursioner. Offentligt tilgængelige 
attraktioner uden entré figurerer på nogle af de mest populære ekskursioner, herunder de korte panoramature 
over Tórshavn og besøg i bl.a. Nordens Hus uden entré - en billig ekskursion ift. de andre. De offentlige 
attraktioner/besøgssteder inddeles i fire typer: 
§ Små hyggelige landsbymiljøer (fx Gásadalur, Bøur, Saksun, Kvívík mm.)    
§ Historiske seværdigheder (fx Katedralruinerne i Kirkjubø og udgravningerne Kvívík)   
§ Naturskønne udkigsposter (fx over Torshavn og to ikoniske stensøjler, Jetten og Kællingen, Eysturoy) 
§ Offentlige bygningsværker (fx Nordens Hus og Parlamentsbygningerne i Tórshavn) (MBT og GG) 
Besøgstal for de offentlige attraktioner uden entré forefindes ikke, hvilket indebærer, at de ikke vil indgå i den 
videre analyse, som baseres på besøgstal. De øvrige attraktioner, dvs. de attraktioner, som genererer indtægter, 
illustreres i Figur 53 ud fra besøgstal og indtægter, samt kort beskrivelse af attraktionernes kerneoplevelser. 
Oversigten er ikke udtømmende, men rummer de fleste af attraktionerne på de officielle ekskursioner i 2014.  
Ifølge Weaver et al(2014) kan attraktionsoplevelserne inddeles i hhv. naturlige og kulturelle oplevelser (se 
bilag 19). Oversigterne over attraktionsoplevelserne ved de uofficielle ekskursioners attraktioner (bilag 18) og 
de officielle ekskursioner(Figur 52) viser, at naturlige attraktioner/naturen indtager en særlig dominerende 
rolle. Dvs. enten som primær attraktion, fx bådtur langs Vestmannabjergene, bustur til naturskønne steder eller 
som en overordnet del af turen(fx panoramaturene). Især de officielle ekskursioner krydres dog med kulturelle, 
især historiske oplevelser; fx besøg ved frilandsmuseum, kirker, kulturhus, uldvarebutik, historiske bygninger 
og brugskunstværksted. Mens Færøernes kerneværdi, naturen, synes dominerende ved ekskursionerne, 
figurerer de kulturelle/historiske attraktioner i langt mindre grad, hvilket kan indikere manglende infrastruktur 
og udvikling ift. de kulturelle- historiske oplevelser(jf. introduktionen om Færøerne). Ifølge 
passagerundersøgelsen tildeles de kulturelle/historiske attraktioner ligeledes lavere karakter, som kan skyldes 
den manglende udvikling af disse typer attraktioner. Dog synes ekskursionerne at tilfredsstille kundernes 
primære ønske/behov for at opleve naturen og kan forklare, hvorfor kunderne som helhed er godt tilfredse med 
ekskursionerne (jf. passagerundersøgelsen). 
Analysens videre fokus omkring attraktionernes indtægter vil tage særligt afsæt i de officielle ekskursioner 
(Figur 53 & Figur 52) pga. den lave deltagerandel på uofficielle ekskursioner (4% i 2014), samt at de uofficielle 
ekskursioner sjældent inkluderer entré-besøgsstop. 



 
 
 
 

65 

Figur 53: Attraktionerne ved de officielle ekskursioner 

 
Figur 53 viser, at attraktionernes samlede indtægter i 2014 var på godt 1,3 mio. kr. på basis af 23 tusind 
passagerbesøg, samt hvorledes attraktionerne hver især bidrager til de samlede økonomiske virkninger. 
Opsummerende viste Figur 53, at: 

 
Ift. ejerskab er alle attraktionerne privatejede med undtagelse af Kollefjord Kirke, som er offentlig, samt 
Blásastova, som er delvis offentlig og delvis privat. Dermed konkluderes følgende: 

per$sæson %$af$total

Kirke & gåtur i 
trad. lille bygd

Udgifter til rengøring og 
tilsynsperson Kollafjord Kirke Guidet gåtur i Kollafj, med fremvisning og lærende foredrag om den gamle kirke, 

bygden, naturen etc.
5.527 
(24%) 10kr 55.270 kr 4%

Brugskunst  Foredrag og 
demonstration 

Trælist     
(brugskunst i træ) 

Leynar

Besøg i kunstnerens eget hjem i idyllsike naturomgivelser. Lærende foredrag og 
demonstration af og om trædrejning i værksted. Mulighed for køb af brugskunst.

4.000 
(17%) 15kr 60.000 kr 5%

Dúvugarðar 
(frilandsmuseum)  

Saksun

Guidet gåtur i naturskønne naturomgivelser m. foredrag om gamle bygninger, 
redskab, natur etc.

3.989 
(17%) 30kr 124.000 kr 9%

Blásastova 
(frilandsmuseum) 

Gøta

Guidet gåtur og lærende foredrag ved forskellige seværdigheder : 
1. Gammel traditionel kirke. 2. Bådhus med trad. færøske træbåde med afsæt i 
vikingetiden. 3. Statue af færøsk vikingehøvding - central figur i Færingesagaen. 
4 . Ruiner fra vikingebosættelsen, hvor vikingehøvdingen boede. 5. Bondehus med 
hølade fra 1835, udstilling af gamle brugsredskaber, mens kvinder, iklædt 
gammeldags tøj, demonstrerer tilvirkningen af uld

1700 
(7%) 40kr 68.000 kr 5%

  1B. Underleverandører af bespisning og bådsightseeing ture

Bespisning
Gjáargardur 

(guesthouse), 
Gjógv

Bespisning med flot udsigt og mulighed for køb af souvinier. Bemærk 9% havde 
forudbestilt bespisning og 9% er besøg, hvor det er op til de enkelte om de 
spiser/shopper.

2000 
(9%) 60kr 120.000 kr 9%

Bådtur langs 
fuglefjelde, 
Vestmanna

Udflugt med sightseeing-båd til fuglefjeldene i Vestmanna. Ved anløbskajen er 
touristsenter som huser restaurant m. bespisningsmuligheder, souvenirbutik og 
Færøernes eneste voksmuseum, som med 17 voksfigurer skildrer Færøernes 
historie – dette inkluderes dog ikke som en del af de officielle ekskursioner men 
kan tilkøbes.

1800 
(8%) 200kr 360.000 kr 27%

RIB-Speedbåd Hurtiggående adventure gummibåde mellem øerne 100 
(0,4%) 450kr 45.000 kr 3%

   2. Salgstop/virksomhedsbesøg uden entré eller returkommission

Produktions- 
virksomhed

Navia         
(uldvareproducent) 

Toftir

Uldvarebutik m. foredrag om strikkehåndværk, historien og kulturen bag de 
færøske uldvarer/strikkemønstre, uldtøjets store betydning bl.a. økonomiske før/nu 
etc. Mulighed for køb af uldvarer og kaffe/kager  i hyggelige omgivelser ved havet.

2000 
(9%) 250 500.000 kr 38%

Frivilligt køb af 
bespisning og 
souvinirs

Gjáargardur 
(guesthouse), 

Gjógv

Oftest inkluderet ifm spadseretur i den naturskønne bygd/naturomgivelser i guest 
houset er mulighed for bespisning med flot udsigt og køb af souvinier, men det er 
op til de enkelte om de spiser/shopper souvinier.

2000 
(9%) N/A ubetydelig N/A

23116 
(100%) 58 kr 1.332.270 kr

  1A. Entré-attraktioner

Navn og stedGrundlag for entréType 
attraktion

Samlede IndtægterIndtægt 
per pax

Antal 
pax   Oplevelse

Entré opkræves på 
jævn fod med øvrige 
museumsbesøgende

Museum & 
gåtur i trad. 

lille bygd

Sightseeing     
til søs

Entréen for 
turismeydelse indgår 
som integreret del af 

ekskursionspakke

Samarbejdet m. 
turoperatør baseres på 

gratis entré mod 
forventning om 

økonomisk afkast ved 
direkte salg til 
passagererne

Total

Kilde: Egen tilvirkning baseret på interview med attraktioner
NB: Gjáargardur inkluderes i to steder i oversigten, eftersom de indgår som underleverandør til tur operatøren på to forskellige måder; hhv. bespisningsbesøg med fast pris på 60kr. per person og som attraktion 

med salg/bespisning for øje, hvor det er frivilligt om passagererne køber/bespiser.

a) Entré attraktionerne (museum, brugskunsthåndværk og kirker) genererede de laveste indtægter(4-9%). 
Formålet med entréen er at dække udgifter som knytter sig til besøget, fx fremvisning, foredrag, vask og 
benyttelse af lokaler og ikke levering af et givent produkt så som bespisning eller bådtur. Entré attraktioner 
stod for 65% af de besøgende, men kun 23% af de samlede indtægter. 

b) Salgsstoppet, Navia, genererede de højeste indtægter(38%), efterfulgt af bådsightseeing/ 
Vestmannabjørgini(27%), frilandsmuseet Dúvugardar(9%), og bespisningsstedet Gjáargardur(9%). Disse 
attraktioner tegner sig hver i sær for 8-9% af det samlede besøgstal(på nær Dúvugardar). Bemærk, at Navia 
og Vestmannabjørgini stod kun for 16% af det samlede besøgstal, men hele 65% af de samlede indtægter. 
Trækunstudstilleren/Trælist, Kollefjord Kirke, Blásastova og Rib-62 tegnede sig hver for 3-5% af 
indtægterne – til trods for, at de to førstnævnte står for langt de fleste gæster, imens de to sidste står for en 
meget beskeden andel af det samlede besøgstal. 

c) Der spores en generel tendens, at entré attraktionerne, som har lavest entré/indtægt per person, modtager 
flest besøgende, imens attraktioner med størst entré/indtægt per person har færre besøgende. 
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5.3.1.2.4 Subkonklusion på turoperatørerne og attraktionerne 

Relateres empirien omkring turoperatørerne og tilknyttede attraktioner/oplevelser med teoriafsnittet og de 
marketingstrategiske muligheder for at øge indtægterne(Weaver et al, 2014) synes fokus for de officielle 
turoperatører at være på at øge indtægterne via stordriftsfordele(volumen). Dette er især gældende for den 
større operatør(MB-Tours) med 85% markedsandel. Svagheden ligger samtidig i den lave avance per turist 
sammen med rederiernes høje mark-up, hvor eksempler fra fx Orkney viser, hvorledes dette kan medføre 
indtrængning af større udefrakommende operatører, som qua deres volumen i hjemmemarkedet kan overtage 
markedet fra de lokale operatører(lækage). En årsag til, at rederierne formår at opretholde deres høje mark-up 
og presse turoperatøren avance, ligger i rederiernes oligopolprægede markedssituation og indbyrdes 
sammenknytning, hvor få moderselskaber ejer en lang portefølje af ulige brands, som deler 
prisinformationer(Iceland Travel). Dette medfører en ujævn magtforhandlingssituation mellem turoperatør og 
rederi i forhold til prissætning. Volumenstrategien medfører ligeledes kapacitetsbegrænsninger i forhold til 
forsyningen af busser og guider. Benchmarkinganalysen i passagerundersøgelsen viser dog, at forbruget på 
ekskursionerne på Færøerne er langt lavere end i de andre lande. Dette kan indikere muligheder for en øget 
prissætning, hvis produktkvalitet og kundepræferencer matches. Dette bør undersøges nærmere med flere 
respondenter og yderligere analyser af priserne. 
Set ud fra et helhedsperspektiv er disse aspekter ift. de officielle turoperatører ikke specielt gavnligt for en 
bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, der tager højde for de tre virkninger: økonomisk, miljømæssig og 
socioøkonomisk (jf. bæredygtighedsdefinitionen) i optimeringen af de økonomiske virkninger. 
Her påviser den højere indtjening per kunde ift. de uofficielle ekskursioner, de skiftende kunde præferencer/-
trends mod en mere selvstændig planlægning af opholdet i land samt øgede markedsandele for uofficielle 
ekskursioner i benchmarkinglandene, en række muligheder for, at den samlede destination kan få øgede 
økonomiske virkninger, såfremt de uofficielle tur operatørers markedsandel øges. 

1. Især privatejede attraktioner bidrager til de økonomiske virkninger pga. at offentlige attraktioner enten er 
gratis eller inddrager en relativt lille entré for blot at dække basisudgifter. Dette viser vanskeligheden ved 
prissætning og økonomisk udbytte ift. offentlige attraktioner og naturseværdigheder påvist i 
litteraturstudiet(Buhalis, 2000). Bemærk, at offentlige bygninger, som fx Nordens Hus og andre historiske 
attraktioner fx katedralruinerne i Kirkebø, også figurerer i attraktionerne uden nogen entré. Dette sidste 
understøtter tydeligt indledende analyse, som påpegede manglende turismemæssig fokus på infrastruktur og 
indtægtsoptimering af historiske og offentlige attraktioner(Tjóðveldi, 2014). 
2. Salgsstoppet Navia (uldvareproducent) er et godt færøsk eksempel på, hvordan salg og turismeoplevelse 
integreres og oplevelsesøkonomiske aspekter tilfører merværdi til kunden som fremmer mersalg. Der henvises 
til handelslivet Figur 45, som påviste mulige årsagsforklaringer til, hvorfor netop Navia ender ud med de 
højeste indtægter. Som påpeget består samarbejdet med turoperatøren i, at Navia ikke opkræver entré pr. 
person, men nærer håb om mersalg imens udbytte for MB-Tours, er levering af en gratis turismeoplevelse. 
3. Underleverandører af forudbestilte tillægs- og turismeydelser(hhv. bespisning og bådsightseeing) genererer 
generelt højere indtægter per person end øvrige attraktioner, som kun opkræver entré. Dog skal bemærkes, at 
underleverandørernes produkt knytter sig til betydeligt højere udgifter per person, herunder bl.a. brændstof og 
besætning(Vestmannabjørgini) samt råvarer, køkken- og tjenerpersonale(Gjáargardur). 
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Som analysen af attraktionerne påviser, er det dog især de officielle ekskursioner på Færøerne, som inkluderer 
andre underleverandører, attraktioner, salgsstop etc., som analysen har påvist, medfører øgede økonomiske 
virkninger. Det bør bemærkes, at de uofficielle ekskursioner kan inkludere spontane stop i 
handelslivet/bespisning, som ikke er nævnt ift. disse ture. Dette indikerer derfor både positive og negative 
aspekter ift. de økonomiske virkninger og hhv. officielle og uofficielle ekskursioner. 
Resultaterne af analysen af attraktionerne og ekskursionerne viser, at der er et behov for at undersøge 
prissætningen og turismeudviklingen ved de offentlige attraktioner – især de historiske, som pt. ikke bidrager 
noget til de krydstogtturismens økonomiske virkninger. Navia-eksemplet påpeger, at salgsstop, kombineret på 
den rigtige måde ud fra oplevelsesøkonomien samt grundigt kendskab til kunderne, kan medføre øget salg og 
indtægter (Figur 45 – bedst praksis). Slutteligt påviser analysen, at attraktioner, som inkluderer 
underleverandører med service/produkter(bespisning/turismeydelse) genererer betydelig højere indtægter per 
passager end attraktioner, som udelukkende opkræver entrépris, hvilket viser, at visse typer af attraktioner i 
højere grad kan bidrage positivt til de økonomiske virkninger af krydstogtturismen. 

5.3.2 Oplevelsesøkonomiens anvendelse i baglandet 
I det følgende vurderes, hvorledes de oplevelsesøkonomiske aspekter anvendes til skabelse af merværdi med 
henblik på at fremme mersalg og øgede indtægter. Det er vanskeligt at vurdere, hvordan Færøernes 
attraktioner og bagland præcis anvender oplevelsesøkonomiens fire sfærer(Pine et al, 1999:30). Dette bygger 
på vores vurderinger ift. litteratur og interview med attraktioner og handelsaktører(Figur 54). 
Figur 54: Oplevelsesøkonomiens fire sfærer mht. bagland og attraktioner 

 

Underholdning: Krydstogtsdestinationer oplever meget skarp 
konkurrence fra krydstogtskibene, hvor underholdningsbetonede 
aktiviteter prioriteres højt. Spørgsmålet er, hvordan Færøerne 
differentierer sit udbud ift. fra skibets aktiviteter og tilbyder noget 
skibet ikke formår(Papathanasis, 2012). De fleste attraktioner 
synes at inkludere delelementer af underholdning, men især de 
historiske attraktioner får tildelt markant lavere karakter end 
naturseværdighederne, og gæsterne savner større variation i 
ekskursionerne, hvor fx mad og fjeldvandring savnes. 
Sammenlignet med de øvrige destinationer kunne flere aktive 
underholdningsaspekter inkluderes(se læringseksempler) 

Læring: Krydstogt giver passageren mulighed for en forsigtig og 
kortvarig smagsprøve af nye kulturer, kombineret med lærings-
aktiviteter om bord: bl.a. foredrag om rejserutens destinationer, 
madlavning, vinsmagning og danseundervisning (Hosany et al, 
2010). De fleste af attraktioner inkluderer læringsaspekter via 
foredrag, demonstrationer etc., som giver indsigt i Færøernes 
kultur, historie, seværdigheder, natur  Men aktiviteter så som fx 
mad- og øl/vinsmagning, dans etc., som ofte udbydes om bord, 
inkluderes ikke ved nuværende attraktioner. Færøsk mad, kultur, 
fjeldvandring etc. kunne her indgå i merværdiskabelsen 
(passagerundersøgelsen) 

Æstetik: Krydstogtskibet æstetiske virkemidler fx pompøs 
indretnings-stil og luksuriøse faciliteter påvirker gæstens 
lystfølelse, øge den opfattede brandværdi og den samlede 
oplevelse. I forlængelse af skibets æstetiske overflod og 
verdenshavenes dragende skønhed spiller æstetiske virkemidler 
ved destinationen en vigtig rolle (Kwortnik, 2008:292). Her synes 
Færøerne have en styrkeposition i naturens skønhed, samt 
unikke og eksotiske karakter. De flest gæster er imponeret af 
naturomgivelserne og fremhæver sanselige aspekter(se/høre/
føle/lugte) som positivt overvældende. Æstetiske virkemidler er 
dog svære at bedømme, skønt Navia udviser stor bevidsthed 
omkring at indlemme uldvarefabrikkens skønne og idylliske 
omgivelsers i attraktionens samlede oplevelse.  

Eskapisme: Passagerundersøgelsen viste, at passagererne, 
som kommer til Færøerne, er meget erfarne krydstogtrejsende(på 
nær tyskerne) med et ønske om mindre mainstream krydstogt-
oplevelser. Høj tilfredshed mht. opholdet, ekskursionerne, samt 
positive tilbagemeldinger, vidner om, at øerne synes at levere ”en 
flugt fra hverdagen og det konventionelle” bl.a. via eskapistiske 
oplevelser og attraktioner fx  frilandsmuseer og historiske 
seværdigheder fra færingesagaen/vikingetid(rejse tilbage i tiden), 
samt at opleve den autentiske, rene natur i dens mest rå 
form(sanselighed). Udfordringen for aktørerne er dog at ”slå 
mønter” af muligheden, hvor salg af souvenirs/produkter, 
service(fx gastronomi) bliver en del af attraktionen med henblik 
på at skabe en mere sammenhængende og sanselig oplevelse. 

Egen tilvirkning ud fra interviews (attraktioner, turoperatører, og passagerundersøgelsen i relation til respektive kilder/litteraturstudie 
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Dele af de fire sfærer synes anvendt ved attraktionerne – om end i større grad ved visse steder end andre, fx 
Navia (Figur 45). Høre-, se- og lugtesans samt passiv fremfor aktiv deltagelse synes dog fremherskende ved de 
fleste attraktioner. Fx placeres de guidede busture med overvejende fokus på panoramaudsigt og foredrag – 

som udgør en stor del af ekskursionerne på Færøerne(Figur 52) - i den passive ende af spektrummet, mens 

vandreture i fjeldende byder på højere grad af interaktivitet, involvering og direkte påvirkning(Pine et al, 

1999:31). Disse mere varierede oplevelser, fx hiking, savnes dog af passagererne (kvalitative kommentarer). 

Spadsereture i småbygder, besøg ved salgsstop og guidens foredrag ved nøgleseværdigheder opfordrer dog til 
en vis grad af aktiv deltagelse(fx frilandsmuseet hos Blásastova, og trædrejning hos Trælist). Færøernes 
styrker omhandler især øernes naturbetonede kerneressource, som stimulerer til eskapisme og læring. 
Svaghederne synes at tage afsæt den manglende turismeudvikling (fåtal store attraktioner) og den ofte passive 
involveringsgrad, som ikke fremmer nævneværdig fordybelse, involvering eller tilstrækkelig merværdi. 
Attraktionernes svaghed ligger ligeledes i, at der meget sjældent skabes betydeligt mersalg. Passageren har 
mulighed for at købe souvenirs og brugskunst (fx frilandsmuseet Blásastova, trædrejning hos Trælist), men 
salget er ubetydeligt lille. Det er dog vanskeligt at vurdere, om det kun er de oplevelsesrelaterede aspekter, 
selve udbuddet eller manglende kendskab til kunderne – eller en kombination af samtlige - som gør, at salget 
er ubetydeligt. En interessant episode ved Blásastova vidner om, at årsagen netop ofte ligger i selve 
kombinationen af udbud, de oplevelsesrelaterede aspekter og manglende viden om kundernes ønsker og 
præferencer, som ikke synes at blive integreret på den rigtige måde: 

Eksemplet er en engangshændelse, men kan sammen med Navia eksemplet (Figur 45), resten af empirien; 
handelslivet og passagerundersøgelsen indikere: 

Sammenholdes de færøske attraktioner med læringseksemplerne, attraktioner/ekskursioner fra Island og 
Orkney, synes vigtigheden af inddragelse af oplevelsesøkonomiske aspekter og underleverandører af 
service/produkter, endda tydeligere. I Figur 55 opsummeres de mest populære attraktioner i Island og Orkney 
inddelt i hhv. naturlige/kulturelle(Weaver et al, 2014) og oplevelsesøkonomiske aspekter. Oversigten bygger 
på datamateriale udleveret af aktører i de respektive lande, som repræsenterer store dele af det samlede 
ekskursionsudbud. 

Blásastova: ”Sidste år kom pludselig en bus fyldt med amerikanere til os (red. frilandsmuseum). Jeg havde nogle 
Føroya Bjór øl i en kasse og de spurgte, om de kunne købe nogle, og om der var værtshus i bygden. Jeg gav dem så 
en smag af øllene og de drak hele kassen, og jeg måtte skynde mig ind i kælderen ved siden af efter en kasse til … 
amerikanske turister er typisk en undtagelse både ift. at de køber mere og at giver drikkepenge.” (Blásastova) 

1. Manglende kendskab til kunderne: Ifølge oplevelsesøkonomi, er kendskab til kundernes behov vigtig for at finde en gavnlig 
kombination mellem udbud og merværdiskabelse. Navia påpeger vigtigheden af, at forstå segmentforskelle mht. tilrettelæggelse af 
udbud, salg og oplevelse – jf. passagerundersøgelsen, som påviste forskelle mht. præferencer/ønsker, købevillighed etc. 
2. Udbud af produkter/service bør tilpasses: Passageranalysen påviste bl.a. at større udbud lokale varer savnes, hvilket rejser 
spørgsmålet, om udbuddet er korrekt tilpasset. Handelsliv-afsnittet indikerer, hvordan marketingparametrene bør justeres. 
3. Generelt problem på øerne ift. turismen: Direktøren hos VFI påpeger, at: ”færinger ikke synes bevidste om at tjene penge på 
turismen”. Navia eksemplet påviste dog, hvordan sfærerne kan anvendes bevidst ift. salg, som savnes andre steder. 
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Figur 55: De mest populære attraktionstyper i Island og Orkney 

 
På Island er det, som på Færøerne, især naturbetonede attraktioner, som præger de populære ekskursioner. 
Men her inkluderer en bred vifte af de mest populære ekskursioner besøg hos underleverandører af 
produkter/service, bespisning, salgsstop mm. fx Golden Circle og Den Blå Lagune på Island og Whisky-tours i 
Orkney(Iceland Travel, Wild about Orkney), hvor salg af varer og bespisningsmuligheder typisk indgår som 
en naturlig, integreret del af turismeoplevelsen, fx køb af whisky og de verdenskendte cremer o.a. 
helseprodukter fra Den Blå Lagune.  Den Blå Lagune er pt. blevet så populær blandt både krydstogts- og 
konventionelle turister, at der tit er fuldt booket, og den stigende trængsel har medført prisstigninger og 
indførelse af kvoter på antal besøgende per dag. Desuden retter i stigende grad mere mod konventionelle 
turister, som giver flere penge i kassen end de volumenbaserede rabatordninger med bl.a. de officielle 
turoperatører med krydstogtgæster(Atlantik & Visit Reykjavik). 
Samarbejdet mellem turoperatør og attraktionerne ligner Navia-eksemplet på Færøerne, hvor salget af 

produkterne indgår som en ekstra gevinst for attraktionerne. Forskellen er dog, at turoperatørerne i Island og 

Orkney betaler entré pris. Ekskursionerne på Island og Orkney inkluderer derved en blanding af passive 
(natur/udsigt/bustur) og aktive oplevelser(spa ved Blå Lagune og whiskysmagning hos Highland Park), hvor 
flere sanser inkluderes(spise/se/høre/lugte/føle), og hvor samtlige oplevelsesøkonomiske sfærer kommer i spil. 
Mht. tilrettelæggelsen af attraktionerne udgør de vigtigste læringspunkter: 

Reykjavík  
• Sammensatte rundrejser: 60% af ekskursionsdeltagerne tog rundturen The Golden Circle. 1. Thingvellir(forhistorisk 

parlamentsted og UNESCO-verdenskulturarv) som kategoriseres under ”kulturelle” og ”naturlige”. 2. Gullfoss(vandfald) og 
Geysir(gejser) falder ind under naturlige attraktioner. Den Blå Lagune(geotermisk frilufts-badeanstalt med tilhørende 
restaurant, bar og helsebutik) er en blanding af naturlig og fremstillet attraktion. 

• Kulturelle/historiske temaer – sjældent populære: ”Cultural Reykjavík”, ”A Taste of Land & History”, ”Saga Circle”, ”Taste of 
Saga”, ”Local Food Demonstration”, måtte alle aflyses i 2014 pga. for lav deltagelse. 

 

Akureyri: Naturlige attraktioner: 80% af ekskursionsdeltagerne valgte ekskursioner med hovedfokus på naturlige attraktioner hhv. 
Mývatn(sø), Góðafoss(vandfald), Dimmuborgir(lava-formationer). Hvalsafari udgjorde hernæst 7%.  
 

Orkney: De tre mest populære ekskursionstyper:  
1. Orkney’s UNESCO-kulturarv, Heart of Neolithic. 5000 år gammel Stone-henge lignende stenmonumentet. 
2. Whisky-tours hos lokale whiskydestillerier, fx Highland Park. Besøget omfatter: rundvisning, indføring i whiskyens historie, 

produktionsmetoden etc., og herefter shopping- og bespisningsmuligheder, hvor salg har stor betydning for virksomheden. 
3. Traditionelle ekskursioner på øen med særlig vægt på naturseværdigheder(Morrison, 2014). 

Kilder: Island: Oversigt fra Iceland Travel over samtlige ekskursioner m. temaer, antal deltagere og anløbsdestination. Den anden store officielle 
tur operatør på Island, Atlantik, påviser, at det i store træk er samme attraktioner, som de, Iceland Travel og uofficielle turoperatører 
udbyder(Iceland Travel, Atlantik)(elektronisk bilag, tur operatører) hvorfor datamaterialet formodes at repræsentere næsten samtlige 
ekskursionsoplevelser på Island. Orkney: Udtalelser fra Kirkwall Havn og uofficiel tur operatør i Orkney; Independent Orkney, 2014) (bilag23)  
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Læringseksemplerne fra andre lande viser, hvorledes det naturlige miljø/kulturarv udnyttes og integreres 
oplevelser, der i kvalitet lever op til og delvis minder om kundernes oplevelser om bord på krydstogtskibet. 
Det er berømte/kendte seværdigheder i Island og Orkney/Skotland, som er i centrum hhv. de varme kilder, 
naturen og whisky. Ift. de færøske attraktioner er spørgsmålet, om de lever op til disse højkvalitetsoplevelser, 
som kunderne har om bord, og hvorvidt de optræder som en naturlig forlængelse af turismeboblen(se 
litteraturafsnittet). Det synes som at både Navia og Gjáargardur, genererer relativ høje indtægter ved at udnytte 
disse aspekter ift. de andre attraktioner. Dog er ”færøske pandekager” i langt fra verdenskendte og ikoniske, 
sammenlignet med fx striktrøjerne. Her er spørgsmålet om attraktionerne på Færøerne skulle spille mere på 
øvrige kendte aspekter ved øerne, fx vikingefortiden, ren natur, fiskeprodukter o.a., hvilket de fleste turister 
kan relatere til. Det oplevelsesøkonomiske omdrejningspunktet er derfor, hvorledes kaffe, pandekager o.a. 
bliver iscenesat på en måde, der tiltaler kunderne og skaber merværdi. 
Kontekstanalysen viste, at det er i stor udstrækning er de samme gæster som besøger Island, Orkney og 
Færøerne. Læringseksemplerne fra de andre lande burde indikere, at der er et behov for lignende 
attraktioner/ekskursioner på Færøerne. Ifølge passagerundersøgelsen ønsker turisterne også flere varierede 
oplevelser/ekskursioner og er ikke tilfredse med  historiske attraktioner. Derfor kunne en variation i 
oplevelserne med bl.a. bespisning etc. leveret af underleverandører og ikke kun forelæsninger/busture med 
passiv involvering, medvirke bedre oplevelser og øgede indtægter. 
MBT påpeger, at Færøerne trækplaster primært ligger i øernes naturlige ressourcer og i langt mindre grad de 
kulturelle/skabte ressourcer(Weaver et al, 2014), mens Island og Orkney kan bryste sig af adskillige populære 
”skabte attraktioner” så som Den Blå Lagune(geotermisk badeanstalt) i Island og Highland Park(whisky 
destilleri) i Orkney. Det kunne have være ønskeligt, at lignende veludviklede attraktionsmuligheder fandtes på 
Færøerne(MB-tours interview, 2014). Men frygten hos de færøske turoperatører er, at for mange salgsstop 
eller bespisning ikke falder i god jord hos rederierne, som ønsker, at passagererne forbruger sit rådighedsbeløb 
om bord(GG, MBT). Navia påpegede også i denne sammenhæng bevidstheden om, at salgsfremstødet ikke bør 
fremstå som anmassende, hvilket kan forværre den samlede turismeoplevelse(Navia). Men 
læringseksemplerne fra Island og Orkney tyder på, at blandt nogle af de mest populære ture inkluderes netop 
bespisning, shopping o.a. oplevelser. Derfor synes spørgsmålet være, hvorledes ekskursioner og attraktionerne 
bliver arrangeret og solgt overfor rederierne, hvor fokus især bør være på kundernes ønsker/behov, mere 

1. Attraktioner skabes ud af det naturlige miljø, kulturarv, historie og produktion – landets kerneressource. 
2. Attraktioner er i tråd med eller en forlængelse af kundernes turismeoplevelser om bord på krydstogtskibet. Dvs. 
ligner oplevelserne om bord som af høj ”kvalitet”, nøje planlagt, ”turismebobbler”, hvor hedonisme/fornøjelse præger den 
opfattede værdi i positiv retning etc.(se litteraturafsnit) 
Eksempelvis: a.) Den Blå Lagune udnytter det kendte, berømte, naturlige miljø på Island med de varme kilder (autentiske 
kerneværdier) og om bord på krydstogtskibene søger turisterne bl.a. spa, skønhedssaloner, fornøjelse/hedonistiske 
aspekter (litteraturafsnittet) b.) Whisky Destilleri, Orkney tilbyder whisky smagning, som er en del af den kendte Skotske 
kulturarv/historie og produktion. En slags ”forlængelse” af turisternes kvalitets oplevelse om bord på skibene, hvor 
”bar/kasino”, vinsmagning af høj kvalitet etc. spiller en vigtig rolle. c.) Restauranter ved de store islandske natur-fænomener, 
Gullfoss og Geysir, udnytter den flotte islandske natur i forlængelse af gourmetoplevelserne om bord.  

Egen tilvirkning baseret på opsummering af litteraturafsnittet, Iceland Travel, Atlantik, Independent Orkney udtalelser. 
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variation i oplevelserne etc. – noget som også tiltaler rederierne ifølge litteraturstudiet (Figur 15 - 
kundefeedback ligger højt på listen over rederiets udvælgelseskriterier). 
Strategier, som anvender ”added-value” til turismeoplevelsen, er nyligt også anvendt i krydstogtbranchen, som 
kan tjene som eksempel for destinationernes aktører, og hvordan destinationen kan udnytte disse trends. 
Figur 56: Added value i krydstogtturismen - eksempel destinationers indgåelse i de samlede krydstogsoplevelser 

 
Eksemplet viser, hvorledes krydstogtdestinationernes aktører kan indgå i krydstogtudbuddet, og i stedet for 
kun at fokusere på volumenmaksimering/priskonkurrence, kan fokus vendes mod ”added-value”, eksklusivitet 
– både i samarbejde med rederierne og ift. uofficielle turoperatører, udenom rederierne. B.N. Larsen hos CLIA 
nævner, at CLIA nyligt er begyndt at arbejde på at få en repræsentant for destinationerne indlemmet i 
organisationen, eftersom destinationer spiller en så vigtig rolle i det samlede krydstogtprodukt(B.N. Larsen). 
Reykjavik Havn synes dog ikke for godt om dette, da de ser det som et forsøg fra rederierne at opnå større 
indflydelse ved destinationerne(Reykjavik Havn). Dette indikerer dog, at CLIA og havnene er bevidste om 
destinationernes rolle i det samlede krydstogtsprodukt. Her kan det være vigtigt med en proaktiv, strategisk, 
helhedsmarkedsføring af Færøernes turismeoplevelser, hvor vægten er på eksklusivitet, inkludering af 
destinationens eksklusive udbud frem for kvantitet og volumenmaksimering via stordriftsfordele – hvilket 
understøttes yderligere af Færøernes begrænsede kapacitet (jf. afsnit 5.4.2 Kapaciteten) 

5.3.2.1 Subkonklusion – oplevelselsesøkonomis anvendelse i baglandet 
Afsnittet har påvist, hvorledes oplevelsesøkonomi, viden om turisternes oplevelser om bord og 
kundepræferencer kombineret med kerne- og skabte ressourcer kan optimere de økonomiske virkninger via 
merværdiskabelse, som igen medfører mersalg og merindtjening. Dermed kan anvendelse af 
oplevelsesøkonomiske sfærer endda medføre en win-win situation, hvor kunden får bedre oplevelser og 
aktørerne højere indtægter. Dette er også i tråd med nuværende markedstrend, hvor bl.a. et differentieret 
produkt/service ønskes både af rederier og kunderne. Set ud fra oplevelsesøkonomi, optimering af indtægterne 
og kundetilfredsheden, kunne forbedringstiltag ift. oplevelser i attraktionerne og handelslivet være:  

Intensiveret priskrig mellem krydstogtrederierne i kølvandet af finanskrisen har medført en uønsket spiral af 
nedadgående priser, som har medvirket til et fald i kundernes opfattede værdi af krydstogtsproduktet. For at 
vende trenden, har flere rederier nyligt forsøgt - i stedet for at sænke priserne - at anvende marketingtiltag, som 
lancerer tillægsværdi (value-add) til rejsen uden at hæve billetprisen fx ”gratis ekskursioner i land”, ”gratis 
spa” etc. Ift. krydstogtsdestinationer er interessant, at value add trenden i stigende grad - især blandt high-end 
luksus skibene – er begyndt at inkludere kvalitetsoplevelser i land som en ekstra værdikomponent, bl.a. udbydes 
”private events” i land med ekstravagante middage, fx ”ilddans, underholdning og aftensmad på Haiti” eller ”to 
dages ekskursion til Luxor i Egypten”. Dette pointerer bl.a. Windstar Cruises er vigtigt ift. at differentiere sig ift. 
andre rederier. Høj kvalitet af service, begrænset antal pladser, intime og eksklusive oplevelser 
fremhæves(Windstar Cruises CEO, H. Birkholz i ibid). (Stieghorst(2014) 
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5.3.3 Visitkontorene og turismeledelse 
Turismekontorerne udgør oftest en del af lokale, regionale eller nationale statsorganer, hvorigennem land og 
kommuner anlægger turismepolitiske retningslinjer for at forvalte turismeressourcerne på forsvarlig vis og 
sikre, at en bred vifte af interessenter får gavn af turismeudviklingen i det lange løb(Buhalis, 2000). 
Turismekontorernes generelle rolle er oplistet i teoriafsnittet og gør sig i store træk også gældende på 
Færøerne, hvor det ift. denne afhandling er mest relevant at behandle rollen, Visit Faroe Islands (herefter VFI) 
har på nationalt plan og Visit Torshavn (herefter VT) har på lokalt plan i Torshavn (VFI, VT). Nedenfor er en 
opsummering af resultatet fra interviews med disse to kontorer om deres respektive roller i turismen og 
krydstogtturismen. 
Figur 57: Visitkontorernes generelle rolle i turismen og krydstogtturismen 

 
Nedenfor analyseres disse to kontorers respektive roller i krydstogtturismen nærmere. 
Nationalt plan(VFI): VFI er genetableret i 2012 som statsligt finansieret, offentlig aktieselskab, som giver 
stabilitet ift. driften og skærmer for politisk indblanding. De arbejder ud fra et internationalt 
markedskommunikationsmæssigt sigte frem for fokus på indenlands turismeudvikling. De beskæftiger sig 
meget lidt med krydstogtsbranchen, da VFI´s strategi primært omhandler den mere konventionelle turisme10 og 
at skabe vækst i turismen og de dertilhørende markedskommunikative opgaver(VFI, 2014). Årsagen er, at den 
største hæmsko for færøsk turisme menes være manglende turismevækst som er forudsætningen for reelt at 
kunne videreudvikle og foretage langsigtede investeringer i turismen(VFI, 2014). Dog har VFI en interesse i at 
akkumulere større viden om krydstogtturismen som menes være manglende. VFI mener, at rollefordelingen på 
Færøerne ift. det nationale turismekontors passive rolle i krydstogtturismen ikke er atypisk ift. andre lande, 

                                                        
10 Ved konventionelle turister forstås alle øvrige turister undtagen krydstogtsgæsterne. 
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lignende markedsføringsopgaver 
påvist i teoriafsnittet vedr. 
turismekontorer på et lokalt plan. 
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-  kommunen(arrangør af events 

i byen, fx julesalg, kulturnat 
osv.)

-  turisme(infocenter for turister 
i Tórshavn – herunder 
krydstogtspassagerer

1. I formelt samarbejde med Tórshavnar Havn 
om  modtagelsen  af  og  at  bringe  turistinfo 
(brochurer,  bykort  etc.)  til  passagerer  og 
krydstogtskibe. Til tider inviteres VT om bord 
på  skibene  for  at  oplyse  om  destinationens 
muligheder,  ressourcer  og  aktuelle 
begivenheder.
2. Ift. lokale handelsliv og lokale turismeaktører 
spiller  VT en  væsentlig  rolle  ved  at  varetage 
opgaven  af  at  kommunikere,  hvornår 
krydstogtsæsonen  starter/slutter,  hvilke  skibe 
har meldt anløb og hvornår, hvilke nationaliteter 
og fremmedvaluta/kreditkorttyper kan forventes
3. Tilrettelæggelse af skiltning og lign.

a. Involvering af flere sanser, fx smagssans(fx øllerne) og/eller aktiv involvering af turisterne i oplevelsen 
b. Korrekt iscenesættelse af salg og oplevelser m. storytelling/fortællinger 
c.  Fokus på salg af lokale varer/bespisning 
d. Skabte ressourcer med inkludering af underleverandører som fx Whisky destilleri og Den Blå Lagune med 
bespisning/shopping muligheder, der forbedrer oplevelsen af kerneressourcerne (natur, kultur og historie). 
e. Tilrettelægge oplevelser i land som er i naturlig forlængelse af kundernes oplevelser om bord. 
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hvor primært lokale turismekontorer, myndigheder, kommuner og havne tager sig af den lokale 
krydstogtturisme, imens det nationale turismekontor indtager en mere tilbagetrukken rolle og fokuserer på den 
internationale markedsføring. Fx er det primært Visit Copenhagen(lokalt), som tager sig af krydstogtturismen, 
og ikke Visit Denmark. VFI fornemmer også, at krydstogtaktørerne på Færøerne ikke ønsker direkte 
indblanding fra VFI. Fx fik VFI’s forslag om en koordineret undersøgelse af krydstogtgæsternes behov ikke 
nogen varm velkomst:  

 
Årsagen menes ligge i, at aktørerne forsøger at værne om deres forretning:  

 
Der synes dermed at findes visse høvdinger i branchen, som ikke helt har vist VFI´s aktive deltagelse 
interesse. Dette er også kommet til udtryk på møder med aktørerne, hvor især de mindre aktører i branchen 
synes være bange for, at nye aktører tager en del af forretningsområdet, hvis viden om branchen bliver 
udbredt. Men for nyligt har VFI været i kontakt med aktørerne, og de ønsker, at VFI skal blive en mere aktiv 
del af krydstogtbranchen – især efter at VFI fik en forøget støtte fra statskassen (VFI:5). 
På lokalt plan(VT): Det lokale turistkontor i Tórshavn ejes i modsætning til det nationale af ”Selskabet 
Tórshavn”, som består af en lang række virksomheder, private medlemmer og foreninger, over 500 
medlemmer(pr 2013). Ejerskabsstrukturen kendetegnes derfor som bred og meget diffus, da enhver, der 
indbetaler kontingent(300kr.), har ejerskab og medindflydelse(VT og visittorshavn.fo). Driften finansieres dog 
især af Tórshavn Kommune, og der arbejdes med omstruktureringer således, at kommunen kommer til at eje 
største delen af VT. VT ønsker dog fortsat at kunne arbejde selvstændigt og effektivt med turismen, og dette 
vil ikke betyde mere kommunal indblanding(VT, 2014). Som påvist deles VT’s overordnede rolle op i tre: 
handelsliv(støtte- og koordineringsfunktion), kommunen(events i byen) og turisme(informationscenter). Men 
ift. krydstogt er Tórshavn Havn primus motor mht. den direkte kontakt til krydstogtrederier, deltagelse på 
internationale salgsmesser, marketing etc. VT samarbejder dog med havnen om skibsmodtagelsen; især bringe 
turistinfo til passagerer, tilrettelægge skiltning og lign, og ift. det lokale handelsliv og turismeaktører 
kommunikerer VT om skibsanløbene, bl.a. hvilke nationaliteter og valuta/kreditkorttyper11 kan forventes(VT). 
VT udtrykker dog et ønske om at indtage en mere aktiv rolle i krydstogtturismen, få medindflydelse og 
eventuelt deltage med Torshavn Havn på messer/salg, at nå ud til rederierne og indgå i markedsføringen etc. 
Incitamentet er, at det ikke kun skal være de to stærke aktører, hhv. havnen og turoperatøren, som ud fra egne 
særinteresser sætter dagsordenen i branchen. Desuden mener VT, at de har en nøgleposition ift. kontakt til 
slutbrugerne(turisterne), forretningslivet og attraktioner i byen. VT påpeger vigtigheden af at akkumulere 

                                                        
11 Amerikanere anvender eksempelvis ikke pinkode, hvilket forudsætter, at personalet kan finde ud af manuelt at konfigurere terminalen, 
således at forretningen kan tage imod disse kort. 

”Ingen af aktørerne i branchen havde lyst til at være med til at finansiere undersøgelsen, som jeg ikke forstår, fordi 
hvis man har så mange gæster, som de har(Torshavn Havn og MBT, red.), burde interessen være der, ikke sandt?” 
(VFI: 4-5) 

”Torshavn Havn siger ”hvorfor skal vi betale, vi kommunikerer ikke med slutforbrugeren men med 
krydstogtrederierne – turisterne, de har jo Visit Torshavn”. Og turoperatører vil jo ikke skilte med, at dette er et 
interessant(lukrativt, red.) segment, fordi så er de bange for at miste forretningsandele til andre.”(VFI: 4-5).  
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viden om krydstogtskunderne og branchen videre på øerne, og at denne viden ikke går tabt, såfremt 
nøglepersonale skiftes ud i hhv. havnen eller hos turoperatøren(VT). 
 

5.3.3.1 Subkonklusion og diskussion om turismeadministration 
Analysen af de overordnede turismeorganer på Færøerne, VFI og VT, viser, at de ikke har en decideret aktiv 
rolle i administrationen af krydstogtsturismen – selv om VT har en delvis funktion ift. informering og ønsker 
at blive mere involveret. Ligeledes er VFI´s rolle som påvist især international markedskommunikation. 
Situationen på Færøerne er ikke helt ulig den på Island. Her påpeger Ó. Ý. Atladóttir, generaldirektør hos 
Ferðamálastofa(Islands Turistråd), at de og visitkontorerne generelt ikke har  den store rolle i 
krydstogtturismen, og det synes vanskeligt at få ledende aktører i krydstogtturismen til forhandlingsbordet at 
drøfte nødvendige udviklingstiltag mht. infrastruktur, afgiftsstruktur, krydstogtturismens påvirkning på øvrig 
turisme mm.  Fx har konventionel turisme adskillige afgifter, som bl.a. bliver geninvesteret i 
turismeudviklingstiltag, fx infrastruktur mm., fx overnatningsafgift, som krydstogtturisterne ikke betaler pga. 
krydstogtturismens særpræg; endagsturister som ikke overnatter. Dette til trods for, at krydstogtturisterne 
besøger samme attraktioner og benytter de samme offentlige faciliteter som andre turister(Generaldirektøren i 
det Islandske Turistråd, Ó. Yrr). Interview med havnemyndighederne indikerer også, at der ikke er stor 
forbindelse mellem visitkontorer og havne: ”vi har som sådan intet med visitkontorerne at gøre ift. 
krydstogtsturismen”(havnen Akureyri). 
På Island er struktureringen af turismen anderledes end på Færøerne med en todeling af turismekontorerne i en 
indadvendt, administrativ afdeling med ansvaret for den indadvendte markedsføring, turismeudvikling, 
infrastruktur etc., Ferdamálastofa Islands og en udadvendt markedskommunikativ afdeling, Promote Iceland, 
som fokuserer på den internationale markedsføring – begge afdelinger offentligt finansieret(Ferðamálastofa). 
Her påpeger generaldirektøren, at det er forståeligt med den færøske situation, at VFI i første omgang 
fokuserer på international markedsføring, da vækst i turismen er forudsætning for 
turismeudviklingstiltag/management. Men det kan give bagslag, hvis ikke nødvendige 
managements/planlægningsmæssige tiltag indføres, når turismen oplever vækst, fx ift. infrastruktur, 
bæredygtighed etc. og i at give turisterne en god oplevelse, afhælpe trængsel (se mere under 
kapacitet)(Ferdamálastofa). 
Ifølge litteraturen bør ligeledes succesfuld, holistisk turismedestinationsmanagement lægge vægt på 
ledelsesmæssige aspekter (dvs bl.a. turismestrategi, koordinering og planlægning af udviklingsaktiviteter, 
bæredygtighed, konkurrenceevne, indenlands turismeudvikling, infrastruktur samt varetagelse af en bred skare 
af interessenternes interesser; aktører, lokalbefolkningen, offentlige myndigheder etc.) - snarere end blot 
markedsføring med indskærpet fokus på kommunikation/salg, tiltrække flere turister og tilfredsstille behovet 
hos målgrupperne(Kotler et al, 2006; Spyriadis et al, 2013:85; UNWTO, 2004). 
Empirien understøtter litteraturen som påviser, at det dog i praksis ofte er problematisk for turistkontorer at 
bevæge sig fra en traditionel promotion orientering til en managementorientering pga. mange forskellige 



 
 
 
 

75 

interessenter i turismedestinationerne(Pike et al, 2013) samt turismekontorernes begrænsede 
managementindflydelse, da mange logistiske og praktiske områder administreres af lokale myndigheder og 
aktører. Eksperter foreslår derfor en kobling mellem aktørerne, statsforvaltning, kommunerne og 
turismekontorerne(ibid.), hvor fx Skotland fremhæves som positivt eksempel, som har formået at skabe et tæt 
samarbejde mellem statsforvaltning, kommuner og turismekontorer, som har medført en succesfuld 
koordinering af markedsføring og management af turismeoplevelserne(Page & Connell, 2009). 
Turismekontorernes deltagelse menes være vigtig, da deres styrke er, at de blandt mange konfliktende 
interessenter kan have en uafhængig rolle med holistisk fokus på det nationale/lokale plan i kvalitetssikring af 
de rejsendes oplevelser med sans for det lokale miljø og sted samt profitabiliteten af turismen(Pike, 2004). 
Pga. turismekontorernes vanskeligheder mht. management blev der allerede for mange år siden spået, at 
såkaldte ”administrerede” resorts, fx krydstogtskibe, ville opnå stigende popularitet i kraft af deres evne til at 
kunne administrere under ét den udbudte turismekvalitet/produkt/service/kapacitet osv.(Plog, 2000). Dette 
viser den noget forskelligartede situation som krydstogtsdestinationer og rederier/skibe befinder sig i, og som 
bør indgå i en helhedsbetragtning og strategi/ledelse af krydstogtsdestinationer. Dette fremhæver betydningen 
af visitkontorernes indgåelse i management, at et holistisk syn på de mangeartede turismeformer inddrages – 
også krydstogtturismen – og betydningen af netværk i lokalområdet blandt de forskellige interessenter – især 
eftersom det er de samme resurser som udnyttes til flere forskellige turismeformer. 
 

5.3.4 Havnen  
Torshavn Havn (herefter TH), som er i fokus i denne afhandling, har længst erfaring og modtager flest 
krydstogtanløb på Færøerne. De kan karakteriseres som en transithavn, der sikrer forholdene ved anløb og er 
pt. primær aktør i det udadvendte markedsføringsarbejde af destinationen overfor rederierne. Havnen er 
multifunktionel og anvendes primært til container- og passagerskibe, hvor krydstogt er en supplerende 
aktivitet til optimal udnyttelse af havnens overskydende kapacitet (TH). 
Indtægterne af krydstogtturismen genereres via tonnage- og pax afgift (dvs. per ton og passager) og forsøges 
derfor optimeret via tiltrækning af så mange og store skibe og passagerer som muligt. Dog understreges, at 
kapacitetstærsklen for at øge antal anløb og modtage de stadig voksende skibsstørrelser er ved at være nået, 
eftersom havnen har begrænset kajkantslængde og kun kan modtage krydstogtskibe 3-4 faste ugedage ved 
bestemte tidspunkter. Dette vanskeliggør rederiernes planlægning af anløb og forhindrer en vækst(TH:2ff):  
TH har derfor sammen med Tórshavn Kommune iværksat en storstilet havneudbygning for ca. 350 mio. kr. 
med to nye anløbskajer, som primært skal anvendes til containerskibe samt turist- og passagerskibe, herunder 
store krydstogtskibe(TH:3). TH vurderer dette, som et vigtigt kriterium for vækst i takt med krydstogtskibenes 
voksende skibsstørrelser. Efter udbygningen står klar i 2020, vil havnens krydstogtrelaterede vækstpotentiale 
være betragteligt:  

Litteraturen fremhæver, at sådanne massive investeringer i direkte kapacitet(jf. litteraturafsnittet Figur 9) er et 

”Krydstogtturismen har potentiale at vokse med ca. 50% i kraft af udbygningen, eftersom dette frigiver de øvrige tre-fire 
ugedage … hvis altså interessen for Island holder sig blandt krydstogtpassagererne -  det er det, som er det springende 
punkt.”(TH:3-6). 
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klassisk træk for mindre transithavne, som har oplevet nylig vækst, og hvor kapacitetsbegrænsninger begynder 
at melde sig. Ønsket om at udvide kajkapaciteten og at modtage større og flere skibe bygger ofte på en naiv 
forventning om stabil vækst med højere omsætning og øget effektivitet(Viken et al, 2014:174 og Talley, 
2009). Destinationen er dog nødt til nøje at afveje, hvorvidt krydstogtturismens økonomiske grundlag og 
omfang er tilstrækkelig stort og stabilt over tid til at retfærdiggøre store og langsigtede investeringer(Vogel et 
al. 2012:48ff). Overvejelserne bør derfor bygge på indgående kendskab til og analyser af krydstogtrederiernes 
adfærd, som bl.a. ofte præges af abrupte omlægninger af rejseruter pga. forandrede kundepræferencer, 
fornyelse samt økonomisk rentabilitet(salg af ekskursioner). Uhensigtsmæssige investeringer i havnekapacitet 
kan i værste fald lede til overkapacitet, som indebærer, at faciliteter og servicer ender med at stå ubrugt 
hen(Vogel et al. 2012:48ff; Klein, 2005). I afsnit 5.3.5 B2B efterspørgselen undersøges nærmere, hvorledes 
Færøerne som krydstogtsdestination lever op til rederiernes ønsker og sandsynligheden for en fortsat 
krydstogtturisme på øerne. 
TH mener, Færøernes styrke er øernes gunstige beliggenhed i Nordatlanten især ift. Island. Desuden genererer 
rederierne tilfredsstillende indtægter ved salg af officielle ekskursioner, som giver genlyd i positive 
tilbagemeldinger fra rederiernes ruteplanlæggere. Derfor opstår en vigtig forretnings-symbiose mellem havnen 
og den officielle turoperatør, som udgør en vigtig indtægtskilde for rederierne: 

Færøernes primære svaghed menes være øernes lave awereness blandt krydstogtrejsende, dvs. at øerne derfor 
ikke ”sælger krydstogtbilletter”, samt øernes relativt lille betydning i rejseruteplanlægningen – en ”add-on 
destination” på vej til Island(TH:8-9). Dette kommer også til udtryk i havnens forsøg på at skabe kontakt til 
rederierne, som kan synes udfordrende, især ved messerne, da alle havnene ønsker at komme i kontakt med de 
samme få rejseruteplanlæggere på kort tid, som repræsenterer 30-40 rederier/brands. Ved messerne får de 
største krydstogthavne oftest al taletiden, og de små falder igennem, hvor Færøerne synes ret ubetydelig som 
destination(TH). Formanden for CLIA, B.N. Larsen underbygger, at rejseruteplanlæggere er som 
”rockstjerner”, som alle havne vil i kontakt med, hvor hans erfaringer er, at mindre, nye destinationer som dem 
i Nordatlanten kan stå sig stærkere som del af et regionalt og/eller lokalt netværk – især med tanke om, at 
rederierne ønsker helst at have kontakt med én person i en destination/region, selv at planlægge rejseruten, og 
ikke at havnemyndigheder står for dette(B.N.Larsen, 2014). Havnen i Orkney mener også, det er 
uhensigtsmæssigt, at Torshavn og Klaksvik Havn konkurrerer om anløbene, som kan bringe afgiftspriserne 
ned. I stedet for burde der etableres et lokalt/nationalt netværk af havne på Færøerne (Orkney Havn). 

5.3.4.1 Benchmarking af havneindtægterne 
Torshavn Havn er af den opfattelse, at de muligvis ligger på et lavere prisniveau end andre havne i nærområdet 
og mener, at dette udgør en klar fordel, da rederierne fortrinsvis ønsker så lave udgifter som muligt(TH:2). Fx 
pointerer havnen, at Orkney Havn den ene sæson opkrævede det dobbelte af, hvad Torshavn Havn opkrævede 
for selvsamme skib, Queen Victoria. TH pointerer i denne sammenhæng, at det er vanskeligt direkte at 

”Vi er meget afhængige af at turoperatøren kan garantere profit for rederierne – og turoperatøren er afhængig af os i 
vores arbejde med at tiltrække og facilitere skibenes anløb.” (TH:9)  
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sammenligne forskellige havnes listepriser, da disse kan variere meget fra havnens faktiske pris til det enkelte 
rederi, hvilket særligt afhænger af forhandlingssituationen(Ibid.). 
Pga. vanskeligheder med en direkte sammenligning af prisstrukturen vælger vi at ”gå den anden vej rundt” og 
analysere de realiserede indtægter ift. antal anløb, antal passagerer og skibsstørrelser. Færøske havne 
sammenlignes her med tre udvalgte havne i nærområdet; Kirkwall(Orkney), Reykjavik og Akureyri, hvis 
prisstruktur på service, tonnage- og passagerafgift er komparative med dem på Færøerne. Pga. byernes 
forskelligheder mht. antal anløb/passagerer samt størrelse/tonnage(se landepræsentation) vil analysen centrere 
sig om beregnede nøgletal(markeret med lilla ud fra indtægter ift. variable, som påvirker indtægter – hhv. antal 
passagerer, anløb og bruttoregisterton(BRT).  
Figur 58: Benchmarking af havneindtægter 

 
Analysens vigtigste resultater med kommentar er oplistet nedenfor. 
Figur 59:Resultater af benchmarkinganalyse af havneindtægterne. 

 

Benchmark:+Havneindtægter,+2013 Færøerne* Tórshavn Klaksvík Reykjavík Akureyri Kirkwall9
(Orkney)**

Anløb 50 41 9 83 63 71
Pax 42.53444444444 28.1964444444444 14.3384444444444 92.4124444444444 71.3384444444444 50.76544444444
Pax4pr.4anløb 886444444444444 68844444444444444 1.593444444444444 1.113444444444444 1.132444444444444 715444444444444

Bruttotons4i4alt 1.980.45044 1.340.23144444 640.21944444444 3.654.82044444 2.645.81044444 2.058.34744
Bruttotons4pr.4anløb 39.60944444444 32.6894444444444 71.1354444444444 44.0344444444444 41.9974444444444 28.99144444444

Havnetindtægter4fra4krydstogtturisme 4.436.5364kr4 2.952.7034kr4444 1.483.8334kr4444 11.210.6804kr4 5.654.2354kr4444 7.043.2474kr4
Passagerafgift(PaxTax) N/A 15,004kr44444444444 12,004kr44444444444 4N/A4 4N/A4 8,924kr4444444444
Indtægter4via4PaxTax 638.0104kr44444 422.9404kr4444444 215.0704kr4444444 4N/A4 4N/A4 452.7984kr44444
Indtægt4pr.4anløb 88.7314kr4444444 72.0174kr444444444 164.8704kr4444444 135.0684kr4444444 89.7504kr444444444 99.2014kr4444444
Indtægt4pr.4passager 1044kr44444444444 1054kr4444444444444 1034kr4444444444444 1214kr4444444444444 794kr444444444444444 1394kr44444444444
Indtægt4pr.4bruttotons 2,244kr4444444444 2,204kr444444444444 2,324kr444444444444 3,074kr444444444444 2,144kr444444444444 3,424kr4444444444
Krydstogtindtægternes4procentvise4andel4af4samlede4havneomsætning 6,6% 5,1% 15,6% 9,0% 30,0% 12,1%
PaxTax4procentvise4andel4af4samlede4krydstogtindtægter 14% 14,3% 14% 4N/A4 4N/A4 6%

*4"Færøerne"4repræsenteres4af4"Tórshavn4+4Klaksvík"4eftersom4disse4to4havne4udgør4100%4af4anløbene4og4antal4pax4på4Færøerne4det4pågældende4år.4

Kilder:4Tórshavn4Havn,4Klaksvik4Havn,4Orkney4Harbours4og4Huijbens4et4al.42014;4samt4respektive4nationale4statistikbanker4i4Island,4Færøerne4og4Orkney.4Historiske4valutarater4
baseres4på4Nationalbankens4Statistikbank.

**4Kirkwall4modtog4langt4størstedelen4af4anløbene4i4Orkney4og4repræsenterer4derved4hele4Orkney.

• Orkney: højest indtægt per skibenes bruttoton; 10% højere end Reykjavik og hele 35% højere end havnene på Færøerne 
og 38% højere end i Akureyri (se bilag 20). 

• Orkney: højest indtægter per passager og overgår endda storyben Reykjavik med 13% og de færøske havne med hele 25% 
og Akureyri med 43% (se bilag 20). 

• Klaksvík: mindste by i analysen!, har langt højest indtægter per anløb: 56% højere end Tórshavn og endda højere end 
storbyen Reykjavik (18% højere). Årsagen er, at i Klaksvik anløb langt de største skibe med flest passagerer om bord, som 
viser, at tiltrækning af store skibsstørrelser, kan være en profitabel strategi for havne, da afgiftsstrukturen baseres på tonnage- 
og passagerafgifter – hvis havnekapacitet og baglandet ellers kan bære dette (afsnit 5.4.2. kapaciteten). 

• Afhængighed: For Tórshavns vedkommende udgør indtægterne fra krydstogtturismen mindst andel for havnenes samlede 
indtægter (5,1%) ift. de andre byer i sammenligningen og har derfor mindre betydning end i de andre byer. For Klaksvík har 
krydstogtrelaterede havneindtægter en større betydning, 15,6% af havneindtægterne i 2013, som er næst mest ud af havnene 
i sammenligningen - kun overgået af Akureyri. Krydstogtindstægternes betydning i Klaksvík har dog været noget varierende og 
svinget mellem 12,4% og 15,6% i perioden 2011 til 2014 (se bilag 20) 

• Den listede passagerafgiftspris (pax tax) ved færøske havne, er langt højere end i Orkney(8,92 kr) og udgør derfor også en 
større del af de samlede krydstogtindtægter(14%) ift. kun 6% i Orkney. Passagerafgiftsprisen og strukturen på Island kendes 
ikke præcis og afgrænses derfor fra analysen. 

• Reykjavik har de højeste samlede indtægter for året efterfulgt af Akureyri, Orkney og til sidst havnene på Færøerne, som ikke 
er overraskende, da Reykjavik også havde flest skibsanløb og passagerer. 
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Det mest interesante i sammenligningen er, at Orkney, har den højeste indtægt per passager og per bruttoton 
som viser, at ikke alene volumen(pax, bruttoton og anløb) øger indtægterne. Orkney modtager samtidigt de 
mindste skibe(lav BRT) og næstfærrest passagerer per anløb ud af havnene i analysen. Selv om 
passagerafgiften i Orkney udgør en mindre andel af de samlede havneindtægter af krydstogtturismen end i 
Torshavn og Klaksvik, kompenseres dette via deres højere tonnageafgift og/eller højere priser på andre 
servicer, som i hvert fald resulterer i, at de samlet set ender ud med højeste indtægt per ton og per passager. 
Dette understreger, at listepriser alene kan virke vildledende, hvis de enkelte priselementer ikke inddrages 
særskilt. En forklaring på dette, som Orkney Havn selv oplyser, er, at de har hævet priserne på service, bl.a. 
afgiften per BRT år for år fra 2,09 kr. i 2010 til 2,75 kr. i 2014 - en stigning på 32%, ligesom pax tax i 2011 
blev fordoblet og voksede yderligere i 2014(Orkney Harbours, 2014). Det bør samtidigt bemærkes, at der har 
været en markant stigning i antal passagerer og anløb, ligesom den gnsn. skibsstørrelse(tonnagen per skib) i 
Orkney er mere end fordoblet i perioden 2010 til 2014 til trods for en markant stigning i afgifterne i samme 
periode. Dette kan tyde på, at krydstogtrederierne næppe er så prisfølsomme ift. afgifter, som forskere ellers 
fremfører(fx Klein, 2005 og Papathanassis, 2013). 
Årsagen til dette kan være yderst relevant i forbindelse med vores problemstilling - især taget i betragtning af, 
at Orkney størrelsesmæssigt ligner de færøske destinationer og i lyset af, at mindre destinationer i kraft af 
deres beskedne størrelse og kapacitetsbegrænsninger ikke har mulighed for udelukkende at fokusere på at øge 
volumen(pax, BRT og anløb). Her mener havnemyndighederne i Orkney, at rederiernes store interesse i øerne 
skyldes, at destinationen som helhed leverer et produkt/turismeoplevelse af høj kvalitet og standard – også 
påvist i passagerundersøgelsen under benchmarking (Orkney Harbour). Det er ligeledes interesant at bemærke, 
at alle havnene i Orkney forhandler med rederierne under ét – især fordi at det er Kirkwall havn som er den 
store – i modsætning til havnene på Færøerne, som forhandler enkeltvis og der er hård konkurance om 
anløbene, som kan bringe afgifterne ned (Klein, 2007, Orkney Havn, TH).  
Dette viser også, at havnestørrelsen eller størrelsen af destinationen, er ikke det, som udelukkende afgør 
havneindtægterne, da Orkney er en langt mindre by end fx Reykjavik. Afgiftsstrukturen i Orkney og 
Reykjavik er noget mere på niveau end i de tre andre byer. 
Analysen viser, at der er relativt stor forskel på havnene mht., hvor stor betydning 
krydstogtturismeindtægterne har for havnens samlede indtægter. Ifølge litteraturafsnittet kan aktører, bl.a. 
havne, blive afhængige af visse turismeformer, og ved de fleste havne i analysen, på nær Akureyri og 
Klaksvik, kan de krydstogtrelaterede havneindtægter karakteriseres som et fornuftigt supplement(5,1% til 
12,%). Det er bemærkelsesværdigt, at Akureyri, som er mest ”afhængig af krydstogtturismens indtægter”(ca. 
30% af samlede indtægter), rangerer lavest i alle indtjeningsnøgletallene – dog ender de næstsidst foran 
Torshavn ift. indtægter per anløb. Dette kan indikere, at en større afhængighed af krydstogtturismen medfører 
sænkning af afgifter og servicepriser med henblik på at opretholde relationen til eksisterende rederikunder og 
maksimere antallet af anløb. 
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5.3.4.2 Subkonklusion og diskussion om og hvorledes havneindtægterne kan øges 
I en turismesammenhæng er afgifter en af de mest effektive statslige indtægtskilder. Selve indkrævningen er 
relativt billig, afgifterne kan indgå som en skjult del af en service/produkt og slutkunden er sjældent bevidst 
om dens eksistens, eftersom de oftest udgør kun en brøkdel af turistens samlede udgifter og kan reguleres uden 
at medføre betragtelig negativ respons(Weaver & Lawton, 2014:231-230). Argumentet for opkrævning af 
afgifter fra krydstogtsrederierne er de store økonomiske lækager, og at der er skjulte omkostninger forbundet 
med krydstogtturismen, som tit ikke medbringes i regnestykket af de økonomiske virkninger og ift. 
infrastrukturudvidelse til krydstogtturismen. Disse omkostninger omfatter iflg. Brida (2010): 

 
Disse aspekter burde være incitament til at overveje afgiftsstrukturen og evt. øge priserne i Torshavn. Men 
Torshavn Havns svar til, om det er muligt at øge afgifterne, er: 

Lignende argumenter er fremført tidligere af aktører på Færøerne vedr. hævning af afgifterne. Fx da et 
lagtingsmedlem ønskede at indføre en højere grønlandsk-inspireret passagerafgift(500 kr./pax), rettede syv 
nøgleaktører i branchen (bl.a. Tórshavns og Klaksvíkar Havn, turoperatørerne MB-Tours og GreenGate og en 
shipping-agent) en særdeles skarp kritik imod dette, da de mente, at dette (1) ville skræmme krydstogtskibene 
bort og ødelægge grundlaget for krydstogtturisme på Færøerne, og (2) at Grønlands størrelse og attraktivitet 
ikke kan sammenlignes med Færøerne, som kun anløbes pga. gunstig placering og udgør ikke en attraktion i 
sig selv ligesom Grønland. Forslaget blev efterfølgende forkastet(Sosialurin, 2011:25). Ifølge litteraturen er 
scenariet typisk mht. stramninger af afgifterne ved destinationer, som sjældent går gnidningsfrit hen og enten 
ikke indføres eller afskaffes efter kort tid, ofte forårsaget af stærk lobbyisme(Brida, 2010). 
Nuværende afgiftsniveau på Færøerne synes derfor bygge på (1) Krydstogtturismens udviklingsfase på 
Færøerne, (2) at rederierne er meget prisfølsomme, og (3) at Færøerne ”kun er et add-on” som hurtigt kan 
fravælges(TH:5). Det er spørgsmålet, om og hvorledes Færøerne som destination kan gøre noget ved disse 
forhold, men eftersom disse påvirker indtægterne og de økonomiske virkninger, kan de være værd at 
undersøge og kommentere nærmere. 
Erfaringerne fra Orkney, hvor rederierne er villige til at betale en højere pris, kan være vigtige at bemærke 
sammen med litteraturstudie af rederiernes udvælgelseskriterier i rejseruterne. Til trods for, at dette er et 
vurderingsspørgsmål, er indikationen at Orkney, som igen i 2015 oplevede rekordtal i anløb og passagerer på 
trods af højere afgifter, lever op til visse kriterier, ønsker og behov hos rederierne – dvs. leverer et 
kvalitetsprodukt til turisterne og rederier (se Figur 34 benchmarking). Dette kan igen medføre, at rederierne er 

• Afskrivninger/slitage af havnefaciliteter og infrastruktur(busser, taxa, offentlige faciliteter, toiletter.) 
• Sikre transport og offentlig sikkerhed ved destinationen 
• Offentlige støttefunktioner så som lægevagt (emergency medical service) 
• Vedligeholde og forskønne gader og attraktioner, rengøring og affaldsindsamling 
• Miljømæssige effekter, fx maritime forhold, samt omkostninger af at varetage destinationens turismeressourcer 

”Nej, krydstogtturismen på Færøerne er stadig under opbygning. Der er ingen eller kun meget få gæster som kommer 
til Færøerne med cruise bare for at opleve Færøerne. Oftest er vi en destination til eller fra Island, og det ved vi 
udmærket, og man kan blive fravalgt, hvis man ikke opfører sig hensynsmæssig mht. pris.”(TH:2) 
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villige at betale en højere havneafgift. Desuden kan en stor forskel være, at alle havnene i Orkney forhandler 
med rederierne under ét i et netværk, som ikke trækker priserne ned pga. konkurancesituationen. 
Her udvider analysen af havneindtægterne sammen med litteraturstudiet vedrørende rederiernes 
rejseruteudvælgelse (se mere i afsnit 5.3.5 - B2B efterspørgsel), passagerundersøgelsen og erfaringer fra andre 
lande, forståelsen for rederiernes udvælgelse af destinationer og prisens vigtighed ift. andre attributter.  Her er 
indikationen bl.a., at Færøerne ikke er uden betydning, men har bl.a. en gunstig placering og andre faktorer er 
vigtigere i rejseruteplanlægningen end afgifterne, bl.a. passagerernes tryghed (se afsnit 5.3.5 – B2B 
efterspørgsel). Disse aspekter viser tilsammen vigtigheden af, hvordan markedsføringsteori og nøje viden om 
kunderne (B2B) og B2C kan medføre både højere tilfredshed til kunderne, samtidigt som højere indtægter til 
destinationens aktører i levering af en værdi tilpasset kundernes værdiopfattelse. Her er det vigtigt for 
havnemyndighederne, til trods for at de primært er i en B2B relation, med kendskab til slutbrugerne, (se afsnit 
5.3.5) at tilfredsstille rederiernes behov (B. N. Larsen). 
 
 

5.3.5 Hvordan lever destinationens aktører op til B2B-efterspørgslen? 
Krydstogtturismens eksistensgrundlag beror på, at rederierne vælger at foretage anløb ved øerne, hvilket 
baserer sig på helt bestemte kriterier omtalt i litteraturafsnittet. Om end det primært er havnen, som er i 
kontakt med rederierne, vurderes det følgende, hvordan Færøerne som samlet destination tilfredsstiller 
rederierne baseret på passager- aktør og ekspertinterview ift. litteratur. Først er vigtigt at påvise, hvorvidt der 
er et markedspotentiale for øgning af anløb ved øerne. 
Afsnit 5.1.1 ang. ruter og skibsallokering indikerede, at Færøernes potentielle marked, dvs. passagerstrømme i 
farvande omkring Færøerne, dækker knap en fjerdedel af det nordeuropæiske passagermarked, svarende til 
godt 350 tusind passagerer. Som rejseruterne påviste, anløber 9 ud af 10 skibe på Færøerne også Island. En 
måde at vurdere markedspotentiale er at undersøge, hvor mange skibe anløb Island uden at anløbe Færøerne. 
Her kan påvises, at i 201312 foretog i alt 64 krydstogtsskibe anløb ved de islandske destinationer – heraf anløb 
30 af disse ligeledes Færøerne samme år. De resterende 34 skibe, som ikke foretog anløb på Færøerne, bestod 
af 10 store skibe med (gnsn. 2.950 pax/skib) og 24 mindre skibe med (gnsn. 460 pax/skib) med en sammenlagt 
passagermængde på 40.400(se bilag 21). 
Taget i betragtning at vi her udelukkende har undersøgt Island, må det formodes, at der ligeledes forekommer 
betydelige delmængder i de øvrige omkringliggende nordatlantiske farvande - fx skibe, som anløber 
vestnorske(Geiranger, Ålesund og Bergen) eller nordbritiske destinationer(Orkney og Shetland). 
Markedsgrundlaget for en markant stigning i anløb og passagerer synes derfor umiddelbart at være tilstede. 
Nedenfor undersøges, hvorledes Færøernes lever op til de påviste kriterier, som rederierne sætter for 
 udvælgelse af krydstogtsdestinationer. 
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5.3.5.1 Rederiernes indtægtsmuligheder 
Ifølge litteraturafsnittet af krydstogtbranchen og forretningsmodellen bliver rederiernes primære indtægter 
skabt om bord og ved destinationer i form af ekskursionssalg, som er vigtige for rederiernes økonomi og udgør 
en af de vigtigste faktorer for, at destinationer udvælges. Analysen af krydstogtsbranchens gnsn. indtægter per 
passager på basis af de største krydstogtrederier (Statista, 2015) understøtter litteraturstudiet og viser, at 
indtægterne fra billetsalg(9.154 kr.) kun dækker 89% af de samlede udgifter per passager(10.233kr), som 
resulterer i et underskud(1.079 kr.), hvilket må tjenes ind via salgsindtægter om bord og i land. Af de samlede 
indtægter udgør billetsalget 76%, mens de resterende 24% stammer fra salg om bord, hvor ekskursioner i land 
står for hele 5%13 - kun overgået af kasino og bar (se Figur 60). Dette tydeliggør ekskursionernes indgåelse i 
og relativt store betydning for rederiernes samlede indtægter. Desuden er det værd at bemærke, at analyse af 
indtægter og udgifter i perioden 2011 til 2014 viser, at især brændstofomkostningerne er vokset, mens 
udgiftsposter så som drift og havneafgifter er faldet (Statista, 2015). Dette kan indikere, at trenden har været, 
at rederierne anløber destinationerne med lavere omkostninger end tidligere. Bemærk at Stastita(2015) baseres 
på gnsn. tal af hele krydstogtbranchen, og der kan forekomme forskelle blandt de forskellige rederier. 
Figur 60: Rederiernes indtægter/udgifter per passager 

 
Som pointeret under aktører-havn, menes rederiernes gode indtjening at være øernes styrke. Benchmarking 
viste, at Torshavn er en relativt billig havn, hvilket indikerer, at Torshavn og Færøerne i et højt omfang lever 
op til det første punkt i rederiernes udvælgelse af rejserute, nemlig lave afgifter og gode 
indtjeningsmuligheder. Ifølge rejseruteplanlæggere kan rederierne også tillade sig at anløbe en havn uden 
væsentligt økonomisk overskud, såfremt destinationen er spændende og sælger billetter. Ifølge TH er 
Færøerne dog i denne sammenhæng en ”svag destination”, hvilket er baseret på rederiernes udtalelser, hvor 
der pointeres, at slutbrugerne ikke kender til øerne: ”Very nice port, but no one has heard of you” (TH:9). 
Disse forhold undersøges nærmere i punkt to. 

5.3.5.2 Kundefeedback og Færøernes betydning for rederiets krydstogtsalg 
Litteraturstudie sammen med ekspertviden (B. N. Larsen, CLIA) indikerer, at kundefeedback/ 
kundetilfredshed (b2c), og destinations betydning for forudgående krydstogtbilletsalg står næst i rækken af 

                                                        
13 Ved ekskursionsindtægter forstås kun rederiernes andel, dvs. eksklusiv den andel, som tilfalder lokale turoperatører og deres underleverandører 
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udvælgelseskriterier af havne, som her vurderes i to underpunkter, hhv. ”kundefeedback/tilfredshed” og 
”destinationens betydning for salg af billetter”. 
 

5.3.5.2.1 Kundefeedback/kundetilfredshed 

Ifm. slutbrugernes kundetilfredshed og kundefeedback over for rederierne er der opsat positive forhold og 
behov for forbedringer nedenfor. 
Figur 61:Positive forhold og forbedringer vedrørende fokus på slutbrugerne 

 
Der kan være flere årsager til havnens og turoperatørens udtalelser, fx at de er bevidste omkring deres rolle og 
allokering af tid og arbejdskraft, og at de især servicerer rederierne. B. N. Larsen nævner, at havne, især ved 
begyndelsesstadier i krydstogtturismen, som oftest har fokus på b2b relationen, hvilket kan skyldes, at de 
primært er containerhavne og ofte ikke er gearede til turisme, ”turisterne skal måske krydse containerhavne 
for at komme til turismeterminalen eller busserne” (B.N. Larsen). Dette og det faktum at visitkontorerne, som 
ellers besidder ekspertisen vedr. turismedestinationsplanlægning (se litteraturstudie), har en meget begrænset 
rolle, rejser spørgsmålet, hvorvidt destinationerne som helhed har korrekt fokus på slutbrugerne. De fleste 
havne synes at fokusere på deres egne havnefaciliteter (havneinterview), men hvis alle havnefaciliteterne er 
nogenlunde lige gode, er dette ikke et punkt, som destinationen kan differentiere sig på over for rederierne og 

o Positive forhold 
Passageranalysen indikerer, at der er generelt stor tilfredshed blandt krydstogtsgæsterne på fleste punkter med undtagelsen af 
især shopping og info. Især Færøernes kerneressource, naturen, matcher kundernes behov om at opleve. 

o Forbedringer 
(1) Kvalitative kommentarer i passagerundersøgelsen indikerer visse mangler fx vedr. ekskursionerne, mere varierede oplevelser, 

lokal mad/produkter etc. (se passagerundersøgelsen) som viste hvor vigtigt det er at inkludere dybere undersøgelse af 
kundernes værdiopfattelse for pengene, pointeret i teoridelen. Til trods for, at tilfredsheden er stor, kan aktørerne anvende 
disse kommentarer til forbedringstiltag. 

(2) Noget indikerer et behov for justering ifm. de primære aktørers fokus på slutbrugerne og manglende inkludering af en bredere 
del af baglandet, især visitkontorerne og deres viden på turismeområdet. Begrundes med eksempelvis: 

a) TH havn påpeger ”vi er kun i kontakt med krydstogtrederierne, dvs. i en b2b forretning - ikke slutbrugerne. Vi ejer intet i 
slutbrugeren; det må de andre aktører i byen tage sig af”(TH) og påpeger især havnefaciliteterne og rederiernes 
tilfredshed med de faciliteter/service, som havnen udbyder(TH) 

b) Den officielle tur operatør er især i kontakt med rederierne(b2b) og ved tilrettelæggelse af ekskursioner får de især deres 
viden slutbrugernes behov via kontakt med rederierne, ligesom det især er rederienes ønsker, som er afgørende (MB-
tours, læringseks.: Iceland Travel, 2014) 

c) Visitkontorer på Færøerne og Island synes især at have informationsrollen til slutbrugerne og ikke tæt samarbejde om 
tilrettelæggelse af krydstogtturismen og markedsføring/salg fx på messer (VT, TH, MBT) ligesom VT, VFI og Icelandic 
Tourism Board savner, at kunne være mere involveret i krydstogtturismen og de primære aktørers samarbejde, dvs. tur 
operatøren og havnen, som især styrer udvikling og markedsføringen(VT, VTI , ICB). Fx nævner Akureyri havn: ”vi har 
intet med visitkontoret i byen at gøre og de har intet at gøre med tilrettelæggelsen af krydstogtturismen at gøre – det er 
primært havnen og officielle tur operatører.” (Havnen i Akureyri). Omvendt i København, hvor Wonderful Copenhagen er 
en integreret del ved tilrettelæggelsen af krydstogtturismen og Cruise Baltic, hvor kun ét ombud for havn og visitkontor er 
medlemmer af bestyrelsen i Cruise Baltic (B.N.Larsen) 

d) Manglende lokalt netværk blandt aktørerne på Færøerne som ellers er ved flere af forerunner eksemplerne (se 
netværk/samarbejde) og derfor ikke mulighed for vidensdeling som kan give de primære aktører som er i b2b branchen 
(havn og tur operatør) bedre føling med slutbrugernes behov og tilfredshed og dermed bedre være i stand til at servicere 
både b2b og b2c kunderne. 
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deres slutbrugere. Hvis man tager rederiernes fokus på slutbrugerne i betragtning, hvor kundefeedback ifølge 
Gateway(2012) og B.N.Larsen står næst på listen efter indtægterne, synes der at være behov for at justere 
fokus ved en større involvering af visitkontorene (se mere under administration af krydstogtturismen). 

5.3.5.2.2 Færøernes betydning for rejserutens forudgående billetsalg 

Udtalelser fra TH, der er baseret på rederiernes udtalelser, indikerer, at Færøerne ”sælger ikke billetter” pga. 
lav kendskab blandt slutbrugerne, som blev bekræftet i passagerundersøgelsen. Aktørerne mener desuden, at 
Færøerne kun er et ”add-on”, hvor Island er det store trækplaster(TH, MBT). Disse faktorer er svagheder ift. 
destinationens betydning for rederiets billetsalg. Dog indikerer passagerundersøgelsens andre spørgsmål og 
uddybende kommentarer flere vinkler, som kan sætte disse forhold i relief: 

 
Pga. disse forhold er spørgsmålet om lav kendskabsgrad alene siger nok om, hvor interessant krydstogtturister 
finder en destination som Færøerne, da bl.a. ”det ukendte og nye” kan virke appellerende. Bemærk mulig 
social desirability bias, som kan forekomme, når to færinger spørger ind til turisternes mening om Færøerne. 
Men disse aspekter sætter aktørernes udtalelser om Færøernes lille betydning i et andet lys. Selv om lav 
kendskab ikke er specielt positivt, kan det være en force for de nordatlantiske destinationer med 
destinationernes attributter (ukendt etc.) set ift. de værdimæssige overvejelser, som kunderne gør sig (se 
ovenfor). Rederierne søger også nye ruter (se litteraturstudie og kontekst), hvor Nordatlanten kan indgå som et 
kærkomment alternativ til de populære steder(Caribien og Middelhavsområdet). De nye og mindre kendte 
destinationer søges især af de mere erfarne passagerer, hvilket ligeledes afspejles i det høje gennemsnitlige 
antal tidligere krydstogter blandt krydstogtrejsende på Færøerne. 
Dette påpeger nødvendigheden af løbende spørgeundersøgelser blandt turisterne, hvor viden kan inddrages i 
markedsføringen af Færøerne som krydstogtsdestination over for rederier og slutbrugere både for at påvise 
øernes attributter, oplevelser etc., men også tilfredshed, hvilke associationer turisterne har, hvor lille/stor 
betydning øerne har, et overraskelsesmoment, hvilket især gør sig gældende for de mere erfarne 
krydstogtsrejsende. Dette er viden, som rederierne igen kan anvende i deres markedsføring. Foruden 

− De erfarne krydstogtsrejsende - baseret på antal tidligere krydstogtsrejser – udgør en stor del af respondenterne på 
Færøerne. Passagerundersøgelsen underbygger litteraturen som påviser, at erfarne passagerer netop søger nye, 
ukonventionelle, ukendte destinationer. Mange kvalitative kommentarer påviste fx: ”we´ve traveled all over the world, and we’re 
seeking places we have not been before; The Faroe Islands, Shetland Islands etc.”,”we´ve been on several cruises before, 
and this is not like what we see everyday; your mountains, rivers etc.”. ”just different.. birds, climate, architecture, adventure. 
Seeing remote islands and places”, – it goes to remote places” (passagerundersøgelsen). 

 

− Selve ”destinationen” har større betydning end skibet (Q4 passagerundersøgelsen). Kvalitative bemærkninger 
understregede dette tydeligt fx: ”it was definitely the destinations selling this cruise holiday”. Dette underbygger 
markedskontekstanalysen og andre undersøgelser, at det primært er “destinationerne/ruten”, som har størst betydning for køb 
af krydstogtsrejsen – især de længere ruter i Nordatlanten(UNWTO, 2010 s.5). 

 

− Færøerne kom bemærkelsesværdigt højt oppe på listen over destinationer turisterne søgte ved rejsen(se Q5). Mange 
udtalelser understreger, at destinationernes sammensætning på ruten spiller større rolle i købet af rejsen end 
enkeltdestinationer. Her spiller Færøerne og de mindre destinationer også en vigtig rolle. Dette underbygger Rodrigue et 
al(2013:2); at krydstogtturister fortrinsvis køber en rejserute og ikke en rejse til blot én bestemt destination – hvorved 
kendskabsgraden og viden om alle de individuelle destinationer kan spille en sekundær rolle ift. turismeformer med blot én 
destination som rejsemål. 
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overstående kommentarer kunne turisternes associationer/værdiopfattelse ved øerne her inddrages. Bl.a. skulle 
passagerrespondenterne fremdrage tre associationer vedr. krydstogtopholdet på Færøerne (kvalitative 
kommentarer). Associationerne berører både skabte(arkitektur) og naturlige ressourcer(natur/klima), men med 
en klar vægt på sidstnævnte som Færøernes kerneressource, som igen påpeger nødvendigheden af en 
bæredygtig turisme. Det bør bemærkes, at mange turister pointerede, at de var ret positivt overaskede over 
opholdet på Færøerne - især turister fra fjernere egne(USA/Canada & Asien/Australien) var særligt ivrige og 
udtrykte generelt overvældende positive associationer om opholdet på Færøerne og belyste øerne som 
”eksotiske og ukendte” (kvalitative kommentarer). 
Rent praktisk mener TH, at VFI burde være mere deltagende i markedsføringen og problemløsningen af det 
lave kendskab - om end det er vanskeligt rent praktisk at vide, hvordan det kan lade sig gøre pga. branchens 
særpræg, hvor rederierne i sidste ende bestemmer ruten, og hvor især havne og turoperatørerne fra Færøerne er 
på salgsmesser(TH:9). En vanskelighed i denne forbindelse er også, at VFI´s nuværende primære opgave er 
markedsføring over for konventionelle turister. Da VT påpeger ønsket om en mere aktiv rolle og at kunne 
deltage i markedsføringen/administrationen af Færøernes krydstogtturisme (VT), er det oplagt at dette er et 
område, hvor de primære aktører bør inddrage både de nationale og lokale turismekontorer. 

5.3.5.3 Kapacitet og faciliteter til krydstogtskibene 
Som nævnt i aktøranalysen er kapaciteten på Færøerne noget begrænset både mht. havneanlæg og bagland 
(turoperatører, busser, landets lille størrelse – se ”kapacitetsafsnittet”). Det gør sig især gældende, hvor en 
vækst indtræder både i krydstogtturisme og konventionel turisme, hvilket kan forventes pga. nye 
marketingtiltag og stilstand i væksten de seneste år(VFI). ”Krydstogtskapaciteten” undersøges derfor nærmere 
under afsnittet  (afsnit 5.4.2	   Kapaciteten). 

5.3.6 Færøernes strategiske placering i Nordatlanten ift. rejseruterne  
B. N. Larsen(Global Director for CLIA) understreger, at destinationer i visse tilfælde fravælges på baggrund af 
deres placering og ikke alene ud fra turismemæssig attraktivitet eller indtægter via officielle ekskursioner: 

 
Distancen ses ud fra sømil og hvor lang tid, det tager at sejle fra den ene anløbsdestination til den anden. Dette 
afhænger af bl.a. vejrforhold, skibets motorkraft og brændstofs- økonomiske overvejelser og udslip 
reguleringer(ECA-zonen), hvor bl.a. slow-steaming, dvs. at skibets hastighed nedbringes for at reducere 
brændstofforbruget, har vundet større indpas(Dowling, 2006; Papathanassis, 2013). Rederiernes foretrukne 
varighed mellem anløb har afgørende betydning for den indbyrdes konkurrence mellem destinationer i en 
region, da rederiernes rejseruteplanlægger afvejer distancemæssige forhold med nærliggende 
anløbsmuligheder i området(Henry, i Vogel et al, 2012:173f). Desuden foretrækker passagerer generelt, at 
antallet af seadays(dage til søs) ikke er for højt(Vogel et al. 2012:174f). Dette understøttes af 
passagerundersøgelsen, hvor hele 63% mente, at antallet af seadays mellem anløb ej bør overstige én 
dag(QL2). 

Fx Oslo, der har alt, der skal til for at blive betragtet som en god krydstogtdestination, herunder attraktive 
seværdigheder, indbydende byliv, flot indsejling etc., bliver ofte fravalgt i rederiernes rejseruter til fordel for 
Kristiansand, eftersom det tager op til 4 timer at sejle ind og ud af Oslofjorden(B. N. Larsen:8). 
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I Nordatlanten er de fleste ruter tilrettelagt således, at anløbene foregår med ca. 14 til 16 timers mellemrum, 
dvs. ankomst ved ca. 8-tiden, afrejse ved ca. 18-tiden og overfartssejlads i løbet af aften- /nattetimerne og 
anløb ved næste havn den efterfølgende morgen. Er der for stor afstand mellem havnene, vil en destination 
sandsynligvis fravælges på ruten, medmindre den udgør et vigtigt trækplaster i regionen(Henry, i Vogel et al, 
2012:173-174) (B. N. Larsen, MB-tours, Á. Ágústson, A. Karlsdóttir). Reykjavik Havn fremhæver ligeledes, 
at opmålte distancer, placering og andre vigtige tekniske oplysninger udgør et centralt element i deres 
marketingmaterialet over for rederierne(Reykjavik Havn), ligesom Tórshavn Havn understreger, at Færøernes 
styrkeposition i krydstogtturismen grundlæggende tager afsæt i: ”Placering, placering, placering! Vores 
beliggenhed er eminent.” (TH:8).  
For at vurdere Færøernes placeringsmæssige position analyseres øernes geografiske beliggenhed ud fra 
skibenes typiske overfartshastighed mellem destinationer og heraf sejltiden mellem Færøerne og øvrige 
nordatlantiske destinationer. Ifølge de nordatlantiske rejseruter, som blev analyseret tidligere, er ruterne i 
færøsk farvand oftest forekommer på vej til/fra Island og ofte til/fra de Nordbritiske Øer(Orkney/Shetland) 
eller til/fra Vestnorge(Rejseruteanalysen, Hujibens et al, 2014, MBT og TH). Direkte ruter til Island fra fx 
Irland og Nordnorge medregnes ikke i analysen, da disse ruter sjældent forekommer(Hujibens et al, 2014), og 
at den direkte overfart synes for langvarig. Færøernes placering opstilles i Figur 62. 
Illustrationen viser, at Færøerne er begunstiget med en relativ fordelagtig placering i den nordatlantiske region 
omtrent midtvejs mellem Island, Norge og Skotland. Anløb på Færøerne burde derfor, alt andet lige, være at 
foretrække ifm. ruter gennem færøsk farvand til de nævnte trækplastre i regionen, fx fra de Nordbritiske Øer 
Orkney eller Shetland(11 timer), fra Island, Seyðisfjørður(16 timer) og Norge, hhv. Bergen og Ålesund til 
Færøerne og videre(19 timer). Skønt sidstnævnte rute, samt ruter direkte fra Færøerne til Reykjavik/Akureyri, 
overskrider rederiernes foretrukne sejltid, burde det være oplagt at anløbe Færøerne snarere end at sejle forbi 
og dermed tilbringe endnu længere tid til havs. Fx vil den korteste overfart fra Norge(Ålesund/Bergen) til 
Island(Seyðisfjørður) vare hhv. 28 og 31 timer, ligesom den korteste overfart fra 
Storbritannien(Orkney/Shetland) til Island(Seyðisfjørður) varer hhv. 26 og 19 timer. Sidstnævnte rute nærmer 
sig den foretrukne tidslængde, hvilket indebærer, at Shetlandsøerne placeringsmæssigt er Færøernes skarpeste 
konkurrent mht. rederierne rejseruteovervejer til/fra Island, Norge, Skotland samt det europæiske fastland. 
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Figur 62: Færøernes geografiske placering ift. konkurrerende nabodestinationer  

 
Ved tilbageblik på rejseruteanalysen var der dog adskillige færøske ruter, som også inkluderer Shetland 
og/eller Orkney (fællesmængden lå på hhv. 35% og 27%), hvilket samtidig kunne være udtryk for, at de 
nordbritiske destinationer ligeledes kan betragtes som potentielle samarbejdspartnere. I kraft af 
størrelsesmæssige samt naturmæssige og kulturelle fællestræk kunne et evt. netværkssamarbejde muligvis 
styrke destinationernes attraktivitet samt forhandlingsmagt. 
Ud fra de nordatlantiske rejseruter, rederiernes brændstoføkonomiske sejlhastighed, passagerernes holdning til 
sødage og afstanden til substituerende destinationer vurderes det, at Færøernes placering udgør en betydelige 
konkurrencemæssig styrkeposition. 

5.3.7 Subkonklusion på b2b afsnittet 
Forholdet mellem rederiernes indtægtsmuligheder kontra udgifter på Færøerne vurderes som tilfredsstillende. 
Passagerundersøgelsen viste høj generel kundetilfredshed, hvilket antageligvis afføder positiv kundefeedback 
til rederierne. Men aktørinterview, litteratur og ekspertudtalelser indikerer et manglende fokus på 
slutkunden(turisten) samt manglende involvering af visitkontorerne, som kan have negativt indvirkning på 
slutbrugernes ophold i land og dermed kundefeedback til rederierne. Lav kendskab(awareness) til Færøerne 
blandt turisterne betyder, at øerne ikke ”sælger krydstogtbilletter”. Men her viser passagerundersøgelsen, 
sammen med litteratur og datamaterialet(kontekstanalyse), at der findes visse forbedringsmuligheder - bl.a. i 
kraft af turisternes høje tilfredshed mht. opholdet, ligesom mange betegner opholdet som en positiv 
overraskelse. Dybere kendskab til kundernes værdiopfattelse, hvor bl.a. de erfarne krydstogtsgæster netop 
søger det ”ukendte”, at næsten alle respondenterne understreger øernes vigtighed ift. rejseruten, og en 
fascination af øernes afsondrede placering og kerneværdier(naturen) tydeliggør aspekter, som kan anvendes i 
markedsføringen over for rederierne, og som rederier ligeledes selv kan anvende i deres markedsføring af 
rejseruten til slutbrugerne. Inddragelse af visitkontorerne kan vise sig at være vigtig i denne forbindelse, samt 
løbende, fremtidige undersøgelser af større format, som inddrager kundernes værdiopfattelse af opholdet på 
Færøerne. 

Egen tilvirkning: Baseret på beregninger af data fra databasen, www.shipcruise.org. Oversigten viser korteste sejldistance mellem relevante 
destinationer i ”antal sejltimer” ved en gennemsnitshastighed på 20 knob, hvilket er relativt konservativt sat. 
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Kapaciteten, bl.a. Torshavns havn, er begrænset, ligesom øernes kapacitet i baglandet har visse begrænsninger 
- især hvis en vækst indtræder både i konventionel- og krydstogtturisme. Færøernes gunstige placering i 
Nordatlanten anses som en central styrkeposition i rejseudvælgelsen, som bør være positivt ift. at tiltrække 
besøgende (rederier/skibe/passagerer). 
 

5.4 Delkonklusion på aktøranalysen 
Aktøranalysen kastede lys over primæraktørernes roller, særinteresser, relationer og indtægter, samt 
anskueliggjorde en indtægtsfremmende strategiske marketingtiltag. 
Analysen viste, at handelsaktørerne kun sjældent nyder betydelig gavn af krydstogtturismen, som fortrinsvis 
køber prisbillige varer sammenlignet med det øvrige turistklientel. Desuden knytter der sig kapacitetsmæssige 
omkostninger(personale/pladsmangel) til serviceringen af de voksende passagerstrømme. Passagernes lave 
tilfredshed med shoppingoplevelsen og det lave forbrug, påvist i passagerundersøgelsen, kan afhjælpes 
primært ved at udbyde et velovervejet og organiseret varesortiment og tilpasning af marketingparametrene. 
Viden og implementering af oplevelsesøkonomiske virkemidler, der skaber merværdi for kunderne, kan vække 
passagerens købelyst, som underbygges af best-practice eksempler. 
Det officielle ekskursionsmarked præges af volumenafhængig stordrift og lav avance per turist, hvor 
inkludering af underleverandører, attraktioner og salgsstop samt tilførsel af merværdi til oplevelserne synes at 
udgøre en central forudsætning for at øge de økonomiske virkninger. Stigende selvstændighed blandt 
krydstogtsrejsende samt ekskursionsmarkedets øgede gennemsigtighed(priser, produkter etc.) skaber grobund 
for vækst af uofficielle ekskursioner. Men manglende synlighed, troværdighed samt uhensigtsmæssig 
konkurrence fra bybusser hæmmer udviklingen af disse typer ekskursioner. Lokale visitkontorer kunne 
medvirke til at løse disse udfordringer, som kunne medføre mersalg og øgede indtægter. 
Visitkontorernes lave involvering i krydstogtsturismen synes at hindre en essentiel stillingstagen til, hvordan 
krydstogtudviklingen strategisk set bør håndteres – både mht. infrastruktur, turismeudvikling, bæredygtighed 
og påvirkning af den konventionelle turisme. Vigtigheden af visitkontorernes involvering ligger i uafhængig 
mediering af de mange konfliktende særinteressenter blandt aktørerne samt fokus på helheden af turismens 
profitabilitet. 
Havneindtægterne er, ligesom passagerforbruget, på et lavere niveau end benchmarkinglandenes. Analysen 
indikerer via empiriske eksempler som Orkney, at et bedre kendskab til rederiernes udvælgelseskriterier og 
merværdiskabelse, som tilfredsstiller rederiernes ønsker, kan fremme havneindtægterne. Ift. rederiernes 
efterspørgsel synes øerne ift. indtægter og placering at leve op til rederiernes ønsker. Havnens begrænsede 
fokus på slutbrugeren synes dog uhensigtsmæssig. Viden og øget bevidsthed om Færøernes gunstige placering 
mht. Island samt distancen til substituerende destinationer styrker havnens forhandlingsposition over for 
rederierne og står i kontrast til havnens bestandige opfattelse af Færøerne som værende et ubetydeligt add-on 
på rejseruten. Dette afvises også af passagerundersøgelsens anvisninger mht. de erfarne krydstogtspassagerers 
ønsker om at opleve nye og anderledes destinationer, hvor Færøernes kerneressourcer synes at leve op til 
kriterierne. 
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Analysen kastede ligeledes lys over, hvorledes aktørerne er indbyrdes forbundet, og hvordan deres 
særinteresser påvirker hinanden. Figur 63 illustrerer, hvordan værdikæderne er sammensat og indbyrdes 

forbundet mht. leveringen af destinationens samlede krydstogtturismeprodukt. Relationernes sammenvævede 

karakter underbygger litteraturens anvisninger om, at en lang række aktører – ud fra én samlet værdikæde – 
udbyder de nødvendige delelementer, som tilsammen tilfredsstiller b2b og b2c kunderne. Dette fordrer til 
samarbejde og netværksdannelse. 
Figur 63: Aktørernes indbyrdes forbundenhed i krydstogtdestinationens samlede værdikæde 

 
 

5.5 Krydstogtturismens samlede økonomiske betydning og kapacitetsmæssige 
begrænsninger 

Her inddrages et helhedsperspektiv på krydstogtturismens samlede økonomiske betydning på Færøerne med 
fordelingen af de økonomiske virkninger og sammenligning med konventionel turisme. Derefter følger et 

 

Rederiet er afhængigt af  
⇒ Havnens infrastruktur og shippingagentens service 
⇒ Officielle turoperatør via ekskursionsindtægter(salg)  

og kvalitetsoplevelser til rederiets passagererne  
⇒ Visitkontorerne via oplysning/info til passagererne 
 

Turoperatøren er afhængig af 
⇒ Havnen pga. havnens havnekapacitet/service, som  

muliggør anløb, samt b2b-markedsføring i henhold til 
udvælgelseskriterier og rederiets ruteplanlægning 

⇒ Rederiets kundetilførsel og salg af off. ekskursioner 
⇒ Underleverandører og bagland, som bidrager med  

turismeoplevelser/faciliteter til slutbrugerne  
⇒ Visitkontorernes oplysning/info til passagererne, samt 

rolle i at midtsamle og koordinere særligt de uofficielle udbud af ekskursioner. 
 

Havnen er afhængig af  
⇒ Turoperatøren og dens underleverandører i kraft service til rederiernes krydstogtspassagerer. Rederiets slagsindtægter via den 

officielle turoperatør har ovenud stor betydning for destinationen attraktivitet mht. ruteplanlægningen. Særligt set i lyset af, at 
Færøerne ikke menes at have tilstrækkelig awereness til at sælge krydstogtbilletter.  

⇒ Krydstogtrederiets anløb i kraft af afgifts- og serviceindtægter  
 

Handelslivet er afhængig af 
⇒ Rederiets kundetilførsel, og passagernes forbrug på shopping og bespisning i land  
⇒ Visitkontorernes orienterende oplysning/info overfor passagererne vedr. handelsaktørers placering og udbud - fx via skiltning. At 

passagerens tid i land effektiviseres synes at afhjælpe den ofte påpegede følelse af tidsknaphed, hvilket synes købshæmmende. 
⇒ Delvis turoperatøren - pt. er det dog yderst sjældent, at handelslivet indgår som salgstop i turoperatørens produkt 

(undtagelsesvis finder vi Navia) – dog inkluderes salgstop hyppigt ved andre destinationer, herunder Orkney og Island. 
 

Turoperatørens underleverandører og attraktioner er afhængige af 
⇒ Turoperatøren via tæt samarbejde om udvikling og optimering af oplevelser/attraktioner 
⇒ Delvis visitkontorerne, som kan yde en koordineret promovering og oplysning overfor passagererne(især uofficielle) 
⇒ Visitkontorernes og agenternes service i at tilfredsstille havnens primærkunde, rederierne og passagerer  
 

Visitkontoret er afhængig af  
⇒ Havnen af hensyn til visitkontorets varetagelse af turismeudviklingen ved anløbsdestinationen. Hernæst har visitkontoret en 

interesse i gøre opholdet i land så smidigt og vellykket, som muligt – hvilket kræver koordinering og samarbejde med havnen. 
 

Shipping-agenten afgrænses fra specialet – indtager blot en indirekte og praktisk rolle i kommunikationen mellem havn og rederi 
 

Egen tilvirkning ud fra interviews med respektive aktører 
 

Turoperatør Visitkontor Havn 

Busoperatører og guides Attraktioner og handelsliv Oplevelsesudbydere 

Shippingagent 
Krydstogtrederiet 

Handelslivet 
(Shopping/bespisning) 

Underleverandører i forbindelse med ekskursioner 
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afsnit med fokus på mulighederne og følgerne af strategien som spidsaktørerne, havn og tur operatør anvender 
med en volumenmaksimering (anløb og passagerer) med fokus på kapacitets- og ressourceudnyttelsen. 
 

5.5.1 Opsummering af aktørernes indtægter - de direkte økonomiske virkninger 
Hvorledes aktørernes indtægter og hhv. passagerernes og rederiernes forbrug fordeler sig ved en 
krydstogtsdestination blev pointeret i litteraturstudiet og herefter analyseret i passager- og aktøranalysen. Her 
opsummeres og diskuteres virkninger med helhedsperspektivet på destinationen ihh. til Figur 6 (Dwyer et al, 
1998). 
Udregninger og vurderinger viser, at de samlede direkte 
indtægter fra krydstogtturismen på Færøerne i 2014 lå på 
knap 12,4 mio kr (se tekstboksens kommentarer for nærmere 
forklaring). Havneindtægterne stod for størstedelen, nemlig 
38%, efterfulgt af krydstogtgæstens forbrug i handelslivet på 
35%, og 25% tilfaldt turoperatørerne(hhv. 16% til de 
officielle turoperatører og 9% til de uofficielle 
turoperatører). 2% tilfaldt shippingagenterne. 
Krydstogtturismens direkte økonomiske virkninger berører 
således især tre aktørgrupper; havne, handelslivet og 
turoperatører. Agentenerne og deres indtægter, som ellers 
ekskluderedes i forrige analyser, viser sig således kun at 
udgøre en mindre del (2%) af de samlede indtægter.  
Selv om litteraturstudie påpeger, hvilke forbrugsposter bør 
undersøges for at finde frem til de samlede økonomiske 
virkninger, kan det være vanskeligt at afdække samtlige 
økonomiske virkninger af krydstogtturismen og med 
sikkerhed vide, om analysen er kommet hele vejen rundt(Karlsdottir, 2006). Derfor vurderes styrker og 
svagheder ved opgørelsen af de økonomiske virkninger af krydstogtturismen på Færøerne nedenfor: 

Aktørgrupper Indtægter %
Havne(1)
Tórshavnar Havn 3.430.061 kr               
Klaksvíkar Havn 1.247.121 kr               

4.677.182 kr               38%
Officielle turoperatører
MB-Tours(2) 1.866.850 kr               
Green Gate(3) 127.357 kr                  

1.994.207 kr               16%
Uofficielle turoperatører
62 Norð(4) 320.000 kr                  
Taxa-operatører(5) 752.000 kr                  

1.072.000 kr               9%
Shipping-agenter(6) 306.000 kr                 2%
Handelsliv(7) 4.326.025 kr               35%

Total 12.375.414 kr       100%

Kilder og kommentarer

(6) Interne regnskaber(2014): Tor-Shipping, som varetager 80-85% af de 
færøske anløb, vurderer ca. 6.000 kr./skib. 51 skibe ankom i 2014.

(1) Interne regnskaber(2014): Dækker over havne- og kajafgift(harbour- 
and quay dues), samt passagerafgift(pax tax) og salg af vand(freshwater) 

(4) Vurdering(2014) af K. Christensen, 62 Norð
(3) Årsregnskab(2014): GreenGate vurderer, at krydstogt udgør ca. 5%

(2) Årsregnskab for 2013(2014 ikke tilgængeligt. Justeret i samråd med 
MBT samt ud fra passagertilvæksten fra 2013-14.

(5) Interne regnskaber(2014): De to største taxioperatører," Auto" og 
"BIL" foretog Auto og Bil i alt ca. 600 taxa-ekskursioner(4 pladser).

(7) Passagerforbruget i land(ekskl. ekskursioner) baseres på vores 
passagerundersøgelse.

Figur 64: Færøsk krydstogtturismes direkte 
økonomiske virkninger(2014) 
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Samlet set er indikationen, at mulige svagheder, især de få respondenter og justeringer, ikke vurderes at gøre 
en alarmerende forskel i analyse og udregninger af de direkte økonomiske virkninger af rederiets og 
passagerernes forbrug. Dog bør fremtidige undersøgelser have flere respondenter, som giver et repræsentativt 
resultat. 

5.5.1.1 Vurdering af de økonomiske virkninger. 
Som pointeret i hhv. passager- og aktøranalysen, er krydstogtturismeforbruget på Færøerne på et lavere niveau 
end i benchmarkinglandene - både passagerforbruget (handelsliv, ekskursioner mm.) og rederiets 
havneudgifter. Dette påpeger nødvendigheden for forbedringstiltag. Aktøranalysen har under hver aktørgruppe 
påvist udfordringerne og visse forbedringstiltag. Her vurderes de samlede økonomiske virkninger for hele 
destinationen og deres fordeling. Læringseksempel fra Kirkwall, (Orkney), hvor der er foretaget adskillige 
undersøgelser af krydstogtturismens økonomiske virkninger, vurderer, at: ”Normally we say four times the 
port dues is spent in the high street (red. shopping), e.g. in 2014 it was 4 mill GBP pound spent.” (Kirkwall, 
2014:9). Dette påviser, at fordelingen af de økonomiske virkninger på Færøerne er noget anderledes end i 

Orkney. Forbruget på shopping er langt fra fire gange så stort som havnenes indtægter - tværtimod noget 

mindre end de 38%, som havneindtægterne står for. Ligeledes tjener de to turoperatører sammenlagt knap 

halvdelen af det, som hele handelslivet på øerne står for. 
Dette burde være alarmerende for især handelslivet og visitkontoret med den overordnede 

turismeadministration. Dette viser nødvendigheden af forbedringstiltag, hvis forbruget i krydstogtturismen 
skal komme i nærheden af de samme tal, som bl.a. Kirkwall - et øsamfund som ellers kan sammenlignes med 

Færøerne i størrelse. Ligeledes viser den samlede oversigt, at indtægterne er fordelt på få hænder – især tre-fire 

aktører, som også gælder i baglandets attraktioner (Figur 53). Dette kan påvise, hvorfor det netop er havnen og 

den officielle turoperatør med størstedelen af markedet, som er spidsaktører i branchen, imens handelslivet er 
misfornøjede med deres del af indtægterne. 

• Styrker: I tråd med udregning af satellitregnskaber, hvor et lands direkte turismeindtægter afdækkes via 
aktørernes opgjorte regnskab(Zhang & Hedetoft, 2011:26), baseres vores vurdering på aktørernes bruttoindtægter fra 
opgjorte regnskaber suppleret med aktørernes egne vurderinger. (Handelslivet, som baseres dog på passagerforbruget i 
passageranalysen). 
• Svagheder: Vurderingen af handelslivet indtægter bygger på en meget beskeden stikprøvestørrelse(N=140), som 
ekstrapoleres til 49.908 passagerer – hvilket bør tages forbehold for. Triangulerende samtaler med en bred vifte af 
handelsaktører samt visitkontor, bekræfter dog, at passagerforbruget generelt befinder sig på et lavt 
niveau(Handelslivet og VT). Benchmarkinganalysen, som bygger på opgørelser fra anerkendte analyseinstitutter, 
viser ligeledes, at forbrugsniveauet tilnærmelsesvis er det samme ved øvrige nordatlantiske destinationer – om end 
noget højere(se passagerundersøgelsen). 
• Nødvendige justeringer: Bemærk, at de samlede økonomiske virkninger af krydstogtturismen er noget højere end 
de her fremfundne pga. afhandlingens afgrænsninger, hvor disse forbrugsposter ikke er inkluderet: 
o Besætningens forbrug i land: Undersøgelser fra fx Kirkwall indikerer – hvor passagerforbruget ellers er relativt 

højt – at 31% af besætningsmedlemmerne var i land og deres forbrug i snit udgjorde godt 1/3 (37%) af 
passagernes forbrug (Orkney Harbour). Anvendes dette som en nøgle for Færøerne bør de samlede økonomiske 
virkninger opjusteres med 11% eller 1,4mio. 

o Proviantering: Shippingagenten understreger, at provianteringsindtægterne er meget små(TorShipping). 
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5.5.1.2 Krydstogtturismens kontra den konventionelle turisme direkte økonomiske virkninger 
Ved at betragte Færøerne som en samlet helhed, dvs. en turismedestination med begrænsede ressourcer, som 
både kan anvendes til krydstogtturister så vel som andre former for turisme, bør krydstogtturismens indtægter 
sammenholdes med de indtægter, som øvrige turismeformer genererer. Dette er særligt magtpåliggende ud fra 
en økonomisk stillingstagen til, hvilke turismesegmenter destinationsknappe ressourcer bør allokeres til – især 
efter at det er påvist, at forbruget i krydstogtturismen synes være på et lavt niveau. 
Baseret på data er det muligt at lave grove vurderinger af, hvor meget hver krydstogtgæst, sammenlignet med 
andre turister, genererer af indtægter til landet. Til sammenligningen anvendes krydstogtturismens direkte 
indtægter(passagerundersøgelsen) og de direkte indtægter fra den øvrige konventionelle turisme14 fra Færøsk 
Statistik. I 2014 stod den færøske turismesektor(inkl. krydstogt) samlet set for 674 mio. kr. i direkte indtægter 
(Figur 65). Fratrækkes krydstogtturismens direkte indtægter på 12,4 mio.kr.(passagerundersøgelsen), stod 
omsætningen fra konventionel turisme for de resterende. 659,6 mio.kr. 
Figur 65: Færøernes turismeomsætning, samt værditilvækst, moms og årsværk(2011-2014) 

 
VFI vurderer, at Færøerne modtager ca. 50.000 konventionelle turister(interview VFI, 2014). De 
konventionelle turister opholder sig i længere tid på Færøerne end krydstogtsgæsterne, som typisk stopper én 
dag. Derfor må udregningerne justeres for dette med henblik på at opretholde sammenligningsgrundlaget. 
Udenlandske konventionelle turister talte 101.172 overnatninger i 2014(Færøsk Statistik, 2015) svarende til et 
gennemsnit på 2,38 overnatninger pr. konventionel turist. Baseret på dette stod den konventionelle turist for 
4.660 kr. 15  dagligt i direkte indtægter til destinationens aktører i 2014. Til sammenligning stod 
krydstogtgæsten i 2014 for 248 kr. i direkte daglige indtægter(via bl.a. forbrug i land, ekskursioner, 
havneafgifter etc. - se passagerundersøgelsen). Der indikeres derved tydelige forskelle mellem 
krydstogtturister og øvrige udenlandske turister set i forhold til daglige direkte indtægter til destinationens 

                                                        
14 Ved konventionelle turister forstås alle øvrige turister end krydstogtsgæsterne. Ligeledes ekskluderes færinger. 
15 Direkte indtægter fra konventionelle turister / antal konventionelle turister / gnsn. overnatninger (659,6 mio. kr. / 50.000 / 2,38 = 5.542 kr.) 

Mio. DKK
Transport og rejsebureauer (Indkommende transport)

Overnatningsfaciliteter (inkl. tilknyttet bespisning)

Bespisning (inkl. Rúsan - det færøske alkoholmonopol)

Indenlands-transport (inkl. tunnelafgifter og tankstationer)

Oplevelser (inkl. ekskursioner)

Tøj
Andet
Omsætning i alt
Værditilvækst
Moms
Årsværk (kun for de to første poster)

Kilde: Visit Faroe Island årsrapport 2014, samt yderligere data fra Færøsk Statistik(Hagstovan)
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aktører. Vurderingerne er forbundne med visse usikkerheder og forbehold som oplistes nedenfor: 

 
Selv om krydstogtsgæsternes forbrug var flere gange det som passageranalysen og VT vurderer og på trods af 
de nævnte forbehold, påviser vurderingen tydeligt, at de ca. 50.000 konventionelle turister(2014) er langt mere 
lukrative pr. turist for landets samlede aktører og værdikæde end de knap 50.000 krydstogtturister(2014). Dette 
sætter tingene i relief og viser et behov for lignende fremtidige undersøgelser og sammenligninger både på 
Færøerne og andre turistdestinationer – især transithavne. 
Ved at være en transitdestination indbringer færøsk krydstogtturisme ikke indtægter via incoming-transport(fx 
fly- eller færge til/fra Færøerne) samt overnatning, som gør sig gældende ved turnaround-destinationer og ved 
konventionelle turismeformer. Figur 65 illustrerer, at det netop er disse to indtægtsposter, som i alt udgør 90% 
af de direkte turismeindtægter på Færøerne. Kun 10% stammer fra anden virksomhed(4% bespisning, 3% 
indenlands-transport, 2% oplevelser(ekskursioner), 1% salg af tøj og 2% andet). Dette tydeliggør den 
økonomiske betydning af, at de to primære indtægtskilder mht. konventionel turisme på Færøerne, hhv. 
incoming-transport og overnatning, ift. krydstogtturisme tilfredsstilles af rederiet i kraft af selve 
krydstogtskibet. At kun 10% af de færøske turismeindtægter stammer fra bespisning, indenlands-transport, 
oplevelser, tøj og andet, rejser samtidigt spørgsmålet om, hvorvidt det lave passagerforbrug mon er et generelt 
fænomen inden for færøsk turisme, som der er behov for at udvikle i en positiv retning. 
 

5.5.2 Kapaciteten og følgerne af nuværende volumenstrategi (flere og større anløb) 
B2B-afsnittet påviste et tilstrækkeligt markedsgrundlag for tiltrækning af flere og større anløb til Færøerne, 
ligesom Færøerne på mange punkter formår at leve op til rederiernes ønsker vedr. placering, 
indtægter(officielle ekskursioner), positiv kundefeedback mm. Aktøranalysen viste, at det kan synes attraktiv, 
set fra havnens synspunkt, hvis indtægter beror på pax og tonnageafgift - samt for de officielle turoperatører, 
hvis forretningsmodel baseres på stordriftsfordele, at øge de økonomiske virkninger ved at øge 
volumen(anløb/pax). I det følgende diskuteres mulighederne og begrænsninger ved volumenstrategien, som jf. 
teoriafsnittet knytter sig til følgende: 

Aktøranalysen anskueliggjorde aspekter omkring aktørernes kortsigtede og operationelle 
kapacitetsbegrænsninger, som opsummeres i Figur 66 under kortidsperspektivet. Volumenstrategiens afledte 

a. Antallet af udenlandske turister vides ikke med sikkerhed pga. manglende statistik på området på Færøerne, men baserer sig 
udelukkende på VFI´s vurdering. 

b. Turismeindtægtsanalysen(Figur 65) fra Færøsk Statistik baserer sig på turismeaktørernes egne vurderinger (Hagstovan, 2015) 
c. Krydstogtsgæsternes direkte forbrug i land og på ekskursioner baseres på de 140 respondenter fra passagerundersøgelsen, 

som dog er på niveau med Visit Tórshavns vurdering, som lyder på 300 kr. pr. krydstogtturist(VT, i Sosialurin, 2013) 
d. Bemærk afhandlingens afgrænsning, at der kun er tale om sammenligning af de direkte indtægter ved disse to turismeformer, 

hvor de indirekte og inducerede virkninger og udgifterne hos de enkelte aktører kan være meget forskellige 
e. Krydstogtgæsterne på Færøerne er 5-7 timer i land, som jo langt fra udgør en dag, som anvendes i analysen, da 

krydstogtsgæsterne kan karakteriseres som ”en dags turister” (Weaver & Lawton 2002:34) 

a. Korttidsperspektivet: Destinationens direkte kapacitet(havnen) og relaterede kapacitet(baglandets kapacitet/ 
bæreevne) danner rammen om destinationens operationelle muligheder mht. vækstforøgelse på kort sigt. 

b. Langtidsperspektivet: Relaterer sig til de langsigtede effekter af vækstforøgelse og sikring af en bæredygtig turisme. 
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langtidseffekter opsummeres under langtidsperspektiv - som bliver behandlet nærmere efterfølgende. Den 
videre diskussion inddrager læringseksempler fra øvrige destinationer mht. forbedringstiltag. 
Figur 66: Volumenmaksimeringens konsekvenser på kapaciteten i et kort- og langtidsperspektiv 

 

5.5.2.1 Kortidsperspektivet: Direct og Related Cruise Capacity 
Direkte kapacitet: Som påvist, lader det til, at Torshavn havn allerede har nået dens maksimum ift. 
krydstogtsanløb. Dog anløber flere af de store skibe, som ikke får plads i Torshavn i Klaksvík, og 
forventningen er, at havneudbygning i Torshavn kan øge krydstogtsanløbene med op til 50%. Dermed synes 
den nuværende situation at have visse hindringer ift. volumenmaksimering ift. den direkte kapacitet, som ved 
forbedringerne kan medføre en øgning i anløb, hvilket er forventeligt på baggrund af det store 
markedspotentiale i området (se afsnit 5.3.5 B2B). 
Relateret kapacitet: Den forventede vækst forudsætter, at destinationens bagland og aktører er gearede til at 
absorbere og servicere de stigende og mere koncentrerede passagerstrømme. For at sætte passagermængden i 
perspektiv, så svarede det samlede antal af krydstogtsgæster i Tórshavn i 2014 til knap to gange 
indbyggertallet i hovedstaden, mens gæsterne i Klaksvík svarede til 3 gange indbyggertallet i byen. 
Krydstogtsæsonen topper desuden de samme sommermåneder som den øvrige turisme på Færøerne(VFI, 
2014). Som tidligere påvist deler anløbshavnene i Torshavn og Klaksvik ét konkurrerende bagland, og derfor 
betragtes passagermængden for hele Færøerne under ét. 
Figur 67: Krydstogtsæsonens udsving i 2014 

 
En markant volumenforøgelse vil uvægerligt lede til et stigende antal peak-days, hvilket udgør ekstra 

Direct Cruise Capacity!
Havnens'opera+onelle'kapacitet'
'
Torshavn Havns kapacitet er nået og betyder: 
•  Få ledige ugedage, begrænser rederiets planlægning 
•  Kun små skibe kan foretage simultane anløb 
•  Havnen må afslå store skibsstørrelser 
Udvidelsen af Torhavn Havn betyder: 
1.  Betragteligt vækstpotentiale(anløb/pax) 
2.  At alle ugedage frigives for evt. anløb 
3.  Mulighed for mange og store simultane anløb 
4.  Modtagelse af selv de største skibestørrelser 

Related Cruise Capacity!
Baglandets'opera+onelle'kapacitet'
'
Øgede passagerstrømme og peak-days betyder:  
 

1. Turoperatør og attraktioner 
•  Begrænset forsyning af busser/guider 
•  Utilstrækkelig infrastruktur(fx toiletter etc.) 
•  Trængsel ved især små og sårbare attraktioner 
 

2. Handelsliv 
•  Trængsel, ressourcemangel �'lav kundeudskiftning 
3. Visitkontor 
•  Trængsel, ressourcemangel �'lav'info.-formidling 

Kortidsperspektivet Langtidsperspektivet 

Long term cruise effects!
Langsigtede'virkninger'
'
Øgede passagerstrømme/peak-days kan medføre:  
 

1. Degradering af naturressourcer 
•  Hav - Affaldsstrømme i det maritime nærmiljø 
•  Luft - Udledning, mens skibet ligger ved kaj 
•  Land - Sårbare naturområder/attraktioner og fugleliv 
 

2. Påvirkning på turismeimage mht. konventionel turisme 
•  Misforhold mellem brandingen og turistens oplevelse 
•  Oplevelse af trængsel ved nøgleattraktioner 

Egen tilvirkning ud fra aktøranalyse og med særligt afsæt i Vogel&et&al(2012:48)&og&Cooper(2003)&&&& 

Højeste peak-day (pax/dag) lå på knap 3.000, og ved 12 krydstogtdage ankom mellem 2.000 og 3.000 – heraf 5 dage med 
simultane anløb i Torshavn samt 3 dage med anløb både i Torshavn og Klaksvík samme dag.  
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spidsbelastning for baglandets aktører. Forsyningen af busser og guider vurderes allerede utilstrækkelig, og 
stigende peak-days kan skabe trængselssituationer ved havneområde og attraktioner. De øgede 
passagerstrømme i indre by virker desuden trængselsskabende for spisesteder og butikker, hvor 
krydstogtgæsterne optager siddepladser/personale, begrænser kundeudskiftningen og medfører behov for 
betydelig ekstrabemanding(fra 30% til 100%) – tit uden at opveje dette økonomisk(se aktøranalysen). VFI´s 
ambitioner og skærpede markedsføringsindsats for at øge Færøernes konventionelle turisme viser allerede 
vækst, som forventes at fortsætte(VFI, 2014). Kombinationen af stigning i antal konventionelle- og 
krydstogtturister kan samtidigt medføre et yderligere øget antal peak-days og trængsel, som indikerer, at 
volumenstrategien bør betragtes i et bredere og mere langsigtet perspektiv. 

5.5.2.2 Langtidsperspektiv – afledte miljømæssige virkninger ved volumenforøgelse 
Krydstogtturisme er forbundet med visse langtidsmæssige, miljømæssige virkninger af mere koncentreret 
karakter end andre former for turisme – både i kraft af skibenes mægtige proportioner og den massive 
passagerstrøm, som inden for et særdeles afgrænset tidsrum besøger krydstogtsdestinationen(Vogel et al, 
2012). Disse virkninger sætter et tydeligere aftryk ved mindre destinationer, især øsamfund som Færøerne, 
som i stigende grad er kommet i rederiernes søgelys i takt med, at traditionelle krydstogtregioner modnes og 
nye destinationer inddrages(Manning, 2013:46). Turisme er ressourceafhængig, idet "Turisme indeholder frøet 
af sin egen undergang; turisme kan dræbe turisme, ødelægge de egentlige miljømæssige attraktioner, som 
besøgende kommer til et sted for at opleve" (Glasson et al., 1995:27). Turismens latente problemstilling er, at 
den tærer på de selvsamme naturlige ressourcer, som den i første omgang byggede på(Ibid.). 
Som indledningsvis pointeret i afsnittet om Færøerne og turismekerneressourceafsnittet, er naturen en meget 
vigtig ressource for Færøernes fiskeriafhængige økonomi og turisme-image(pull faktor), som overvejende 
hviler på øernes uspolerede karakter(VFI). Passagerundersøgelsen underbyggede, at naturen rangerer højst 
blandt passagerernes foretrukne oplevelseselementer. Små ø-destinationer er samtidigt langt mere udsatte for 
at blive overrumplet af ødelæggende masseturisme så som krydstogtturisme(National Geographic, 2007:1f), 
hvilket indebærer, at bæredygtig turismeudvikling er en nødvendighed snarere end et valg(Twining-Ward et al, 
2002). Derfor er det magtpåliggende at inddrage det bæredygtige perspektiv og de miljømæssige virkninger, 
som er uløseligt forbundet med de positive økonomiske virkninger af krydstogtturismen. Krydstogtturismens 
langsigtede miljømæssige virkninger inddeles fortrinsvis i hav, luft og land(Cooper, 2003). 
Det maritime miljø 
Krydstogtturismens virkninger på havmiljøet inddrages med fokus på nylig litteratur fra Færøernes 
nærområder sammen med lovgivning og konsekvenserne. Her påvises, at krydstogtskibe har betragtelige 
mængder affaldsstrømme, hvilket opsummeret som følgende: 
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Disse affaldsstrømme forsøges dog kontrolleret via innovative teknologiske tiltag (CLIA, 2014) og lovgivning. 
Men på trods af at IMO(den internationale søfartslovgivning) har indført forbud mod udledning af 
affaldsstrømme indenfor 3 sømil fra land(Berlitz, 2015) samt pålagt skibene at udvikle en plan for 
affaldsbortskaffelse, energiforbrug og modtagelse af affald ved anløbshavne(Lloyds Register, 2013:29), så 
viser nylige erfaringer fra Baltikum, hvor kravene endda er skærpede, at krydstogtskibene tit undgår at følge 
disse lovmæssige krav. Det medførte følgende udmelding fra unionen for byer i Baltikum:  

Til trods for at nogle mener, skibene er i stand til at fortynde(sprede) affaldet hurtigt og sikkert (Loehr et al, 
2006), påpegede eksperter for nyligt, at affaldsfortyndingen i høj grad afhænger af skibets bredde, dybde og 
sejlhastighed kontra hvor hurtigt affaldet slippes ud, hvorfor lokale myndigheder er nødsagede til at 
monitorere forholdene omkring skibenes udledning ved nære kyststrækninger og især smalle fjorde med sarte 
marine miljøer(Huijbens et al. 2014). Dette indikerer, at myndighederne bør indgå i samarbejde med havnen, 
som varetager modtagelsen og håndteringen af krydstogtskibenes affald, ligesom nærmere undersøgelser bør 
vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af en volumenmaksimering af krydstogtturismen ift. disse 
faktorer. 
 

Luftmiljøet  
Krydstogtskibe negative virkninger på destinationens luftmiljø opsummeres i det følgende: 

Et typisk middelstort krydstogtskib med 2.200 passagerer producerer på dagbasis ca. 80.000 L kloakspildevand, 3,8 mio. 
L afløbsspildevand, 95.000 L olieforurenet bundvand, knap 6.000 tusind L spildevandsslam og 490 liter farligt 
affald(Klein, 2009:2). Affaldsstrømmenes negative konsekvenser opsummeres: 
 

• Kloakspildevand: fra toiletter, sygepleje og helseområder om bord og kan indeholde bakterier, som kan være 
smitsomme for havdyr og planter(Copeland, 2008). 

• Afløbsspildevand: fra dræn, badekar, brusekabiner, vaskeri, kabys etc. som ofte indeholder store mængder sæberester, 
organiske opløsningsmidler, olie, fedt og andre urenheder, som bl.a. kan forstyrre naturlige økosystemer(Ibid.). 

• Ballastvand: Er havvand, som ofte indeholder invasive arter (planter og organismer), fra det økosystem ballastvandet 
er blevet optaget. Invasive arter udgør en stor trussel for havmiljøet(ibid.; Naturstyrelsen, 2014). 

• Olieholdigt bundvand: Selv små mængder olie kan have stor skadelig indvirkning på havmiljøet(Copeland, 2008). 
• Fast affald/aske: Op til 80% faste affald brændes om bord, hvoraf asken ender i havet(Lloyds Register, 2013). 

”We strongly urge all passenger- and cruise ships to immediately take actions to stop dumping their sewage in the 
sensitive Baltic Sea. We also propose that all decision-makers work towards the goal to prohibit sewage dumping in 
the sea as soon as possible (Union of the Baltic Cities, 2015:1) 
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Figur 68: Krydstogtsturismens effekter på luftmiljøet 

Litteraturen fremhæver forskellige udledningsreducerende tiltag, herunder: 

 
Tiltagene til reducering af luftudledningen og sandsynligheden for indførelse af disse undersøges kort. 
- Landstrøm: Indførelsen af landsstrømanlæg er næppe mulig, da det færøske energinet(SEV) langt fra er 
gearet til krydstogtskibenes store energibehov: ”12-13 MW svarer til cirka en tredjedel af hele elforbruget på 
Færøerne om dagen og mere end halvdelen af elforbruget om natten, eftersom SEV hhv. producerer 40 og 
20MW. Man kan ikke sige andet, end at disse skibe er meget store – set i færøsk målestok!” (Nielsen, T., 
driftsleder hos SEV, 2015). Desuden foreligger der ingen planer om at indføre disse installationer på Færøerne 
eller i Island(Torshavn Havn & Reykjavik Havn), og Europa har desuden endnu ingen havn med 
landstrøm(Ingeniøren, 2014). 
- Indføre krav om udledningsreducerende skibsteknologi: IMO 
indførte i 2015 skærpede grænseværdier for svovludledning 
indenfor afgrænsede søfartsområder i Østersøen, i Nordsøen og 
langs Canadas og USA’s kyster, også kaldet ECA-zonerne(By 
og Havn, 2015:11). Rederierne, som opererer inden for zonerne, 
er derfor tvunget til at benytte svovlfattigere brændstof eller at 
installere røgrensning(scrubbers) på skibene(Ibid.). Færøerne og 
Island ligger dog lige udenfor ECA-zonerne(se Figur 69). 
Torshavn Havn vurderer det som positivt for den færøske 
krydstogtvækst, at øerne ligger udenfor ECA. Havnen vurderer, at det ville medføre færre anløb, hvis 
Færøerne lå inden for zonen, da svovlfattigt brændstof er langt dyrere end råolie, hvilket leder til lavere 
sejlhastigheder og heraf færre anløbsdage - hvorved små og mindre betydelige anløbsdestinationer ville ryge 
ud først(Torshavn Havn). Dog tyder noget på, at Orkney, som ligger indenfor zonen, ikke hæmmes af ECA-

1. Krydstogt udgør den mest udlednings-intensive rejseform per. rejsekilometer(EU rapport fra EEA, 2015:3), og 
udleder den største mængde forurenende partikler per turist, sammenlignet med fly, tog og bil(Walnum, 20114ff). 

2. Et typisk middelstort krydstogtskib, som ligger ved kaj, har et effektbehov på ca. 12MW til belysning, opvarmning, 
madlavning mm., som dækkes ved hjælp af dieselmotorer på skibene. I løbet af 8 timer ved kaj har skibet udledt 1,2 
ton kvælstofilte(NOx) – svarende til at have 10.000 personbiler kørende på samme tid i 8 timer(Int. Ass. of Ports 
And Harbours, 2014; Schneider Electric, 2014:2). 10.000 biler svarer til halvdelen af samtlige private personbiler på 
hele Færøerne (Hagstova Føroya, 2014). 

3. Krydstogtskibenes forringelse af luftkvaliteten i havnens nære boligområder udgør et stigende problem bl.a. i 
Island(Visir.is, 2014) og i København(Ingeniøren, 2014 og Olesen, 2014). Nylig forskning fra Aarhus Universitet 
stadfæster, at selv beskedne mængder NOx-udslip kan resultere i partikelkoncentrationer, som i sig selv kan have en 
negativ helbredseffekt på mennesker(Olesen, 2014:35). Krydstogtskibe ved kaj udgør en anseelig kilde til NOx-
udslip i Københavns Havn, hvor op til 55% af det totale NOx-udslip stammer fra krydstogtskibe(Olesen, 2014:55ff). 

• Landstrøm(shore power grid) er bl.a. indført i Alaska og Californien, hvor havnen forsyner skibene med strøm, mens de 
ligger ved kaj (Bailey & Solomon, 2004:767 og Schneider Electric, 2014:2) 

• Indføre krav om udledningsreducerende skibsteknologi - fx røgrensningsinstallationer, også kaldet scrubbers (Ibid.) 
• Klassificere skibenes relative luftforurening og basere afgiftsstrukturen i henhold til dette(CruiseGateway, 2014:5).   

Nordsøen)

Østersøen)

Færøerne)ligger)udenfor)

Kilde:)Interna7onal)Mari7me)Organiza7on)

Figur 69: Nordeuropas ECA-zoner 
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reguleringerne, tværtimod – Orkney satte i 2015 rekord mht. anløb og passagerer(Orkney Harbour, 2015). 
Inertien overfor ECA og over for indførelse af egne udslip-grænseværdier synes derfor delvist uberettiget. 
- Klassificering af skibe ud fra miljømæssig påvirkning pr. passager: Norsk forskning viser, at skibenes 
relative miljømæssige påvirkning og brændstofforbrug især knytter sig til skibsalder(teknologi), skibsstørrelse,  
komfortniveau/skibs-klasse og belægningsprocent(Walnum, 2011, se bilag 22). Undersøgelse af skibene med 
færøske anløb i 2014 viser, at de i snit var 25 år gamle(Ibid.), som er langt højere end for den samlede 
krydstogtflåde på 12 år(U.S. Dep. of Transportation, 2011). Hertil falder halvdelen af skibene ind under 
kategorien, skibe med høj udledning(se bilag 22). Skibenes fremskridende alder/udrangerede teknologi og 
niveau af udledning kan være en metode at rangere skibenes miljømæssige virkning og herudfra implementere 
marketingstrategiske tiltag til sikring af en bæredygtig optimering af indtægterne, herunder: 

 
Landmiljøet 
Koncentrerede passagerstrømme kan lede til synlig degradering af naturressourcer/attraktioner, forstyrre 

dyreliv og efterlade anseelige mængder affald/skrald - jo flere passagerer på kort tid, desto større er 

krydstogtturismens miljømæssige virkninger(Huijbens et al, 2014:50ff). J. K. Jensen (herefter JKJ), biolog og 
ornitolog med indgående kendskab til færøsk natur, pointerer, at der pt. ikke findes studier af turismens direkte 

miljømæssige virkninger på Færøerne – men fremdrager: 16  

JKJ uddyber, at virkningerne optrappes alt andet lige i forbindelse med krydstogtturismen i kraft af skibenes 
store passagermængde og meget korte ophold: 17  

JKJ mener, at Færøerne er ikke gearede til at absorbere de stigende passagerstrømme pga. manglende 
bæredygtig politik og regler for færøske natur og dyreliv – særligt mht. stigende naturbaserede ekskursioner. 
JKJ beskriver det, som et himmelråbende paradoks, at færøsk turisme markedsfører sig som ”unspoiled”, og at 
udgør fuglearter, som er ved at forsvinde, udgør bærende brandingelementer bl.a. (JKJ:3). Udviklingen skaber 
et åbenlyst misforhold mellem brandingens lovprisning af ”uberørte/intakte” naturressourcer og det faktiske 
turismeprodukt, som møder turisterne. Turismebranchen bliver nødt til at indse naturressourcernes 
økonomiske værdi, inden de har savet den gren over, de selv sidder på, fastholder JKJ(Ibid.). 

                                                        
16 Vestmannabjergene er blandt de største færøske turistattraktioner på Færøerne. Der sejles ind i dybe grotter, igennem smalle sund og tæt til 

den lodrette næsten 700 meter høje klippevæg, hvor tusindvis af søfugle, så som søpapegøjer, lomvier og mallemukker yngler hver sommer.  
17 Nólsoy er en lille ø lige ud for Tórshavn. JKJ er bosiddende på Nólsoy. 

1. Tiltrække skibe/rederier med relativt lavere miljømæssig effekt, herunder yngre skibe(Walnum, 2011). 
2. Opkræve højere afgifter fra skibe med udrangeret udslip-reducerende teknologi, herunder ældre skibe(Ibid.) 
3. Udvikle en ”grøn profil” via afgiftsrabatter til skibe med svovlfattigt brændstof – jf. Gøteborg(CruiseGateway, 2014:5) 

”Konsekvenserne ses tydeligt ved populære naturattraktioner som fx bådekskursioner ved Vestmannabjergene16 - det 
eneste sted, de har sejlet uafbrudt med turister de sidste 25-30 år med mange ture dagligt hele sommeren. Samtidigt 
er dette også det eneste sted på Færøerne, hvor situationen er katastrofal, når det gælder forskellige fuglearter, fx 
lomvigen, som er fuldstændig væk..” (J. K. Jensen:1)  

”Fx sejlede RIBbåde(gummi-speedbåde) sidste år rundt Nólsoy17 og de skulle helst nå rundt om øen på kun 45 
minutter, hvor de speedede ind i hulerne under bjerget for at se fugle og nå at foretage så mange ture som overhoved 
muligt inden krydstogtskibet sejlede igen 5 timer senere. Fuldstændig uholdbart!” (J. K. Jensen:2) 
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Havnemyndigheder, turoperatører og turismeudbydere anerkender, at situationen er uholdbar, og at der er 
behov for opstrammende reguleringer på visse områder. Fx har enkelte krydstogtskibe selv kastet anker uden 
for fuglebjergene og på egen hånd foretaget ekskursioner med gummibåde/redningsbåde ind i fuglenes 
ynglesteder og sælhuler(Tórshavn Havn, MB-Tours, Skúvadal/Vestmannabjergene). Skúvadal mener dette 
være særdeles uhensigtsmæssigt både mht. bæredygtigheden og passagerens sikkerhed, eftersom rederierne 
intet kendskab har til færøsk natur- og havforhold og derfor tager større chancer end færøske udbydere. 
Skúvadal påpeger, at natur- og dyrelivsressourcerne udgør deres levebrød, og at bæredygtig turisme derfor er i 
deres interesse. De har bl.a. investeret i rumligere både, som medbringer flere passagerer, hvilket reducerer 
antallet af ekskursioner, ligesom sejlhastigheden sættes helt ned tæt ved fuglenes opholdssteder, så motorlyden 
forstyrrer mindst muligt(Skúvadal:2). JKJ mener også, at turisme og miljøhensyn kan gå hånd i hånd, men kun 
hvis der indføres reguleringer – fx: 18  

Ifølge litteraturen har myndighederne og involverede aktører ansvaret for en fornuftig forvaltning, planlægning 
og beskyttelse af miljøet mht. turismen og kan via lignende tiltag som JKJ nævner og bl.a. kontrol af antal 
besøgende, timing og kontrol af passagerernes adfærd, aflaste særligt sårbare områder(Vogel, 2012; Johnson, 
2002). Men JKJ påpeger, at selv om der de seneste 25 år har været flere forsøg på at få Havstovan(Faroe 
Marine Research Institut), forskellige turistråd samt det færøske miljøministeriet på banen at indføre skærpede 
reguleringer, er disse endnu ikke indført. JKJ mener, at myndighederne generelt tager alt for stort hensyn til de 
enkelte private aktørers økonomiske interesser og investeringer i turismen: 

Dette indikerer problematikken, som blev nævnt i litteraturafsnittet, om at veje økonomiske, miljømæssige og 
sociale konsekvenser, hvor en afbalancering af disse er vigtig for at kunne benævnes en bæredygtig turisme 
(definitionen af bæredygtighed). 
 

5.5.2.3 Diskussion og læringseksempler ift. kort- og langtidsperspektivet af kapacitetsudnyttelsen. 
I diskussionen om kapaciteten/ressourcerne og volumenstrategien fremdrages Island og Orkney, som har 
anlagt ret forskellige tilgange: 

                                                        
18  Dvs. beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle, fx strandenge eller andre arealer, der grænser op til 
vådområderne(Naturstyrelsen, 2014) 

- RAMSAR-områder18, hvor myndighederne forpligter sig til at fremme fornuftig anvendelse og tilsyn. 
- Zoner: Udvikle zoneinddelinger, stier og afgrænsninger ved naturområder. 
- Regler for ekskursioner til søs: Fx adgangsforbud ved særlig sårbare vådområder, samt hastighedsbegrænsninger 

og kvoter(antal både/dag) i nærheden af fuglefjelde(Jensen, J. K.) 

”Fx blev reguleringer for vandscootere droppet, da den ene aktør indvendte, at de allerede havde bestilt et stort parti 
vandscootere, og at disse reguleringer derfor ville ødelægge deres forretning.”(JKJ). 
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Figur 70: Ressource- og kapacitetsudnyttelse hhv. på Island og Orkney 

 
I denne sammenhæng bør holdes for øje, at Færøerne er blandt de tættest befolkede lande i Norden(35 
indbyggere/km2), mens befolkningstætheden i Orkney er markant lavere(20 indbyggere/km2) og i Island den 
laveste af samtlige europæiske lande(3,6 indbyggere/km2). At man på Island oplever mærkbare 
trængselsproblemer af krydstogtturismen – især ved populære attraktioner(Karlsdóttir) sætter situationen i 
relief og understreger behovet for en ledelsesmæssig og strategisk håndtering af vækstudsigterne på Færøerne. 
På basis af den forventede vækst bl.a. som funktion af havneudbygningen i Torshavn, som indebærer 
muligheden for at modtage de største skibsstørrelser og flere skib samtidigt, kan peak days over 4.000 pax 
forventes at blive en realitet – hvis den 350 mio kr. investering ønskes udnyttet til sit maksimum, hvilket bl.a. 
er tilfældet på Island. Dette kan forårsage stress i den samlede forsyningskæde og i baglandet. Orkney Havns 
rationale for at sikre passagerens turismeoplevelse i land og indføre en passagerkvote ligger, som eksemplet 
viser både i fornuftig udnyttelse af kapaciteten og at opretholde gode b2b-kunderelationer til rederierne, 
eftersom de uheldige episoder har givet udslag i dårlige kundefeedback fra passagererne(Orkney Harbour). 
Tidlige overvejelser omkring planlægningsmæssige tiltag, fx passagerkvoter, kunne derfor være med til at 
forebygge, at lignende uholdbare trængselsepisoder opstår på Færøerne. I lyset af VFI’s ambition om markant 
vækst inden for Færøernes konventionelle turisme(VFI:4), hvor bl.a. øernes kerneressource, den uspolerede 
natur, er fremtrædende i markedsføringsmaterialet(se kerneressource), understreger behovet for at afstemme 
destinationen direkte og relaterede kapacitet i en helhedsplanlægning af turismen og turismeoplevelserne. 
Ift. bæredygtige planlægningsmæssige tiltag på Færøerne og Island synes en problematik at være 
turismekontorernes manglende involvering i krydstogtturismen samt VFI´s manglende ansvarsrolle på det 
administrative område af færøsk turisme(indenlands, ift. infrastruktur etc.). 
A. Karlsdóttir (turismeforsker, universitetet i Reykjavik) opfordrer lokale turismemyndigheder til at tage teten 

Island: De islandske havne(Reykjavik/Akureyri) præges af stor direkte kapacitet og kan tage op til fire af de største 
krydstogtskibe samtidig og den tonnagebaserede afgiftsstruktur har affødt stærke økonomiske incitamenter om at 
drage fuld nytte af havnekapaciteten og tiltrække de største krydstogtskibe(Reykjavík Havn:17). Efter en lang 
årrække med fokus på volumen har de islandske havnes kvantitetsstilgang vist tydelige strækmærker. Ifølge de 
officielle turoperatører udgør havnenes intensive fokus på volumen et reelt problem, eftersom den relaterede 
kapacitet ikke har formået at følge med den rivende udvikling. Havnene har overset de voksende kapacitetsmæssige 
komplikationer, der opstår længere nede i forsyningskæden – især ved mange simultane anløb og i lyset af de 
voksende skibsstørrelser(Atlantik:4 & Iceland Travel:13).  
 

Orkney: I modsætning til Island forsøger havnemyndighederne i Orkney at begrænse og koordinere anløbene med 
henblik på at afstemme destinationens direkte og relaterede kapacitet. Trods relativt stor direkte kapacitet, bygger 
denne mere kvalitative tilgang på en række uheldige episoder i 2013 og 2014, hvor mange simultane anløb og store 
passagerstrømme medførte akut mangel på busser, guider og basisfaciliteter(fx toilet) samt kaotisk trængsel ved det 
lille øsamfund vigtigste attraktioner(Seatrade Commision, 2014). De voksende krydstogtskibsstørrelser er en af 
hovedårsagerne til, at Orkney Havn i 2014 besluttede at indføre en passagerkvote på 4.500 pax/dag(Orkney Havn). 
Havnen understreger, at havnemyndigheder må gå forrest i at tage ansvar for at sikre, at belastningsniveauet på 
forsyningskæden ikke kompromitterer passagerens turismeoplevelse og tilfredshed:“Ports have to take the 
responsibility to safeguard integrity of the actual port call… as you flood a small destination with thousands of 
tourists the quality of the tourist experience quickly becomes diluted - nobody wins.”(Orkney Havn:8f).  
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og fungere primus motor for at fremme samarbejdet på tværs af samfundsinstanser og involverede aktører for 
at overvåge og identificere krydstogtturismens miljømæssige- og trængselsrelaterede virkninger i tide og 
initiere afhjælpende initiativer, infrastruktur etc.(Karsldóttir). Ó.Ý. Atladóttir, generaldirektør hos 
Ferðamálastofa Islands(Islands Turistråd) ønsker også lignende tiltag, men som tidligere pointeret, er det 
vanskeligt at få ledende aktører i krydstogtturismen til forhandlingsbordet og drøfte udviklingstiltag mht. 
bæredygtighed, infrastruktur, afgiftsstruktur, krydstogtturismens påvirkning på øvrig turisme mm. Ligesom for 
konventionel turisme er det nødvendigt, at krydstogtturismen bærer samme omkostninger, og at bæredygtige 
tiltag, planlægning og løbende monitorering indføres(Ferðamálastofa). Som pointeret, er struktureringen af 
turismen på Island anderledes end på Færøerne med todeling af turismekontorerne i en administrativ afdeling 
(indadvendt markedsføring) og en udadvendt markedskommunikativ afdeling, Promote Island. Derimod er det 
nationale færøske turismekontors rolle i store træk kun udadvendt, international markedsføring og ikke 
administration af den lokale turismeinfrastruktur etc. Dette kan ifølge VFI være problematisk ift. bæredygtige 
tiltag og infrastruktur, at ansvaret ligger hos lokale kommuner og fæstebønder. Fx Myggenæs – en af de mest 
populære turistattraktioner - hvor der endnu ingen reguleringer findes, pga. at bønder og den lokale kommune 
ikke er blevet enige om retningslinjer på området. Følgerne er, at der mangler stier, og turister kan vandre frit 
helt tæt på fuglebjerge, huler etc.(VFI). Nedenfor er centrale læringspunkter/eksempler på bæredygtige tiltag 
fra analysen opsummeret: 
Figur 71: Centrale læringseksempler på bæredygtige turismemanagement tiltag 

 
Tre forhold synes at hænge naturligt sammen i eksemplerne: 1. Planlægningsmæssige forholdsregler af 

turismen. 2. Miljø- og kulturarvsbevarelse. 3. Styrkelse af image og produktkvalitet. Læringseksemplerne 

1. Trængsel afhjælpes via infrastrukturel udvikling 
De mest populære islandske attraktioner(bl.a. Gullfoss, Geysir og Mývatn) er mærket af deciderede trængsel fra 
krydstogtturisterne(Karlsdóttir og Huijbens). Grupperne består ofte af 500 personer, som devaluerer passagerens egen 
samt øvrige turisters oplevelse(Atlantik:7f). At sprede ekskursionerne ud til mindre belastede områder og attraktioner 
forudsætter tilstrækkelige infrastrukturelle basisfaciliteter, således at det rent operationelt lader sig gøre for 
turoperatøren(ATL:7f). Fx kan planlægning af toiletstop virke banalt, men kan hurtigt blive en logistisk umulighed, 
hvis toiletforholdene i området ikke er tilstrækkelig(Ibid.).  
 

2. Degradering af natur/attraktioner skal tages i opløbet 
Karlsdóttir fremfører, at de mest populære naturrejsemål på Island viste tydelige tegn på degradering. Nedtrampede 
græsarealer og beplantning samt anseelige mængder affald(emballage, plastik, skodder mm.) underminerer turistens 
kvalitetsoplevelse af de naturskønne omgivelser. Passagerstrømmenes koncentrerede påvirkning på naturrejsemålene 
skal derfor monitoreres nøje mht. etablering af gangstier, vedligeholdelse og beplantning(Karlsdóttir, 2006:45). 
  
 

3. Bæredygtige tiltag bør anvendes i destinationens strategiske markedsføring 
Nordsøen: 13 destinationer har i fællesskab sat fokus på bæredygtig ressourceudnyttelse og anvender dette i 
markedsføringen af krydstogtproduktet.”We offer harmonious landscapes, cultural cities and historic sites. It also 
offers a unique focus on conserving these wonderful assets for future generations.”(CruiseGateway, 2014:3). 

 

Hardanger(Norge): Fokus på at fremme ekskursioner til små lokale attraktioner fx til lokale frugtgårde, som kan 
bidrage til bevarelsen af de små idylliske gårde og landskabet på bæredygtig vis(Cruise Gateway 2014:4). 
Orkney: Bæredygtig udnyttelse af øens rige dyreliv markedsføres direkte overfor kunderne på havnens hjemmeside:  
”Orkney is equally famous and important as a habitat for birds and wildlife, with 19 highest level European Special 
Protection Areas or Special Areas of Conservation and one RAMSAR (International Wetlands) designation, set within 
around 750,000 acres of actively managed land as wildlife reserves.” (orkneyharbour.com, 2014). 
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viser, hvordan turismeplanlægning, produktudvikling og kvalitetsoplevelser hænger nøje sammen med en 
overordnet administration af turisme, miljømæssige aspekter, imageskabende aspekter, profilering af 
destinationen og værdiskabelse til kunden – både for rederi(b2b) og turist(b2c). Dette gør sig i særlig grad 
gældende ved områder, hvor naturrigdommen indgår som vigtig pull-faktor og turismeressource mht. salg af 
destinationen. 

5.5.2.4 Subkonklusion 
Kort- og langtidsperspektivet tydeliggjorde en række vanskeligheder ved at øge indtægterne via maksimal 
udnyttelse af destinations direkte kapacitet alene. Der er et behov for forskning af den færøsk 
krydstogtturismes virkninger set over længere sigt. Biologers udtalelser, international forskning og 
læringseksempler fra andre lande tyder dog på, at monitorering og tiltag til begrænsning af de uønskede 
virkninger på længere sigt er nødvendige. Vanskeligheden med indførelsen af tiltagene synes at tage afsæt i 
manglende styring og prioritering på et overordnet plan og at forene aktørernes kortsigtede økonomiske 
interesser(især hos havnen) med en langsigtet bæredygtig udvikling. Derfor problematiserer analysen en 
maksimering af indtægterne via maksimering af volumen, hvis ikke nødvendige forbedringstiltag 
implementeres. Eksempler fra Orkney og Norge viser, at myndigheder og aktører er blevet bevidste om 
nødvendigheden af planlægningsmæssige og bæredygtige tiltag, som kan anvendes som inspiration for aktører 
og myndigheder på Færøerne og Island. De langsigtede og kortsigtede vanskeligheder ved volumenstrategien 
er særligt aktuelle at undersøge nærmere i lyset af de forestående vækstudsigter via havneudbygning og VFI 
ambitioner om markant vækst inden for øernes øvrige turisme. 
De involverede aktører er enige om, at det færøske turismeprodukt hviler tungt på naturressourcerne, som 
burde skabe grobund for at lave fælles løsninger på turismeområdet, især vedr. strammere reguleringer og 
aktiv bevarelse/gendannelse af ressourcegrundlaget. Her er behov for planlægningsmæssige tiltag, som 
inddrager en bred vifte aktører og visitkontorer for at mindske stressniveauet, fx ved at sprede volumen ud 
over forskellige dage/forskellige attraktioner. Den manglende, indadvendte turismeadministrative rolle på 
Færøerne og manglende involvering af visitkontorerne i administrationen af krydstogtturismen synes derfor at 
pege på en yderligere problematik ift. en uhæmmet øgning af krydstogtsvolumen , og derfor er det påliggende 
at undersøge turismeledelsens udformning nærmere. 
 

6 Diskussion og implementeringer – med et holistisk fokus  
I dette afsnit diskuteres nødvendige implementeringstiltag baseret på den hidtidige analyse. Dvs. afsnittet 
refererer tilbage til analysen, inddrager empiriske eksempler samt ser fremad og kommer med holistiske 
implementerings- og forbedringsforslag. Aktøranalysen har allerede påvist forbedrings- og 
implementeringstiltag for hver aktørgruppe for sig, og følgende afsnit fokuserer især på holistisk 
turismedestinationsledelse og forbedringstiltag, som enkeltaktørerne kan indføre sammen. 
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6.1 Perspektivering af de økonomiske virkninger og mulige forbedringstiltag ift. 
kritikpunkterne  

På bagrund af kontekst-, passager- og aktøranalysen er  en opsummerende perspektivering lavet af de 
økonomiske virkninger ift. litteraturstudiets kritik- og perspektiveringspunkter(se litteraturstudiet) sammen 
med mulige forbedringstiltag ift. disse. Disse faktorer bør medregnes ift. vurderingen af 
krydstogtdestinationens samlede samfundsøkonomiske nytteværdi, da cirka samme kerneresurser anvendes til 
krydstogts- og konventionel turisme, hvorfor en fornuftig udnyttelse af ressourcerne er vigtig(Weaver & 
Lawton, 2010, litteraturstudiet). En dybere analyse af de afledte økonomiske virkninger afgrænses som nævnt 
fra afhandlingen, men det er dog vanskeligt ikke at inddrage visse aspekter mht. perspektiveringer og 
refleksioner omkring mulige forbedringstiltag af de økonomiske virkninger ud fra analysen kritikpunkter. 
Figur 72: Forbedringstiltag ift. kritikpunkterne vedr. de økonomiske virkninger  

 

 

 

 
 

       Perspektivering / kritikpunkt ift. de økonomiske virkninger Forbedringstiltag / implikationer 

Lækage 

Eksport: 50% af passagerforbruget på officielle ekskursioner tilfalder 
rederierne, jf. Klein(2005a). Desuden øges lækagen ved indtrædelse af 
konkurrenter udefra, jf. i eksemplet i Orkney. Import: De fleste 
souvenirkøb omhandler importvarer, eftersom den lokale produktion er 
beskeden og ofte i et for højt prisleje(Boghandel Torshavn). Dette 
understøttes af passagerundersøgelsen, hvor flere kommenterede, at de 
billige udenlandsproducerede varer fyldte for meget. Dyrere lokalt 
producerede varer synes ikke attraktive i samme omfang(Uldvarebutikker) 

Eksport: Mht. de officielle ekskursioner synes rederiernes magtposition 
relativt urokkelig. Skiftende præferencer og øget selvstændighed blandt 
turisterne kan dog medføre flere uofficielle ekskursioner jf. andre destinationer 
i Nordatlanten. Uofficielle ekskursioner medfører 60% højere indtægt/deltager 
(passageranalysen). Import: Turisterne efterspørger større udbud og 
variation af lokalt producerede varer(passageranalysen). I Orkney opstilles 
salgsboder ved havneområdet, som målrettet promoverer lokalt producerede 
varer(ost, fisk, brugskunst etc.) til turisten samt proviantering til skibet. 

Enklave- 
turisme 

Krydstogtrederierne varetager de primære turismeaktiviteter om bord, hvor 
turisten via billetkøb i realiteten allerede har betalt for fx bespisning, 
aktiviteter etc. én gang - hvilket vanskeliggør mersalg. Forbruget i land 
berør særligt tre aktiviteter(ekskursion, bespisning og shopping), hvor 
påvises, at de to sidstnævnte er særligt lave ift. andre destinationer og den 
øvrige færøske turisme. Rederiets indtægter via officielle ekskursioner 
udgør et vigtigt kriterium ift. udvælgelse af anløbsdestinationer, hvilket 
skaber modstand blandt primæraktører mod vækst i uofficielle ture. 

Det synes vanskeligt at reducere enklaveturisme-effekten. Dog påpeger 
erfaringer fra Orkney, at koordinering af handelslivets vare- og serviceudbud, 
samt effektivisering af passagerens tid i land - alt andet lige leder til højere 
forbrug og mersalg. Ligeledes viser erfaringer fra Orkney, at en markant 
stigning i uofficielle ekskursioner ikke partout medfører færre anløb og 
utilfredse rederier, hvis destinationen blot formår at kompensere dette ved at 
udmærke sig ift. rederiets øvrige kriterier samt levere et konsistent 
kvalitetsprodukt til rederiets slutbrugere. 

Offer-
omkostning 

Krydstogtturismen tærer på samme ressourcer(naturlige/skabte) som den 
øvrige færøske turisme, og i lyset af krydstogtturismens vækstudsigter 
samt relativt lavere indtægter bør undgås, at ressourceanvendelsen sker 
på bekostning af mere lukrative områder i den færøske turismesektor. 
Litteraturen advarer om, at store infrastrukturelle investeringer, så som de 
forestående havneudbygningen, ofte kræver udenlandsk kapital(FDI), 
hvilket kan lede til sænkning af landets BNP (Nowak et al. 2003) 

Krydstogtturismens negative virkninger på anden turisme(ressourcegrundlag, 
trængsel, image etc.) bør løbende monitoreres og afhjælpes.  
I kraft af, at rederierne ofte booker anløb lang tid forinden(ofte et år inden) 
muliggøres langsigtet planlægning omkring mht. trængsel og andre negative 
effekter i land, mens effekterne på hav og luft kan forudsiges og monitoreres 
løbende. Infrastrukturelle investeringer bør bygge på grundige cost/benefit og 
risikoanalyser - bl.a. ud fra indgående kendskab til rederiernes adfærd. 

Over-
afhængighed 

- Især havne kan blive afhængige af krydstogtrederier i kraft af store 
investeringer i havneanlæg til krydstogtskibe. Havne har tit tendens til at 
undervurdere rederiernes reelle afhængighed af havnen, uden at tage 
højde for den stigende geografiske ekspansion, hvor rederierne i lige høj 
grad har brug for nye havne. I stedet for at udnytte rederiernes 
afhængighed er havne tilbøjelige til at bygge nye og store kajanlæg for at 
tiltrække krydstogtsskibe samt holde afgiftspriser nede(Klein, 2003; Brida 
2010). Denne tendens synes også på Færøerne (jf. diskussionen om 
afgiftsstruktur og modviljen mod at hæve afgifterne). Krydstogtindtægterne 
udgør dog endnu kun en mindre del af havneindtægterne. 
- Ift. baglandets aktører er krydstogtturismen primær forretning for den 
officiel tur operatør MBT, men for de andre operatører udgør den en 
mindre del af forretningen. For entré attraktionerne udgør indtægterne en 
mindre del, men er en vigtig sideindtægt for underleverandør af 
bådsightseeing (Skúvadal), salgsstoppet Navia og bespisningstedet 
Gjáargard, som til en vis grad er afhængig af krydstogtturismen. 

- Det synes forståeligt, at havne udviser påpasselighed over drastiske 
prishævning pga. at rederierne udgør selve grundlaget for krydstogtturismen. 
Men det er vigtigt at forstå, hvilke forhold har betydning for rederiernes 
rejseruteudvælgelse, fx slutbrugernes tilfredshed og sikkerhed.  
Orkney udgør et eksempel på en destination, der tilfredsstiller rederiernes og 
slutbrugernes ønsker, som har affødt betydelig vækst, krydstogtskåringer som 
bedste havn samt høj kundetilfredshed etc. Dog har Orkney et noget højere 
afgiftsniveau, højere andel ”uofficielle ekskursioner” og højt forbrug i 
handelslivet end Færøerne. Dette understreger, at tilfredse b2b og b2c kunder 
samt viden om krydstogtbranchen kan medføre, at destinationer kan lede 
udviklingen mere efter egne ønsker og med lavere afhængighed, øgede 
indtægter, eftersom rederierne øjensynligt ikke kun fokuserer på fx 
havneafgifter mht. udvælgelsen af havne. 
- Ift. de officielle tur operatører og dens underleverandører bør de 
differentiere forretningsporteføljen mere(MBT) og undgå alt for stor 
afhængighed af rederierne. 



 
 
 
 

103 

6.2 Turismeboble – turisternes adfærd 
Ifølge passagerundersøgelsen var den mest udbredte aktivitet gåtur i indre by, og mere end halvdelen var på 
officiel ekskursion planlagt via rederiet. Kun 8% foretog vandretur, og 9% købte en uofficiel ekskursion. Dette 
understøtter litteraturens anvisninger om, at krydstogtgæster generelt fortrinsvis færdes indenfor en 
komfortzone i nærheden af skibet - i trygge og arrangerede (jf. litteraturstudie). Ud fra litteraturen og 
empirien(passager- og aktøranalyse) synes disse observationer at være tydelige: 

Disse aspekter kan undersøges nærmere i fremtidige studier. Men tilsammen kan adfærdsmønstret i land; 
behov for tryghed og tid have vigtige implikationer for service- og turismeudviklingen. 
Zoner/områder: Turismedestinationer kan for at tilfredsstille kundernes behov for tryghed og tryghedszoner 
fx lave zoner, hvor turisterne føler, at de trygt kan færdes bl.a. via info, skiltning, internationale sprog osv. 
(Freitag, 1994). Klynger af attraktioner/shopping/bespisning kan desuden medvirke, at turister lettere finder 
rundt mellem attraktioner/oplevelser, trygt færdes fra en oplevelse til den næste samt, at souvenirbutikker, 
restauranter m.m. kan spire frem i disse områder i kraft af den mere koncentrerede og kontinuerlige 
kundestrøm(Freitag, 1994:79). Tilløbet til lignende områder observeres allerede i Torshavn og Klaksvik, hvor 
det oftest er de samme få caféer, souvenirshops og lign., som turisterne besøger – fx caféerne ved 
kajkantsområderne, souvenirshops ved turismekontorerne, som tjener mere end andre af samme art. Dette kan 
skyldes de gode beliggenheder/udsigt, og at her skabes turismebobler, fordi turiststrømmen forløber i og 
omkring disse områder – hvilket underbygger Jaaksons(2004) fire adfærdstyper. Water front zoner ved større 
krydstogtsdestinationer, som har oplevet vækst, kan også give inspiration til lignende tiltag og samarbejde på 
Færøerne – der både kan øge omsætningen og bidrage til bedre oplevelser og kundetilfredshed: 

Begrebet om turismezoner/bobler er nyttigt i forståelsen af trængsel og bæredygtig turismeudvikling, da de 
kan inddæmme turiststrømmene i destinationen til udvalgte områder og dermed bevare de mere uspolerede 
steder, miljø og kultur andre steder i destinationen(Wismeyer, 2002:14). Til trods for de påpegede behov med 
turismebobler synes en voksende del af passagererne selv at planlægge deres færden i land -  i hvert fald flere 

1. Tryghed/sikkerhed ønskes: Ifølge litteraturen udgør oplevelsen af tryghed/sikkerhed en vigtig positiv faktor for 
opholdets opfattede værdi, hvorimod manglende fornemmelse af tryghed/sikkerhed påvirker dette stærkt negativt. 
Den officielle turoperatør stiller bl.a. garanti for, at skibet ikke forlader destinationen, før alle officielle 
ekskursionsdeltagere er ankommet, hvilket nævnes som en meget vigtig egenskab ved de officielle 
ekskursioner(MBT). 

2. Følelse af tidsknaphed i land: En af de vigtigste negative faktorer, som gæsterne fremhæver ved opholdet, er, at de 
ønskede længere tid i land. Manglende tid var desuden den vigtigste årsag til, at passagererne ikke forbrugte 
mere(passagerundersøgelsen og litteratur; NHI, 2010). 

Water front zone 
Vækst ved krydstogtdestinationer medfører ofte udviklingsplaner bl.a. multifunktionelle, moderne passagerterminaler 
som modreaktion på, at de basisfunktionelle faciliteter viser sig utilstrækkelige mht. at stå sig i krydstogtsmarkedets 
skærpede konkurrence og kundernes krav(Pavic et al, 2012). Havnefaciliteter, omkringliggende områder og handelsliv 
opgraderes i takt med kundernes øgede krav om standard af service, underholdning, fritidsaktiviteter, shopping, 
bespisning m.m., og destinationen bliver en integreret enhed bestående af flere dele og et bredt felt af aktører. Disse 
tilsammen kaldes under én water front zone, hvor samspillet mellem havn og byens funktioner og aktiviteter går 
sammen i én operativ og strategisk enhed(ibid.) 
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end 10%, hvis de 9% som købte uofficielle ekskursioner og 8% som var på hiking lægges sammen. som andre 
ældre undersøgelser indikerer. Ifølge de kvalitative kommentarer i passageranalysen savnede også mange mere 
info om uofficielle ekskursioner o.a. oplevelser end de officielle ekskursioner og  ved andre destinationer er 
markedsandelen for uofficielle ekskursioner voksende(Independent Orkney). Dette kan pege imod 
turismebobletrendet og underbygger litteraturstudiets anvisninger, om at turismetrends går imod mere 
selvstændigt planlagde turismeoplevelser. Derfor kan konkluderes, at der findes både i stor stil et behov for 
planlagt/informeret valg (turismebobler) samtidigt som en øgning ses i behovet for mere individualistiske 
oplevelser i land. 
 

6.3 Aktiviteter i og udenfor byerne og deres påvirkning på forbruget 
Ifølge Esteve-Perez et al (2014:7) kan anløbshavnebyer inddeles i fem kategorier baseret på deres 
karakteristika ift. turisternes ophold/adfærd i og omkring byerne, som kan give forklaringer og indikationer ift. 
adfærd, forbrug og de økonomiske virkninger i destinationen. Byerne, som indgår i analysen på Færøerne og 
læringseksemplerne, er derfor kategoriseret ift. denne inddeling sammen med begrundelser/forklaringer for 
inddelingerne (se Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet.). Kendskab til benchmarking byerne er mere 
beskedent end de færøske, om end field trip til Island, interview med aktører og data fra Island og Orkney 
giver nogen indikationer, som kan anvendes i denne forbindelse. 
Figur 73: Havnetyper ved nordatlantiske destinationer 

 

• Black-hole havneby har så mange og vigtige attraktioner i bykernen, at baglandet er irrelevant at besøge for krydstogtgæsten. 
• Semi-black hole havneby tilbyder vigtige attraktioner, som efterspørges af de fleste, mens baglandet tilbyder specielle 

attraktioner, som nichegrupper ønsker at besøge. 
• Gateway havneby besidder et fåtal interessante oplevelser i bykernen og fungerer mest som  transport-bindeled for langvarige 

ekskursioner/transport til vigtige attraktioner i baglandet. 
o Klaksvik(gateway/semi-gateway): Byens beskedne udbud af aktiviteter og bespisning, som bl.a. kom  til udtryk i de 

kvalitative kommentarer i passagerundersøgelsen. Dertil går  ekskursionerne stort set kun til relativt fjernliggende 
attraktioner i baglandet(passagerundersøgelsen, MB-Tours, GreenGate, 2014).  

o Akureyri (gateway/semi-gateway): 80% af ekskursionerne går mod attraktioner, som ligger flere timer fra byen. 
Krydstogtgæsterne opholder sig meget kort tid i bykernen. Dernæst er forbruget i byen lavt – det næst laveste i vores 
sammenligning(Hujibens et al, 2014, se benchmarking) 

• Semi-gateway havneby er udstyret med nogle vigtige attraktioner, som er salgbare overfor krydstogtgæsterne, men de vigtigste 
og primære attraktioner i området ligger fjernt fra havnebyen. 
o Tórshavn: Passagerundersøgelsen viste, at mange af gæsterne tilbringer tid i bykernen og udforsker byens udbud af 

aktiviteter og shoppingmuligheder. Dog drager 64% på ekskursioner udenfor byen. 
o Kirkwall: Forbruget i byen er det højeste blandt de mindre byer i benchmarkingen. Interview indikerer, at en relativt stor 

andel benytter sig af byens shopping og bespisningsservice og drager ikke kun udenfor byen, til trods for at ca.60% drager 
på ekskursion(Kirkwall Havn, 2014 og Survey2013, passagerundersøgelsen)  

o Reykjavik: Over 60% af passagerne drager på ekskursion, hvor de besøger de meste populære attraktioner, som er 
udenfor byen fx Golden Circle (Visit Reykjavik, 2014, Atlantik, Iceland Travel). Men Reykjavík er Nordatlantens hovedstad 
med mange interessante attraktioner, hvilket gør den attraktiv i sig selv(Visit Reykjavik, 2014). Forbruget i byen kunne dog 
indikere, at gæsterne tilbringer rum tid på bespisning, shopping o.a. 

• Afbalanceret havneby: har en lige stor andel af vigtige turistattraktioner i byen som i det omkringliggende område. 
 

Kilde: Egen tilvirkning af primær data og inddeling baseret på Esteve-Perez et al, 2014:7 
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Opsummerende viser inddelingen, at oftest drager en stor del af passagererne i Nordatlanten på ekskursion 
udenfor byerne (se Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet.) hvor de bruger en stor del af tiden. Ligeledes 
udgør ekskursionsforbruget iflg. undersøgelser mellem 60-75% af det samlede forbrug blandt de omtalte 
destinationer – med undtagelse af Kirkwall, hvor det udgør 52% (se bilag 24 - Ekskursionsforbrugets andel af 
det samlede forbrug). Dette giver dem alt andet lige mindre tid og mulighed til forbrugsaktiviteter i 
byerne(shopping, bespisning etc.). 
Forskellen på Færøerne og de andre destinationer er dog bl.a., at på Island og Orkney inddrages attraktioner, 
som påvist, i stor stil, hvor gæsterne har mulighed for at spise, shoppe og få andre oplevelser, hvor de kan 
forbruge. Disse er desuden nogen af de mest populære besøgsattraktioner  (jf. afsnit 5.3.3 - Attraktioner). Dette 
kan bidrage positivt ift. forbrug og opveje evt. manglende tid til forbrug i byerne. 
Desuden har både Island og Orkney hovedstader, hvor indikationen er, at gæsterne forbruger mere i 
handelslivet end i Torshavn, Klaksvig og Akureyri, ligesom færre drager på ekskursion(passageranalysen). 
Dette kan indikere, at en større del befinder sig i og omkring disse byer. 
En problematik i Kirkwall ift. handelslivet og forbruget var netop tidligere, at passagererne drog ofte kun 
direkte på ekskursion, og når ekskursionen var overstået, gik de om bord igen. Denne trend har de dog formået 
at vende og føre flere passagerer ind i byerne(se mere under tidsplanlægning). Dette indikerer, at det kan være 
korrekt, som VT og handelslivet i Torshavn frustreres over, at mindre tid og færre attraktioner og oplevelser i 
byerne medfører lavere forbrug(Visit Torhavn, 2014). 
Ekskursionerne er tidskrævende, ca.4 timer i snit (MBT; GG & passagerundersøgelsen), dvs. langt over 

halvdelen af passagerens effektive tid i land. VT mener, at de langvarige ekskursioner gør et unødvendigt stort 

indhug i passagerens tid til shopping/bespisning, og at passagererne er så udmattede, at flere fravælger at 
besøge destinationens indre by.  
Ifølge turoperatørerne på Island og Visit Reykjavik er det dog vanskeligt, at få turister og rederier at besøge og 
afprøve andre, nye attraktioner end de mest populære steder, da de er meget traditionsbundne(Iceland Travel, 
Atlantik, Visit Reykjavik, 2014). Men  for nylig begyndte Visit Reykjavik sammen med turismeaktører at 
lempe trykket på de mest populære sites fx Golden Circle og via info/marketing/produkt- og 
attraktionsudvikling at bringe passagererne ud til nye attraktioner og oplevelser(Visit Reykjavik, 2014). Disse 
tiltag på Island indikerer en bevidsthed om og mulighed for planlægning af turisternes færden i land – om end 
det endnu har vist sig vanskeligt i forhold til krydstogtturismen(Iceland Travel, 
2014). Islandske turismeforskere pointerer dog, at de synes krydstogtturisme i 
hvert fald er en form for turisme, som det burde være muligt at administrere, da 
skibenes ankomst, passagertallet osv. kendes lang tid i forvejen i modsætning til 
anden turisme(Hujibens et al, 2014). 
Denne inddeling og analyse af byerne indikerer sammen med data og interview, 
at passagerernes oplevelser, rejsemønster og attraktionerne ved destinationen 
påvirker forbruget og oplevelserne i land. 
 

Liggetid'i'Nordatlanten(2014)
Færøerne! 8!timer!&!23!min.

Tórshavn 8!timer!&!8!min.
Klaksvik 8!timer!&!30!min.

Island' N/A

Reykjavik 16!timer!&!29!min.
Akureyri 09!timer!&!43!min.

Orkney 9!timer!&!9!min.

Shetland 11!timer!&!32!min.
Egne!udregninger!via!anløbsudskifter!fra:!
Færøernes!Tollvæsen,!Faxaflóahafnir,!Port!
of!Akureyri,!Orkney!Island!Council!og!
Lerwick!Port!Authority

Figur 74: Skibenes liggetid i 
Nordatlanten(2014) 
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6.3.1 Effektivisering af passagerens ophold og tid i land 
Som påvist ovenfor samt i passagerundersøgelsen , ønskede flertallet længere ophold i land. ”Manglende tid” 
nævnes som en vigtig negativ faktor ved opholdet og er den oftest pointerede forbrugshæmmende faktor. 
Handelslivet mener også, at manglende tid synes at være en udfordring ift. shopping/bespisning(se 
Handelslivet, 5.3.1.1). Dette tilsammen indikerer, at længere tid i land kan medvirke øget tilfredshed ved 
opholdet, øget forbrug og øgede indtægter til aktørerne. Vores sammenligning af krydstogtsskibenes gnsn. 
liggetid ved de nordatlantiske destinationer viser desuden, at liggetiden er væsentlig kortere på Færøerne ift. de 
andre destinationer(se  Figur 74) 
Disse faktorer indikerer, at lokale aktører bør overtale rederierne at ligge længere ved kaj. Ifølge Torshavn 
Havn er det en vanskelig opgave at overtale rederierne til at forlænge opholdet ved øerne pga. rejseruternes 
stramme tidsprogram og Færøernes ofte beskedne betydning i rederiernes øjne(TH:4). Færøernes beskedne 
betydning behandles andre steder i afhandlingen(se b2b-afsnittet, 5.3.5.). Her skal tilføjes, at de færøske havne 
intet økonomisk incitament har for at overtale rederierne til længere liggetid, eftersom afgiftsstrukturen ikke er 
tidsafhængig, men alene baseres på passagertal(Pax Tax), skibstonnage(BRT Tax) samt havne- og kajafgift pr. 
anløb(Harbour & Quay Dues). En måde at øge liggetiden kunne derfor være at indføre liggetidsbestemte 
rabatordninger, hvor rederiet eksempelvis kunne opnå et prisafslag(økonomisk incitament) ved at ligge ved 
kaj længere end fx 8 timer. 
Foruden at påvirke skibenes liggetid kunne et strategisk tiltag være, at aktørerne og især visitkontorer yder en 
koordineret indsats for at gøre passagerernes opholdstid i landet så tidseffektiv, gnidningsfri og 
tilfredsstillende som muligt – dvs. at reducere følelsen af tidsknaphed. Passagerundersøgelsen påviste også, at 

oplysende informationsmateriale om oplevelser, ekskursioner osv. og orienterende skiltning savnes 

(kvalitative kommentarer, passagerundersøgelsen). Afsnittene turismebobler(afsnit 6.2)  og aktiviteter i 

byerne(afsnit 6.3) sammen med litteraturen påviser, at passagererne den korte tid, de er i land, har bl.a. behov 

for tryghed, hvilket leder til søgen efter turismebobler, bl.a. de arrangerede ekskursioner. Størstedelen af 
passagererne tilbringer det meste af tiden på ekskursion, som er både tidskrævende og kan reducere den 

effektive tid i byerne til shopping/bespisning. Field trip ekskursionstur med turoperatør påviste yderligere 

behovet for koordineret planlægningstiltag (se figur) 
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Vores observationer på og efter ekskursion indikerer, hvordan tyngende transaktionsomkostninger i form af 
tidsknaphed, ressourcemangel og stress kan virke hindrende for at øge krydstogtturistens 
forbrug/shopping/oplevelser ved destinationen. 
Nødvendigheden af forbedringstiltag ift. planlægning og tidsoptimering kom også til udtryk i samtaler med 
aktører fra især Orkney og København(Figur 75). 
Figur 75: Læringseksempler på effektivisering af passagerens tid i land, Kirkwall og København 

 
Læringseksemplerne og den nævnte empiri viser nødvendigheden af helhedsperspektivet på 
krydstogtsdestinationen, Supply Chain Management samt inddragelse og samarbejde mellem aktørerne for 
aktivt at afhjælpe  tidligere nævnte negative tids- og stressfaktorer, således at de hurtigt og overskueligt kan nå 
at opleve det, de ønsker, inden skibets afgang. Det vil sige, at passagerernes transaktionsomkostninger i form 
af tid og stress ved shopping/infosøgning bør reduceres mest muligt, således at de uhindret kan benytte og 
opleve destinationens tilbud, shopping muligheder osv. til det maksimale. Reduceret stressniveau og følelse af 
mere tid kan også føre til, at passagererne får den nødvendige betænkningstid til at foretage dyrere køb, som 
netop forudsætter dybere involvering og fordybelse (Handelslivet, afsnit 5.3.1.1). 

Field trip – deltagelse på en 4 timer lang officiel ekskursion i samarbejde med MB Tours. 
- Påviste at koordineret planlægning er nødvendig ift. shopping/oplevelser/basisnødvendigheder 

Efter endt ekskursion blev vi(forfatterne) sammen med de øvrige ca. 40 krydstogtgæster sat af ved havnens turistterminal tæt ved 
krydstogtskibet, som er 5-10 min. gåafstand fra indre by. Gæsterne havde nu ca. 2-3 timer til rådighed inden skibets afgang og 
lagde ikke skjul på, at: A) flere var sultne og tørstige - og ønskede at vide, hvor bespisningssteder var, B) flere ønskede at opleve 
destinationens øvrige attraktioner/aktiviteter, C) en del ønskede at shoppe og ville vide, hvor visse shoppingsteder var placeret. 
Men pga. lang kødannelse ved turistkontoret valgte mange af gæsterne at spørge os til råds; bl.a. omkring spisesteder, 
retning/gåafstand, hvad destinationen tilbød af oplevelser og shopping af souvenir, lokale uldsweatere eller andre uldvarer. En del 
gæster valgte selv at drage ind mod byen i håbet om at finde disse ønsker, imens flertallet virkede synligt opgivende og valgte at 
stige om bord på krydstogtskibet – og derved afslutte krydstogtopholdet i Tórshavn(”ekskursions field-trip” med MB-Tours, 2014). 

Kirkwall, Orkney: Indtil for få år siden lignede situationen meget den nuværende på Færøerne, hvor handelslivet klagede over 
krydstogtsgæsterne utilstrækkelige forbrug og mente, at ”The passengers came, jumped on the busses and disappeared 
again.”(Kirkwall Harbour:5). 
Tiltag: Dette har forandret sig. En holdningsændring blandt handelslivet og aktørerne var altafgørende, hvor både planlægning og 
tilpasset marketing-mix var nøglen til større økonomisk udbytte. Forretningsudvikler hos Kirkwall Havn uddyber: “I had to get the 
retailers to realize that a cruise passenger is very different from a “normal tourist”, and this is absolutely fundamental to the 
business” (Kirkwall Havn:5). KH fremhæver to fundamentale forhold omkring passagerernes behov allerede ved ankomst:  

a) Ikke-ekskursionsdeltagere ønsker hurtigt at få fortalt, hvor de skal gå hen for at opleve noget – fx uofficiel ekskursion.  
b) Ekskursionsdeltagere “Want to be picked up and taken somewhere” (KH:1).  

 

København Bødker, dir. i Copenhagen Cruise Network pointerer, at indtil for får år siden tog passagererne, efter de landede i 
Kastrup Lufthavn, oftest direkte ud til Nordhavnen og steg derefter relativt hurtigt om bord på krydstogtskibet – til stor frustration for 
byens handelsliv, eftersom passagerne ikke kom ind i byen. 
Tiltag: En nøgle var noget så banalt som, at passagerene fik mulighed for at få deres baggage fragtet automatisk fra flyet hele 
vejen til deres kahyt om bord på skibet i Nordhavnen uden ekstra omkostning. Dermed kunne passagerne drage fra Kastrup 
direkte ind mod byen og tilbringe ekstra tid i byen uden at bekymre sig om besværet med tunge kufferter osv. Tiltaget øgede 
kundernes tid til oplevelser i byen, reducerede stress, øgede tilfredsheden og forbedrede mulighederne for højere forbrug i 
byen(Bødker:3). 
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6.3.1.1 Forbedringstiltag ift. effektivisering af passagerernes tid i land 
I Torshavn er allerede turistkontor og af og til ”Ask Me” personer til at informere passagererne både i byen og 
havnen (VT). Men forskellen mellem Torshavn og læringseksemplerne Orkney og København synes at være, 
at de i læringseksemplerne aktivt opsøger/optager passagererne, gør tingene endnu mere gnidningsfrit i stedet 
for, at gæsterne selv skal opsøge info, turismeoplevelser osv. Det vil sige en forskel i måden, passagererne får 
distribuereret info, og hvor meget egen indsats (stress, tid og kræfter) det kræver at opsøge turismeoplevelser, 
attraktioner, shopping, information osv. Eksempelvis påviste ovenforstående field trip, at der godt kan opstå 
kø i informationskontoret, og alle de tre ”Ask Me” personer på bryggen kan være optaget samtidigt, som store 
grupper af turister (30-40 pers. per bus) ankommer fra ekskursion eller skibet på én gang, som kan betyde, at 
nuværende distributionen af info er utilstrækkelig – eller kræver stor egen indsats af turisterne, fx at de venter i 
kø. Dette er endnu mere magtpåliggende at påpege, når de helt store skibe ankommer med tusindvis af 
passagerer. Er det oveni dette dårligt vejr(regn/blæst), eller ankommer passagererne efter lange ekskursion, 
hvor trætheden melder sig, er det forståeligt, at flere vælger at drage om bord på skibet eller at vandre i byen 
uden noget bestemt mål, heller end at stå i kø og vente på info. Her gælder det om at udnytte hvert minut 
effektivt, og at hele værdikæden er parat til modtagelse af passagererne, taget i betragtning de store grupper af 
passagerer, som ofte ankommer samtidigt (se kapacitetsafsnit, 5.5.2). 
Ifølge litteraturen og VT’s udtalelser  er en generel trend i konventionel turisme større selvstændighed, hvor 
turister selv ønsker at planlægge rejsen (VT – litteraturafsnittet), som kan synes i strid med det foreslåede mere 
proaktive modtagerapparat/info osv. Men ifølge Kirkwall Havn, der får høj score blandt passagererne, er 
krydstogtturisme meget anderledes end andre former for turisme, hvoriblandt et fundamentalt særtræk er 
gæsternes meget begrænsede tid i land. Derfor er smidig, rettidig overlevering af info og tilrettelæggelse af 
turisternes ophold i land mht. minimering af stressfaktoren meget vigtigt(Kirkwall). Dette tyder på, at 
passagererne skal ledes sikkert videre i deres videre færden i land på samme måde som om bord på skibet(jf. 
Turismeboblen om bord og ønsket om sikkerhed). Dog kan de nylige selvstændighedstrends i 
kundepræferencerne også inddrages, således at passagerernes frihed og selvbestemmelse går hånd i hånd med 
en overordnet planlægning fra destinationens side. 
Nedenfor er indsatsområder og tiltag opsummeret i tråd med, hvad det empiriske materiale tilskynder som 
nødvendigt, og som kan medvirke til effektivisering af passagerens tid i land, øget tilfredshed, flere oplevelser 
og øget tid til oplevelser og forbrug(Figur 76). Flere aktører kan og bør være medspillere i turismeoplevelserne 
og planlægningen bl.a. havne og turoperatører i kraft af deres centrale rolle - og især visitkontorerne jf. 
turismemanagement afsnittet, eftersom de blandt mange konfliktende interessenter er i stand til at indtage en 
uafhængig rolle med holistisk syn på nationalt/lokal plan i kvalitetssikring af turismeoplevelserne med viden 
om det lokale miljø og fokus på profitabiliteten af turismen(Pike, 2004).  
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Figur 76: Konkrete indsatsområder og forbedringstiltag mht. planlægning og tidseffektivisering  

 

6.3.2 Kundesegmentering og strategisk markedsføring med inddragelse af 
spidsaktørerne 

Ifølge litteraturstudiet kan strategisk tiltrækning af højt forbrugende kundesegmenter og viden om kunderne 
være en måde at øge de økonomiske virkninger (se litteraturafsnit). Passagerforbruget på Færøerne i 2014 stod 
for 35% af de samlede økonomiske virkninger(se de økonomiske virkninger) – og især i lande, hvor forbruget 
er relativt set højere end på Færøerne, fx Orkney er passagerforbruget endda fire gange havneindtægterne fra 
krydstogtturismen. Passagerforbruget har derfor en stor betydning for de samlede økonomiske virkninger, 
hvorfor strategisk tiltrækning af visse kundesegmenter er en mulighed at øge de økonomiske virkninger og yde 
en målrettet service. Passagerundersøgelsen påviste forbruget ift. bl.a. kildemarkeder(nationalitet), 
skibssegment og –ejerskab mv., som kan anvendes i en strategisk markedsføring. Men en strategisk tiltrækning 
af udvalgte kundemarkedssegmenter i krydstogtturismen kompliceres af visse forhold, se nedenfor: 

1. Rettidig levering af information og ledsagelse af passager i land: Koordineret modtagelse og videreførelse af 
passagererne fra den ene oplevelse til den anden - især vigtigt ved ankomst i land og efter endt ekskursion. 
Eksempler på infotiltag: 

I. Forbedret orienteringsinfo; fx bykort(CityMap) og skiltning som i Kirkwall og København 
II. Info om bord på pendulbusserne til/fra skibet. I Tórshavn og Klaksvig tager turen med pendulbussen fra det 

lukkede Schengen område på havnen til turismekontoret ca. 5-10 min., som udgør en værdifuld lejlighed til at 
formidle nøgleinfo til passagererne om destinationen fx via kortfilm, uddeling af fysisk infomateriale, CityMaps, 
seværdighedsoverblik mm. 

III. Mobilapplikation: - ideelt medium for at tilvejebringe relevant, opdateret og aktuel turismeinfo til 
krydstogtgæsterne. App’en kunne fx indeholde en struktureret og tidsplanlagt oversigt over oplevelser og 
aktiviteter, således at gæsterne er klædt på til effektivt at kunne finde rundt på egen hånd, udforske netop de 
steder, seværdigheder eller oplevelser i byen, som de ønsker at opleve. Desuden kunne App’en udgøre en 
interaktiv forbindelse til lokalbefolkningen, som fx kunne stille sig til rådighed til en kort personlig guidetur i 
Torshavn, et kort hjemmebesøg over en kop kaffe osv. (Medføre mere varierede oplevelser, som kunderne søger 
jf. passageranalysen) 

IV. Turoperatører – aktivt oplysningsarbejde i bussen: busguiden kunne mod ekskursionens slutning: 
a. kort oplyse over højtaleren passageren om destinationens turisme, shopping- og bespisningsmuligheder(fx 

lokale varer), som de stadig har tid til at nå 
b. stille relevant informationsmateriale (brochurer, bykort, aktuelle events etc.) til rådighed  
c. foretage hop-off stop ved relevante turistseværdigheder/shopping/bespisning/oplevelser 

(turismeknudepunkter) i anløbsdestinationen - i stedet for at sætte passagererne af ved den fjerntliggende 
havneterminal, som er tilfældet i Tórshavn. 

Ansvaret for dette har: 
a) Visitkontorerne: infoformidlingen til passagerer skiltning i indre by sammen med kommunerne 
b) Havn: Viderebringe info til rederierne mht. rederiernes oplysningsarbejde overfor passagererne 
c) Officielle/uofficiel turoperatør: kan viderebringe info om oplevelser i land efter endt ekskursion samt indgå i 

koordineret videreførelse af turisterne og inddrage underleverandører(fx bespisning/shopping) 
 
2. Skabe udvidede oplevelser og merværdi ekskursionerne: - tilrettelægge udvidede oplevelser, som rækker ud over 
de relativt passive ”se og hør”-oplevelser, der præger ekskursionerne i dag fx kombinere oplevelser ved inddragelse af 
underleverandører, salgstop o.a. fx som Whiskey Destilleri, Orkney og Blue Lagoon, Island (se attraktionsafsnittet). 
Ansvaret har: turoperatørerne som central oplevelsesudbyder med mulighed for at inddrage underleverandører (fx 
bespisning, shopping o.a. oplevelser) og tage aktiv medansvar i processen med at lede passagerernes færden i land                        

Egen tilvirkning baseret på passager- og aktøranalysen samt litteraturstudie 
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Ovenfor påviser krydstogtturismens særegenskaber ift. strategisk markedsføring og at det i første omgang er 
rederierne, hernæst havne og de regionale store havne som afgør hvilke skibe/rederier er i området. Pga. 
ovenforstående er det, ud af de færøske aktører, især Torshavn Havn(herefter TH) som tiltrækker og retter 
deres salgsarbejde mod visse skib/rederier. Men TH understreger, at de er især i en b2b forretning og inddrager 
ikke overvejelser om krydstogtturisten (b2c) i deres kundesegmentering (TH:1 – se b2b afsnittet, 
kundefeedback). TH segmenterer pt. sine kunder, rederierne, ud fra tre kundestatus-grupper på basis af 
gennemsnitsprofitabilitet over seneste 3 årige periode, samt stabilitet af anløb(TH:6-7): 

 
TH bruger flest ressourcer, bl.a. kundebesøg etc. i at tiltrække kundestatus 1 kunder(TH:1). 
Tiltrækning af rederier til den nordatlantiske region afgøres dog ikke kun af TH, men i langt større omfang af 
de større destinationer i regionen, især Island og den største havn i landet, Reykjavik, eftersom Island er 
regionens store trækplaster og 9 ud af 10 skibe som ankommer til Færøerne ankommer til 
Island(kontekstanalysen). Derfor inddrages den strategiske markedsføring for havnen i Reykjavik. De deler 
TH’s fokusering på b2b-kunden og undlader segmenteringsovervejelser mht. slutbrugerne: 

 
Dermed synes havnens strategiske markedsføring på Færøerne og Island primært at tage afsæt i, at tiltrække og 
fastholde skibe, som genererer størst indtægter for havnens vedkommende, som alt andet lige baseres på 
tonnage(skibsstørrelse) og passagerafgift(antal pax), som leder til rationel favorisering af større skibe. Her har 
de islandske havne med stor kapacitet ikke noget problem, hvorimod TH har en begrænset havnekapacitet(se 
kapacitetsafsnittet). 

1. Rederierne står for den strategiske markedsføring overfor b2c, slutbrugerne og ruteplanlægning og dette afgør, hvilke 
kunder de tiltrækker og anløb de foretager ud fra deres udvælgelseskriterier(teoriafsnit) – dog bør pointeres, at ift. 
rederiernes udvælgelse af rejseruter vejer kundefeedback og dermed kundernes ønsker tungt (se b2b afsnittet). 

2. Især havne står for den strategiske markedsføring: pga. pkt. 1 går destinationens strategiske markedsføring ift. 
slutbrugere indirekte via rederierne. På Færøerne og Island er det især spidsaktørerne; især havnene og delvis officielle 
tur operatører som har primær kontakt/salg til rederierne. 

3. Færøerne er en del af den Nordatlantiske region, hvor andre lande, bl.a. Island og Norge er de primære trækplaster og 
hoveddestinationer - jf. kontekstanalysen(rejseruterne) påvirkes færøsk krydstogtturisme af den primære 
krydstogtskibstrafik i området som er mulig at tiltrække til Færøerne. 

4. Aktørernes særinteresser: Landbaserede aktører præges af stærke særinteresser og divergerende indfaldsvinkler på 
kunden(b2b og b2c), som kan vanskeliggøre én fælles og koordineret segmentering. 

5. Manglende fokus på slutbrugerne. VFI og VT har en passive rolle – se kundefeedback afsnit 8.3.1.1 under b2b-
efterspørgsel, som påviser, at der er behov for mere fokus på slutbrugerne og involvering af det nationale og/eller lokale 
visitkontor), da VFI indtager en passiv rolle ift. krydstogtturismen og Visit Torshavn er heller ikke en del af 
salgsapparatet som fx visitkontorer i Orkney og Baltikum (B.N.Larsen) 

Kundestatus 1: Mest profitable og foretager regelmæssige anløb. Tildeles flest ressourcer/opmærksomhed.  
Kundestatus 2: Lidt lavere indtjening og/eller foretager anløb mere uregelmæssigt end K1. Tildeles en del ressourcer  

    med henblik på at konvertere disse til K1-kunder. 
Kundestatus 3: Meget uregelmæssige anløb, ofte med 3 års mellemrum. Tildeles lille/ingen ressourcer/opmærksomhed.                                                                

”Rederierne beslutter sig selv til forskellige målgrupper, som de markedsføre deres Islandsrejserne over for. Det gør 
vi ikke. Vi tager bare imod de turister, som er om bord på skibene og imod alle de skibe, som ønsker at komme til 
Island. Men det siger sig selv, det er godt at vide – have en viden og kendskab – omkring hvad krydstogtselskaberne 
tænker på med hensyn til Island” (Reykjavik Havn:12).  
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I Orkney og Norge anlægges derimod et bevidst fokus på slutbrugerne i forsøg på at tiltrække visse højt 
forbrugende kundesegmenter(se figur…): 
Figur 77: Læringseksempler på strategisk markedsføring ift. slutbrugerne. 

 
Eksemplerne viser en bevidsthed om, at hhv. havnen og krydstogtnetværket i Norge, Cruise Norway, i kraft af 
deres centrale position indtager en aktiv rolle i at fremme den strategiske markedsføring på b2b og b2c niveau 
som fremmer de økonomiske virkninger. Inddrages desuden, at det i stor grad er tyske gæster som ankommer 
til Færøerne og Island – som passager- og aktøranalyse viser har et lavt forbrug – imens resten af Nordeuropa 
præges primært af amerikanere(39%), briter(24%), sydeuropæere(18%) og på 4.plads 
tyskere(16%)!(kontekstanalysen) indikerer dette at: 

De tyske gæster har dog også sine fordele - især drager flere af dem på officielle ekskursioner 
(passagerundserøgelsen og Atlantik, Iceland Travel), som kan være en forklaring på nuværende situation på 
Island og Færøerne med overvægt af tyskere; at for den ene af de to spidsaktører, de officielle turoperatører, er 
tyskere et godt segment, imens det for den anden, havnen, ikke har speciel stor betydning, hvilke 
slutbrugersegmenter tiltrækkes, så længe som mange og store krydstogtskibe ankommer. Dette giver disse to - 
som også har de primære udgifter af salg/markedsføring ift. krydstogtturismen (TH) - muligvis ikke noget 
direkte incitament til at anvende yderligere ressourcer på at tiltrække andre slutbrugersegmenter, foruden at 
begge to primært er i en b2b forretningsrelation(aktøranalysen). 

6.3.2.1 Subkonklusion på kundesegmentering 
Ovenforstående viser komplikationerne ift. tiltrækning af visse slutbrugssegmenter og ulemper for baglandet 
ift. en manglende strategisk kundesegmentering med fokus på at tiltrække højt forbrugende slutbrugere. Her 
kan et netværk af aktører ved destinationen og regionen være gavnligt i stedet for at især to spidsaktører styrer 
branchen og bl.a. debattere, hvilke segmenter den målrettede markedsføring bør rettes efter til gavn for et 
bredere udvalg af aktører end havnen og de officielle turoperatører. Havnen og turoperatøren bør også 
erkende, at de er en del af en samlet helhed/bagland i destinationen som er løbende blevet påpeget i analysen, 

Orkney havn: Via målrettet b2b-markedsføring med fokus på lukrative kildemarkeder(b2c), især amerikanere, har de 
formået at tiltrække en langt mindre andel tyskere(13%) til fordel for en større andel amerikanere(50%) – med henblik 
på at forøge handelslivets indtjening per passager: ”Americans are very good spenders.. Therefore we heavily try to 
market ourselves to American cruise  lines…” (Orkney Havn:10f) 
Norge Cruise Norway erkender indtægtsfordelene ift. segmenteringsfokus på højtforbrugende kildemarkeder: “We 
would like more Americans to come to Norway on cruise ships, they spend three times more than the Germans. We 
are considering using more resources in more affluent markets, where people have more  buying power, and to 
attract cruise lines with more up-market passengers.” (Cruise Norway, 2013:1) 

1. Der er et behov for større bevidsthed om tiltrækning af flere højt forbrugende segmenter og viden om 
kundeforbruget på Færøerne og Island 

2. Markedsmuligheder for Færøerne og Island i at tiltrække nogen af disse andre nationaliteter end tyskere, fx 
amerikanere, eftersom de er i nabofarvandet, Nordeuropa – foruden at udgøre langt den største 
krydstogtsnationalitet internationalt (se kontekstanalysen). 

3. At både Orkney og Norge forsøger at tiltrække amerikanere betyder både muligheder, da de er i farvandet og 
konkurrence om tiltrækning af de højt forbrugende segmenter 
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bl.a. højere forbrugs- og kundetilfredshedstal i Orkney end Færøerne, hvor spidsaktørernes(havnen) bevidst 
inddrager viden om slutbrugerne, kundesegmentering og spredning af denne viden til baglandet, som ses som 
vigtig ift. forbruget, kundetilfredshed og tiltrækning af krydstogtrederier (Orkney Harbour – 
passagerundersøgelsen) 
En mere aktiv inddragelse af baglandet, spredning af viden om rederierne, slutbrugerne, kan betyde en bedre, 
målrettet service til slutbrugerne(bl.a. benyttelse af oplevelsesøkonomi etc.) – som kan øge indtægterne og 
medføre mere tilfreds slutbrugere. Her kan inddragelse af spidsaktørerne, havnen og turoperatørerne, i en 
strategisk markedsføring og i at indsamle og sprede viden om branchen til baglandet være en metode, som 
muliggøres af, at planlægningen af krydstogtrejser foregår flere måneder forinden skibene anløber. Dette 
muliggør også at spidsaktørerne kunne fx inddrage info om rederier, skib, slutbrugerne; nationalitet etc. og 
viderebringe denne til aktørerne i land, hvilke skibssegmenter kan forventes til landet – som i Orkney (Orkney 
Harbour). Bl.a. påviste passagerundersøgelsen også, at jo længere mod slutningen af den samlede 
krydstogtrute destinationen er placeret, jo større sandsynlighed er der for et højere forbrug (passageranalysen).  
Bliver denne info viderebragt til handelslivet kunne den bl.a. påvise, hvor stor sandsynligheden er for at 
passagererne er købelystne, har en høj pris elasticitet etc. Dette kan forberede aktørerne til en mere målrettet 
service til de forskellige segmenter, som ifølge teorien burde øge mulighederne for en forbedret oplevelse i 
land samt forbrug. Ifølge litteraturstudiet om strategisk marketingtilgang efter kvalitetsprincippet og 
kundesegmentering, er det ikke fornuftigt at undlade at indbringe viden om kunderne og en strategisk 
markedsføring efter de højt forbrugende segmenter (se litteraturafsnit). Her er kun eksempler påvist om tiltag, 
som viser, hvorledes viden om kunderne, kundesegmentering og strategisk markedsføring kan bidrage med 
øgede indtægter og bæredygtig udnyttelse af resurserne. 
 

6.3.3 Netværksdannelse og samarbejde 
Litteraturstudiet og analysen har klarlagt incitamenter og fordele omkring samarbejde og netværksdannelse i 
turismen, herunder krydstogtsdestination, samt mellem destinationer i regionen. Som analysen har påvist, er 
der en stor indbyrdes afhængighed mellem aktørerne i lokalområdet, ligesom kontekst- og bl.a. 
kundesegmenteringsafsnittet påviste, at Færøerne er tæt knyttet til den regionale sammenhæng, hvor især 
Island og delvis de britiske destinationer kunne være mulige samarbejdspartnere. Nedenfor præciseres, hvilke 
former for netværk allerede eksisterer i og omkring krydstogtturismen på Færøerne, som er oplistet med 
formål, medlemmer og kontingent/bindinger. 19 
 

                                                        
19 Oversigten er ikke udtømmende for netværk som de enkelte aktører kan være en del af, bl.a. er enkelte tur operatører med i krydstogtnetværk for tur 

operatører (MB Tours?). 
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Figur 78: Eksempler på regionale og nationale netværksdannelser 

 
Det har været udenfor dette studiets omfang at undersøge alle netværkene og samarbejdet til bunds. Men 
oversigten viser, at der er forskel på de omtalte netværk. Derfor anvendes inddelingen mellem ”formelt” og 
”uformelle” netværk som er egen vurdering baseret på de påpegede forskelle vedr. hhv. formelle bindinger, 
arbejdsområde, roller og indflydelse. Oversigten viser, at færøske aktører er medlemmer af det regionale 
CINA, aktørnetværk og indgår i det mere uformelle samarbejde i lokalområdet. 
Sammenlignet med læringseksemplerne indikeres, at der synes at være væsentlige forskelle i samarbejdets 
udformning på Færøerne og de andre destinationer. I Orkney har de med havnemyndighederne i spidsen anlagt 
en holistisk og omfavnende strategi for samtlige destinationer i området og en bred vifte af aktører, handelsliv 
mm. Ligeledes er der på Island, Cruise Iceland netværket og et mere omfattende samarbejd. Selv om der 
eksisterer et vist uformelt samarbejde i Torshavn mellem spidsaktørerne i krydstogtturismen, havnen, 
turoperatøren og dens underleverandører og evalueringsmøder afholdelse efter krydstogtssæsonen og 
opstartsmøder inden sæsonen, forekommer visse mærkbare forskelle opridset kort nedenfor: 

Regionalt 
− Formelle Netværk – Fx Cruise Baltic Network: 28 krydstogtdestinationer fra samtlige lande i Østersøregionen(ekskl. 

Rusland) er medlemmer, hvis formål er at opbygge et fælles brand/image omkring én enhed af komplimentære destinationer 
og fælles og mere slagkraftig markedsføringsplatform overfor rederierne(B.N.Larsen). I bestyrelsen sidder kun ombud fra 
respektive havne og visitkontorer i området, for at undgå konflikter ift. aktørers divergerende interesser. Andre lignende 
netværk er fx ”Cruise Britain”, som også tæller destinationerne Orkney og Shetland 

− Uformelle workshops – Fx CINA (Cruise Islands In the North Atlantic): medlemmer er Orkney, Færøerne, Island, 
Vestnorge(Bergen og Ålesund), Grønland og Newfoundland/Labrador(Canada). Formålet er er øget samarbejde, bl.a. 
afholdes konferencelignende workshops(symposier) med 2-3 års mellemrum, hvor især de operationelle aktører(havn og 
turoperatør), samt repræsentanter fra rederier(CEO’s, ruteplanlæggere etc.) og brancheorganisationer(CLIA etc.) 
deltager(OECD, 2011:221, Tórhavn Havn, Reykjavík Havn) 

− Aktør-netværk – Fx Cruise Europe: Et netværk af europæiske havne, som er rettet mod udvikling og at optimere havnenes 
kvalitetsstandard(Lukovic, 2013:26). Bl.a. havnene i Tórshavn og Akureyri er medlemmer. Andre lignende er TWLGO (The 
Worlds Leading Ground Operators), en uformel sammenslutning af turoperatører med ekskursioner til krydstogtskibe hvis 
formål er videndeling mht. kvalitetsoptimering af den landbaserede krydstogtindustri(TWLGO, 2015 og MB-Tours, 2014). 
Medlemmerne tæller bl.a. MB-Tours(Færøerne) og Atlantik(Island). 

 

Nationalt og lokalt(destination) 
− Formelle netværk – Fx Cruise Iceland: medlemmer er især havne og turoperatører, shippingagenter, bussfirmaer, 

flyselskaber, provianterings- og biludlejningsfirmaer. Ledelsen omfatter repræsentanter for 2-3 havne, samt 1 turoperatører 
eller shippingagent(Ibid.). Formålet er samarbejde og markedsføring af Island som destination særligt ang. salgsmesser med 
fælles bås, invitation af rederiernes ruteplanlæggere til Island og afholdelse af koordinerede møder, lobbyisme mht. 
turismeinfrastrukturen, understøtte oplæringen af guides i samarbejde med lokal guideskole(Reykjavík Havn, 2014 og 
Akureyri Havn, 2014). Andre lignende netværk: Cruise Scotland(inkl. Orkney og Shetlandsøerne) og Cruise Norway. 

− Formelle lokale netværk – Fx Cruise Copenhagen Network (CCN): Netværket adskiller sig fra ovenstående ved at være 
koncentreret omkring én hoveddestination(København), hvor aktørerne, bl.a. visitkontorer, havne, turoperatører, lufthavne 
og forlystelsessteder(bl.a. Tivoli) arbejder sammen. Med tiden er aktører i resten af Danmark også inkluderet  

− Uformelle workshops på lokalt plan – Fx Tórshavn og Reykjavík: Lokale  ”uformelle møder” (ikke deciderede netværk), 
dvs. især forberedende samtaler inden sæsonstart og evalueringsmøde efter sæsonen mellem en bred vifte af involverede 
aktører, bl.a. havn, turoperatører, transportfirmaer, shippingagenter, handelsliv, visitkontor, toldmyndigheder etc. 

 

Egen tilvirkning baseret på udtalelser fra B. N. Larsen, havnen i Reykjavik, Akureyri, Kirkwall og Torshavn.  
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Figur 79: Best praksis læringseksempler mht. samarbejde og netværksdannelse 

Som påvist er der store forskelle i samarbejdet på Færøerne ift. de andre nabodestinationer både lokalt, 
nationalt og regionalt, som kan have påvirkning på både vidensdeling, markedsføring, salg, markedsposition, 
forhandlingsmagt overfor rederierne. Her synes ikke det uformelle samarbejde i Torshavn, CINA-workshop 
netværk eller aktør-netværket, Cruise Europa, at kompensere for den mangel og fordele som de andre formelle 
netværk kan indebære (se ovenfor). Der er fx stor forskel på CINA workshops som afholdes hvert andet år og 
ikke indebærer det store samarbejde ellers (TH, Reykjavik Havn) og Cruise Baltikum med fastansatte som 
arbejder med netværket, laver fælles marketing- og salgsmateriale/promovering, fælles standarder for servicer 
som destinationerne skal leve op til mm. (B.N.Larsen). Indikationen er derfor, at der er et behov for at færøske 
destinationer finder sammen i et stærkere lokalt, nationalt samarbejde foruden at undersøge nærmere, om og 
hvorledes det er muligt at indgå i et tættere samarbejde regionalt. Nærmere fremtidige undersøgelser bør dog 
undersøge dette nærmere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bred repræsentation ved før-/eftermøder: Forskellen på evaluerings- og opstartsmøderne i Tórshavn og Orkney er, at 
møderne i Orkney ikke kun repræsenterer havnemyndigheder, turoperatører, visitkontorer og repræsentanter fra 
forretningslivet, men en bred vifte af øvrige interessenter; turistguider, politi, handelslivsrepræsentanter, attraktioner 
mm. (Kirkwall s. 6) 

2. Workshops & træning mht. handel og service: Havnemyndigheder og turismekontorer er gået sammen i at afholde 
seminarer i salgstræning for lokale forretninger for at øge forståelsen omkring krydstogtsgæstens behov, hvordan de 
skal tiltrække og sælge til krydstogtpassagerne mm.(Ibid:6). 

3. Guideskole: Guide skole er arrangeret og delvis finansieret af havnen for hele destinationen(Kirkwall:6) 
4. Koordineret salg/repræsentation ved krydstogtssalgsmesserne: som påvist ovenfor er en af hovedopgaverne for bl.a. 

Cruise Iceland, Copenhagen Cruise Network og Cruise Baltic en koordineret markedsføring og salg – bl.a. på 
krydstogtsmesserne.         

5. Fælles forhandlinger for samtlige havne i Orkney og krydstogtrederierne: som påpeget i aktøranalysen forhandler 
samtlige havne på Orkney under ét med krydstogtrederierne hvorimod havne på Færøern konkurrerer imod hinanden. 

6. Samtlige nabodestinationer er del af et formelt nationalt/regionalt netværk: Med undtagelse af Island, er samtlige 
nabodestinationer medlemmer af regionale større netværk, hhv. Cruise Baltic og Cruise Britain. Island med sine 13 
destinationer udgør også et større netværk end de små enkeltstående destinationer på Færøerne. 

7. Kilde: egen tilvirkning baseret på interview med: M. Morrison, forretningsudvikler ved Orkney Havn, A. Augustsson, Faxaflóahafnir og 
Cruise Iceland (Island), B. N.Larsen erfaring fra Cruise Copenhagen Network. 



 
 
 
 

115 

7 Diskussion og konklusion 
Afhandlingen har diskuteret resultater og tiltag undervejs, så her er diskussion og konklusion vedrørende de 
vigtigste marketingstrategiske tiltag til at fremme de økonomiske virkninger. 
Afhandlingen påviser, at krydstogtsturismen på Færøerne er stærkt forbundet til den internationale 
krydstogtturismeudvikling- og udbud, som styres af et fåtal store moderselskaber(oligopol) samt stærkt knyttet 
til det krydstogtregionale udbud især mht. Island og de nordbritiske øer. 
Afhandlingen tydeliggør, at de direkte økonomiske virkninger af krydstogtturismen på Færøerne, både 
b2b(havneindtægter) og b2c(passagerforbruget), befinder sig på et lavere niveau end de udvalgte 
benchmarkingdestinationer, som indgår i analysen. De direkte økonomiske virkninger fra krydstogtturismen er 
også betydelig lavere end for konventionel turisme. Derved underbygges de indledningsvise påstande fra andre 
undersøgelser og handelslivet, mht. at konventionelle turister har et højere gnsn.-forbrug sammenlignet med 
krydstogtturister. Årsagen synes ligge i den smallere krydstogtværdikæde i destinationen, som servicerer 
transit-passagererne ift. konventionelle turister og turn-around passagerer. Rederiernes- og passagerernes 
forbrug på Færøerne centrerer sig omkring havneafgifter, ekskursioner og mindre grad shopping og 
bespisning. Dermed er hoveddelen af krydstogtturismens direkte økonomiske virkninger især koncentreret 
blandt nogle få aktører – især havnen og turoperatøren. 
Det lave forbrug på Færøerne understreger et behov for nødvendige marketingstrategiske forbedringstiltag, der 
kan øge de økonomiske virkninger af krydstogtturismen. Litteraturstudie påviste, at ledelsesmæssige, 
marketingstrategiske tiltag til fremme af de økonomiske virkninger centrerer sig om: 

 
I forhold til marketingstrategier til fremme af de økonomiske virkninger påviste den empiriske analysen 

følgende. 

1. Volumenmaksimering: (a. Forretnings- indtjeningsmæssigt). Det er aktuelt at undersøge denne strategi 

og dens påvirkninger, da den er et af de primære redskaber anvendt af spidsaktørerne, hhv. havne og de 

officielle tur operatør i krydstogtsturismen, til øgning af indtægterne. Årsagerne er, at havneafgifterne 

afhænger af hhv. passager- og tonnageafgift og de officielle turoperatørers indtægter afhænger af 

stordriftsfordele med lav indtjening per turist, hvor krydstogtrederierne inddrager en høj mark-up. Priserne på 

disse to aktørers servicer synes holdt nede af, at de indgår prisforhandlinger med nogle få meget stærke 

krydstogtsrederier, som opererer på et oligopolpræget, internationalt plan, som påvirker magtforholdet i 

rederiernes favør. Svagheden for begge aktører er, at de er meget afhængige af rederierne og turoperatøren kan 

hurtigt stå uden volumentilstrækkeligt forretningsgrundlag, såfremt større indtrængende udenlandske 

(1) En kvantitativ tilgang, som bygger på volumenmaksimering dvs. antal skibsanløb og passagerer. 
(2) En kvalitativ tilgang, som vægter andre marketingstrategiske ledelsesredskaber, og fremmer forbruget per passager 
eller rederi. Her er fokus på indtægtsskabelse i forhold til ressource/kapacitetsudnyttelse, højt-forbrugende 
kundesegmenter, samt oplevelsesøkonomiske aspekter. Hovedfokus er grundig viden om kundernes behov og 
værdiopfattelser af service/produkter, som de værdsætter og er villige til at anvende deres likvider på, samt grundig 
viden om virksomhedernes værdiskabelse, der tilfredsstiller kunderne. Aktiviteter, der skaber merværdi for kunderne, 
og herigennem mersalg og merindtjening, bør efterstræbes, hvis indtægterne ønskes øget. 
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turoperatører med en højere forretningsvolumen trænger ind på markedet. Havnens svaghed er, at rederierne 

kan hurtigt vælge andre havne. Fordelen for turoperatøren er dog, at entry barriers er høje for andre 

indtrængende operatører pga. den store volumen, som er nødvendig, og for havnene er det en gunstig position 

pga. deres monopol/oligopol situation ved destinationen som havneudbydere. Indtægtsøgning for de to 

spidsaktører er dog i stor stil netop forbundet med øgning af volumen. Samtidigt synes væsentlige svagheder i 

baglandet knytte til udelukkende fokus på volumenstrategi. 

(b. Kapacitetsudnyttelse) En øgning af volumen medfører allerede visse kapacitetsmæssig stressmærker, som 

især er magtpåliggende at vurdere ved mindre ø samfund som Færøerne, hvis kerneturismeressourcer er 

naturen, og hvor kunderne netop søger bl.a. fred, ro og det uspolerede. Dvs. dette gælder både 

indtægtsoptimering pga. kapacitetsbegrænsningerne i de lille øsamfund og i forbindelse med at bevare et 

turismeservice af høj kvalitet. Læringseksempler fra Orkney og Nordsøområdet viser, at bl.a. kvoter og 

bæredygtige turismeudviklingstiltag, der inddrager et holistisk synspunkt på destination med fokus på levering 

af en kvalitetsoplevelse til slutbrugerne, anvendes allerede. 

Læringseksempel fra Island påpeger problematikken ift. volumenmaksimering i krydstogtsturismen i 

kombination med høj vækst i konventionel turisme uden nødvendige turismemanagement tiltag. 

En holistisk turismemanagement med fokus på viden om kunderne (b2b og b2c), levering af et høj kvalitets 

produkt, kapacitetsudnyttelse, optimering af indtægterne, synes i Orkneys tilfælde at have høstet høj 

tilfredshed blandt rederier som ses ved flere internationale krydstogtkåringer, høj vækst i krydstogtturismen 

ligesom benchmarking påviser, at slutbrugerne har den højeste tilfredshed, og der er et højt forbrug blandt 

både b2b (havneindtægter) og b2c kunderne. Lignende holistiske, bæredygtige turismeledelsestiltag, som 

afhjælper negative effekter(trængsel mm.) og fremmer højkvalitets turismeoplevelser, er derfor aktuelle at 

indføre på Færøerne – også set i lyset af det nylige opsving i øernes konventionelle turisme. 

Turismeledelsesudfordringer på Færøerne ligger dog i turismekontorernes passive rolle i krydstogtsturismen 

pt., hvor det er magtpåliggende med en mere aktiv rolle mht. at fremme nødvendige turismemanagementtiltag. 

Af hensyn til disse udfordringer med udelukkende fokus på øgning af volumen samt det laveste forbrug per 

passager og rederi i benchmarkinganalysen, pointeres vigtigheden af marketingstrategiske tiltag på Færøerne, 

der skaber merværdi for kunderne, øger forbruget per passager/rederi og skaber merindtjening. 
 

2. Alternativer til en volumenmaksimering: Konkrete empiriske eksempler og data påviste, at en dybere 
indsigt i kundernes værdiopfattelse (b2b og b2c), samt virksomhedernes værdiskabelse ift. kundebehovet, kan 
være en afgørende nøgle til merindtjening og højere kundetilfredshed: 
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Passager- og aktøranalysen indikerer, at det er muligt at øge indtægterne via grundig viden om kunderne, med 
anvendelse af indtægtsledelsesmæssige og marketingstrategiske tiltag, der bl.a. inddeler kunderne i segmenter, 
forsøger at tiltrække højt forbrugende segmenter og udbyde service/produkter til kunder med forskellige 
priselasticitet og behov vedr. aktiviteter og oplevelser. Eksempelvis: 

Generelt er kundetilfredsheden ved opholdet på Færøerne høj - med undtagelse af især shopping og historiske 

attraktioner. Andre spørgsmål i undersøgelsen udvidede værdiopfattelsen og påviste, at selv om kendskabet til 

Færøerne er lavt, har øerne en vigtig betydning i krydstogtrejsens samlede produkt, hvor oplevelserne i 

destinationerne på ruten i Nordatlanten har større betydning for turisterne end selve skibet. Krydstogtsgæsterne 

på Færøerne er især tyskere, briter og amerikanere. De er mere erfarne, har været på flere krydstogtsrejser og 

søger nye, ukendte, eksotiske destinationer. Dette er en markedstrend, der bør være i Færøernes favør – også 

ift. aktørernes markedsføring overfor rederierne. 

Det blev vurderet, at Færøerne lever op til de fleste af de vigtigste krav, som krydstogtsrederierne sætter i 
deres rejseruteudvælgelse, bl.a. høje indtægter, placering og kapacitet. Dog synes spidsaktørernes fokus at 
være for lidt på slutbrugerne, som er et vigtigt element til forbedring. En mere aktiv rolle hos bl.a. 
visitkontorer kan være en faktor der medfører øget viden og fokus på slutbrugerne. Passagerernes kvalitative 
svar pointerer også flere ønskede forbedringstiltag, bl.a. mere varierede turismeoplevelser; lokal mad, hiking 
samt bedre info on- og offline, basisnødvendigheder mm. 
Vigtige forbrugshæmmende faktorer blev også påvist i passagerundersøgelsen, som sammen med viden om 
aktørerne og litteraturstudie påviser marketingstrategiske forbedringstiltag ift. shopping og turismeoplevelser, 
eksempelvis: 

(1) B2b tydeliggjordes med: Orkney havde højeste havneindtægter ud af benchmarkingdestinationerne. Flere årsager 
kan være til dette, men indikationen er, baseret på udtalelser fra havnen og data, at høj tilfredshed blandt 
slutbrugerne (også højest i benchmarking) med bl.a. adskillige kåringer som krydstogtsdestination og et 
kvalitetsprodukt leveret til rederierne udarter sig i en høj vækst og kan begrunde, hvorfor en højere havneafgift kan 
inddrages. Kort sagt en tilfredsstillelse af rederiernes ønsker ift. rejseruteplanlægningen og udvælgelse af 
destination kan også medføre højere indtægter. 

(2) B2C tydeliggjordes med: handelslivet, attraktioner, salsstop og underleverandører på Færøerne, samt forerunner-
eksemplerne med større merindtjening og flere kunder end andre, lægger vægt på kundekendskab og bl.a. 
benyttelse en bred vifte af de oplevelsesøkonomiske virkemidler, som fremmer skabelse af merværdi for kunden. 
Kort sagt merværdi til kunden skaber mersalg og merindtjening. 

1. Tiltrækning af højtforbrugende segmenter og udbud ift. priselasticitet: fx havde Amerikanske kunder det højeste og 

tyskere det laveste forbrug på andet end ekskursioner. Desuden synes en højere segmentskibsklasse medføre flere 

forbrugere og mindre pris elasticitet. 

2. Udbud af service ift. kundesegmenternes forskellige ønsker, aktiviteter/oplevelser: fx søger tyskere typisk 

naturoplevelser og ekskursioner frem for bespisning, imens amerikanere i stor stil både drager på ekskursion og 

benytter bespisningsmuligheder. Briter er derimod mere tilbøjelige at planlægge egen færden i land via bl.a. 

uofficielle ekskursioner. Punkt 1 kan inddrages i udformningen af udbud rettet mod de forskellige segmenter med 

forskellig priselasticitet, fx billigere produkter til tyskere og dyrere til amerikanere. 
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Netværk/samarbejde: De marketing strategiske forbedringstiltag forudsætter dog et stærkere samarbejde 
mellem aktørerne på Færøerne pga. indbyrdes forretningsrelation aktørerne mellem, og at turisternes samlede 
oplevelser udbydes af en lang række af aktører i værdikæden. Ligeledes er påvist et stort behov for tættere 
regionalt samarbejde pga. Færøernes stærke tilknytning til andre krydstogtsdestinationer i nærområdet ift. 
rejseruterne. Regionalt samarbejde er vigtig ift. bl.a. strategisk markedsføring, strategisk tiltrækning af højt 
forbrugende kundesegmenter og kan være en styrke ift. salg, markedsføring og forhandling overfor de 
internationale, store oligolipolistiskt prægede krydstogtsrederier. I modsætning til de fleste læringseksempler 
findes dog ikke nogen decideret krydstogtsnetværksdannelse på Færøerne. 
Afslutningsvis kan afhandlingens empiri påvise - som det blev påbegyndt i introen - at flere udfordringer er 
knyttet til en drastisk øgning af krydstogtsturismen ved mindre øsamfund, hvis destinationens aktører, 
handelsliv, turismeudbud og en holistisk turismemanagement, ikke er gearet til at høste de positive effekter af 
væksten. Samfundsøkonomiske kritikpunkter ift. krydstogtsturismen synes også gøre sig gældende på 
Færøerne og ved forerunner destinationerne. Heriblandt høj lækage blandt officielle ekskursioner, 
enklaveturisme og enkelte aktører kan blive overafhængige af krydstogtturismen, som synes at nedbringe fx 
havneafgiftspriserne. Analysen har dog påvist marketing strategiske ledelsestiltag, som kan mindske de 
negative og øge de positive økonomiske virkninger. Det centrale er øget viden om kunderne, 
krydstogtsbranchens særpræg og virksomhedernes værdiskabelse justeret til kundebehovet. Det kan være 
behov for lignende studier og tiltag ved flere andre mindre transitkrydstogtsdestinationer. 
Et holistisk fokus på krydstogtsdestinationen er anvendt i afhandlingen på grund af et emnet er et mangelfuldt 
studeret område, hvor studiet har påvist nødvendige forbedringstiltag samt områder til fremtidige studier. 
Studiets svaghed er dog den manglende fordybelse i enkeltdele af problematikken, aktører mm., hvor flere 
aspekter er påvist til fremtidige undersøgelser, som bør undersøge nærmere delelementer af problematikken 
ved bl.a. at fokusere på de enkelte aktørgrupper hver for sig. 
 

 

 

 

a. Forbrugshæmmende faktorer: manglende tid, behov og især faktorer vedr. de marketingparametrene; pris: for høj 
for de fleste krydstogtsgæster, promotion; manglende info om oplevelser, produkter, basis nødvendigheder, 
placering: blev påvist som vigtig ift. forbruget hvor iscenesættelse(æstetik) er vigtig bl.a. ved populære 
bespisningssteder placeret ved havet. 

b. Faktorer som påvirker turismeoplevelsen i negativ retning: for lidt tid, manglende info, for få varierede oplevelser, 
for lidt varieret vareudbud, basis nødvendigheder savnes mm. 

c. Marketingstrategiske tiltag som afhjælper de forbrugshæmmende faktorer og forbedrer oplevelsen i land:          1. 
Justering af marketingparametrene. 2. Anvendelse af oplevelsesøkonomi ved attraktioner og handelsliv med bl.a. 
inkludering af en bredere vifte af underleverandører og udbud af aktive oplevelser. Koordinerede tiltag:     3. Ved 
at skabe fx turismezoner i land kan behovet for tryghed/turismeboble afhjælpes. 4. Optimering af kundernes tid i 
land via proaktiv modtagelse og informering. Kort sagt, tiltag som forstår krydstogtturismens særpræg, inddrager 
grundig viden om kundernes behov; fx den meget korte tid passagererne er i land, hvor tryghed 
søges/turismeboble – dvs. tiltag som skaber merværdi for kunderne og merindtjening for aktørerne. 
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9 Bilag: 
Bilag 1: Spørgeskemaet til surveyinterviews 
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Bilag 2: Oplevelsesmodellens fire dimensioner 

 
 
Bilag 3: Interessenttilgangen i praksis  

 
 
Bilag 4: Nordatlantiske destinations-størrelser mht. anløb (2014) 
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  Farvekoder:  Nordskotske øer  Norge  Island Grønland Færøerne 
Egen tilvirkning via cruiseeurope.com, samt repektive havnehjemmesider 

Størrelsesintervallerne i oversigten anvendes hos Cruise Baltic Network    

o Identificering/afkodning af interessenterne, herunder særskilte interesser, forventninger samt relative betydning. 
o Administrering af interessenterne og den tid, energi og andre ressourcer, der allokeres interessenter, da problemer kan opstå, 

hvis for mange ressourcer allokeres til uvigtige interessenter(Freeman, 2010; Tkaczynski, 2009 og Lyck, 2003:18) 
o Opdeling af interessenterne: 

§ Primære: livsvigtige for virksomhedens overlevelse, især fire grupper: aktionærerne, kunderne, de ansatte og 
leverandører/supliers(Campbell et al, 1997) 

§ Sekundære: har en påvirkning på eller bliver påvirket af organisationen, men dog ikke direkte engagerede i transaktioner 
med organisationen og ikke essentielle for dens overlevelse(Freeman, 2010)                        

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Freeman(2010); Campbell et al.(1997); Tkaczynski(2009) og Lyck(2003:18) 
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Bilag 5: Skibe, som indgik i rejseruteanalyserne. Krydstogtsæson 2014. 

 
 
Bilag 6. Rejseruternes gns. Varighed. 
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Bilag 7: De største globale kildemarkeder, 2013, fordelt over lande. 

 
 
Bilag 8: Passagerundersøgelsen 
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D1:$Respondenternes$aldersfordeling$

Skibskategori Skibe
Skibs,

fordeling
Passager,
fordeling Skibe

Skibs,
fordeling

Respondent,
fordeling

A"#"Deluxe 5 10% 4% 1 8% 16%
B"#"Premium 18 35% 50% 6 50% 40%
C"#"Standard 18 35% 37% 4 33% 38%
D"#"Economy 3 6% 5% 1 8% 6%
N/R"#"Not"Rated* 7 14% 4% 0 0% 0%
Total 51 100% 100% 12 100% 100%

Toldrapporter,62014 Passagerundersøgelsen,62014

Kilde:'Egen'tilvirkning'ud'fra'data'fra'Det'Færøske'Toldvæsen'og'Stern's'klassifkationsliste'
2014(Stern,'2015:714ff).'*"N/R'J'Not'Rated"'omhandler'enkelte'mindre'skibe,'ofte'ekspeditionsskibe,'
som'ikke'kategoriseres'i'Stern's'liste

Passagerundersøgelsens6repræsentativitet6mht.6Stern's6skibskategorier

Resp. % Resp. % Resp. % Resp. %
Under+225.000+DKK 8 9% 3 11% 1 8% 2 8%
225.000+5+375.000+DKK 21 24% 13 48% 2 15% 1 4%
375.000+5+750.000+DKK 27 31% 7 26% 3 23% 9 38%
Over+750.000+DKK 30 35% 4 15% 7 54% 12 50%
I"alt 86 100% 27 100% 13 100% 24 100%
Svarprocent 62% 68% 52% 71%

D5"Husstandsindkomst USAStorbritannienTysklandAlle

29%$ 25%$
19%$

7%$ 4%$

28%$
18%$

33%$

3%$ 3%$
0%$
10%$
20%$
30%$
40%$

Tyskland$ USA$ Storbr.$ Australia$ Canada$

Undersøgelsen$
Samlet$antal$færøske$krydstogtgæster$2014$(Det$Færøske$Toldvæsen,$2014)$

D2a:%Na'onalitetsfordelingens%repræsenta'vitet%
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Svar Resp. Procent
Saw an add online (internet) 48 34%
Through the cruise company (customer retention) 36 26%
Travel agency/bureau 33 24%
Other (explain) 31 22%
Saw an add in the newspaper (print media) 14 10%

Heard about it from a friend/family (word of mouth) 6 4%
Saw an add in on TV (TV media) 3 2%
Don't know 0 0%
I alt - -
*mulighed for at angive flere svar (Svar%'='100%)

Q3:$How$did$you$find$out$about$your$cruise$holiday*

Svar Resp. Procent
Iceland 108 83%
Faroe Islands 58 45%
Norway 36 28%
Greenland 30 23%
Shetland Islands 13 10%
Canada 5 4%
Spitzbergen(Svalbard) 4 3%
USA(excl. Alaska) 4 3%
Novo Scotia//New Foundland 2 2%
Orkney Islands 1 1%
Other(explain) 13 10%
Don't know 9 6%
I alt - -
*mulighed for at angive flere svar (Svar% = 100%)

Q5:$Which$countries$were$you$most$excited$to$
ses$prior$to$the$cruise$departure?*

Q12B3 Why did you prefer to 
make own arrangements and not 
buy a tour from the cruise line?* Resp. %
More flexible & bigger influence 16 76%
No waiting in line & more efficient 9 43%
You get to see more in shorter time 9 43%
Cheaper 7 33%
You get your own personal guide 5 24%
Other(advantages/disadvantages) 5 24%
Don't know 2 10%
I alt 21 100%
Flere svar

Svar Resp. Procent
Exploration 64 85%
Relaxation 28 37%
Family Time 5 7%
Romantic Holiday 2 3%
Other(explain) 5 7%
I alt 75/140) -
*flere svar (Svar%'='54%)

Svar Resp. Procent
The itinerary(destinations) 135 96%
Other (explain) 31 22%
The cruise ship itself 24 17%
The price 7 5%
The cruise line 7 5%
Don't know 0 0%
I alt - -
*flere svar (Svar%'='100%)

Q4A:%What%does%best%describe%the%purpose%of%
your%cruise%holiday%in%the%Nortatlantic?*

Q4B:%What%was%the%most%important%factor%when%
deciding%to%buy%your%cruise%holiday?*
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Bilag 9: Passagerundersøgelsens kvalitative bemærkninger vedr. aspekter der manglede 

 
Bilag 10: Intervalfordeling af passagerernes forbrug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mere tid Bedre info Produkter Ekskursioner og oplevelser (officiel vs officiel tur)

Info, "fx kort, omkring 
andre muligheder på 
Færøerne end kun de 
”officielle” bussture via 
krydstogtselskaberne, fx 
hiking, café- og restaurant 
(hvor kan man spise den 
lokale fisk, attraktioner (fx 
de tre mest populære 
"must see")." Infokontoret 
var lukket når skibet var 
inde."

Produkter: Mere kvalitetstøj, 
flere orginale færøske hand-
made ting og souviniers. Større 
variation. Alt er kun uld.

Mangler andre oplevelser end den officielle tur, fx på 
Island er dermange ting til børn: game-arkadier, 
spillesteder, bowling, burgerking. Men især i Klaksvik er 
det meget "øde" og forladt. Nogle kunder misfornøjede 
med officielle turen ifht hvad de hørte andre havde oplevet 
på deres "uofficielle ture" booket i land. Angret at de 
havde taget den officielle tur. Madsteder og guidede ture 
der inkluderer stop ved spisesteder eller en 
"gourmetrundvisning". Bussen stoppede ikke i byen, men 
kørte direkte ombord så måtte turisterne selv tage en 
anden bus for at komme ind i byen igen. Den burde stoppe 
i byen. Fik ikke at se det vi ville: fugle oftest lundefuglen, 
hval, får (dyr). Guidede gåture

Basis fornødenheder 
(Maslovs pyramiden 
nederste)

Veskling og banker Bedre uddannede 
guider

Online Byerne

Basic nødvendigheder i 
Maslovs pyramyden: spise, 
drikke, toiletfaciliteter - 
bedre info omkring, hvor 
det er.

vekslning og banker 
(flere nævnte at de 
kun ønskede at 
bruge kontant i land 
og ikke kreditkort - 
eller ikke kunne 
bruge deres 
kreditkort)

Bedre guider (med en 
større viden om 
historie, geologi, 
kultur etc). 
Sprogkompetancer 
(tysk). Guiderne har 
brug for træning 
(nogle nævner de er 
meget vigtige for 
oplevelsen i land og 
at de spreder positiv 
WOM omkring 
Færøerne.

Online medier - 
søgning på fx 
tripadviser, google etc 
gav ikke specielt gode 
resultater omkring 
torshavn og 
mulighederne for 
krydstogtpassagerer, 
ture, seværdigheder 
osv. (flere fandt i hvert 
fald ikke ud af det - 
ikke kun ældre folk).

Klaksvik er ikke en 
decideret turistby - den er 
ikke gearet til turisme. 
Dette er værdt at bemærke 
for alle de mindre 
destinationer. Det kræver 
noget at være en turistby. 
ussen stoppede ikke i byen, 
men kørte direkte ombord 
så måtte turisterne selv 
tage en anden bus for at 
komme ind i byen igen. 
Den burde stoppe i byen.
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Bilag 11: Multivariate regression: Hierarkiske ekskludering af variable 
 
 
 
 

 
 

  

Multivariat reggressionsanalyse: 10 udvalgte variable, som teoretisk knyttes til forbrug 
1. Køn (Dummy=”mand”/”kvinde”)
2. Nationalitet (Dummy = Tyskland, Storbritanien og USA)
3. Krydstogterfaring: Antal tidligere krydstogter – inkl. nærværende krydstogt)
4. Billetpris: Pris på krydstogtbillet ud fra gennemsnit af respondenternes respektive skibe
5. Anløb: Antal anløb på rejseruten
6. Varighed: Rejserutens varighed(Antal dage)

7. Placeringskoefficienten: Placering på rejseruten i forhold til øvrige anløb *  
8. Tid i land: Antal timer
9. Ekskursionsdeltagelse(officielle ture) (Dummy=”deltagelse”/”ikke-deltagelse”)
10. Tilfredshed med ophold: Overallvisit

Demografi

Krydstogtet / Rejserute

*  Placeringskoefficienten udregnes:  “Færøernes anløbsnummer på rejseruten” / “rejserutens antal anløb i alt”                                                     
Eksempel: (5 / 12 = 0,42). Jo højere tallet er mod 1, desto senere på rejseruten er det færøske anløb placeret.

Ophold i land
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Bilag 12: Forbrug kontra ekskursionsdeltagelse 

 
 
Bilag 13: Forbrug kontra tilfredshed  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,382a ,146 ,025 93,09770 
a. Predictors: (Constant), Antal krydstogter, Q9AOverallvisit, 
D1aGenderDUMMY, UKDUMMY, Q6XHOURS_onshore, 
Placeringskvotient, YESGuidedTourDUMMY, GnsPrisPåRejse, 
USADUMMY, D2YaAgePersonNEWEST, TyskDUMMY, 
AntalSkibsStop, RejserutevarighedDAGE, PlaceringPåRute 
!

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 146386,480 14 10456,177 1,206 ,283b 
Residual 858051,038 99 8667,182   

Total 1004437,518 113    

a. Dependent Variable: ForbrugPerPersonMinusOUTLEIR 
b. Predictors: (Constant), Antal krydstogter, Q9AOverallvisit, D1aGenderDUMMY, 
UKDUMMY, Q6XHOURS_onshore, Placeringskvotient, YESGuidedTourDUMMY, 
GnsPrisPåRejse, USADUMMY, D2YaAgePersonNEWEST, TyskDUMMY, 
AntalSkibsStop, RejserutevarighedDAGE, PlaceringPåRute 
!

Forbrug'i'forhold'til'deltagelse'på'ture
Forbrug*'i'land'i'forhold'
til'deltagelse'på'ture

Resp. Resp.'% Middel9
forbrug'(x̄)

De'enkelte'middelforbrug'i'forhold'til'
gennemsnittet(Alle)

Officiel'tur 77 55% 88%kr%%%%%%%%%%%%%%% 2%%over
Uofficiel'tur 13 9% 150%kr%%%%%%%%%%%%% 73%%over
Ingen'tur 49 35% 69%kr%%%%%%%%%%%%%%% 20%%under
Alle 139 100% 87'kr''''''''''''''

*Forbrug(i(land(skal(forstås(som(alle(udgifter(i(land,(undtagen(udgifter(til(ekskursioner.

Over%all(Visit Score&1 Score&2 Score&3 Score&4 Score&5 Score&6
Gennemsnitsforbrug * * * 57&kr&&& 65&kr&&& 96&kr&&&
Antal&resp. 0 1 3 12 63 60

*For&få&respondenter&til&at&beregne&gennemsnit

Forbrug(i(land(sammenholdt(med(tilfredshed(med("Over%all(Visit"

Over%all(shopping(experience Score(1%3 Score(4%6
Middelforbrug 155(kr((((((((( 233(kr(((((((((
Antal(resp. 34 21

Don't(know/not(relevant(=(60%

Forbrug'ud'fra'tilfredsheden'af'shopping'i'land'generelt
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Bilag 14: Spenders ift. skibsklasse 

 
Bilag 15: de fire hovedkategorier af naturlige ressourcer 

 

 
 
 

 
 
Bilag 16: UNESCO’s verdensarvsområder ved Nordatlantens krydstogtdestinationer 

 
 
Bilag 17: UNESCO indstillingsværdige steder på Færøerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spenders(ud(fra(skibsklasser
Stern's(

skibsklasser((
Andel(spenders(

om(bord
A"#"Deluxe 32%

B"#"Premium 42%

C"#"Standard/"
Mass"Market

28%

D"#"Economy 25%
Kilde:"Egen"tilvirkning"ud"fra"

undersøgelsen"og"Stern's"klassi#

fikationsliste"2014(Stern,"2015:714ff)

UNESCOs Verdensarvsområder i Nordatlanten  
Egen tilvirkning. Kilde: www.whc.unesco.org, 2014  
 

Grønland (1)  Illulisat-isfjorden(2004), isfjord ved verdens mest aktive gletsjer 
Orkney (1)  Heart of Neolithic Orkney(1999) – 5.000 år gammelt Stonehenge-lignende gravsted.  
Island (2)  Thingvellir(2004), historisk parlamentsted fra år 930. Surtsey(2008), vulkanø/naturreservat. 
Norge (7)  Bryggen i Bergen(1979) . Urnes stavkirke (1979). Røros mineby og omgivelser(1980). Helleristningerne ved Alta(1985). 

Vegaøen og Vega skærgård(2004). Struves meridianbue(2005). Geiranger- og Nærøfjorden(2005).                   

• 700 år gamle Skt. Magnuskatedral i Kirkebø, kendt som Kirkebømuren, eftersom den aldrig blev færdigbygget. 
• Parlamentsbygningerne i Tórshavn, Tinganes. Parlamentsstedet menes at trække tråde tilbage til vikingetiden. 
• Udgravningssted på Sandø, som påviser bosættelser på Færøerne helt tilbage til 4. årh. og ikke 6. årh., som hidtil antaget) 
• Øen, Koltur – Her findes opstykket jord helt tilbage fra vikingetiden og nyligt restaurerede bosættelser 
• Den eneste bevarede hvalfangststation på nordre halvkugle, Hvalastøðin við Áir.                   (Kilde: Arge, U., 2015) 

Ubiqui&es:*Sædvanligheder,.som.findes.alle.steder;.allestedsnærværende.
Commonali&es:*Ligheder,.som.er.bredt.7lgængelige.mange.steder.
Rari&es:*Sjældenheder,.som.kun.optræder.ved.et.fåtal.af.steder.
Uniqui&es:*Unikheder,.som.er.enestående.og.kun.optræder.ét.sted..

Kilde:'Healey'&'Ilbery,'1990'

De.4.hovedkategorier.af.naturlige.ressourcer.
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Bilag 18: Uofficielle ekskursioners fordeling og kundesegmenter(nationaliteter) 

 

 
 
Bilag 19: Weaver & Lawton´s attraktionskategorier 

 
Bilag 20: Havneindtægterne. Procentvise fordelingen af havneindtægterne og økonomisk betydning. 

  

Færøske taxaoperatører 2014

Taxaoperatør Anslået antal 
ture i 2014

Gns.pris pr. 
Passager

Gns. antal passagerer 
pr. tur Udregning af indtægter Indtægter

ca. 400 ture Mellem 200 
og 300 kr. 
pr. passager

Omkring 2-3 (Anslået antal ture) x (gns. 
antal passagerer) x (gns. 
pris pr. passager)

250.000kr  

AUTO
ca. 200 ture ca. 400 pr. 

passager
Det varierer meget, 
men omkring 2-3 ville 
være et godt bud

(Anslået antal ture) x (gns. 
antal passagerer) x (gns. 
pris pr. passager)

200.000kr  

* Nogle ture inkluderer også Sornfelli, Kvívík, Vestmanna o.a. men oftest kombineret med førnævnte ture
** Her skal bemærkes, at chaufføren har stor indflydelse på, hvor kunden vælger at tage hen.
*** Dette tal synes være markant stigende

Udregning af indtægter fra krydstogtgæster

Taxaoperatør Fordeling mht. nationalitet Mest sælgende 
ture/destinationer Fordeling mellem booking og spontane henvendelser

USA(25%) og  Andet(75%) - jævnt fordelt 
mellem de store europæiske lande, Kina, 
Japan og Rusland. Herunder kommer en 
lille del fra  Australien og Sydamerika

Kirkjubø (30%), Gjógv( 
20%), Bø/Gásadal (20%), 
Saksun (10%), Tjørnuvík 
(ca. 10%)*

35% bookes i forvejen(25% direkte hos 
taxastationen og 10% gennem lokalt turistkontor***) 
-  65% er spontane henvendelser på egen hånd

AUTO
USA(80%)  og Andet (20%) - blandet Gjógv(70%), 

Gásadal(15%) og 
Andet(15%)**

Op til 15% bookes i forvejen(3-5% direkte hos 
taxastationen og 10% gennem lokalt turistkontor - 
85% er spontane henvendelser på egen hånd

Yderligere informationer

Kilde:  Egen tilvirkning ud fra peronlige interviews med BIL og AUTO, samt 
telefon- og mailkorrespondancer

Kategori) Turiststed(site)) Eksempler)på)særlige)events)

Naturlige) •  Topografi!(#eldlandskaber,!dale,!strande,!vulkaner)!
•  Klima!(temperatur,!nedbør,!vind,!solskin)!!
•  Hydrologi!(Søer,!floder,!vandfald,!varme!kilder)!
•  Fauna!(Dyreliv!–!pa=edyr,!fugle,!insekter,!fisk)!
•  Flora!(VegetaAon!–!blomster,!skov!etc.)))

Vulkanudbrud!
Solopgang/solnedgang!
Tidevand,!gejserudbrud!
Fuglevandring,!drive!får!i!#eldene!
ÅrsAder,!høstning!

Kulturelle) •  Forhistorie!(oprindelige!bosæ=elser,!udgravninger))
•  Historie!(Slagmarker,!gamle!bygningsværker,!museer,!

fredede!forAdsminder,!kulturarvsseværdigheder)
•  Moderne)kultur!(arkitektur,!moderne!teknologi,!kunst,!

moderne!kulturarv,!mad!og!drikke))
•  Økonomi!(bondegårde,!minedriL,!produkAonsvirksomheder))
•  RekreaBon!(Sportsfaciliteter,!forlystelsesparker,!kasino!etc.))
•  Detailhandel)(shopping!centre,!torve,!markeder))

!
Historiske!genopførelser!
!
FesAvaler,!koncerter,!
kunstudsAllinger!
!
Sportsbegivenheder!
Torve,!markeder!

Kilde:'Weaver'&'Lawton,'2014:119'

Weaver)&)Lawton’s)aIrakBonskategorier)

Reykjvik 18%
Akureyri 46%
Kirkwall 40%
Tórshavn 56%
Færøerne 46%

HavneindtægterBprBanløbBiftB
bestBpraxisBbyenBKlaksvik
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Bilag 21: Krydstogtsvækstpotentialet i Nordatlanten. 

 
 
Bilag 22: Walnum (2011) skibsklassificeringer baseret på brændstofforbrug og miljømæssig påvirkning 
Klassificering af krydstogtsskibe WALNUM 

 

Indtægt'pr'
bruttoton Indtægt'per'pax

Reykjavik 10% 13%
Akureyri 38% 43%
Klaksvik 32% 25%
Torshavn 36% 25%
Færøerne 35% 25%

Havneindtægter'pr'passager'og'bruttoton'ift'best'praxis'byen'
Kirkwall

Krydstogtskibe, som anløb Island, og ikke Færøerne - vice versa
2013 Antal "skibe" Antal "anløb" Antal "skibe" - både Færøerne og Island Antal "skibe" - kun anløb i det éne land

Færøerne 43 55 13
Island 64 117 34*

Kilder: Huijbens & Gunnarsson og Det Færøske Toldvæsen

30

Der er tale om planlagde anløb. Dvs. at aflysninger(fx vejrforhold og lign) er taget med, da "intentionen om anløb" er uændret. Aflysninger: 6 i Tórshavn og 2 i Klaksvík.
* 40.419 pax. De 10 største skibe har tilsammen 29.491 pax, mens de øvrige 24 skibe primært er små skibe med et pax gennemsnit på 455 pax.

Miljømæssige+virkninger+af+krydstogtskibe+ifht+alder,+GT,+pax,+belægningsprocent+og+komfort
Størrelsesklasse og CO2 g per 
pax-km 

Alderen Tonnage Passagerer Belægningsprocent Gram CO2 per 
passager-kilometer

Gnsn. CO2 
g per pax-
km for 
gruppen

Gnsn. daglig 
brændstofsforbrug 
(ton)

Walnum forklaring på skibenes 
høje/lave udledning.

Skibene der havde 
planlagt ankomst til 
Færøerne 2014

I Lav miljømæssig effekt >10 100.000+ 3000 Høj 198.8 I: 93
Ny skib/teknologi. Høj 
belægningsprocent. Mange pax. 1

II Lav miljømæssig effekt >5 60.000-99.999 2300-2800 Høj >500 g 
Ny skib/teknologi. Høj 
belægningsprocent. 3

II Høj miljømæssig effekt 10 - 15 år 60.000-99.999 1750-2100 500-556 g 
Høj komfort og servicenivau, 
gammel teknologi 11

III Lav miljømæssig effekt 15 - 21 år 10000-59.999 445-1250 90-109% >400g
Lav komfort, høj 
belægningsprocent 16

III Høj miljømæssig effekt 25 - 30 år 10000-59.999 n/a < 70% <750g
Lav belægningsprocent, gammel 
teknologi 21

IV Lav miljømæssig effekt 19 - 50 år 2000-9999 >100 >300g Lav komfort
IV n/a 2000-9999 n/a 722.8 to 838.2 g n/a
Kilde: egen tilvirkning baseret på resultaterne hos Walnum, 2011:12-13.

5

II: 471.5 g II: 201

III: 569.6 g III: 70.6 

IV: 554.1 g IV: 11.7 

Krydstogtturismens økonomiske betydning for færøske krydstogthavne

2011 2012 2013 2014
Anløb 42 43 41 39
Inntægter i alt* 52.727.000 kr 54.902.000 kr 57.372.000 kr 61.597.000 kr
Inntægter via cruise** 2.232.451 kr 2.161.317 kr 2.952.703 kr 3.430.061 kr
%-vis andel af cruise 4,2% 3,9% 5,1% 5,6%
Anløb N/A 5 9 8
Inntægter i alt* 8.000.000 kr 8.950.000 kr 9.500.000 kr 10.900.000 kr
Inntægter via cruise*** N/A 1.106.978 kr 1.483.833 kr 1.247.121 kr
%-vis andel af cruise N/A 12,4% 15,6% 11,4%

Kilder: (*Hagstova Føroya, 2014); (**Tórshavnar Havn, 2014) og (***Klaksvíkar Havn, 2014)

Tórshavn

Klaksvík

Variable med påvirkning på skibenes brændstofforbrug og miljømæssig påvirkning 
 

o Alderen: Skibenes alder og teknologi påvirker brændstofforbruget. Især skibe med en højere alder end 10 år forbrænder langt 
mere end yngre skib. 

o Skibenes størrelse: Større skibet er generelt, jo mere forbrænder det. Undtagelsen er nyere større skib (over 100.000GT) 
under 10 år. De udleder mindre CO2 per pax end ældre, mindre skib med mindre belægningsprocent. Gammel teknologi og lav 
belægningsprocenten gør, at skibe i kategorien 60.000-100.000 ton med ca.1500-2300 pax typisk har et højt forbrug. 

o Lav/høj komfort: Høj komfort medfører, alt andet lige, højere forbrug af tjenester, varer, energiforbrug og mere affald.  
o Belægningsprocent: Højere belægningsprocent generelt desto mindre CO2 udledning per pax – selv om højere 

belægningsprocent også medfører øget brug af service/varer, som medfører øget brændstofs forbrug. 
Egen tilvirkning baseret på resultater i Walnum(2011) 
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Klassifisering+af+
krydstogtskibe+der+ankom+til+
Færøerne+2014+ifht+alder,+
GT,+pax,+belægningsprocent+
og+komfort

Navn Ejer Ton Byggår

Klassificering,ud,
fra,Walnum,
(2011)

Celebrity Eclipse
Royal Caribbean 
Cruises 121878 2010 I

Arcadia
Carnival 
Corporation 84342 2003 IIBhøj

Oriana
Carnival 
Corporation 69840 1995 IIBhøj

Veendam
Carnival 
Corporation 57092 1996 IIBhøj

Celebrity Infinity
Royal Caribbean 
Cruises 90940 2001 IIBhøj

Celebrity Infinity
Royal Caribbean 
Cruises 90940 2001 IIBhøj

Celebrity Infinity
Royal Caribbean 
Cruises 90940 2001 IIBhøj

Brilliance of the Seas
Royal Caribbean 
Cruises 90090 2001 IIBhøj

Brilliance of the Seas
Royal Caribbean 
Cruises 90090 2001 IIBhøj

Mein Schiff 2
Royal Caribbean 
Cruises 77302 1997 IIBhøj

Mein Schiff 
Royal Caribbean 
Cruises 76998 1996 IIBhøj

Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises 69472 1995 IIBhøj
Eurodam Carnival Corporation 86273 2007 IIBlav
Aida Luna Carnival Corporation 69203 2009 IIBlav
Aida Bella Carnival Corporation 69203 2007 IIBlav
Artania Phoenix Reisen 44650 1984 III-Høj
Prinsendam Carnival Corporation 39051 1988 III-Høj

Black Watch Fred Olsen Cruise Group 28613 1972 III-Høj
Albatros Phoenix Reisen 28518 1973 IIIBhøj
Albatros Phoenix Reisen 28518 1973 IIIBhøj
Albatros Phoenix Reisen 28518 1973 IIIBhøj
Marco Polo Star Cruises 22080 1965 IIIBhøj
Marco Polo Cruise and Maritime Voyages22080 1965 IIIBhøj
Astor Transocean Cruises 20704 1987 IIIBhøj
Discovery All Leisure Holidays Group 20216 1972 IIIBhøj
Discovery All Leisure Holidays Group 20216 1972 IIIBhøj
Discovery All Leisure Holidays Group 20216 1972 IIIBhøj
Discovery All Leisure Holidays Group 20216 1972 IIIBhøj
Saga Pearl II Saga Group 18627 1981 IIIBhøj
Saga Pearl II Saga Group 18627 1981 IIIBhøj

Delphin
Cruise and Maritime 
Voyages** 16214 1975 IIIBhøj

Delphin Cruise and Maritime Voyages**16214 1975 IIIBhøj
Azores Portuscale Cruises 16144 1946 IIIBhøj
Minerva Swan Hellenic Discory Cruises12892 1989 IIIBhøj
Funchal Portuscale Cruises 9563 1961 IIIBHøj
Silver Explorer Silversea Cruises Ltd. 6130 1989 IIIBHøj
Island Sky Noble Caledonia 4200 1992 IIIBHøj
World Quest Cruises/Sea Spirit Quark Expeditions 1268 1991 IIIBHøj
Costa Classica Carnival Corporation 52960 1991 IIIBlav
Voyager All Leisure Holidays Group 15396 1990 IIIBlav
Bremen Hapag-Lloyd Expedition Cruises6752 1993 IIIBlav

Chrystal Symphony NYK Cruises 51044 1995 IIIBlav
Seabourne Quest Seabourn 32477 2011 III-lav
Ocean Princess Princess Cruises 30277 1999 III-lav
Nautica Oceania Cruises 30277 2000 III-lav
Adonia Carnival Corporation 30277 2001 III-lav
Azamara Journey Azamara Club Cruises 30277 2000 III-lav
Europa Hapag-Lloyd Cruises 28890 1999 III-lav
Hamburg Plantours Cruises 15067 1997 IIIBlav
Hamburg Plantours Cruises 15067 1997 IIIBlav

Fram Hurtigruten 11647 2007 IIIBlav
Veendam Carnival Corporation 57092 1996 IIIBlav
Funchal 9563
Bremen 6752
Silver Explorer 6130
Island Sky 4200
World Quest Cruises/Sea Spirit 1268
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Bilag 23: Oversigt over udførte ekskursioner på Island(Iceland Travel, 2014) 

 
 
Bilag: 24 Ekskursionsforbrugets andel af det samlede forbrug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ekskursioner*i*Island(data*fra*Iceland*Travel)
Oversigt Total*Pax
Reykjavík 46190 Tours Pax Tours Pax Tours Pax Tours Pax
Akureyri 16603 Golden Circle w/Lunch 14770 Leisurely Akureyri & Goðafoss 5165 In footstep of the fishermen 330 Panorama Tour of Snæfellsnes Peninsula - Half day 573
Ísafjørður 7317 Relaxing in the Blue Lagoon 5611 Jewels of the North(nature sights) 4686 World War 2 327 Panorama Tour of Snæfellsnes Peninsula - Full day 111

Vestmannaeyjar 1645 Krýsuvík Geothermal Field & Blue Lagoon 3887 Beauty & Landscapes of the North 1173 Meet the locals 192 Bjarnarhøfn Shark 67
Eskifjørður 966 Panoramic Reykjavík 3555 Whale Watching from Akureyri 1059 Travel backin in time to Reyðafjørður 73 Boat Tour on Breiðafjørður Bay 0

Grundarfjørður 751 Ring of Fire 2630 Mývatn Nature Baths 1026 Mining Cave & Quarry 23 Lava tralls and Viking Tales 0
AðrarAhafnir 459 The Blue Lagoon Lesurely Reykjavík 2572 The Waterfall of the Gods & Laufás 644 Vøðlavík bat Adventure 14 Total 751

Djúpivogur 282 Whale Watching Experience 1765 Lake Mývatn 584 Riding tour at Skorrastaðir 7
Seyðisfjørður 304 Blue Lagoon on Your Own 1532 Nature, Folk & Flora 487 Adventure tour to the desert Vøðlavík bay 0 Tours Pax

Húsavík 266 Crew tour - Blue Lagoon 1309 Akureyri, Nature & History 376 Monsters & Elves 0 Herring Show 54
Flateyri 236 Discover Reykjavík 1061 Akureyri & Santa's House 318 Total 966 Total 54

Grimsey 112 Krýsuvík, The Blue Lagoon & the Viking Boat "Icelander" 862 Akureyri Highlights 231
Høfn 111 Glacier 4x4 Safari 583 Akureyri Walking Tour 204 Tours Pax Tours Pax

Siglufjørður 54 Azamazing Even - Fire & Ice 577 Whale Wathing  from Húsavík 201 Jewels of the North 201 Walking tour 89
Total 75296 Gullfoss, Geysir & Hot Spring Sauna 533 Polar Flights to Grimsey 129 Whale Watching & Seabirds 50 Boat tour 23

Bathing in the Blue Lagoon & Panaramic Reykjavík 501 Whale Watching & Goðafoss 123 Myvatn Nature Baths 15 Total 112

Super 4x4 Safari 500 Herring Hey Days 87 Off the Beaten Track 0
Reykjavík Highlights 445 The Vacant Valley - 4x4 Adventure 37 Whale watching & Museum 0 Tours Pax
Rising from the Ashes 399 A taste of Akureyri 32 Viking Horse Riding 0 Fjords and Flowers 236
A Taste of Iceland 393 Hrísey Island 18 Myvatn Flightseeing 0 Total 236

Golden Circle with Horse Show 320 Siglufjørður Village & Herring Museum 9 Total 266

Icelands Landscapes by Horseback 275 Birds of Iceland 7 Tours Pax
Picture Perfect Iceland 267 Gjástykki Thermal Area 4 Tours Pax Boat on Jøkulsárlón 111
Private Tours 264 NEW exclusive Art & Design 3 Pompeii 695 Total 111

Lunar Landscape 255 Midieval Festival at Gásir 0 Circumnavigation of Heimaey 374
Let's Go Vulcano 241 Rural Iceland & Horseback 0 Island Tour 341 Tours Pax
Lunar Landscape - Craters and Hot Springs 187 Total 16603 Westman Island Walking Tour 140 Total 459

Super 4x4 Adventure 141 Voyage around Heimaey 52
Jeep Adventure in Iceland 120 Tours Pax A stroll through Heimaey 43
Ice & Fire 113 Life & Culture of Ísafjørður (The Best of Ísafjørður) 2053 Total 1645

Iceland Quirky Quaffs 96 Vígur Island Views 1471
Let's Go Vulcano & Blue Lagoon Spa 80 Fjords & Flowers 1470 Tours Pax
Icelandic Viking Trail 65 Ísafjørður Sights, History & Culture 501 Rural east Iceland 109
Geothermal Helicopter Tour 59 Savour the Flavour of Suðueyri 402 Iceland it´s Pretty Cool 69
Iceland through the Photo Lense 47 The Abandoned Village of Heysteyri 384 Papey Island 62
Ice & Fire 2 37 Ísafjørður Back Street Discovery 357 The Valley of the Waterfalls 42
Reykjavík Revealed - A Guided Walk 35 The Trolls Throne 260 Photo tour 0
Classical Reykjavík City 32 Glacier Fjords & Heysteyri by Boat 138 Crew on Glacier 0
Thormork Safari 26 Calm Fjords Kayaking 135 Total 282

Action and Lobster 26 The Bird Island of Vígur 74
Fontana Experience 19 Westfjords Region -Mountains & Village 57 Tours Pax
Indulgence at the Blue Lagoon Spa 0 Sea Angling with Local Captain 15 Monsters & Elves 95
Geysir Golf Tour 0 Mountains & Villages of Westfjords Region 0 A Stroll through Seyðisfjørður 95
Exclusive Golden Circle 0 Mountains & Villages of Westfjords 0 Fishing Villages & the Geology of Iceland 43
Cultural Reykjavík 0 Explore Streets of Ísafjørður by Foot 0 Hike to Hergfoss Waterfall 43
A Taste of Land & History 0 Bike Tour 0 Eastern Iceland Wonders 28
Lunar Landscape 0 Valley Hopping Hike 0 Total 304

Saga Circle 0 Total 7317

Taste of Saga 0
Exclusive Hike & Relaxation 0
Local Food Demonstration and Horse Show 0
Total 46190

Høfn

Andre*havne

Ísafjørður

Djúpivogur

Seyðisfjørður

Grundarfjørður

Siglufjørður

Grímsey

Flateyri

Reykjavík Akureyri Eskifjørður

Húsavík

Vestmannaeyar
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