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Abstract: Experience Economy in Northern Jutland  

 
My motivation for writing this thesis is that I was raised in the Northern part of 

Jutland where people have been facing challenging times the last couple of years. 

A number of companies have decided to shut down their factories and many 

people have lost their jobs. I would like to examine how experience economy 

possibly may help to generate more tourists to Northern Jutland and hopefully 

create new jobs in the area. In my thesis, I have decided to make use of the 

regional marketing and development company VisitNordjylland as a case in 

order to illustrate how the experience economy is used in everyday life.  

 

In 1999, Joseph Pine and James Gilmore published “The Experience Economy” and 

they are considered the founding fathers of experience economy. The main idea 

behind this new economy is that in a postmodern world, service is no longer 

sufficient to satisfy to the consumers. Instead, they want to experience something 

memorable and also be a part of the product. These consumers are willing to pay 

a higher price for a product if it involves a good story. It is no longer enough to 

entertain the consumer in the experience economy, there has to be something 

memorable about the event something the consumer can tell his or her friends. 

According to Lund et al. (2005), companies are able to deliver the settings for an 

experience, though since people have different conditions and have to use their 

senses in creating a memory and an experience, however, it is not possible to 

guarantee it.  

 In 2003, the Danish government stated that there more focus should be upon 

experience economy in Denmark due to the fact it could help create economic 

growth. VisitNordjylland already uses experience economy thinking in its 

advertising, the company wants to sell Northern Jutland as a place where there is 

“plenty of time to relax, be together and to experience” 

(www.visitnordjylland.dk/international). Furthermore, if VisitNordjylland 

manages to work together with local politicians and representatives from the 

University of Aalborg, together they can come up with solutions and ideas for the 

experience economy in Northern Jutland. It is not enough for Northern Jutland to 

http://www.visitnordjylland.dk/international
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have a few attractions for the tourists such as the beaches and Skagen. There has 

to be something worth experiencing all the year and not only in the summer time 

for the target group who have children, couples without children and singles, 

who would like to enjoy the good life, should have the possibility to do so. 

Tourists should not only visit Northern Jutland during summer if 

VisitNordjylland manages to communicate to its visitors that there is something 

worth seeing throughout the year, tourists are more likely to come in winter or 

spring. More jobs can be created and maintained in the area.  

 Northern Jutland should not become some sort of museum or theme park. 

Therefore, it is crucial that the people of Jutland and the businesses agree on how 

they would like Northern Jutland to be represented. Hopefully, experience 

economy will help to create memorable stays for tourists in the area.  

VisitNordjylland has to communicate and offer something that surprises its 

guests and establishes a bond between the two. According to Pine and Gilmore 

(1999: 6), experience economy is about creating something memorable and where 

the buyer has to become a guest not just a client. VisitNordjylland has to ensure 

that its guests feel at home in Northern Jutland.  

 

However, there seems to be a lack of vision and funds from local politicians in the 

region to support projects that will bring tourists to Northern Jutland. The town 

of Lønstrup has experienced this first hand since it does not receive the necessary 

funds to protect the town from being “eaten” by the sea. This is not ideal since 

Lønstrup attracts many tourists all year due to its unique nature. If the idea of 

experience economy is to become successful in Northern Jutland, it requires that 

there is cohesion between vision and reality. Then tourists will be able to discover 

that there is no other place like Northern Jutland.  
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Kort over Nordjylland 

 

 

 

Pilen viser, hvor Lønstrup befinder sig. 

(http://www.klitmarken.dk/billeder/stortkort.jpg) 
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Kapitel 1: Det formelle  

 

1.1 Indledning 

 

”Vi er ikke som de andre, vi er noget helt for os selv…” 

(De Gyldne Løver, 1998) 

  

Som vendelbo og nordjyde kan jeg stå til fulde indenfor ovennævnte citat, vi er 

ikke som de andre. Det kan have både fordele og ulemper. Da jeg nu er blevet 

”københavner” i min families øjne og dermed ikke en rigtig vendelbo, har jeg fået 

en vis distance til landsdelen. Hele min familie bor i Nordjylland, men jeg er ikke 

på samme måde en del af den eller området som førhen. Udviklingen i 

Nordjylland interesserer mig, da jeg ønsker, min familie og omgangskreds har 

muligheder for at udvikle sig og klare sig arbejdsmæssigt og udviklingsmæssigt. 

De seneste år i Nordjylland har ikke været uden udfordringer, da flere 

virksomheder såsom slagterier og Nestlé har valgt at lukke deres produktion i 

bl.a. Hjørring, som er den by jeg hørte eller hører til. Det har påvirket mig en del, 

da jeg stammer fra en ikke-akademisk familie, hvor uddannelse ikke har været en 

mulighed. Derfor har jeg set, hvordan nogle af mine familiemedlemmer har været 

nødsaget til at søge nye udfordringer, da det er blevet mere vanskeligt at finde 

ufaglærte jobs. Via mine studier på CBS, har jeg fået kendskab til begrebet 

oplevelsesøkonomi. Jeg mener, denne tilgang er en mulig løsning for landsdelen 

til at sætte skub i en økonomisk udvikling, som kan hjælpe området til fremgang 

og skabe flere arbejdspladser. Oplevelsesøkonomien spiller en vigtig rolle i mit 

speciale og vil blive beskrevet i nærmere detaljer i et senere afsnit. Motivationen 

for specialet er kommet, da jeg har en faglig undren over, hvordan der er opstået 

en ændring af eksempelvis det danske samfund og dermed en mulig ændring af 

forbrugerne. Desuden kunne det være af interesse at undersøge, hvorvidt denne 

ændring kan påvirke en landsdel som Nordjylland. Da jeg som nævnt også har 

personlig interesse i Nordjylland, finder jeg det spændende at udforske hvorvidt 

forandring også påvirker turismen der.  
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Stoppested i Lørslev  (Foto: Maria H. Pedersen, 2008) 

 

1.2 Formål med problemformulering 

 

Formålet med dette speciale er, at jeg ønsker at vise, hvordan Nordjylland kan 

drage fordel af ændringer i forbrugeradfærd. Firat et al. mener, at marketing og 

postmodernitet hænger uløseligt sammen (1995: 40-56). Samfundsudviklingen fra 

landbrug til det postmoderne har været med til at skabe oplevelsesøkonomien, 

som er et vigtigt element i specialet. I løbet af det vil forskellige definitioner af 

oplevelsesøkonomien overlappe hinanden og være med til at belyse min 

problemformulering. Ved at forklare og beskrive udviklingen indenfor forbrug 

kan det være med til at svare på min problemformulering om, hvorledes 

oplevelsesøkonomi kan være med til at bringe økonomisk vækst til Nordjylland. 

Forskellige teoretikere er med til at belyse, hvorledes samfundet, 

virksomhederne, mennesket og forbruget har forandret sig.   

I 2003 udgav den danske regering publikationen ”Danmark i oplevelsesøkonomien - 

5 nye skridt på vejen”, her blev der fokuseret på brancher som turisme, arkitektur 

og mode, og på at der i højere grad skal satses på kreativitet. Kultur og erhverv 

bør sammenarbejde mere, da traditionelle industrierhverv flyttes til 
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produktionslande med lavere lønninger end herhjemme og dermed skaber en vis 

arbejdsløshed. Desuden har Danmark et potentiale for oplevelsesøkonomiens 

erhvervsmæssige muligheder, i 2001 var 12 % af danskere fuldtidsbeskæftigede 

indenfor oplevelsesrelaterede brancher (Danmark i kultur…, 2003: 10). 

Oplevelsesøkonomien indeholder flere begreber såsom: turisme, event, musik, 

billedkunst, forlystelser, mode, reklame og kulturinstitutioner. Ifølge den danske 

regering skal landet styrke oplevelsesøkonomien, hvis Danmark vil skabe 

økonomisk vækst og dermed flere arbejdspladser (Erhvervsministeriet, 2003: 15).  

Jantzen og Vetner (2006: 1) er af den mening, at indenfor oplevelsesøkonomien 

betegnes IT- virksomheder, der beskæftiger sig med computerspil og 

mobilteknologi, og turistbranchen sig som frontløberne, siden begge områder 

handler om at sanse, møde det ukendte eller kort sagt at opleve. Det handler om 

at involvere forbrugeren, som kræver mere end at smile sødt til kunderne og tage 

en sjov dragt på.  Der er stor forskel på ferieformer, der kan være tale om 

daseferier eller mere adventurebetonede, hvilket kan påvirke markedsføringen af 

eksempelvis Nordjylland (Jantzen & Vetner, 2006: 2). I mit speciale vil fokus være 

på Nordjylland og ikke Danmark som helhed og hvad oplevelsesøkonomien 

betyder for det område.  

1.2.1 Problemformulering 

 

Problemformuleringen for mit speciale lyder som følger: 

 

Hvordan kan oplevelsesøkonomi anvendes som værktøj til at styrke kommunikationen 

overfor VisitNordjyllands kunder og øge antallet af turister til området og dermed skabe 

økonomisk vækst i Nordjylland? 

For at kunne svare på det spørgsmål er det nødvendigt at undersøge teorierne 

bag eksempelvis samfundsændringernes betydning, forbrugeradfærd, 

virksomhedskommunikation og vælge VisitNordjylland som empirisk materiale, der 

bliver nævnt i min problemformulering. Følgende spørgsmål blive anvendt for at 

kunne svare på min problemformulering. 
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1. Hvad har samfundsændringerne i Vesten betydet for virksomheders rolle og for 

forbrugeradfærd? 

2. Hvad handler oplevelsesøkonomien om?  

3. Hvilken rolle spiller VisitNordjylland?  

 I mit speciale vil der primært være fokus på turistbranchen indenfor 

oplevelsesøkonomien og hvordan den henvender sig til konsumentmarkedet.   

 

1.3 Valg af metode  

 

Den hermeneutiske tilgang er blevet anvendt til mit speciale, det vil sige en 

humanistisk tilgang, hvor ens egne forforståelse ændrer sig i takt med, at man 

lærer noget nyt (Thurén, 2001).  Hermeneutik stammer oprindeligt af det græske 

ord ”hermeneuein”, som betyder at fortolke, forklare eller oversætte 

(Hermeneutik, 2007). Det vil med andre ord sige, at mit videnskabsteoretiske 

ståsted er fortolkningslæren.  

Jeg fortolker de data, som jeg har udvalgt, ser hvilke informationer jeg kan 

udlede af disse data og analyserer den information jeg derved kommer i 

besiddelse af. Min efterfølgende analyse formidler min forståelse af data og 

information og formidler derved den ny viden, som er opstået via mit empiriske 

arbejde.  

Den hermeneutiske cirkel er et vigtigt begreb i denne forbindelse, idet den 

fokuserer på den konstante cirkelproces, som kan lede til ny forståelse. 

Forståelsen af en tekst afhænger af ens egen forståelseshorisont og den tidsånd, 

som man lever i. Disse udgør tilsammen ens forforståelse. Der sker en gradvis 

sammensmeltning mellem de spørgsmål, som man stiller og de svar, som en tekst 

eller person giver en. Det beskrives som en cirkel, da man veksler mellem at 

forstå de enkelte dele for at forstå helheden, dermed er fortolkningen ikke 

afsluttet.  

I specialet er den samfundsvidenskabelige metode også benyttet, da jeg vil 

undersøge og producere viden om samfundet og individet (Andersen, 2003:16).  

Jeg har vurderet kvaliteten (reliabilitet og validitet) af de oplysninger, som jeg har 

haft til rådighed. Metoden er brugt til vurdering af VisitNordjyllands materiale, 
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teorierne og spørgeskemaer. Det skal gøre mit speciale troværdigt og være med 

til at svare på min problemformulering.  

Jeg ønsker at undersøge, hvordan teorien om oplevelsesøkonomi bliver anvendt i 

praksis hos VisitNordjylland. Det er vigtigt at pointere, at i specialet vil 

oplevelsesøkonomi blive anvendt på to måder. Når oplevelsesøkonomi bliver 

beskrevet i forbindelse med VisitNordjylland, er det hvordan den skal 

implementeres i praksis. Ellers er der tale om en teoretisk gennemgang af 

oplevelsesøkonomi i kapitel to. 

Specialet handler om, hvordan litteraturen opfatter forbrugeren og dennes 

oplevelser og ikke den enkeltes konkrete oplevelser. Mine hovedtemaer er 

samfundsændringer, forbrugeradfærd, virksomhedens rolle og oplevelsesøkonomi. Via 

analyse og diskussion skal det fremgå hvorvidt teorien kan gå op i en højere 

enhed med empiri og hvorvidt oplevelsesøkonomi kan anvendes som et værktøj 

overfor VisitNordjyllands kunder. For yderligere at underbygge mine empiriske 

data har jeg taget kontakt med tre repræsentanter indenfor turismen i 

Nordjylland for at undersøge, hvorledes oplevelsesøkonomien fungerer i deres 

øjne. I de to følgende afsnit vil jeg gøre rede for mit valg af henholdsvis empiri og 

teori. 

 

1.3.1 Empiri 

 
Jeg har valgt at inddrage en case om VisitNordjylland i mit speciale, som kan 

være med til at spejle teorien om oplevelsesøkonomien op imod empirien. I 

specialet ønsker jeg at tage udgangspunkt i litteraturen og ikke den enkelte 

forbruger, jeg vil med andre ord arbejde deduktivt. Den teoretiske del af 

afhandlingen vil hovedsageligt omhandle oplevelsesøkonomi og 

forbrugeradfærd. Hovedparten af den empiriske del vil være materiale fra 

VisitNordjyllands hjemmeside og diverse reklamer derfra. Det tager tid at 

udvælge det rette materiale til et speciale, da det gælder om at skabe en enhed 

mellem det forskellige materiale, der er tilgængeligt for emnet. Denne afhandling 

kan ikke være komplet udtømmende med alt, hvad der er om temaerne indenfor 

henholdsvis oplevelsesøkonomi og VisitNordjylland. Teorierne inden for 

oplevelsesøkonomi kan ikke blive beskrevet ned til mindste detalje, men jeg har 

taget dem, som jeg finder mest relevant for mit speciale.  
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De tre personer fik alle sendt ens spørgsmål, så det er muligt at sammenligne 

deres svar, så jeg dermed har mulighed for at sammenligne deres synspunkter på 

blandt andet, om hvilken retning de mener, at Nordjylland bør gå, hvilke værdier 

der bør satses på og hvad der adskiller Nordjylland fra andre destinationer og om 

der er tilstrækkelig opbakning blandt politikerne til at sætte skub i Nordjyllands 

image. Den ene repræsentant er fra marketingsafdelingen i VisitNordjylland, som 

jeg anvender som case, derfor mente jeg, at det var naturligt at få en kommentar, 

om hvad de mente om oplevelsesøkonomiens vilkår i Nordjylland. Desværre har 

VisitNordjylland valgt ikke at komme med kommentarer på mine spørgsmål. Det 

gjorde direktøren for Sol & Strand, som ejer en af Nordjyllands største 

feriehusudlejninger, Kaj Frederiksen heldigvis. Dette kan give et indblik i 

hvordan hverdagen ser ud med hans øjne og hvad der kan forbedres for turismen 

i Nordjylland. Den tredje person er butiksindehaver Vibeke Olesen, som ejer 

”Olivia & Oliver” i Lønstrup. Da hun møder turisterne ansigt til ansigt, mener 

jeg, at hun er med til at give et realistisk billede af, hvorledes Nordjylland bliver 

opfattet og hvad der sker i dagligdagen i det nordjyske. Det har jeg valgt at gøre 

for at få en vinkel på dagligdagen i turistbranchen, som ikke er taget ud fra 

avisartikler, hjemmesider og diverse reklameblade. Grunden til at jeg valgte at 

tage kontakt til disse mennesker var, jeg mente, at det kunne være relevant at få 

et indblik i turisterhvervet i Nordjylland og ikke drage min konklusion af 

oplevelsesøkonomien i Nordjylland udelukkende på baggrund af 

markedsføringsmateriale og analyser fra VisitNordjyllands synspunkt. 

Spørgeskemaerne og undersøgelsen af VisitNordjyllands materiale har jeg 

udvalgt, da det skal fungere som en kontrol af virksomheden. Da jeg har som 

formål at få en troværdig og en valid konklusion på mit speciale.  

Svarene fra henholdsvis Kaj Frederiksen og Vibeke Olesen er vedlagt som bilag 

og, hvor det også er muligt at læse de spørgsmål, som jeg har stillet dem begge. 

Min henvendelse til VisitNordjylland er ligeledes vedlagt som bilag.  
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1.3.2 Teori 

 

En del af mine kilder er taget fra midten af 1990erne, hvor oplevelsesøkonomien 

har sin oprindelse. Jeg mener, at kilderne er relevante, da vi stadigt befinder os i 

det postmoderne samfund.  

I mit speciale vil der blandt andet blive fokuseret på samfundsændringer, Ronald 

Ingleharts teorier vil være med til at beskrive udviklingen fra det traditionelle til 

det postmoderne samfund. Grunden til at Inglehart bliver anvendt skyldes, at jeg 

mener, hans begreber er med til at give et godt indblik i sammenhængen mellem 

samfundsændringer og forbrugeradfærd. Til at belyse min problemformulering 

har jeg desuden benyttet mig af Joseph Pine og James Gilmore, som udgav ”The 

Experience Economy” i 1999. De beskriver, hvorledes virksomheder kan blive 

betegnet som et teater. Forbrugerne ønsker ikke længere blot funktionelle 

produkter, men i stedet ønsker de at vise deres identitet via forbruget. Det 

handler om at vise sin individualitet og ikke længere blot gøre eller købe det alle 

andre gør. Pine & Gilmores teorier er ikke tilstrækkelig til at underbygge 

oplevelsesøkonomi som emne, derfor vil der blive anvendt andre teorier. I ”The 

Experience Economy” er eksemplerne også udelukkende taget fra amerikanske 

virksomheder og det er muligvis ikke de samme vilkår, der gælder for nordjyske 

og amerikanske virksomheder. Eksempelvis bliver Disneyland i Florida ofte 

brugt som et eksempel og en slags rollemodel for oplevelsesøkonomi, men da der 

er få virksomheder, der kan hamle op med denne virksomhed rent 

størrelsesmæssigt og økonomisk, er det umiddelbart svært at bruge dette 

eksempel til specialet. Dog mener jeg, at det er de samme principper der gælder 

for alle typer virksomheder uanset størrelse og land. Det gælder om, at der bliver 

en solgt en vare eller oplevelse, som kunderne er villige til at betale for. Den 

kommunikative strategi bør de have til fælles.  

Derfor vil danske fremtidsforsker og meningsmager Rolf Jensens teorier i ”The 

Dream Society” og ”Fremtidsmagerne” blive anvendt. Jensen bliver betegnet som 

den danske ekspert indenfor oplevelsesøkonomi, derfor mener jeg, at hans teorier 

kan betegnes som troværdige for mit speciale. Jeg har desuden valgt at inddrage 

Lund et al som har udgivet ”Følelsesfabrikken - Oplevelsesøkonomi på dansk”, da jeg 

mener, at de er med til at udbygge oplevelsesøkonomien set fra en dansk 
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synsvinkel. Forfatterne bag bogen har arbejdet med oplevelsesøkonomi i praksis i 

blandt andet Rambøll Managements Center for Oplevelsesøkonomi og som 

udviklingschef i Dansk Handel og Service. Samlet set mener jeg, at de valgte 

teorier er med til at give en række begreber, som er med til at belyse min 

problemformulering. Teoretikerne Christian Jantzen, Mikael Vetner og Mikael 

Lindstrom vil være med til at belyse, hvorledes en virksomheds identitet kan 

afspejles ved hjælp af branding og skabe et bånd mellem virksomhed og 

forbrugerne. Jeg mener, at det er relevant, siden jeg tager udgangspunkt i min 

case om VisitNordjylland og hvordan de skal skaffe flere turister til Nordjylland, 

da branding blandt andet handler om, hvordan kommunikation foregår mellem 

udbyder og aftager.  

 

1.4 Afgrænsning 

 

I mit speciale behandler jeg oplevelsesøkonomi, hvilket der til tider har givet 

anledning til flere spørgsmål end svar ved gennemlæsning af teorierne bag 

oplevelsesøkonomien. Grunden til det er, at de forskellige teoretikere har 

alternative synspunkter afhængig af hvilket land, som de kommer fra. Jeg har 

valgt at benytte mig hovedmændene bag oplevelsesøkonomien amerikanske Pine 

og Gilmore, og den danske fremtidsforsker Rolf Jensen. Pine og Gilmore har valgt 

at fokusere hovedsageligt på oplevelsesøkonomien set med virksomhedens øjne, 

hvorimod Jensen ser det ud fra forbrugerens synspunkt. I begyndelsen af mit 

speciale var det min hensigt at behandle Danmark som case, men efter nærmere 

overvejelse og undersøgelse valgte jeg at fokusere på Nordjylland for at 

indsnævre mit område indenfor oplevelsesøkonomien i Danmark. Da jeg mente, 

at det ville blive for bredt at behandle Danmark og valgte i stedet for at fokusere 

på Nordjylland, som jeg har i forvejen har et tilhørsforhold til. I min diskussion 

har jeg yderligere opdelt min empiri, da jeg anvender Lønstrup som eksempel på, 

hvorledes teorien og empirien afspejler sig i hinanden og sammenhængen 

imellem de to. 

Imens jeg har arbejdet på mit speciale har den økonomiske situation ændret sig 

og vi har en finanskrise. Det har jeg valgt ikke at tage det store hensyn til, da jeg 
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er af den opfattelse, at vi stadig befinder os i et postmoderne samfund trods det, 

at vi skal tænke lidt mere over de penge, som vi bruger.  

 

1.5 Afhandlingens opbygning 

 

Denne afhandling er inddelt i fem hovedkapitler. Efter det første kapitel med 

indledning og de mere formelle krav såsom problemformulering, motivation og 

metode, efterfølger hovedkapitlerne. Kapitel to vil omhandle begrebet 

oplevelsesøkonomi. Det efterfølgende vil omfatte VisitNordjylland, og hvad 

denne organisation arbejder med og hvad de arbejder hen imod. Det fjerde kapital 

vil sætte de to foregående kapitler op imod hinanden og for at der skabe en analyse 

mellem den teoretiske del begrebet oplevelsesøkonomi og den empiriske del 

VisitNordjylland. Afslutningsvis vil jeg komme med en konklusion og 

perspektivering på specialet i kapitel fem.  
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Kapitel 2: Bag om oplevelsesøkonomien 

I kapitel 2 har jeg som formål at beskrive nogle af de elementer, der ligger til 

baggrund for oplevelsesøkonomien. Som det første vil jeg beskrive, hvorledes 

samfundet har forandret sig og hvilke betydninger det har haft for individet og 

måden man tænker og handler på. I og med individet og dermed forbrugeren har 

gennemgået en udvikling, har det også haft en påvirkning for nutidens 

virksomheder og den måde, de vælger at kommunikere deres budskab ud på og 

hvilke værdier, de vælger at sælge deres produkter på. Der følger et afsnit om 

segmentering af forbrugeren, det er til diskussion, om man kan segmentere den 

postmoderne forbruger, da denne er blevet mere og mere individualistisk i sin 

handlemåde. Afslutningsvis kommer der et afsnit om ferieformer i dag, som skal 

fungere som en introduktion til det næste kapitel, som handler om min case 

VisitNordjylland.  

 2.1 Fra landbrug til oplevelsesøkonomi 

”Vi er blevet vores egen autoritet. Vi er ved at tage ansvaret for vores liv tilbage. Det har 

været parkeret hos forældre, hos normer i samfundet, hos autoriteterne. Nu tager vi det 

tilbage, lidt efter lidt” (Jensen, 2005: 23).  Det er Rolf Jensens måde at beskrive, 

hvorledes menneskets behov har ændret sig i takt med samfundet. 
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Figur 1 “Economic Distinctions”  
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(Kilde: Pine & Gilmore, 1999: 6) 

Pine og Gilmores ovennævnte figur over samfundsændringer viser, hvilken 

betydning det har for virksomhederne og hvorledes de skal sælge deres 

produkter på og hvordan forbrugeren bliver opfattet på. I dag skal forbrugeren i 

stigende grad behandles på en unik måde og produktet skal være tilpasset den 

enkelte, hvorimod tidligere handlede det mere om, at virksomheden solgte 

standardiserede varer til markedet. I mit speciale er udgangspunktet den vestlige 

verden og hvordan den har gennemgået forandringer i samfundet.  

Der er sket en del samfundsændringer, da vi er gået fra landbrug → industri → 

service/information → oplevelsessamfund (Pine & Gilmore, 1999: 6). Først eksisterede 

det traditionelle samfund, hvor den enkelte havde et nært forhold til sin familie, 

hvor man fik den støtte, man havde brug for eksempelvis økonomisk. Den var sit 

sikkerhedsnet i verden, da velfærdssamfundet endnu ikke var født. Det moderne 

samfund efterfulgte det traditionelle samfund og var med til at automatisere 



Oplevelsesøkonomi i Nordjylland 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 18 

landbruget og gøre det mere effektivt i slutningen af 1800 tallet. Dette var med til 

at gøre befolkningen mere velhavende og dermed bedre i stand til at forbruge i 

højere grad. Det blev et ønske og et krav om få tilfredsstillet så mange materielle 

behov som muligt (Inglehart, 1997: 76) Udviklingen var med til at påvirke vores 

livsstil og dermed vores forbrug. I den fysiske og moderne verden skulle 

fortællingerne væk og rationaliteten ind i stedet for. I modernismen var der en 

række begreber som rationalisering, individualisering, humanisme, kapitalisme 

og lighed. Forfatteren Brejnrod (2001) er af den opfattelse, i den moderne verden 

var uddannelse med til at gøre mennesket frit og i stand til at handle i en rationel 

verden.  

Folk tog ikke overlevelse for givet, Ronald Inglehart (1997) anser, at det var med 

til at påvirke, hvorledes man anskuede verden. Udviklingen betød, at det 

moderne havde større værdi end det gamle. Fremtiden havde langt større 

betydning end fortiden. Individet var i højsædet i moderniteten, og han eller hun 

havde en række livsprojekter. I den nye postmoderne verden skal meningen med 

tilværelsen atter findes i historien og der skal vi realisere os selv.  

2.2 Tiden efter moderniteten  

Den vestlige verden har gennemgået en anselig udvikling siden afslutningen af 2. 

verdenskrig. Brejnrod argumenter for, at postmoderniteten tog sin begyndelse i 

disse år. Tidligere fandtes der fire klasser: borgerskabet, bohememiljøet, 

småborgerskabet og arbejderne. Brejnrod (2001) anser, at i den postmoderne tid er de 

klasser ved at blive udvisket til flere forskellige typer for livsstilsgrupper. Den 

materielle velstand har gjort, at det postmoderne menneske ikke deler en 

kollektiv fremtid med sine medmennesker. Den franske filosof Paul Ricoeur 

(Brejnrod, 2001) mener, at fortællinger er med til at hjælpe mennesker med at 

forstå hvem de er og dermed er de i stand til at handle bedre overfor deres 

omgivelser.  Efter 1945 skete der en udvikling hen imod det postmaterialistiske, 

den økonomiske udvikling skulle i gang og der skulle atter sættes skub i 

forbruget. Teknologiske forbedringer, uddannelse og nye kommunikationsformer 

var måder, hvorpå det resultat skulle virkeliggøres. Resultatet blev, at 

levealderen steg, velstanden voksede og der blev mere fritid til den enkelte. 
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Brejnrod (2001) kalder det for individets frisættelse i forbrugssamfundet. Nu 

tager mennesker i den vestlige verden overlevelse for givet. Man er gået fra 

overlevelses- til velfærdsværdier, hvilket Inglehart formulerer således:  

”… most people take it (survival) for granted. Precisely because they take it for granted, 

they are not aware of profoundly this supposition shapes their worldviews” (Inglehart, 

1997: 78).  

Den ændring var med til at fremme et kulturelt skifte i Vesten som eksempelvis 

uddannelsesrevolutionen i 1960erne og i 1970erne gjorde det muligt, at 

ungdommen fik sin egen generationsidentitet. De ønskede sig nye værdier, der 

var formet af flere forskellige former for kulturer. Vesten havde følt sig overlegen 

i holdninger, men tilliden var ved at forsvinde i 1960erne (Brejnrod, 2001: 50), der 

fandt en kamp sted mod det etablerede og moderne. I løbet af 1970erne og 

1980erne opdagede den vestlige verden, at den ikke kunne kontrollere verden på 

den måde, som den ønskede sig. Teknologiske og økonomiske problemer som 

oliekrisen i 1973, Tjernobylulykken i 1986 og drivhuseffekt var med til at bringe 

det moderne i fald. En højere grad af individualisering er til stede i samfundet, vi 

er blevet vores egen herre og ikke i samme grad styret af autoriteter og normer 

som førhen. En ny form for moralisme er kommet frem efter ideologiernes død: 

anti- rygning, cølibat, økologi og meningsmarked. Henrik Dahl udgav i 1999 

”Den kronologiske uskyld”, som handler om ”nå - generationen” også kaldet 

børnehavegenerationen, som er født mellem 1960- 1973. Dahl mener, at den 

generation mangler en fælles fjende og en fælles ven. De mangler en sandhed at 

samles om. Individet har dog en tro på sig selv og kæmper for at klare sig selv. I 

postmodernismen ønsker mennesket et ideal om autencitet og unikhed. 

Filosoffen Jean Francois Lyotard (1979) postulerer, at den lille fortælling har 

overtaget den store. Hverdagen er blevet en form for teater og skuespil, hvor det 

enkelte individ spiller hovedrollen. Den øgede handel og vidensdeling i 

massesamfundet er med til at gøre mennesket mere individuelt. Det 

specialiserede samfund er både med til at gøre mennesket mere frit og samtidigt 

mere bundet. Det skyldes, at statslige organisationer og institutioner er med til at 

presse mennesket til at finde den rette hylde, men de er også med til at skabe et 

ønske for personen om at være mere frit og selvstændigt. En individualisering er 
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fremherskende, man er blevet mindre afhængig af sin familie og kan smede sin 

egen lykke.  De gamle roller er væk, derfor bliver forbrug bl.a. anvendt til at 

skabe identitet med. Det kan være, hvordan man vælger at indrette boligen, 

familiemønstre, religion og seksualitet. Dermed vokser der et nyt marked for 

oplevelser frem, da forbrugeren har gennemgået en forandring. Fortællinger 

organiserer vores livserfaringer og er med til at give dem mening (Brejnrod, 2001: 

12).   

2.3 Ændring i forbrugeradfærd 

Forandringerne i samfundet, som har betydet et skift fra det traditionelle og helt 

til det postmoderne samfund, har haft en indflydelse på den måde, som vi vælger 

at forbruge på. Som tidligere nævnt handlede det ifølge Inglehart om at overleve, 

at klare sig, men i dag er der store fokus på velfærdsværdier, da vi ikke længere 

frygter for at dø af sult eller andre ulykker.   

Tidligere gik størstedelen af indtægten til madvarer og beklædning, nu er det i 

større grad til fritid, transport og kommunikation. Den danske befolkning har 

fået mere tid til rådighed såvel som penge (Lund et al., 2005: 10). I Danmark er 

kulturforbruget steget de sidste år. Ifølge Lund et al. (2005: 41) er der en generel 

tendens til at bruge flere penge på oplevelser.  Velstanden er steget i Danmark, 

der er blevet råd til at købe mere og af bedre kvalitet (Jensen, 2005: 96). Takket 

være de højere indkomster og det stigende forbrug, blev der skabt en ny 

forbrugermentalitet. Alt er blevet mere tilladt, man hører som individ ikke 

længere blot til i et segment. Man shopper efter holdninger, som det behager en. 

Tradition spiller ikke længere den samme rolle som før, i stedet for er man 

tvunget til at tage beslutningerne selv. Vores handlinger er med til at skabe vores 

fortælling og dermed os selv. Hver gang et behov bliver dækket, opstår der et nyt 

(Brejnrod, 2001: 101). Den gamle verden var styret af religion, tradition, natur og 

myter, hvorimod den moderne i højere grad var domineret af teknologi, men 

individet har større frihed i den postmoderne verden. Der er ikke det samme 

fællesskab og form for solidaritet som med den sociale klasse som man måtte 

tilhøre, uanset om det måtte være arbejderne eller borgerskabet. Klasserne havde 

forskellige modsætningsfyldte værdier og holdninger og kæmpede dermed for 
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alternative mål. Men Brejnrod (2001: 201) mener, at der er blevet ”sejret ad helvede 

til”. Vi ved ikke længere, hvad vi er fælles om. Vores sociale sikkerhedsnet er 

med til at give mennesket frihed, men det kan samtidig være med til at udvikle 

en form for moralsk apati, da systemet nok skal tage sig af problemerne, mener 

Brejnrod.  

Der er en overlapning mellem de forskellige samfund, der er en kombination 

mellem den moderne og den postmoderne forbruger. Det ene udelukker ikke det 

andet. Ifølge sociologen Gilles Lipovetsky (Brejnrod, 2001) er der en 

sammenhæng mellem samfund, forbrug og oplevelser. Samfundsændringerne 

har ledt op til oplevelsesøkonomien.   

2.4 Oplevelsesøkonomi  

Vestlige forbrugere efterspørger i stigende grad oplevelser som aldrig før, de er 

parate til at betale mere for et produkt så længe, det har en god historie at fortælle 

(Pine & Gilmore, 1999: 1). Figur 2 viser, at hvis forbrugeren mener, at der bliver 

tilføjet en merværdi til et produkt, er han eller hun villige til at give et højere 

beløb for det. Det kan f.eks. være, om vi vælger at købe den billigste kaffe i Netto 

eller Fair Trade, økologisk kaffe fra en bjergbonde i Sydamerika.  
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Figur 2 “The Progression of Economic Value”  

 

 

(Kilde: Pine & Gilmore, 1999: 22) 

Det er komplekst at afgøre, hvad en oplevelse er, da der findes ikke en autoriseret 

bestemmelse af begrebet oplevelse ifølge professor i erhvervsøkonomi Jon 

Sundbo (2008).  Jantzen og Vetner (2006: 4) mener, at man kan skitsere en struktur 

for en oplevelse, der handler om, hvordan individet opsøger, evaluerer og 

erindrer oplevelsesfrembringende impulser på i psykologiske og fysiologiske 

sammenhænge på. Oplevelser handler om nydelse og pirring, hvor organismen 

tilpasser pirringen afhængig af hvilken ”opgave”, den bliver udsat for. 

Menneskets hukommelse lagrer erfaringen som værende positiv eller negativ, 

som dermed kan danne grundlag for præferencer indenfor eksempelvis 

produkter eller virksomheder. Men hvis en oplevelse gentager sig ofte, kan 

oplevelsen falde i værdi, i oplevelsesøkonomien gælder det om, at 

virksomhederne forstår denne proces og udformer det konkrete oplevelsestilbud.   

Lund et. al (2005: 39) argumenterer for, at der findes adskillige definitioner af 

oplevelsesøkonomi. To definitioner der kan betegnes som at være forbundet med 
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hinanden er identitetetsskabelse og selvrealisering via fællesskab. Ved 

identitetsskabelse handler det om at selviscenesætte sig selv, det gælder om at 

blive set de rette steder, købe det rigtige tøj og støtte de rette sager. Der er ikke 

noget, der kan betegnes som rigtigt eller forkert indenfor denne kategori, da det 

kommer an på, hvilket signal man ønsker at udsende til omverden. Det kan være, 

at man vil vise, at man tilhører venstre- eller højrefløjen eller, at man skifter stil 

afhængig af, hvilket humør man er i den dag. Ved selvrealisering og fællesskab 

har personen som mål at skabe en unik identitet, men samtidig ønsker man at 

være en del af et fællesskab. Det er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt at være 

medlem af blot en gruppe, da den enkelte kan ønske flere rammer, hvor det 

sociale skal udspille sig.  

2.5 Det rodløse menneske 

Professor Thomas Ziehe, der arbejder med analyser af tidens kulturelle udtryk, 

(1995) argumenterer for, at den kapitalistiske verdensøkonomi har overtaget 

verden, men nu er tiden kommet til at søge i menneskets indre. Det er derfor, et 

produkt ikke længere blot er et produkt, der tillægges holdninger og følelser til 

det. Dermed er produktet med til at vise omverden, hvem man er som person og 

hvad man står for. Ziehe omtaler, at hverdagskulturen har ændret sig væsentligt, 

da traditioner der var bundet sammen af værdier, normer og regler er under 

forandring kaldet aftraditionalisering. Her er regelsystemerne ikke så forankret 

som tidligere, der bliver i stedet shoppet rundt i de holdninger og værdier, som 

man synes, der passer bedst til en selv (Uddannelse, 2001). Han mener også, at 

der er sket en ændring fra den normregulerede hverdag til den 

præferenceorienterede hverdag. Det betyder, at mennesket ikke er styret af 

normer og regler i samme grad mere, men hverdagen er blevet mere lystbetonet 

men ikke nødvendigvis nemmere, da det ikke er alle behov og ønsker, som er 

mulige at få indfriet. Det kan give mennesket en frustrationsfølelse, livet er ikke 

bare et tagselvbord og man er ikke i stand til at opnå alle ønsker i livet. Den 

britiske sociolog Anthony Giddens  deler den opfattelse, at mennesket er blevet 

mere rodløst (Brejnrod, 2001). Der er sket en form sammensmeltningsoplevelser 

mellem virkelig og illusion, individer smelter sammen og reagerer ens på 

oplevelserne. Der er en søgen efter anerkendelse hos andre, verden er blevet 
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individets projekt. Men det narcissistiske menneske har en tendens til kun at se 

og dyrke sig selv.  Handlinger er gjort ud fra eget valg og ikke tradition. I den 

postmoderne tid er forbrugeren blevet en del af produktet. Gennem forbruget er 

man med til at vise omverden, hvem man er som person og hvilke holdninger, 

som man repræsenterer på et givent tidspunkt. Forbrugeren er oplevelses- og 

nydelsessøgende. Professor Gerhard Schulze er af den opfattelse, i det gamle 

samfund var der en stræben efter materielle goder. I Schulzes nye 

oplevelsessamfund lever vi i et overflodssamfund (Brejnrod, 2001: 127). Han 

tager udgangspunkt i det enkelte menneske og de materielle goder er ikke 

længere tilfredsstillende.  

Det kan man forklare ved at se nærmere på den amerikanske psykolog Abraham 

Maslows behovspyramide (Abraham Maslow, 2008), som blev udformet i 

1940erne. De fysiske behov som sex, mad og søvn er de mest basale behov, som 

der skal dækkes. Øverst på pyramiden er selvrealisering og skabertrang, som er 

de behov der skal imødekommes nu i samfundet.  

Det materielle er stadig vigtigt, det kan betegnes som livsgrundlaget for 

mennesket i oplevelsessamfundet. Førhen var spørgsmålet for den enkelte, 

hvordan man kunne undgå ulykker som eksempelvis sygdom og arbejdsløshed, 

dette var meget konkrete ting at forholde sig til. Nu er spørgsmålet mere, 

hvordan man bliver lykkelig. Attraktioner og produkter skal hjælpe med at skabe 

frigørelse og individualisering, det skal både have et stærkt brand og have 

indhold. Firat et al. (1995) er af den opfattelse, at forbrugerne ikke længere er 

drevet af reelle fysiske behov, som i den nederste del af Maslows pyramide, men 

de er i stedet for ”forført” af eksterne kræfter.  En vares nytte er ikke i samme 

fokus hos den oplevelsesorienterede forbruger, som ønsker sig subjektive 

oplevelsesværdier i forbindelse med et køb. Man ønsker selv at styre sine 

oplevelser og ikke være bundet af andre. Det er med til at give en følelse af frihed 

for den enkelte, men mennesket vil komme til at forvente mere og mere af 

attraktionerne.  

At opnå oplevelser er blevet en del af sit livsprojekt, det vigtigste i livet er 

hvordan man føler sig og ikke længere hvad man har.  
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Kirkegården ved Mårup Kirke  (Foto: Maria H. Pedersen, 2008) 

 

2.6 Den postmoderne form for lykke 

Den primære stræben i livet er, at man som individ skaffer sig flere, bedre og 

mere intense oplevelser ifølge Brejnrod (2001). Lykken er at forbruge, opleve og 

nyde i modsætning til det gamle samfund, hvor det i større grad handlede om at 

tage sin tørn, spare og arbejde. Man arbejder heller ikke længere blot for at tjene 

penge, det er i stedet for med til at givet livet mening og for at søge udfordringer. 

Når pengene skal bruges, går de i stigende grad til varer, som har en 

oplevelsesværdi i henhold til brugsværdien som førhen. Varerne skal være 

smukke, behagelige og interessante og ikke blot holdbare og funktionsdygtige. 

Det er vigtigt at fastslå, at ikke alle køb er udelukkende det ene eller det andet, 

men mange er et forsøg på at kombinere de to. Det gode liv er lig med det 

æstetiske liv, vi køber mere varernes symbolværdi end for selve varens 
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funktionalitet. Fortællingen og fortolkningen afgør, hvorvidt produktet bliver 

betegnet som smukt og værdifuldt. Den opfattelse kan hurtigt ændre sig. Alle 

former for produkter kan ophæves til at være mere end blot konkrete varer, da 

man kan indbygge en historie i dem. De fortællinger er med til at organisere 

vores erfaringer i tid. I forbrugssamfundet bliver fortællingerne tilknyttet jeget, 

og de er med til at iscenesætte individet, produkter og materialisme er med til at 

bestemme vores identitet. I dag har varer stort set ens funktionalitet og 

brugbarhed, derfor må de sælges på anden vis end førhen. Det skal 

historiefortælling og branding hjælpe med. Oprindelsen og historien bag 

produktet kan langt mere omsætteligt end de funktionelle kvaliteter ved 

produktet. Man vil gerne kende historien og personerne bag produktet, den 

postmoderne forbruger vil gerne støtte f.eks. økologi, fair trade og ikke mindst 

produkter og ydelser med den rette fortælling.   

”For virksomheder handler det nemlig i høj grad om at skabe og integrere drama, pirring, 

overraskelse, fornyelse, image og identifikation i produkterne. Der skal kort sagt vækkes 

følelser hos forbrugerne” (Lund et al., 2005: 9)   

Oplevelser kan være med til at skabe opmærksomhed eller hype for et produkt. 

De kan være med til, at forbrugeren i sidste ende vælger at købe det. 

Oplevelsesøkonomien har en form for asymmetri mellem udbyder og køber, det 

er vanskeligt at garantere forbrugeren, at han eller hun får en god oplevelse. 

Sælger kan skabe rammerne for oplevelsen, men det vil være op til køber, 

hvorvidt det bliver opfattet som en positiv eller negativ oplevelse.  

  

2.7 Virksomhedens rolle i oplevelsesøkonomien   

I det følgende afsnit ønsker jeg at se nærmere på virksomhedens rolle i 

oplevelsesøkonomien, da de netop skal stå for udbuddet af oplevelsestilbud til 

forbrugerne. Man kan opdele producenter af oplevelsesøkonomi i to 

hovedgrupper: 

1. Den primære sektor: Virksomheder der har det som eksistensgrundlag (Tivoli osv.)  

2. Den sekundære sektor: Oplevelser er et biprodukt, som er tilknyttet til selve 

produktet. Det kan være at købe en liter mælk eller lignende.  
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Det er vigtig at huske på, at der findes produkter, som ikke kan deles op i enten 

rent produkt eller biprodukt, der er i stedet for tale om en hybridform. Lund et al. 

er kommet frem til et oplevelseskompas, hvor oplevelsesværdien afhænger af 

personligt engagement, nyhedsværdi og uforudsigelighed (Lund et al., 2005: 19). 

Den enkelte målgruppe er med til at betegne, hvad der er opfattes som lav eller 

høj oplevelsesværdi. Det kan afhænge af alder, køn, uddannelse og lokalitet. Ikke 

alle oplevelser er læring, nydelse eller skønhed, det kan også være at gå til 

psykolog eller i et træningscenter. Spørgsmålet er hvorfor, man som person 

ønsker at opsøge disse oplevelser. Svaret kan være, at man ønsker at blive 

påvirket og forandret af oplevelsen. Den er med til at skabe hvem vi er som 

person og vise hvor vi er på vej hen som person (Pine & Gilmore, 1999: 163). Med 

hensyn til oplevelsesøkonomien har Pine og Gilmore har deres udgangspunkt i 

markedsføring og de udtænker planer for, hvordan virksomheder skal brande 

sine attraktioner, den tankegang er forskellig fra Schulze, som tidligere nævnt 

tager sit udgangspunkt i den enkelte.  

Vi kan betale for alternative religioner og rådgivning i stedet for at benytte os af 

den kirke, der er tilgængelig eller blot tale med familie og venner. Et andet 

eksempel er, at de fleste har ikke længere hårde fysiske jobs, så derfor betaler vi 

for at bevæge os i det lokale fitnesscenter. Men wellness er ikke blot at få plejet 

sjælen og kroppen, det er også et begreb om et sundere, gladere og bedre liv; det 

gode liv (Jensen, 2005: 173).  Vi ønsker at forandre os, vi ønsker at blive 

anderledes og få det bedre end før oplevelsen. Men jo flere gange, man oplever 

den samme oplevelse, jo mindre mindeværdig bliver den, eller som Pine og 

Gilmore (1999: 166) formulerer det: ”been there, done that”. Virksomheder skal 

derfor tilpasse oplevelserne til den enkelte, dermed er man også til at ændre 

kunden og fastholde denne i længere tid end et enkelt besøg. Vi efterspørger 

postmaterialisme, og der skal udvikles nye værdier (Jensen, 2005: 107). For en 

virksomhed har prisfastsættelsen ændret sig afhængigt af hvilken økonomi, som 

man befinder sig i. Det er afgørende, at virksomheder er i stand til at reagere på 

og anerkende den skiftende økonomi og behov. De må også være opmærksomme 

på, hvor meget ekstra forbrugerne er villige til at betale for en oplevelse. Ifølge 

Pine og Gilmore kan prisen sættes højere op, jo bedre en oplevelse forbrugeren 
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får. Da han eller hun bliver medskaber af ydelsen. Det er vigtigt at pointere, at 

service og oplevelse ikke er det samme.  

 

 

Advarsel ved Mårup Kirke (Foto: Maria H. Pedersen, 2008) 

Sanserne bruges til at skabe oplevelser, hvis man inddrager alle fem sanser, bliver 

oplevelsen mere mindeværdig. Brejnrod (2001) mener, at mennesket oplever 

tingene i yderverden, naturen og varerne via sine sanser. Men det er i det indre, 

som oplevelserne opstår. Oplevelsen er sammensat af to elementer, den 

umiddelbare følelse via sanserne og fortællingen, som vi arrangerer vores 

erfaringer efter. Det billede er et tolkningsskema, da vi retter vores følelser efter 

et holdnings- og værdisystem. Virkelighedsbilledet ændrer sig, da vores 

erfaringer og levevilkår er med til at bestemme det. Hvert enkelt individ oplever 

interaktioner forskelligt, dermed opnås der forskellige oplevelser. At købe 

oplevelser er ikke så håndgribeligt som ”normale” varer. Der er forskellige måder 

at integrere oplevelser i produktet, det kan være i selve produktet, kunden som 

medproducent eller ved særlige arrangementer for forbrugeren. Udbyderen af 

oplevelser kan også forsøge at etablere et kreativt fællesskab med kunden, som 

dermed bliver mere aktiv og kan sætte sit eget personlige præg på tingene. En 
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virksomhed der vil forbedre sig overfor sine gæster er tvunget til at stille sig selv 

visse spørgsmål som, hvad den kan gøre for at give gæsten en bedre oplevelse. 

Det kan være, at der skal ske forbedringer med hensyn til æstetikken og gøre 

omgivelserne mere behagelige og smukke. Muligvis skal virksomheden 

undersøge hvilke aktiviteter, som man har at tilbyde gæsterne. Det kan være, at 

der mangler aktiviteter og færdigheder, som gør, at det er muligt for gæsten at 

deltage aktivt i. Hvis forbrugeren bliver en del af skabelsen af produktet og ikke 

blot bliver mødt med et slutprodukt, vil virksomheden opleve, at der bliver skabt 

flere tilfredse kunder (Firat et al., 1995: 50). I den postmoderne verden er 

forbrugeren mere aktiv, hvor i moderniteten han eller hun var mere eller mindre 

passiv.  

I det hele taget handler det om at få den enkelte forbruger til at føle sig godt 

tilpas. Produktet behøver nødvendigvis ikke at være unikt, så længe oplevelsen 

er det. Det er vigtigt, virksomheder må ikke sætte lighedstegn mellem 

underholdning og oplevelser. Da det ikke handler om at underholde kunderne, 

men det handler i højere grad om at engagere dem. Pine og Gilmore (1999: 27) 

argumenterer for, at der findes forskellige grader af interaktion fra passiv til 

aktiv.   

Her finder man tre former for oplevelser: 

 ”Educational”: som kræver, at den enkelte tager en aktiv indsats for at lære 

noget. Som eksempel kan man nævne, at tidligere var en studerende mere 

hensat til en passiv rolle i undervisningen. Begrebet ”edutainment” er en 

kombination af indlæring og underholdning, hvor formålet er, at selve 

”legen” munder ud i en form for viden.  

 

 ”Escapist”: her skal forbrugeren tage en aktiv rolle i f.eks. temaparker, 

paintball eller kasino. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at man læser om 

eventyr i bøger, man vil selv være i stand til at opleve dem på egen krop. Her 

kan cyberspace og simulanture skabe den illusion.  
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 ”Esthetic”: denne kategori er mere passiv end de to foregående. Her gælder 

den mere om for hovedpersonen om blot at være til stede i nuet. Det kan være 

at nyde naturen eller besøge et galleri.  

Pine og Gilmore udtaler, at der ikke findes kunstige oplevelser, da det er 

mennesker, som oplevelser den uanset, om de er opnået i en simultantur eller i 

selve naturen. Det kan dog også være en mulighed at kombinere de forskellige 

former for oplevelser og dermed opnå det bedste af de to verdner. Det kan vise 

sig at være den mest rige oplevelse af dem alle (Pine & Gilmore, 1999: 27). For en 

virksomhed der gerne vil skabe succes er det vigtigt, at der udformet et tema for 

virksomheden. Det tema skal være sammenhængende og uden forvirrende 

elementer. Derudover er der flere elementer, der skal fungere for at temaet skal 

gå op i en højere virkelighed. Temaet som virksomheden ønsker at promovere 

skal passe til afsenderen, det vil sige virksomheden, ellers er det ikke troværdigt 

overfor gæsterne. Der er ikke tale om et budskab, men man ønsker at fange 

gæstens opmærksomhed. Derudover bør virksomheden forsøge at ændre den 

opfattelse, som forbrugeren har af dagligdagen og hvad man kan forvente deraf.  

Derfor gælder det om at sørge for, at oplevelsen er værd at betale for. Dermed 

bliver forbrugeren villig til at bruge penge på bl.a. souvenirs og parkering. Der 

skal gerne være elementer af de tre ovennævnte former for oplevelser for, at 

gæsten får den ønskede oplevelse.  

Det gælder om at undgå negative indtryk og forslidte fraser, der byder gæsten 

velkommen. Hvis kunden oven i købet mangler information, kan det også skade 

oplevelsen. Som forbruger glemmer man ofte den udmærkede betjening, som 

man har modtaget, derimod husker man oftere en dårlig betjening. En god 

service er personlig og unik. Hvis en virksomhed ønsker at være en del af 

oplevelsesøkonomien, kræver det, at de tilpasser varer og service til den enkelte 

forbruger. Der kan eksempelvis ske en massetilpasning af produkterne, man skal 

blot tænke på det som legoklodser, hvor elementerne kan kombineres på utallige 

måder (Pine & Gilmore, 1999: 69). Det er også vigtigt for en virksomhed at 

undersøge, hvilken form for udvalg kunderne ønsker at have til rådighed. 

Ønsker de at have masser af udvalg eller ønsker de blot det som de ved, at de 

gerne vil have? Ved at tilpasse sig den enkelte forbruger kan den enkelte 

virksomhed spare på omkostninger og dermed have mindre spild.  
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Internettet og mails er en effektiv måde hvorpå, en udbyder kan tilpasse sig den 

enkelte konsument. Pine & Gilmore postulerer, at kunden normalt oplever et 

offer, når han eller hun køber ind. Det vil med andre ord sige, at kunden ikke får 

det produkt som der er søgt efter (Pine & Gilmore, 1999: 81). Man er nødsaget til 

at købe det produkt, der er tilgængeligt. Hvis en virksomhed lærer hvilke behov 

og ønsker, den enkelte forbruger har, kan man bedre tilbyde det ønskede 

produkt. Kunden kan evt. være med til at udvikle produktet selv og bestemme 

designet som f.eks. briller. Men en kunde kan næsten også blive overvældet af 

udbud og muligheder. Derfor må der foregå en form for samarbejde mellem 

udbyder og efterspørger. Selve det at udforske de forskellige muligheder bliver 

en oplevelse i sig selv. Kunden kan opdage nye sider af sig selv. Virksomhederne 

kan bedre fastholde priserne, da kunderne er glade for, at de får det produkt, som 

de rent faktisk har efterspurgt. Ved at have tilfredse kunder er der større chance 

for, at de fortæller om den gode oplevelse til deres venner, som dermed kan blive 

potentielle kunder. 

 

Figur 3 ”Den moderne forbruger” 

Produkt 1            Produkt 2  

                                                       Forbrugerne (målet) 

 

Produkt 3            Produkt 4 

(Kilde: Egen tilvirkning og Firat et al., 1995: 53) 

Ved at massetilpasse sig kunderne vinder virksomhederne ekstra værdi i den nye 

oplevelsesøkonomi. Hos den moderne forbruger, som er vist ovenfor i figur 4, 

skulle produkterne sælges homogent og ikke tilpasses forbrugeren. Den moderne 

forbruger er passiv i sin rolle overfor virksomhederne og er ikke 

medbestemmende i skabelsen af et givent produkt. I dag skal virksomheden 

formå at øge tilfredsheden hos kunderne, dermed kan de vinde kampen om 

kunderne. En udbyder er nødsaget til at konstant at forny sig og tilføje nye 
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elementer for at holde fast i kunderne. Det er afgørende, at brandet forbliver 

friskt. Forbrugerne fortsætter ikke med at komme tilbage, hvis det altid er den 

samme oplevelse, som de modtager (Pine & Gilmore, 1999: 95). Virksomheden 

skal tilbyde noget, som kunden ikke forventer. Det kan være at give noget væk 

gratis i stedet for at tilbyde en rabatkupon. Ved at tænke nyt indenfor 

bonusordninger og rabatter kan der skabes flere loyale kunder, da man ved at 

give rabatter, når kunden ikke forventer det, skabes der en mere personlig 

kontakt mellem udbyder og modtager. Udbyderen af oplevelser skal mere end 

blot leve op til forbrugerens forventninger, overraskelser skaber minder og 

oplevelser, da det mest mindeværdige er det man ikke forventer. Det er vigtigt, at 

virksomheder husker, at hvis man vælger at overraske kunderne, kommer de til 

at forvente disse overraskelser. Derfor skal virksomhed holde dem i spænding, så 

overraskelsen forbliver en overraskelse.  

2.7.1 Medarbejdernes betydning 

Ifølge Pine og Gilmore (1999: 101) er arbejde lig med teater bogstaveligt ment, det 

er ikke en metafor men en model. Virksomheder skal derfor nøje overveje, hvad 

der skal foregå på scenen. Det vil sige, der skal besluttes, hvem der hyres til at 

agere på scenen og sikre, at det er folk af rette støbning og holdning, som 

repræsenterer virksomheden udadtil. Virksomheden skal hele tiden se nærmere 

på, hvordan handlen mellem virksomheden og forbrugerne kan forbedres. Det 

skal bestemmes, hvorledes interaktionen kan blive mere livlig og personlig 

mellem de to. Hvis de ansatte forstår den rolle, som han eller hun er blevet tildelt, 

bliver det mere håndgribeligt at gøre den pågældende oplevelse mere 

mindeværdig. Der skal være styr på alt fra manuskript til udførsel af det. Det 

handler i stedet om, at den pågældende finder frem til personlige erfaringer, som 

der kan bruges til at ”optræde” overfor kunden. Dermed kan virksomheden 

etablere en kontakt med forbrugerne. Hvis medarbejderen formår at finde frem til 

den rette karakter, kan han bedre finde et formål med arbejdet og bedre forstå 

kundens behov. At føre forretning i oplevelsesøkonomien er ikke det samme som 

at sælge varer eller service, det kræver en alternativ måde at tænke og agere på. 

Hvis der ikke bliver tænkt i nye baner, kan der ikke skabes en kontakt med 

kunderne og dermed give dem de oplevelser, som de ønsker og er villige til at 
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betale for (Pine & Gilmore, 1999: 139). Ledelsen i en virksomhed og de ansatte må 

påtage sig roller og være ansvarlige overfor den vision, som man ønsker 

virksomheden skal sælge sig på. Sammen må man udvikle en sammenhængende 

og fængende historie, som man ønsker, at virksomheden skal stå for overfor 

omverden. Den historie skal være med til, at kunderne opnår minder for livet. 

Historien og virksomhedens værdier skal fremhæves og anvendes til at skabe 

oplevelser overfor kunderne. Værdierne og historien skal udleves ned til mindste 

detalje og ikke blot være fine ord på et stykke papir. Alt skal hænge sammen, 

image er alt. I dag er der i større grad en forbindelse mellem producent og 

forbruger.  Oplevelsesøkonomien skal være med til at virksomheden kan øge 

profitten for dem. Virksomheden skal vurdere, hvorledes den kan tage et 

standardprodukt og gøre det mere attraktivt overfor forbrugerne og dermed øge 

prisen på produktet. Der skal besluttes, hvilke værdier man ønsker at tillægge 

produkter og afgøre om, der findes negative associationer, der er forbundet med 

produktet. Hvis det findes mindre negative betydninger, gælder det om, at de 

bliver fjernet hurtigst muligt og positive skabt i stedet for.  

Virksomheden skal sikre, at kunden bliver engageret i produktet.  Man må sikre 

oplevelsen bliver relevant for kunden enten ved at overraske eller tilfredsstille 

deres forventninger.  

2.8 Branding  

Virksomhedens rolle i oplevelsesøkonomien handler også om, hvordan den 

ønsker at blive fremstillet overfor omverden og dermed forbrugerne. I det 

følgende afsnit vil der blive fokuseret på, hvad branding og storytelling betyder 

for en virksomheds kommunikation og hvilken rolle de to elementer har.  

Kommunikationsaspektet storytelling er blevet nævnt som en del af 

oplevelsesøkonomien. Ved hjælp af storytelling kan virksomheder f.eks. benytte 

sig af denne metode til at skabe et univers og en identitet omkring produkterne 

eller selve organisationen. Branding kan være med til at skabe vækst og dermed 

øge omsætningen for virksomheden. Virksomhedens identitet er også med til at 

forme forbrugerens liv. Ifølge teoretikere som Christian Jantzen, Mikael Vetner 

og Mikael Lindstrom (Branding, 2006) er branding ikke et nyt fænomen, der er 
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opstået som følge af oplevelsesøkonomien. Det har dog ændret sin betydning i 

årernes løb. Det har været en del af den markedskommunikative praksis siden 

1880erne, hvor det skulle give forbrugeren en garanti for produktets oprindelse 

og kvalitet, hvor fokus primært var den funktionelle kvalitet. Siden 1970erne har 

dette ændret sig, da forbrugeren i stigende skal tillægge produktet subjektive 

forestillinger, da teknologien har sørget for, at de funktionelle kvaliteter ved 

produkter er blevet udlignet. I dag handler branding derfor mere om 

symbolværdien for et produkt og hvilke værdier man tillægger det som 

forbruger. En virksomheds form for branding bliver dermed virksomhedens 

identitet, som skal differentiere dem fra konkurrenterne (Branding, 2006). 

Forbrugeren kan dermed gennem valg af brand vise omverden sin unikke 

personlighed, som er blevet en megatrend i samfundet. Forbrugeren kan 

samtidig vise sin sociale identitet indenfor et givent fællesskab og overfor andre 

fællesskaber. Jantzen og Vetner (2006: 2) argumenterer for, at forbrugeren ønsker 

at være individuel men vil samtidig have anerkendelse fra andre ligesindede. Der 

er kommet nye rammer for fællesskabet, da virksomhedens brand kan afkodes på 

utallige måder, afhængig af hvem man er som person. Produktet har 

oplevelsesmæssig værdi, hvis det ikke blot er med til at vise identitet, men det 

også er med til at forandre forbrugeren og lære ham eller hende andre sider af sig 

selv via sanserne og emotionelle indtryk. Branding kan implementeres som et 

strategisk værktøj hos virksomheden og skabe en positiv stemning hos 

forbrugeren. Brandet er dynamisk og afsenderen kan ikke kontrollere hvilke 

symbolværdi som forbrugeren vil have produktet. Målet er dog, at forbrugeren 

vil blive en loyal kunde hos virksomheden, hvilket er sværere for nutidens 

virksomheder ifølge marketingsteoretikerne Firat, Dholakia og Venkatesh.  

” Rather, the postmodern consumer takes on multiple, sometimes even contradictory 

projects. This loss of commitment is observed in all walks of life: in personal relationships, 

professional tasks, consumption activities etc. Marketing managers experience this when 

the consumers’ loyalties to brands and corporations that they took for granted are 

jeopardized” (Firat, Dholakia & Venkatesh, 1995: 42).  

Forbrugeren er blevet mindre trofast og sværere at anbringe indenfor et segment, 

hvilket jeg vil se nærmere på i næste afsnit.  
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Jazz- festival i Tversted (Foto: www.mgk-nord.dk/web_pix/jazzydays_pic.bmp)  

2.9 Livsstile i dag  

Som der er blevet nævnt i afsnit 2.1 har samfundsændringerne har en betydning 

for, hvordan mennesket og dets forbrugsvaner har udviklet sig igennem tiderne. 

Dahl (1997) mente, at det postmoderne menneske søger en sandhed, autenticitet 

og ikke mindst noget at samles om. Førhen blev man i højere grad i den klasse, 

som man var født i og havde de forbrugsvaner, som hørte dertil, men i dag ser 

det ud til, at den postmoderne forbruger er mere fragmenteret i sine vaner.  

I dagligdagen er der opsatte regler for opførsel, som vores adfærd bliver bedømt 

efter. Forståelsen af andres virkelighedsbilleder afhænger af fordomme og 

forforståelse. Man kan udvide sit virkelighedsbillede, hvis man stiller spørgsmål 

til andres liv. Edmund Husserl udviklede begrebet om den socialt bestemte 

livsverden (Brejnrod, 2001: 137), som er det, vi tolker verden ud fra. Livsstile 

handler om bestemte holdninger og adfærd. Det der er med til at gøre vores 

hverdag meningsfuld. I den nye verden som f.eks. Schulze omtaler, er livsstil ikke 

så fastlagt som førhen. Men gennem valg og fravalg er vi med til at opbygge flere 

identiteter. Trods denne individualisering er der en ny form for 

gruppeorientering indenfor livsstil. Når en virksomhed skal undersøge, hvilket 

kundesegment der vil købe deres produkter, er det ikke længere tilstrækkeligt at 

http://www.mgk-nord.dk/web_pix/jazzydays_pic.bmp
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se på alder, køn, uddannelse og demografi. Sociologen Pierre Bourdieu har 

udarbejdet den teori, at social, kulturel og økonomisk kapital er med til at bestemme 

hvilke værdier man har som mennesker (Järvinen, 2000). Uddannelse hører ind 

under begrebet kulturel kapital, folk der har samme form for uddannelse deler en 

livsverden, også kaldet habitus. Økonomisk kapital omhandler materielle 

ressourcer og penge, det kan f.eks. være eliten af erhvervslivet, som tilhører 

denne kategori. Bourdieus tredje type kapital er social, her gælder det om hvilken 

gruppe, som man tilhører og hvad den står for, hvis man tilhører en gruppe hvad 

enten, det er indenfor kulturel, økonomisk eller social kapital, deler man habitus. 

Man har visse koder og værdier, som kun gruppen kan tyde med det samme. 

Som ny i gruppen kan det være svært at lære reglerne at kende ikke mindst de 

mere uskrevne. Et medlem af den ene eller anden form kapital tager disse koder 

for givet, da man som regel er opvokset med reglerne fra barnsben. Det vil med 

andre sige, at man ikke kan forklare hvorfor man opfører sig på en given måde 

eller let lave om på den måde, som man taler eller spiser på det. Det er blevet en 

naturlig del af sin personlighed. Gruppeidentiteter bliver dannet for at kunne 

sætte sig op imod ”de andre”. Man opdager, hvem man er som person ved at 

vide, hvem ikke er som og ikke dermed ikke deler holdning med. Brejnrod (2001: 

137) mener, at vi lever i tre verdener.   

1. En yderverden af ting  

2. En indre verden af oplevelser og sanseindtryk  

3. En mental verden af virkelighedskonstruktioner og værdisystemer  

Gennem vores handlinger er vi med vores indre med til at påvirke den ydre 

verden.   
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 Figur 4 ”Minerva – modellen”  

 

   

(Kilde: Henrik Dahl, 1997)  

I Minerva-modellen ser man, hvilke segmenter der deler lighedstræk og fælles 

holdninger. Den grønne og den blå del af cirklen tilhører ”overdanmark”, som er 

tilhængere af det moderne samfund. De er med til at administrere erhvervslivet 

og har fokus på den kulturelle modernisering. De violette og de rosa tilhører det 

såkaldte ”underdanmark”, som er tilhængere af det mere traditionelle samfund. 

De to befolkningsgrupper har en større tilknytning til lokalsamfundet end de 

grønne og de blå. I Dahls model finder man også et gråt segment på 10 %, som 

han argumenterer for er tilhørende ”underdanmark”. Det kan være f.eks. være 

unge mennesker som er usikre på deres værdier og holdninger (Brejnrod, 2001: 

151).  

Gerhardt Schulze er af en anden holdning end Dahl (Et lidt andet syn…), da han 

argumenterer for, at livsstilsgrupper ikke skal opdeles efter erhverv eller 



Oplevelsesøkonomi i Nordjylland 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 38 

indkomst. Schulze mener, at inddelingen skal foregå efter hvorledes man afkoder 

æstetiske og kulturelle tegn. Ifølge ham kan man opdele segmenterne i tre 

kategorier indenfor kultur.  Den første kategori omhandler højkultur, hvilket har 

med den klassiske finkultur at gøre. Det finkulturelle borgerskab søger efter 

Schulzes betragtning den stille fordybelse i komplekse værdier. Der er en søgen 

efter det perfekte. Den anden form for kultur kaldes trivialkultur, der har med let 

tilgængelige kulturprodukter at gøre. De produkter er masseproducerede, hvor 

der søges efter en lykkelig afslutning på tingene. Her søges der efter et harmonisk 

verdensbillede med trygge og sikre strukturer i verden. Den tredje og sidste form 

for kultur i denne teori er spændings- og underholdningskulturen. Segmentet her 

finder nydelse gennem action og kraftige sanseindtryk. Der søges efter 

stimulation til jeget, som er narcissistisk organiseret. Hvilket med andre ord vil 

sige, at alle indtryk skal kunne relateres til sig selv.  

 

 

 

Køer ved Skallerup Klit (Foto: Maria H. Pedersen, 2007)  

 

2.10 Kritik af segmentopdeling 

I den postmoderne tid flyder grænserne mellem de forskellige klasser sig 

afhængig af, hvor i livet man befinder sig. Holdninger og værdier er mere 
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ustabile end tidligere. Brejnrod (2001) udtaler, at man som individ ikke 

nødvendigvis er ”grøn” eller ”rosa” hele livet igennem. Opdelingen skal i stedet 

for fungere som en form for kompas eller vejviser til at forstå alternative 

værdisæt, som kan minimere misforståelser mellem mennesker. I dag fødes man 

ikke ind i naturlige fællesskaber, dem skal man selv opdage og konstruere. 

Samhørigheden skal findes i subkulturer og livsstile, vinderne er dem, der kan 

forvalte deres eget liv og ikke skal plejes af det offentlige system. Der er plads til 

flere typer i vores nuværende samfund, som accepterer mangfoldighed og 

pluralisme i større grad end før. Ved at segmentere befolkningen antager 

virksomhederne, at forbrugerne er homogene og handlingsmønstre kan 

forudsiges. I traditionel marketing kan en person blot tilhøre en kategori og ikke 

have tilhørsforhold til eksempelvis flere farver i Dahls Minerva-model. I den 

postmoderne marketingsverden deler man ikke denne opfattelse, da man ikke 

mener, at forbrugerne handler rationelt og har en konsistent identitet.   

“The need for authenticity or consistent identity is exactly what is waning in postmodern 

culture, and consequently, so are predictability and explanation in the traditional sense. It 

is no longer just that consumers frequently change their self concepts, characters, values 

etc., for they indeed do, but that they often subscribe to multiply and often highly 

contradictory value systems, lifestyles etc., concurrently, without feeling inconsistent or 

improper” (Firat et al., 1995: 44).    

Ved hjælp af segmentering af befolkningsgrupper kan virksomheder så at sige 

grovsortere sit potentielle marked og bestemme hvilke typer, der er mest 

sandsynlige til at aftage de ønskede produkter. Variabler som f.eks. uddannelse, 

bopæl og indkomst kan betegnes som at være mere eller mindre fastlagte, men 

det er dog nemmere i dag at ændre på de variabler end førhen. Forbrugeren er 

blevet mere fragmenteret end førhen.  
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Nordjylland Kunstmuseum (Foto: www.kviv.dk/images/Kunstliv/nordjylland.jpg) 

 

 2.11 Krav til oplevelser  

 

Udbydere af ferierejser som f.eks. VisitNordjylland er nødtvunget til at indse, at 

der er kommet nye og større krav til ferieformer. Den postmoderne forbruger i 

oplevelsesøkonomien ønsker noget mere end en daseferie, man vil opleve noget 

og ikke blot underholdes.  

Den nye verden er indre, både i arbejdet og i fritiden gør vi tingene for 

oplevelsens skyld og den indre nydelses skyld. I dag når vi holder ferie, er det en 

anden form for ferie end førhen. Tidligere var der tale om en ”frihedsferie”, man 

skulle væk fra stress og jag. Nu handler det om at drage hen til noget. 

Destinationen er kommet mere i fokus end det man rejser væk fra, ferie er ikke 

længere blot ferie. Der forekommer en segmentering af rejser, det kan være 

eksempelvis temarejser. Forbrugeren vil selv være med til at producere sin ferie, 

dermed bliver den også unik. Det er oplevelsen, som der tæller (Jensen, 2005:187). 

Det postmoderne menneske rejser ud for at åbne sit sind og komme tilbage med 

http://www.kviv.dk/images/Kunstliv/nordjylland.jpg
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nye indtryk. Man ønsker at skabe sit eget liv og udvikle sig for til sidst at blive et 

modent og dannet menneske. Det er den måde hvorpå, turisme og 

oplevelsesøkonomi er blevet grundlagt. Det var trangen til at opsøge nye indtryk 

og komme tilbage som et ”nyt” menneske.  

Ferien er ikke længere blot en pause fra dagligdagen, i stedet for betyder ferien 

afveksling og forandring. Den enkelte turist er med til at gøre ferie mere 

individualiseret, da han eller hun deltager i processen.  Ifølge World Tourism 

Organization, som arbejder med turisme og dets udviklingsmuligheder, vil flere 

rejse i fremtiden. I Danmark bruger vi omkring 11 % af vores indkomst på 

underholdning, fritidsudstyr og rejser (Jensen, 2005: 189). Vi vil møde andre 

kulturer og landskaber. Turismen har det problem, at der er en tendens til 

standardisering indenfor bl.a. påklædning og livsstil. Der findes få nye 

seværdigheder og der er en form for global ensartethed. En løsning for 

turistbranchen er, at der sættes ind på at genopfinde det oprindelige. Et område 

kan betegnes som en vare, ved hjælp af city- branding kan en by markedsføre sig 

selv og skabe en profil. Der foregå en konsistent kommunikation af området, så 

forbrugeren ved, hvad stedet står for. Steffen Gulmann (Skot - Hansen, 2007: 43), 

der lever af at brande byer, mener, at det er farligt for et område at blot brande 

sig på et enkelt område, idet man dermed udelukker andre. Hvilket kan give et 

stereotypt billede af destinationen. Det er vigtigt, at der ikke bliver satset på et 

flagskib, der brander området (Skot-Hansen, 2007: 43). Derudover kan turisten 

skifte rolle fra at være tilskuer til at være deltager. Forbrugeren skal gå fra at 

være passiv til at være aktiv, dermed bliver den enkelte en del af oplevelsen, 

oplevelsesturisme er på vej frem. Feriedestinationer må afgøre, hvad der adskiller 

dem fra andre turiststeder. Det der gør dem anderledes skal være med til at sælge 

destinationen overfor turisterne. Kravene til oplevelser stiger, og der er en 

skærpet kamp om opmærksomhed (Skot-Hansen, 2007: 10). Oplevelsen kan 

anvendes som et strategisk værktøj til at lokke flere turister til byen. Dog anser 

Gerhard Schulze, at der findes forskellige livsstilsmiljøer ud fra alder og 

uddannelser, der er med til at afgøre, hvilken destination den enkelte turist 

ønsker at besøge. Kultur og erhverv skal samarbejde i højere grad end nu 

indenfor turisme for at tiltrække flere besøgende. En destination kan benytte sig 
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af oplevelser som iscenesættelse for at skabe rammer til f.eks. festivaler og 

lignende events.  

Men hvad er en god oplevelse? Ifølge Skot-Hansen kan en oplevelse ikke 

rangordnes. Der må desuden tages en beslutning om, hvorfor oplevelserne skal 

etableres, det kan være for at skabe økonomisk vækst eller sørge for 

mangfoldighed overfor de besøgende. Turismeforsker Tom O’ Dell er af en anden 

opfattelse end Skot-Hansen, da han har defineret, at en oplevelse kan have lav 

eller høj oplevelsesværdi afhængig af, hvor aktiv deltageren er og ikke kvaliteten 

af produktet (Skot-Hansen, 2007: 25). En oplevelse bliver skabt, når der sker 

noget uventet og med høj nyhedsværdi, det kræver dog også et personligt 

engagement fra deltagerens side. Vi oplever noget hele tiden, men det er ikke 

altid, at der bliver skabt et minde og dermed én oplevelse. Byer og regioner skal 

formå at være innovative og idérige for at lokke de veluddannede, kreative og 

ressourcestærke indbyggere til. Oplevelsesrige byer og regioner har umiddelbart 

flere dimensioner, der kan påbegynde økonomisk vækst. Disse kan tilbyde 

oplevelser i form af events, kultur og shopping, som tiltaler indbyggerne såvel 

som turisterne. Oplevelser kan være med til at gøre virksomhederne mere 

innovative og ressourcestærke, dermed kommer der flere selvstændige 

arbejdspladser (Lund et al., 2005: 77). Ved at være nytænkende kan nye 

virksomheder blive tiltrukket til området og investere i det. Med henblik på 

oplevelsesøkonomi som kultur og turisme kan et fokusområde være at 

markedsføre en by eller region enestående, hvor indsatsområdet er bosætning, 

fritids- og erhvervsturisme. Oplevelsesvirksomhederne indenfor denne kategori 

er stedbundne, man kan finde forskellige eksempler på regionale indsatser, det 

kan være fælles markedsføring og kulturelle kompetencer. Man kan skabe 

samarbejde mellem erhvervsliv og byudvikling, da der er en sammenhæng 

mellem de to. Erhvervslivet kan gå sammen med en given kommune og om en 

fælles markedsføring, netværke og skabe kulturelle fyrtårne i området. Man skal 

passe på, at der ikke bliver tale om enkeltstående tilfælde. Det er nødvendigt, at 

der bliver fremlagt gunstige rammer for virksomheder, hvis man ønsker at vende 

en negativ udvikling til positiv i et område. Det gælder om at udnytte byrummet, 

så der hele tiden er friske oplevelser for den enkelte. Det skal ikke blot handle om 

at komme hurtigst muligt fra A til B. I stedet skal det offentlige være med til at 
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sørge for et kreativt erhvervsklima, det kan være med hjælp af diverse 

støtteordninger og forbedringer af støtteordninger. Det kan kræve kreativ kapital 

og en risikovillighed til at støtte iværksættere. Begreber som viden, netværk og 

uddannelse kan være nøglen, der skal pleje kreativiteten. Offentlige institutioner 

kan samarbejde med virksomheder og danne en platform for vækst (Lund et al., 

2005: 83). Oplevelsesøkonomien er et element, der kan være med til at skabe 

vækst. Fokus skal stadig være på f.eks. infrastruktur, forbedringer af bygninger 

og erhvervsmiljøer.   

2.12 Sammenfatning af oplevelsesøkonomi  

Tiden efter 2. verdenskrig har været med til at skabe betingelserne for 

oplevelsesøkonomien, hvor forbrugeren ikke længere blot tænker på overlevelse 

mere i højere grad på velfærd. I den vestlige verden eksisterer klasseskellene ikke 

på samme måde som tidligere, uddannelse har været med til at sikre, at der er 

flere mennesker, som kan bryde den sociale arv. Ifølge Brejnrod (2001) kan Dahls 

Minerva – model betegnes som at være unuanceret og forældet, da den 

postmoderne forbruger ikke nødvendigvis tilhører et segment, men man i stedet 

for bevæger sig imellem de forskellige grupper. Vores identitetsroller er ikke 

længere bestemt på forhånd, familien og religion har ikke den samme betydning 

som tidligere. Det er i stedet gennem vores forbrug at vores identitet bliver skabt. 

Forbrugerne er nødvendigvis ikke så loyale overfor produkter og virksomheder, 

da valgmulighederne er tiltaget gevaldigt. I oplevelsesøkonomien er det ikke 

produktets funktionalitet, som der er det mest væsentlige for forbrugerens valg af 

produktet, men det er fortællingen, historien og følelserne bag og om produktet, 

som betyder mest. Gennem vores forbrug er vi med til at skabe vores identitet og 

vise omverden, hvem vi er som personer og hvilke værdier, som vi ønsker at 

markedsføre vores liv på. Pine & Gilmore mener, at virksomheder kan sætte 

priserne op for deres produkter, hvis de har den rette fortælling til dagens 

forbruger, som køber følelser mere end funktionen af produktet. En oplevelse kan 

betegnes som høj eller lav afhængig af i hvilken grad, som forbrugeren eller 

gæsten deltager i den pågældende aktivitet. En udbyder af oplevelser må formå 

at holde deres produkter friske og relevante for forbrugerne, da 

oplevelsesværdien ellers vil falde, hvis der ikke sker noget nyt. Feriedestinationer 
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må formå at etablere afveksling og forandring overfor deres gæster, da de ønsker 

at anvende deres ferie på at blive dannet og dermed lære noget nyt og komme 

tilbage som nye mennesker. Turistdestinationerne må afgøre, hvilke attraktioner 

der kan tiltrække gæster til området og hvad der adskiller dem fra andre 

destinationer og hvad der kan gøres for at øge antallet af turister til landsdelen.  

 

 

 

 

Enden på Mårup Kirke (Foto: Maria H. Pedersen, 2008) 
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Kapitel 3: Oplevelsesøkonomi i praksis   

 

I dette kapitel har jeg valgt at anvende VisitNordjylland som case for at 

undersøge, hvordan teorien om oplevelsesøkonomiens muligheder bliver 

benyttet i praksis. Det følgende kapitel handler derfor om, hvordan 

VisitNordjylland er opbygget som organisation, hvad de står for, igangværende 

projekter og hvilke mål de har for fremtiden. hvordan VisitNordjylland ønsker at 

implementere oplevelser til nutidens turister.  

 

3.1 VisitNordjyllands rolle  

 

”Nordjysk turisme udvikler og markedsfører nyskabende, internationale 

helårsturismeprodukter og turismeservice i nordjysk oplevelsesøkonomi (Vision 2020, 

2007: 13) 

Den officielle hjemmeside for Danmark er www.visitdenmark.com, her kan 

besøgende undersøge landets muligheder indenfor blandt andet kultur, natur og 

historie (VisitDenmark, 2008). Det er muligt at booke ferier online og finde 

inspiration til en kommende ferie og blive mere vidende om det område, som 

man har vist interesse i. Det gælder alt fra mad til mulige oplevelser i egnen. 

VisitNordjylland er en del af VisitDenmarks ”hjertefamilie”, hvor det danske 

hjerte bliver anvendt som et fælles dansk logo siden 1968 af VisitDenmark. Det er 

et ønske fra deres side, at Danmark har en fælles profil udadtil. På VisitDenmarks 

hjemmeside er der link til eksempelvis Nordjyllands hjemmeside 

www.visitnordjylland.dk.  Layout og image på de to hjemmesider harmonerer, da 

man som nævnt ønsker en samlet fælles profil. Ifølge VisitNordjyllands 

årsberetning fra 2007 har de indgået en treårig samarbejdsaftale med netop 

VisitDenmark angående kompetenceudvikling, analyser og markedsføring 

(Årsberetning 2007, 2008: 26).  VisitNordjylland er en nonprofit organisation, som 

finansieres af Region Nordjylland og turisterhvervene (Vision, 2007).   Dette er 

også det område, som VisitNordjylland dækker. I bestyrelsen er der 

repræsentanter fra henholdsvis vidensmiljøer, private turisterhverv, lokale, 

regionale og nationale organisationer. Medlemmerne er blandt andre direktøren 

http://www.visitdenmark.com/
http://www.visitnordjylland.dk/
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for Fårup Sommerland, borgmestre og en professor fra Aalborg Universitet. 

Deres formål er at være et bindeled mellem det offentlige og det private. Sammen 

skal de være med til at undersøge og fastslå hvordan Nordjylland fremstår og 

skal fremstå overfor turisterne i landsdelen og hvordan der kan lokkes flere 

turister på besøg. Figur 5 viser sammenspillet mellem de forskellige aktører. 

 

Figur 5 ”Det oplevelsesøkonomiske landkort” 

VISION 

Nordjylland skal være den mest attraktive oplevelsesregion i provisen 

 

 

 

 

 

 

 

Turisme         Kultur                  Erhverv                     Byplanlægning                 Vækstforum 

 

(Kilde: Egen tilvirkning efter Brock, Peter, 2008: 29.oktober ) 

 

VisitNordjylland skal udvikle og markedsføre turismen i Nordjylland (Vision 

2020, 2007: 34). I 2005 modtog Nordjylland ekstraordinært 200 mio. kr. af 

regeringen til at sætte skub i erhvervsudviklingen. En af grundene til at 

landsdelen fik disse penge skyldtes, at slagteriet i Hjørring var lukket året før 

(Årsberetning 2007, 2008: 5). Et midlertidigt vækstforum blev etableret og 

modtog 35 mio. kr. til projekt Kickstart, hvor man ønskede at sætte fokus på 

nordjysk turisme og oplevelsesøkonomi. Det skulle være med til at hjælpe 

eksempelvis Hjørring med at skabe nye arbejdspladser. 

VisitNordjylland skal føre den hvervende markedsføring, det vil sige, at 

organisationen skal skaffe nye gæster til området. Ifølge organisationen ønsker 

man ikke at tiltrække en bestemt målgruppe til området som eksempelvis 

børnefamilier, men man ønsker derimod at få fat i så mange segmenter som 

muligt (Årsberetning 2007, 2008: 10). Markedsføringen bliver finansieret af 
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destinationerne, større nordjyske turistvirksomheder og netværksorganisationer. 

Da VisitNordjylland ønsker at skabe en fælles markedsføring, har man valgt, at 

de 15 turistvirksomheder der yder mest økonomisk vil modtage 

VisitNordjyllands hjælp. Andre mindre bidragsydere får hjælp af destinationerne 

eller turistkontorerne. Når turisterne er ankommet, er det destinationernes 

opgave at guide dem. Det vil sige at give dem fakta om det område, som de 

befinder sig i. VisitNordjylland og destinationerne udgiver sammen et fælles 

nordjysk kort med attraktioner, som skal vejlede turisterne med at finde, hvad de 

søger på deres ferieophold. 

 

 

 

Solnedgang ved Mårup Kirke (Foto: Maria H. Pedersen, 2008) 

 

3.2 ”Mit Nordjylland” 

 

I 2007 blev der lanceret den største samlede image- og markedsføringsreklame i 

Nordjylland hidtil, der skulle fokus på fremtiden med hensyn til strategier og 

visioner (Årsberetning 2007, 2008: 5). Direktøren for VisitNordjylland Lars 

Enevold Pedersen udtalte, at ” den fælles vision for nordjysk turisme ”Mit 
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Nordjylland - aktiv, kreativ og tid til det gode liv” skal føre nordjysk turisme frem mod 

rollen som et internationalt eksporterhverv med vægt på kvalitet, gæstfrihed og 

oplevelser” (Årsberetning 2007, 2008: 5).  

 

VisitNordjylland mener, at landsdelens nuværende image kan fremstå som at 

have et udkantsimage og et mere eksotisk turistimage. (Udfordringer og 

muligheder, 2007: 11).  For turisterne signalerer regionen plads, ro og 

hjælpsomme mennesker, noget der er anderledes fra de flestes dagligdag.  Her 

ønsker VisitNordjylland at satse både nationalt og internationalt, der skal 

samarbejdes med forskellige partnere fra f.eks. EU og de skandinaviske lande. 

Organisationen har bl.a. udformet en tilstandsrapport og en visionsplan over 

hvilke muligheder området har og hvilke der muligvis skal forbedres (Vision 

2020, 2007: 2). VisitNordjylland konkluderer, at det er afgørende at vide, hvad 

hvilket udgangspunkt og fordele der er for at forme en vision for landsdelen. En 

af fordelene er den nordjyske natur med muligheder indenfor aktiviteter og 

madlavning som f.eks. New Scandinavian Cooking1. I 2007 skabte 

VisitNordjylland denne vision i samarbejde med den Regionale Udviklingsplan, 

Vækstforum og Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi. Sammen skulle man 

sammen finde frem til en fælles målsætning for Nordjylland og blive enige om, 

hvilken profil dette skulle have (Vision 2020, 2007: 3). Der blev fundet frem til fire 

forskellige indsatsområder: 

 

 Udviklingsområder for nordjysk turisme 

 Forretningsområder for nordjysk turisme 

 Profil for nordjysk turisme 

 Strategisk planlægning for nordjysk turisme 

 

Visionen var og er stadig, at den samlede turiststrategi skal bygge på det aktive, 

det kreative og tid til det gode liv (Årsberetning 2007, 2008: 27). Det aktive skal 

foregå i naturen, hvor der skal være plads til udfordrende aktiviteter. Den 

kreative del skal forstås på den måde, at den enkelte forbruger er medskaber af 

oplevelsen. Denne strategi skal fungere langsigtet og være holdbar indtil mindst 

                                                
1
 Det koncept vil blive beskrevet i yderlige detaljer senere i afsnit 3.5.1. 
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2020. Det mener VisitNordjylland også er muligt, da budskabet om det gode liv 

med fokus på nordjyske råvarer og den nordjyske natur er fremme i tiden. I det 

hele taget handler det om at synliggøre området på forskellige planer lige fra 

regionalt til internationalt. Dette skal ske via syv strategiske indsatsområder: fire 

temaområder og tre strukturområder, hvilket ses i figur 6 nedenfor (Vision 2020, 

2007: 18). Desværre er den øverste del af figuren lidt uklar, som beskriver 

overordnet, hvordan nordjysk turisme skal skabe værdi og vækst året rundt. 

 

Figur 6 ”Mit Nordjylland” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kilde: Årsberetning 2007, 2008: 28 ) 

 
De fire temaer kan ses i figur 6 i de grønne felter, og de er Det aktive Nordjylland, 

Meet Nordjylland, Det gode liv i Nordjylland og endelig Det Kreative Nordjylland. Det 

gode liv i Nordjylland handler om, at brandet Made In Nordjylland skal lanceres 

i højere grad med naturen som rammen for temaet. Fødevarer, håndværk og 

wellness skal udspringe ud fra den lokale natur og egn. Ifølge VisitNordjylland 

skal lokale erhvervsdrivende og lignende aktører danne et netværk, hvor det 

gode liv i Nordjylland kan blive en realitet for gæsterne hele året rundt. Det 

aktive Nordjylland bygger ligeledes på naturen som udgangspunkt for oplevelser 
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for nordjyske gæster. Friluftslivet skal styrkes med henblik på attraktioner som 

eksempelvis surfing, vandring, kajak og lystfiskeri. Det tredje tema er Det 

kreative Nordjylland, hvor det går ud på, at nordjysk turisme skal støtte op 

omkring initiativer med henblik på oplevelsesøkonomi. Det kan ifølge 

årsberetning fra 2007 omhandle digital skattejagt, musik og drama. Men det 

handler om at finde nye måder at gøre tingene på og skabe oplevelser for 

turisterne. Det sidste tema er Meet Nordjylland, hvor fokus for VisitNordjylland 

er at tiltrække erhvervsturister. Via ambassadørkorps, messer og ved at finde 

alternative forretningspotentialer skal det blive til virkelighed. Temaerne er skabt 

på grundlag af de tre programmer: et nordjysk helårsturismeprojekt, optimale 

rammer for de nordjyske turismedestinationer og fokus på nordjysk gæstfrihed 

(Årsberetning 2007, 2008: 28).  Der skal gøres en indsats for, at der bliver tillagt 

yderligere status i at arbejde indenfor turistbranchen. Ansatte skal føle en større 

prestige ved at arbejde der og det kan samtidig lokke flere mennesker til at søge 

indenfor denne branche. Service og naturlig gæstfrihed skal hænge sammen med 

den lokale selvforståelse. En holdningsændring skal til for, at det vil ske, mener 

VisitNordjylland (Årsberetning 2007, 2008: 28).  

Indsatserne skal gøre, at der kommer flere besøgende til toppen af Danmark.  

Et mål er at skabe en sammenhæng og koordinere turisterhvervet, så der kan 

kommunikeres en fælles strategi overfor turisterne. En anden vigtig del er, at 

man videreudvikler og støtter nye oplevelseserhverv, hvor turisme, lokale 

fødevarer, information og teknologi kan smelte sammen eller støtte hinanden til 

at skabe oplevelser for turisterne. Turisme - og erhvervsudvikling skal i løbet af 

de næste år fungere under en fælles betegnelse som ”oplevelseserhverv” (Vision 

2020, 2007: 23). Dermed kan der opstå en bredde, hvor der er fokus på 

eksempelvis kultur, erhverv og fødevareerhverv og ved at lave en kobling 

mellem turisme og oplevelsesøkonomi og samtidig fastlægge hvilke emner, der 

hører ind under denne økonomi, kan organisationen bedre tilrettelægge en 

strategi for regionen. 
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Det gode liv (Foto: Maria H. Pedersen, 2007) 

 

3.3 Imagekampagne – ”Tid til at leve”  

 

Som tidligere nævnt lancerede VisitNordjylland i 2007 den største 

markedsføringskampagne nogensinde, hvor der er fokus på mulighederne 

indenfor oplevelsesøkonomien i Nordjylland. 

Ifølge VisitNordjylland har området en lang række fordele, der kan satse på, hvor 

turismen skal spille en vigtig del i oplevelsesøkonomien. VisitNordjylland mener 

derudover, at Nordjylland har nogle værdier og kvaliteter som den 

(post)moderne turist i større og grad vil efterspørge i fremtiden, og i mange 

turisters bevidsthed er Nordjylland allerede et varemærke (Efterspørgsel, 2007: 

9). Derfor er det vigtigt, at VisitNordjylland fastsætter en homogen 

kommunikationsstrategi overfor turisterne og samarbejder med turisterhvervet 

om at skabe en fælles profil. Dermed ved danske som udenlandske turister, hvad 

landsdelen har at tilbyde dem. Projekt Kickstart skal undersøge, hvorledes og 
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hvorvidt turisme og oplevelsesøkonomi kan sætte gang i den økonomiske 

udvikling i Nordjylland. Der er blevet sat omkring 55 millioner kr. af til dette 

projekt, som skal strække sig henover de næste 10 år. Denne fælles nordjyske 

imagekampagne skal hjælpe med at finde de rette områder indenfor erhvervene 

og ikke sprede pengene ud over for mange projekter, men man ønsker, at der 

bliver fokuseret på de områder, hvor det er størst mulighed for at sætte gang i 

udviklingen. Ifølge Vist Nordjylland er det en langvarig proces at udforme og 

efterleve en imagekampagne som ”Mit Nordjylland – Tid til at leve” (Vision 2020, 

2007: 30). Planen er for organisationen, at de styrker som der allerede er at finde 

bliver vedligeholdt og ikke mindst, at VisitNordjylland formår at udvikle nye 

områder. VisitNordjylland har valgt, at markedsføringen hovedsageligt skal være 

på nærmarkederne Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, England og Holland 

(Vision 2020, 2007: 31). Det er gjort ud fra rent praktiske og økonomiske grunde, 

da Nordjylland er et lille område med begrænsede økonomiske og menneskelige 

ressourcer. Området har tidligere haft loyale turister i form af tyskere, nordmænd 

og svenskere, men desværre er der en generel tilbagegang i turismen. Derfor er 

det så afgørende at fastlægge for VisitNordjylland, hvor de står henne som 

udbyder og hvorledes de bliver opfattet af turisterne. 

 

3.3.1 Menneskelige ressourcer  

 

I afsnittet 2.7.1 ”Medarbejdernes betydning” i oplevelsesøkonomien vises der, at 

det er vigtigt for organisationer som f.eks. VisitNordjylland, at medarbejderne 

forstår deres mission i kampen om kommende turister i Nordjylland. Det 

følgende afsnit viser hvilken påvirkning det har, at der er de rette mennesker om 

bord i en virksomhed.  

 

På nuværende tidspunkt nævner VisitNordjylland, at regionen har både 

naturlige og menneskelige ressourcer at markedsføre sig på (Vision 2020, 2007: 5). 

VisitNordjylland fremhæver, at det er menneskelige ressourcer, der skal være 

med til at skabe vækst i den nordjyske oplevelsesøkonomi og i turistbranchen 

(Årsberetning 2007, 2008: 24). Det gælder om at kompetenceudvikle de ansatte 

indenfor turistbranchen, så de er i stand til at tjene mere og skabe større 
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opmærksomhed overfor kunderne. Derudover skal de ansatte gerne blive mere 

tilfredse i deres dagligdag. Projekt Kickstart Nordjylland udbyder kurser 

indenfor emner som IT, værtskab og bæredygtig turisme. Uddannelsen har været 

gratis for den pågældende, da EU Socialfonden har været med til at støtte 

programmet. Direktøren for Fårup Sommerland Søren Kraglund mener, at 

uddannelsen i værtskab kan gavne de nordjyske turisterhverv, da mersalg vil 

gavne omsætningen. I Fårup Sommerland vil f.eks. et mersalg på 5 kr. pr. gæst 

give 2,5 mio. kr. mere i omsætning om året (Årsberetning 2007, 2008: 24). 

Uddannelserne går ud på, at man skal lære at tilpasse sig nye krav og 

forventninger fra fremtidens turister. Desuden skal man lære at se produktet ud 

fra en større helhed, så man føler et ansvar overfor produktet og egen 

præsentation. Da mange af de største turistattraktioner i Nordjylland ligger i 

yderområder, gælder det om, at man kan fastholde omsætningen og den lokale 

beskæftigelse. Men det handler også om, at virksomhederne kan tiltrække 

veluddannede medarbejdere, som ved noget om markeder, efterspørgsel og 

målgrupper.  

 

3.3.2 Omsætningen i Nordjylland 

 

Jeg mener, at det er relevant i forhold til min problemformulering at se nærmere 

på hvilke segmenter, der vælger at drage til Nordjylland og hvorledes 

omsætningen er fordelt i forhold til regioner. Da det påvirker, hvilken 

kommunikationsform VisitNordjylland anvender.  
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Figur 7 ”Omsætning i nordjysk turisme fordelt på nationalitet” 

 

Omsætning 

i 2004 

(mio.kr.) 

Nordjylland Danmark 

Danmark 2.606 20.700 

Norge 1.346   4.574 

Sverige    578   5.658 

Tyskland    713   8.256 

Øvrige    517   9.775 

Total 5.800 48.963 

 

(Kilde: Vision 2020, 2007)  

 

I forhold til beskæftigelsen er der flere ansatte i turisterhvervene i Nordjylland i 

forhold til landsgennemsnittet, har Nordjylland 4,4 % og hele Danmark 3, 6 % 

(Vision 2020, 2007: 7). I Vision 2020 kan man se på hvilken form for turisme, som 

eksempelvis Storkøbenhavn og Nordjylland har. Man kan inddele turismen i tre 

forretningsområder: kystferie, citybreak og MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences og Exhibitions). Ifølge VisitNordjylland er Aalborg den største 

konferenceby efter hovedstaden (Årsberetning 2007, 2008: 22). Den indsats som 

VisitAalborg Convention, Skagen Turistbureau og Frederikshavn Event har ydet, 

har været at styrke Nordjylland, og man har forsøgt at bekæmpe de fordomme, 

der kan være om, at Nordjylland befinder sig ”for langt væk”. Samtidig forsøger 

erhvervsturismen i Nordjylland at fremhæve Nordjylland som noget anderledes 

og autentisk. VisitDenmark har udarbejdet projekt ”Danish Meetings”, hvor f.eks. 

Nordjyllands mødeindustri skal lære hvordan, at der bør holdes møder i 

fremtiden. Det er ikke længere nok med envejskommunikation, i stedet handler 

det om at dele viden med hinanden og tænke i nye baner. Det skal være med at 

gøre det nordjyske mødebrand stærkere og øge synligheden overfor omverden 

(Årsberetning 2007, 2008: 23). En undersøgelse udført af Tourism Research Unit 

ved Aalborg Universitet viser, at det gælder om ” at fremhæve de nordjyske 
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kvaliteter i et styrket samarbejde…” (Årsberetning 2007, 2008: 22). Sammen skal 

VisitAalborg Convention, Skagen Turistbureau og Frederikshavn Event sørge for, 

der kommer flere temakonferencer, kongresser og flere internationale events til 

landsdelen.  

 

Indtil videre har f.eks. EM i Cheerleading med 1.500 deltagere og Al Gore 

Business Leader Seminar med omkring 1.500 deltagere fundet sted i Nordjylland. 

Man kan fastslå, at Nordjylland er markedsleder indenfor indlandsturismen og 

norske turister (Vision 2020, 2007: 8). Men trods tallene for overnatninger har haft 

en lille stigning i Danmark, kan VisitNordjylland desværre konstatere, at man 

kan spore en tilbagegang i det nordjyske. Især de svenske og tyske turister har 

valgt at besøge andre lokaliteter end før. Derimod kan man se, at de danske og 

norske turister i større grad end førhen vælger at drage til Nordjylland. 

Turisternes døgnforbrug i Nordjylland er steget igennem de sidste par år og 

denne tendens skal gerne fortsætte. I 2004 spenderede en gennemsnitlig turist 

uanset nationalitet og overnatningsform 469 kr. på et døgn, men tre år senere var 

dette steget med 200 kr. pr. døgn. En af forklaringerne er der kommet flere 

overnatninger på hoteller i forhold til før, det gælder såvel forretningsmæssige 

overnatninger og de private. Tallene viser, at camping har mistet hele 8 % af det 

normale antal overnatninger i 2007. Feriecentre og hoteller er til gengæld steget 

(Årsberetning 2007, 2008: 30). Halvdelen af turistindtægterne i Nordjylland 

stammer fra overnatninger, det kan være lige fra feriecentre, hotel, camping og til 

lystbådehavne, hvilket der kan ses i figur 8.  
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Figur 8 ”Fakta om nordjysk omsætning 2007” 

 

  

 

(Kilde: Årsberetning 2007, 2008: 30)      

                      

3.3 Helårsturisme 

 

VisitNordjylland har som målsætning, at der skal komme flere turister til 

regionen, men det er også en ambition, at oplevelsesøkonomiens principper kan 

skabe et fundament for, at forbrugerne af oplevelser til Nordjylland vil komme 

året rundt og ikke udelukkende i højsæsonen om sommeren. I Nordjylland er 

primæroplevelserne er sommer- og kystorienterede og udviklingsområderne kan 

være livsstils- by - og helårsoplevelser (Nordjyllands foretrukne ferieformer, 

2006: 10). En strategi er at fremme helårsturisme i Nordjylland og forsøge at lave 

et erhvervsløft i landdistrikter og kystnære områder. Det skal ske ved hjælp af 

helårsbranding, hvor kommunikationskonceptet går ud på, at VisitNordjylland 

skal markedsføre Nordjylland ud fra alle sæsoner og ikke blot sommeren 

(Årsberetning 2007, 2008: 12). VisitNordjylland vil sælge området på bl.a. 

naturen, afslapning, eksklusivitet og tryghed, og ved at satse mere på 

helårsturisme kan man evt. øge antallet af turister, da man kan tiltrækker flere 

forskellige former for segmenter lige fra børnefamilier til singler. Dermed bliver 
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turistbranchen mindre afhængig af sæsoner, man kan dermed holde liv i 

attraktioner og forretninger, uanset om det er sommer eller vinter. 

VisitNordjylland er begyndt at fokusere mere på helårsturisme, det kan man se 

på organisationens hjemmeside, hvor det er muligt at følge temaer, hvor den 

enkelte sæson er i fokus. Det kan være, hvordan julen bliver fejret eller hvordan 

man kan holde efterårsferien i Nordjylland (Årsberetning 2007, 2008: 8).  

Flere jobs kan forhåbentlig blive bevaret af den grund og den nordjyske økonomi 

vil blive forbedret.  Ifølge VisitNordjylland vil helårsturismen omhandle mere 

end blot at inddrage turisterhvervene men også kommunerne, da der bør 

investeres i byrum, arealanvendelse og erhvervsudvikling (Vision 2020, 2007: 22). 

Derudover bør man se på hele regionen og ikke blot en enkelt by eller område, da 

turister antagelig har interesse i hele regionen. Anbefalinger for Nordjylland som 

rejsemål er, at man har fokus på helårsturisme og en udvikling af nordjysk 

erhvervsturisme. Ved at have øje for menneskelige ressourcer, innovation og ny 

teknologi kan det lykkes at opnå en sammenhæng. Brancher og erhverv skal 

arbejde og dermed sammen skabe vækst for Nordjylland.  

Det er en vision for VisitNordjylland, at der i fremtiden bliver taget hensyn til 

forskellige former for målgrupper, man skal ikke stirre sig blind på enten 

børnefamilier eller den ældre generation. Turismen skal være et moderne 

oplevelseserhverv, hvor der er mulighed for såvel at slappe af som for at feste, 

hvis man som turist har lyst til det (Scenarie for nordjysk turisme 2020, 2007: 12).  

 

3.4.1 Eventudvikling 

 

VisitNordjylland har også fokus på eventudvikling, hvor begivenhederne skal 

fungere som fyrtårne for hvert deres felt. Rammerne omkring disse events kan 

være mad, musik, aktiv natur og historisk oplevelsesdrama. Det handler om, at 

turisterne får kendskab til temaerne, som spænder fra Skaldyrsfestivalen på 

Mors, World Cup Surf i Thy, Tordenskioldsdage i Frederikshavn til Aalborg 

Opera Festival. Ved at etablere sådanne events håber VisitNordjylland på, at 

området bliver gjort mere synligt og levende overfor omverden (Årsberetning 

2007, 2008: 19). Landsdelen skal udvise kvalitetsbevidsthed og dermed skabe 

økonomisk vækst i Nordjylland. 



Oplevelsesøkonomi i Nordjylland 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 58 

3.5 Syv former for ferieoplevelser 

 

VisitDenmark har fastlagt, at der findes syv former for ferieoplevelser. 

VisitNordjylland har konkret undersøgt, hvilke former for ferieoplevelser, 

turisten i Nordjylland ønsker. Nedenstående tal er 2004, det er de senest 

tilgængelige, tallene er blevet anvendt til at fremsætte VisitNordjyllands Vision 

2020 (2007: 14).  

 

1. I ro og mag ved vandet (afslapning): 34 % 

2. Sjov i sommerlandet (familieferie): 28 % 

3. Det gode liv (forkælelse): 10 % 

4. Byhygge (hyggerne): 2 % 

5. Naturens gratis glæder (aktiviteter, børnevenlighed, afslapning): 10 % 

6. Besøg i byen (explorerne med fingeren på pulsen): 5 % 

7. Aktiv natur (hyper aktive): 2 %                                                                   

8. Andet: 9 % 

 

Over halvdelen af turisterne søger således oplevelser, hvor man bruge naturen til 

forskellige aktiviteter lige fra afslapning og mere ”vilde” aktiviteter. Størstedelen 

kommer ikke for at opleve nordjyske byers charme og muligheder, men man er 

mere til naturens alternativer. VisitNordjylland ønsker, at der bliver udviklet et 

brand for det gode liv i Nordjylland, hvor ”Made in Nordjylland” står for kvalitet 

og forkælelse af sanserne (Vision 2020, 2007: 19). Her skal naturen være en del af 

oplevelsen, hvor nordjyske råvarer og den nordjyske natur spiller sammen og er 

med til at skabe en unik oplevelse for gæsten. Nordjyske fortællinger og den gode 

historie kan også være med til at skaffe flere gæster til Nordjylland. I 2007 var der 

mere end 20.000 mennesker, som tog del i en god, nordjysk fortælling. Temaerne 

strakte sig fra Limfjordens Fristelser til Limfjordens Kirker og Klostre. Langt de 

fleste fortællinger var på dansk, men der var fremgang at spore i de gode 

historier på fremmedsprog (Årsberetning 2007, 2008: 21). Dermed kan flere 

udenlandske besøgende tage del i denne eventform. Fortællingerne er ikke 

udelukkende passive for tilhørerne, da man som gæst får mulighed for at lave sin 

egen bjesk eller tilberede sin egen friskfangede fisk. Naturen kan være ramme for 
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oplevelser hele året igennem både de gratis og dem der koster penge. Ifølge 

VisitNordjylland er det takket være naturen, at Nordjylland har den største 

indtjening. Den største indtjening kommer fra ”i ro og mag ved vandet” med 

over 4 mia. kr. om året (Vision 2020, 2007: 31). For eksempelvis nordmænd, 

svenskere og tyskere gælder det dog, at de prioriterer begrebet i ro og mag ved 

vandet højt. Men tyskerne er mere til naturens gratis glæder end svenskerne som 

også lægger vægt på selvforkælelse og byliv. Det er nødvendigt for 

VisitNordjylland, at der bliver inddelt i målgrupper indenfor hvilke personer, der 

foretrækker hvilken ferieoplevelse. Dermed er det muligt, at der bliver frembragt 

en så effektiv kommunikation overfor mulige gæster som muligt. Det kan sikre, 

at VisitNordjyllands reklamer opnår at skabe kontakt med nye turister, som får 

lyst til at besøge Nordjylland og dermed bringe omsætning til egnen. Både 

danske såvel som udenlandske børnefamilier lægger stor vægt på 

naturoplevelser – både de sjove og de mere afslappende (Vision 2020, 2007: 18). 

Hvilket VisitNordjylland skal udnytte i markedsføring af Nordjylland. Byhygge 

spiller en meget lille rolle for denne målgruppe, den eksisterer næsten ikke. 

Voksne danske uden børn turister er langt mere spredte i deres forventninger til 

en ferieoplevelse. Det gælder dog stadig om, at vandet og roen er det vigtigste. 

Men besøg i byen og det gode liv har her en større betydning end for 

børnefamilierne.  
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Smagen af Nordjylland (Foto: www.smagen.dk) 

 

3.5.1 Nytænkning 

 

Der er, som led i at oplevelsesøkonomien skal implementeres i højere grad i 

Nordjylland, blevet tænkt i nye baner for at få nye typer af gæster til Nordjylland. 

Nogle af disse eksempler vil blive beskrevet i dette afsnit. 

 

De nordiske lande gået sammen om at oprette New Scandinavian Cooking, som 

navnet hentyder til handler om mad. Her ønsker man, at udlandet får øjnene op 

for de kvaliteter, som Skandinavien har at tilbyde indenfor råvarer og regionale 

specialiteter (Årsberetning 2007, 2008: 16). Fire ud af de tretten danske 

programmer blev produceret i Nordjylland henholdsvis Limfjorden, Læsø, 

Skagen og Aalborg. Udsendelserne vises i mere end 100 lande verden over lige 

fra Europa, Afrika, Mellemøsten, Asien, USA og til Australien (Årsberetning 

2007, 2008: 16). Tv-programmerne skal ifølge VisitNordjylland være med til at 

øge synligheden overfor det danske såvel det udenlandske marked.  

Udover New Scandinavian Cooking ønsker VisitNordjylland også at skabe 

opmærksomhed og synlighed i medierne på basis af andre temaer. 

Organisationen har udsendt 24 pressemeddelelser til nærmarkederne Norge, 

Sverige og Tyskland. Men derudover har der været pressebesøg fra USA, 

England og en række andre lande. De forskellige medier og lande har ikke haft 

fokus på blot et emne eller destination. Her er nogle af de korte overskrifter fra 

2007 taget fra presseturen: 

http://www.smagen.dk/
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 Wellness og Jul 

 Gastronomi, slowfood og bryggerier 

 Aktiv ferie, friluftsliv og ferie på cykel 

(Årsberetning 2007, 2008: 20).  

I forbindelse med udarbejdelsen af Vision 2020 udarbejdede VisitNordjylland fire 

forskellige koncepter til, hvordan virksomheden ønsker at sælge Nordjylland 

(Vision 2020, 2007: 25). VisitNordjylland tænkte i nye baner med hensyn til 

målgrupper, og hvilke oplevelseskriterier de har. Det vises i figur 9, som skal 

være et system for hvordan VisitNordjylland vil implementere 

oplevelsesøkonomi.  

 

Figur 9 “Nordjylland som… “  
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(Kilde: Egen tilvirkning efter Vision 2020, 2007: 24-25) 

VisitNordjylland har opdelt potentielle turister i fire segmenter. Dermed kan 

organisationen bedre målrette sin markedsføring til det rette segment. Denne 
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opdeling kan sammenlignes med Minerva modellen (Dahl, 1997). Hvor livsstile 

og forbrug bliver koblet sammen og delt ind i farver.  

VisitNordjylland har valgt at gøre det samme med sine kunder, her bliver de 

eksempelvis delt ind i at være moderne eller traditionelle kombineret med enten 

at være idealistiske eller pragmatiske. Hver segment er derefter delt ind i hver sin 

farve ligesom Dahl valgte at gøre det før dem. Her kan VisitNordjylland 

fastlægge, at tv-programmer som New Scandinavian Cooking primært vil 

henvende sig til det røde segment ”Danske Toscana”. Denne målgruppe er 

livsnydere, der opfatter naturen som et spisekammer og ikke et grundlag for 

aktivitet, som det lilla segment super ressorterne har som natursyn. Deres 

oplevelseskriterium er således forskelligt, da det lilla segment foretrækker at 

blive underholdt og her anvendes naturen blandt andet til dette, derudover 

VisitNordjylland fastslår, at det røde segment primært vil anvende naturen til at 

tilfredsstille sanserne som f.eks. naturen som et skattekammer. Den målgruppe 

som tilhører ”Et Skagen” viser interesse for ting som design, wellness og mode. 

Segmentet her er moderne og pragmatiske, naturen er mere set på som en kulisse 

end som noget man deltager aktivt i. Den enkelte sætter sig selv i fokus og 

værdsætter det eksklusive liv. Temabrochuren ”Kunst og kunsthåndværk” blev 

lanceret i 2007, hvor læserne får et indblik i Nordjyllands oplevelsestilbud 

indenfor egnens gallerier og kunsthåndværkere. Nordjylland bliver kaldt Lysets 

Land, som tiltrækker mange kunstnere (Årsberetning 2007, 2008: 17). 

Målgruppen ” Et Skagen” vil sandsynligvis vægte temaer som det ganske højt, 

når de skal udvælge en feriedestination, da de som nævnt har stor interesse i 

design og mode.  

Målgrupperne der er fastlagt af VisitNordjylland har forskellige præferencer 

indenfor, hvad de opfatter som en god og vellykket ferie.  
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3.6 Målsætning for nordjysk turisme 

 

Det gælder for VisitNordjylland om at øge antallet af turister og vende den 

negative udvikling (Vision 2020, 2007: 14).  Landsdelen skal fastholdes som 

danskernes foretrukne nationale feriested. Der skal være en mindre afhængighed 

af danske gæster, der skal i stedet markedsføres i højere grad til udenlandske 

gæster især ved nærmarkederne Tyskland, Sverige og Norge (Vision 2020, 2007: 

14). I dag er størstedelen af turister til Nordjylland danskere, men i fremtiden 

skulle fordelingen af gæster gerne være 50/50 af henholdsvis nationale og 

internationale. Den økonomiske vækst for Nordjylland er at finde udenlands, da 

regionen allerede er markedsleder herhjemme. Noget tyder på, at der kommer 

flere udenlandske gæster til Nordjylland, da de udenlandske overnatninger er 

steget med 5 % fra 2006 til 2007 (Årsberetning 2007, 2008: 31). Der er allerede 

kommet positive resultater ud af projekter som Kickstart. Ifølge 

VisitNordjyllands årsberetning fra 2007 er landsdelen danskernes foretrukne 

feriedestination indenrigs. En undersøgelse fra Gallup viser, at 86 % af de 

adspurgte danskere kunne tænke sig at holde ferie i Nordjylland. Dette placerer 

Nordjylland på en førsteplads indenfor, hvor danskerne ønsker at tilbringe deres 

ferie i hjemlandet (Årsberetning 2007, 2008: 6). Desuden er Nordjylland blevet 

mere synlige både indenlands og udenlands. Imagereklamefilm er blevet 

lanceret, et norsk tv-program har haft en udsendelse om det nordjyske, selveste 

BBC har vist en udsendelse om Jul i Nordjylland (Årsberetning 2007, 2007: 6). 

Desuden har VisitNordjylland taget imod journalister fra den udenlandske 

presse, som også har været med til at sætte Nordjylland på verdenskortet, i alt 60 

lande har fået kendskab til området på denne måde.   

 

3.7 Sammenfatning af VisitNordjylland  

 

VisitNordjylland er en del af VisitDenmark og sammen arbejder de for at skabe 

en fælles profil af Danmark overfor turister, så de ved, hvad området står for og 

kan tilbyde dem som besøgende. VisitNordjylland mener, at oplevelsesøkonomi 

vil kunne bidrage med at skabe økonomisk vækst til landsdelen, hvis de rette 

oplevelser vil blive tilbudt til den rette målgruppe. VisitNordjylland ønsker ikke 
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blot at henvende sig til et segment såsom børnefamilier, men man ønsker 

derimod at tiltrække så mange gæster som muligt, hvor der er attraktioner og 

ferieophold, som tiltaler flest mulige. Der skal være noget for enhver smag og 

pengepung, VisitNordjylland har udformet en plan for området, hvor man har 

valgt inddele kommende gæster i fire segmenter, som strækker sig fra gæsten der 

vil underholdes til gæsten der vil sanse og opleve. Derfor har organisationen 

forsøgt at undersøge, hvilke grunde, turister har for at drage til Nordjylland, 

resultatet viste, at langt over halvdelen besøgte egnen, da de ønskede afslapning 

ved vandet eller kom på grund af ”sjov i sommerlandet”, hvilket primært 

henvender sig til børnefamilier.  

I markedsføringen af Nordjylland har VisitNordjylland som mål at ændre det 

billede, mange kan have af Nordjylland som et yderområde, der er langt væk.  

Det er også et ønske fra VisitNordjyllands side, at der bliver satset mere på 

helårsturisme og dermed øge omsætningen for turistbranchen, derfor har 

organisationen valgt at markedsføre for andre sæsoner end blot sommeren. I 2008 

har der blandt andet været kampagner for, at man kan tilbringe efterårsferien 

eller julehygge i Nordjylland.  

 

 

 

 

Jul i Nordjylland (Foto: Maria H. Pedersen, 2007) 
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Kapitel 4: Analyse af oplevelsesøkonomi og 

VisitNordjylland  

 

I min analyse af oplevelsesøkonomien og VisitNordjylland har jeg valgt at tage 

afsæt i tre områder, hvor jeg mener, at der er en vis uoverensstemmelse mellem 

teori og empiri, de vil blive beskrevet i afsnittene: ”VisitNordjylland og 

oplevelsesøkonomien”, ”Vision og virkelighed” og ” Undgå få fyrtårne i 

oplevelsesøkonomien”. Det vil sige, at teorierne omkring oplevelsesøkonomi 

måske ikke harmonerer med virkeligheden og de gode tanker og hensigter ikke 

lever op til dagligdagen. Det er hensigten, at oplevelsesøkonomien skal være et 

led i at styrke kommunikationen overfor interesserede og kommende turister til 

det til nordjyske. Dette skyldtes, at man mener, at tiden er inde til at satse på det 

gode liv og skabe oplevelser for den postmoderne forbruger, der er villig til at 

betale ekstra for et produkt med den rette historie. 

VisitNordjylland har udsendt markedsføringsmateriale til kampagnen ”Mit 

Nordjylland – tid til at leve”, hvor der i høj grad bliver lagt vægt på 

oplevelsesøkonomiens principper om det gode liv og den gode fortælling. I min 

analyse ønsker jeg at fremhæve nogle områder, hvor der muligvis er plads til 

forbedringer. Den følgende udtalelse er taget fra Nordjyllands Amt plan for 

turismen i Nordjylland, hvilket er med til at vise formålet med VisitNordjyllands 

opgave om at bidrage til omsætning og beskæftigelse i Nordjylland. ”Turismen 

skal være et dynamisk og levedygtigt erhverv, som på et bæredygtigt grundlag yder et 

væsentligt bidrag til omsætning og beskæftigelse i Nordjylland” (Turisme - og 

friluftspolitik 2004 - 2009, 2004: 10).   

 

4.1 VisitNordjylland og oplevelsesøkonomien  

 

Ifølge Inglehart (1997: 76) handler postmodernismen og dermed 

oplevelsesøkonomien primært om, at forbrugeren får opfyldt så mange 

velfærdsbehov som muligt. De postmodernistiske behov er subjektive og mere 

uhåndgribelige end i eksempelvis modernismen, hvor det handlede mere om at 
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skabe økonomisk vækst. Her har jeg valgt igen at inddrage Maslows 

behovspyramide, som er blevet nævnt tidligere i afsnit 2.5. I postmodernismen er 

forbrugeren gået fra overlevelses- til velfærdsværdier, det vil sige, at den 

postmoderne fokuserer mere på det gode liv og tænker ikke længere på, hvordan 

man skal klare sig fra dag til dag. Jeg mener, at VisitNordjylland anvender tanken 

om det gode liv i deres markedsføringsmateriale, deres slogan er som nævnt ”Tid 

til at leve”, hvilket man kan fortolke på den måde, at selve livet først starter, når 

man kommer på ferieophold i det nordjyske. Tiden er en luksusvare og ferien er 

en pause fra hverdagen, og i Nordjylland begynder livet, som der står nævnt på 

forsiden af VisitNordjyllands hjemmeside (Ferie i Nordjylland, 2008), skal man 

som besøgende glemme, hvorfor man havde brug for ferie.  

I turistbranchen er det vanskeligt at afgøre, hvorvidt man som organisation kan 

indfri gæsternes forventninger, da forbrugeren er blevet mere fragmenteret, som 

er blevet beskrevet i afsnit 2.10. I dag er det i orden for forbrugeren at tage på 

campingferie, hvorefter den næste ferie skal indeholde mere luksus. Derudover 

består en ferie af en kombination af håndgribelige og mere uhåndgribelige 

produkter, det vil sige, at stedet man vælger at booke er håndgribeligt, men selve 

den oplevelse en destination ønsker at tilbyde er uhåndgribeligt. I turismen som 

handler med oplevelsestilbud, er det vanskeligt for eksempelvis VisitNordjylland 

at gøre alle sine kunder glade, da oplevelser sanses med kroppen og følelserne 

ifølge Brejnrod. Derudover det vigtigt, at VisitNordjylland formår at gøre sig 

klart i sin kommunikation til omverden, at oplevelser er ikke udelukkende lig 

med underholdning, som eksempelvis Fårup Sommerland tilbyder. Der er flere 

former for oplevelser, hvor forbrugeren på sin ferie kan både lære og blive 

underholdt på tid. Husserl udtaler, at vi har hver vores livshistorie at fortolke 

verden ud fra og dermed kan en attraktion tydes på mange måder.   

 

Efter min mening må VisitNordjylland formå at være innovative og skabe de 

rette rammer for, at den postmoderne forbruger vil kunne købe sig til oplevelser 

og følelser, dybest set mener jeg, at det handler om, at man som turist ønsker at 

købe sig til et bedre liv. Som tidligere nævnt i afsnit 2.4 er den postmoderne 

forbruger villig til at betale ekstra for den gode historie. Hvis VisitNordjylland 

kan formå at finde de rette fortællinger og ikke mindst få dem kommunikeret 
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effektivt ud og nå de rette segmenter, kan oplevelsesøkonomien være med til at 

skaffe flere turister til området, som vil betale ekstra for den rette fortælling.  

 

I dag er hovedparten af turisterne til Nordjylland børnefamilier, som ønsker at 

more sig i f.eks. Fårup Sommerland eller tage på stranden om sommeren. Det vil 

være oplagt, at VisitNordjylland satser mere på de segmenter, som ønsker det 

gode liv. Her kan organisationen vælge at satse mere på voksne par uden børn, 

som har mulighed for at rejse uden for højsæsonen og gerne vil opleve andet end 

direkte underholdning. Den målgruppe ønsker at sanse og nyde naturen som 

eksempelvis spisekammer eller som en mulighed for rekreation, som der blev 

behandlet i afsnit 3.5.1. 

I en artikel fra Politiken udtaler direktøren for VisitDenmark Dorte Killerich, at 

der er blevet satset i en lang årrække på børnefamilier, som både Danmark 

generelt og Nordjylland også er blevet afhængig af (Hvilsom: 2008). Prisen for 

ferieophold kan også spille ind, hvis turister kan vælge et andet land som 

destination, kræver det, at VisitNordjylland har de rette værdier og 

oplevelsestilbud for, at man som turist vælger Nordjylland og ikke et billigere 

feriested i et varmere land. De mennesker som ønsker en anderledes form for 

ferie, den postmoderne forbruger ønsker at opleve noget, der kan give et nyt syn 

på tingene og ændre deres livsverden.  

Som nævnt i afsnit 2.5 udtaler Giddens, at mennesket søger efter anerkendelse 

hos andre og man har som mål at vise omverdenen, hvem man er. Vi er med til at 

konstruere vores virkelighed. Alle køb er ikke udelukkende funktionelle eller har 

en høj oplevelsesværdi, de kan være sammenhængende. Efter min vurdering kan 

eller bør VisitNordjylland være i stand til bedre at indbygge en historie i deres 

udbud af destinationer og attraktioner, som er med til adskille dem fra andre dele 

af Danmark og eventuelt lignende tilbud. Da det er gennem fortællinger og 

historier, som er med til at skabe og forme det postmoderne menneske i dagens 

oplevelsesøkonomi. Hvis den rette historie er til stede og afsenderen formår at 

tilrettelægge én oplevelse og dermed et minde for gæsten, er missionen lykkedes 

for udbyderen. Dermed er der skabt kontakt mellem afsenderen og modtageren, 

og der vil være en større sandsynlighed for, at gæsten vender tilbage til 

Nordjylland. Dog er det vigtigt at huske på, at jo flere gange vi oplever en 

begivenhed, jo mindre værdi har den oplevelse efterhånden, da det bliver trivielt 
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at se eller høre på det samme hele tiden. Pine og Gilmore forklarer det således ” 

been there, done that” i afsnit 2.7. Derfor gælder det om for turistattraktionerne at 

holde deres brand og produktlinje ved lige.  

I Vesten er der kommet flere penge mellem hænderne, men vi er ikke blevet mere 

lykkelige af den grund. Virksomheder som VisitNordjylland forsøger at sælge en 

form for lykke eller et løfte om et bedre liv, og der kan tjenes på penge på 

produkter med emotionel eller sanselig merværdi (Jantzen & Vetner, 2006: 3).  

 

Det er vigtigt at huske på, at gennem vores forbrug såsom ferierejser er vi med til 

at vise omverden, hvem vi er som individer og hvad vi står for. Rejsen skal derfor 

være noget, der er anderledes og autentisk, så når vi kommer hjem kan fortælle, 

hvor speciel ferien og dermed hvor specielle vi er. Da vores identitet bliver 

afspejlet igennem vores forbrug. Vi kan vise vores omverden, at man har været 

en del af World Cup Surf i Thy og Tordenskioldsdage i Frederikshavn, som 

VisitNordjylland ønsker at satse på som events i Nordjylland.  

Det er turistbranchens opgave at bidrage til gæsternes velfærdsfølelse, hvilket 

skal tages meget seriøst, ferien skal adskille sig fra hverdagen. Segmentering kan 

danne grundlag for oplevelsesudvikling og kommunikation, der skal være 

sammenhæng mellem målgruppe og oplevelsestilbud. I afsnittet 3.5 blev det 

beskrevet, hvordan VisitDenmark har forsøgt at segmentere hvilke behov og 

ønsker, som kommende turister har til Nordjylland. Med andre ord hvilket 

segment der har hvilket oplevelsesbehov, og det er med til at afgøre, hvilken 

destination man vælger i sidste ende. Hvis man vælger at satse på en bred 

målgruppe, er det vigtigt, at der er oplevelser, som tiltaler alle grupper. Man kan 

også forsøge at udvide særlige tilbud til særlige målgrupper, det kan eksempelvis 

være voksne uden børn eller eksempelvis erhvervslivet, som VisitAalborg har 

forsøgt at gøre det med konferencer, som er beskrevet i afsnit 3.3.2 Det er min 

opfattelse, at man som attraktion også kan vælge at tænke anderledes og udvide 

sin målgruppe. Det kan være, at et museum eller et gallerier stiller lokaler til 

rådighed for forretningsmiddage eller lignende. De rammer som normalt 

tiltrækker den primære målgruppe kan nu skabe en oplevelse for en sekundær 

målgruppe. Den kerneydelse som attraktionen normalt tilbyder udvides, så det 

ikke blot er den primære målgruppe som får glæde af stedet. VisitNordjylland 

har som nævnt i afsnit 3.5 fundet frem til sine primære målgrupper. Som det ses 
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nedenunder, kom VisitNordjylland frem til at børnefamilierne besøgte 

Nordjylland mest enten for at slappe af eller underholdning i sommerlandet. 

Målgruppen for hvem ”det gode liv” betyder mest har endnu ikke en stor andel i 

antallet af besøgende til Nordjylland, det er blot på 10 %. 

 

4.1.1 Vurdering af VisitNordjylland 

 

Efter min vurdering er det er tids - og ressourcekrævende at satse på alle de 

ovennævnte grupper, VisitNordjylland kan tænke målgrupperne ind i 

kommunikationsindsatserne og dermed fokusere mere direkte på potentielle 

gæster. Ved at kende sine målgrupper kan f.eks. VisitNordjylland bedre 

planlægge og fokusere på de behov og ønsker, som turisterne har. Men det kan 

også være en begrænsning at have fokus på få segmenter, da andre dermed kan 

føle sig udelukket og ikke velkomne. Dog er det vigtigt at huske på, at 

VisitNordjylland markedsfører attraktionerne, men de er ikke decideret med til at 

bestemme hvordan de enkelte destinationer ønsker at køre deres forretning, det 

gælder om for VisitNordjylland at få deres destinationer til at se så godt ud som 

muligt i gæsternes øjne, men de er ikke med at styre dem til hverdag. Derfor kan 

det måske være en let løsning at sige, at VisitNordjylland bør gøre mere for at 

fremme Nordjyllands image og styrke rammerne for oplevelsesøkonomi, men det 

er også op til de enkelte turisterhverv at videreudvikle deres forretningsgang og 

ikke leve i fortiden, som journalist Morten Sørensen udtaler: ”Man har ikke udviklet 

turisttilbudene i takt med, at nye generationer efterspørger mere end strand, sommerhus, 

grillbarer, minigolf og Legoland” (Sørensen, 24.april 2008). Det peger hen til næste 

analyseafsnit, hvor der ses nærmere på, om der er overensstemmelse mellem 

visionen fra VisitNordjyllands side og de værdier, som de markedsfører 

Nordjylland med og et indblik i hvordan hverdagen ser ud for dem, der 

beskæftiger sig med turisterne til hverdag.  
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4.2 Vision og virkelighed 

 
I dette analyseafsnit har jeg tilladt mig at kontakte direktøren for Sol & Strand Kaj 

Frederiksen, butiksindehaver for Olivia & Oliver i Lønstrup Vibeke Olesen og har 

forsøgt at få en kommentar fra en repræsentant for marketingsafdelingen i 

VisitNordjylland, VisitNordjylland har dog desværre valgt ikke at svare tilbage. I 

afsnit1.3.1 er min metode beskrevet yderligere, i bilag 1-3 er der henvendelserne 

vedlagt2. 

 

Det er min opfattelse, det er vigtigt at huske på, at VisitNordjylland er udbyder af 

markedsføringen af Nordjylland, men virksomheden skal tilpasse sin eksterne 

kommunikation, så de mange destinationer og attraktioner står samlet overfor 

turisterne. Attraktionerne skal leve op til sloganet om ”Tid til at leve”, hvis der 

skal være en ensartet profil af Nordjylland overfor turisterne. Man kan sige, at 

VisitNordjylland fungerer som ansigt udadtil for Nordjylland overfor potentielle 

turister til Nordjylland. Derfor gælder det om, at kommunikationsformidlingen 

og dermed brandingen af VisitNordjylland er effektiv og vækker 

opmærksomhed, så man som turist ikke er i tvivl om, de værdier Nordjylland har 

at tilbyde og hvad man kan forvente af sit besøg. Et ferieophold har ikke 

funktionelle egenskaber, men budskabet kan være, at man som turist ønsker en 

anderledes ferie, hvor det ikke blot handler om at slappe af, men man kan 

eksempelvis afprøve forskellige former for temarejser. Ved hjælp af branding skal 

en virksomhed som VisitNordjylland formå at skabe en loyalitetsfølelse og 

sammenhørighed med deres kunder, ellers vælger de blot en ny destination, hvor 

de føler, at de får en bedre behandling og et bedre udbud af oplevelser til ferien. 

VisitNordjylland skal frembringe en markedsføring, som gør, at Nordjylland 

bliver turisternes foretrukne feriested. Der forekommer asymmetri mellem 

udbyder og aftager af oplevelsestilbuddene, VisitNordjylland kan ganske enkelt 

ikke garantere med sikkerhed, at forbrugeren vil få en oplevelse ud af det. Det 

kan blive enten nydelse eller en skuffelse afhængig af hvem man er. Man kan 

som udbyder sørge for, at alle rammerne er i orden, men da mennesker opfatter 

situationer på forskellig vis, der som tidligere nævnt i afsnit 2.9, skyldes det ifølge 

                                                
2
 Kaj Frederiksen – bilag 1, Vibeke Olesen – bilag 2 og VisitNordjylland – bilag 3 
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Bourdieu forskellige sociale, økonomiske og kulturelle baggrunde, som er med til 

at påvirke den måde, som man som person anskuer verden på.  Jeg er af den 

holdning, det kan være en udfordring at fremstille en profil af Nordjylland, som 

gør alle turisterhvervene glade for og enige i med VisitNordjyllands måde at 

markedsføre Nordjylland på. Som beskrevet i afsnittet 3.1 er det de 15 største 

bidragsydere til VisitNordjylland, som har noget at sige med hensyn til 

markedsføringen af regionen. Jeg mener, at det kræver stor samarbejdsevne, at så 

mange skal blive enige om, hvilken retning Nordjylland skal bevæge sig hen 

imod i fremtiden og hvilken profil landsdelen skal have. Derudover kan man 

undersøge, om der er tilstrækkelig opbakning fra politikere og offentlige 

institutioner, der muligvis har gode intentioner om at styrke Nordjyllands image 

overfor interesserede, men der mangler penge og initiativer til at føre det ud i 

virkeligheden. det er afgørende, at der er en sammenhæng mellem den 

kommunikation, som eksempelvis VisitNordjylland og det image og produkt 

som forbrugerne får i sidste ende. Kaj Frederiksen og Vibeke Olesen deler den 

opfattelse, at politikerne kan gøre mere for at styrke Nordjyllands muligheder i 

fremtiden. Det gælder dog ikke markedsføringsdelen, som Frederiksen mener, 

det er op til turisterhvervene og herunder VisitNordjylland at sørge for, men 

politikerne skal formå at give de rette rammer blandt andet med hensyn til 

infrastruktur og planlovsmæssigt.   

 

Hvis VisitNordjyllands brand skal have en stærk værdi og virke troværdigt, 

nytter det ikke noget, hvis der ikke er en rød tråd mellem deres slogan ”Tid til at 

leve” og hvad turisten rent faktisk har valgmuligheder for at få del i det tilbud. 

Det er ikke nok at vise reklamer med glade børn og pæne strande, hvis der i 

virkeligheden ikke er belæg for dette. Her vil jeg som eksempel benytte mig af 

den gamle fiskerby Lønstrup, som har haft sine problemer i løbet af de sidste par 

år. Evanthore Vestergaard udtaler følgende i sin bog om byen:” Engang trak man 

torsk i land. Nu tiltrækker man turister” (Vestergaard, 2008: 7). Lønstrup lever i stor 

grad af sine turister, men selv om den gamle fiskerby er et populært feriemål, er 

der ikke altid opbakning blandt politikerne om at sikre byens overlevelse som 

turistmål. I 2008 blev der ikke kystsikret inden turistsæsonen begyndte, 

Kystdirektoratet angav grundene til dette skyldtes den forsinkede finanslov og 

forhold med store sten på stranden, hvor man normalt henter sandet fra 
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(Sørensen: 2008, 25. maj). Kommunikationschefen for Kystdirektoratet Ole 

Navntoft udtaler til NORDJYSKE, at arbejdet med strandfordringen skal 

planlægges og koster penge, og før det er kommet på plads, bliver der ikke flyttet 

sand til Lønstrup (Sørensen: 2008, 21. maj: b). Sørensen udtaler, der næsten 

eksisterer ikke en strand i Lønstrup (Sørensen: 2008, 21. maj: c).   

Formanden for Lønstrup Turistforening Svend Bjørnager mener ligefrem, at det 

er en katastrofe for byen, at der er blevet sparet på sandfordringen af stranden 

ved Lønstrup (Høj: 2008: 14. sep.: a). Han ser kystsikring som en omkostning, det 

er tværtimod en fornuftig investering, da turisterne i høj grad kommer på grund 

af stranden. Hjørring Kommune, som Lønstrup hører ind i under, erkendte først, 

at der skal investeres i strandfordringen, men løftet blev ikke overholdt, da  

budgettet for sandfordring bliver yderligere nedskåret i 2009. Nu håber 

politikerne blot på, at vejret er med dem i 2009, så der ikke er så stort behov for 

strandfordring. Formanden for Plan - og Miljøudvalget i Hjørring Kommune Per 

Harfeld (V) havde lovet, at der ikke skulle spares mere på området, han havde 

garanteret, at der i 2009 skulle anvendes flere midler på at kystsikre (Høj: 2008, 

14. sep.: b).  Turistchef Claus Brøndum siger således om konsekvensen af 

manglende kystsikring: ”Lønstrup uden strand er som en skiferie uden sne” 

(Sørensen: 2008, 21. maj: a). Der har fundet ophedet diskussioner sted om 

hvorvidt kysten skulle sikres og dermed forhindre havet i at æde sig mere ind på 

selve byen og desuden tage Mårup Kirke ved Lønstrup med sig i havet. Det er på 

tide ifølge Brøndum, at politikerne tager kystsikringen alvorligt, da det 

hovedsageligt er naturen som Lønstrup lever af, hvis den ikke bliver plejet, er der 

stor sandsynlighed for turisterne bliver væk. I sommeren 2008 modtog Lønstrups 

turistchef en række henvendelser fra turister, som var bekymrede for den 

strandløse tilstand i byen, og han var bekymret for, at situationen vil skræmme 

turisterne væk i 2009 (Sørensen: 2008, 21. maj: a). I mine spørgsmål til 

butiksindehaveren Vibeke Olesen i Lønstrup mener hun, at der ikke er 

opbakning blandt det offentlige til at styrke Nordjyllands image, det kan ses ved 

den manglende kystsikring ved Mårup Kirke, som hun udtaler, er der mange 

tusinde besøgende der hvert år og har været det i mere end 40 år. Trods der er 

tilknyttet historie omkring dette sted ikke blot fordi, kirken er ved at styrte i 

havet men også på grund af skibsforliset med The Crescent i 1808. Vibeke Olesen 

kalder Mårup Kirke for Lønstrups ”Den Lille Havfrue”, som er med til at 
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tiltrække folk til byen. De bruger penge og derved skaffer indtjening til de 

handelsdrivende.  

 

4.2.1 Kort opsummering 

 

Lønstrup kan dermed anvendes som et eksempel på den tankegang, der er 

fremherskende blandt politikere og deres syn på turismen i Nordjylland. Det 

virker til, at der ikke er forståelse for, hvilken betydning oplevelsesøkonomi og 

turismen kan have for Nordjyllands muligheder i fremtiden.  

 

4.2.2 Mere end sol og strand 

 

Ifølge et interview fra Nordjyske Stiftstidende (Brock: 2008) med direktøren for 

Sol & Strand, Kaj Frederiksen, er der netop brug for nye tilbud til turisterne end 

blot at sælge Nordjylland på sol og strand. Det er ikke nok, hvis Nordjylland skal 

lokke flere turister til. Som chef og ejer af Nordjyllands største feriehusudlejning 

har Frederiksen et stort indblik i og fornemmelse for, hvad der efterspørges og 

hvilke løsninger der også stiller udlejere og lokalbefolkningen tilfredse. Han 

mener, at Nordjylland skal udnytte naturen og de attraktioner som findes i 

forvejen, men det er også en mulighed at bruge nordjyderne som fortællere og 

rundvisere i lokalsamfundet eller på arbejdspladserne både de offentlige og de 

private. I oplevelsesøkonomien er et af hovedelementerne netop fortællingen, og 

jeg giver Kaj Frederiksen ret i:” Vi behøver ikke at klæde os ud eller sælge os selv. 

Nordjylland skal ikke omdannes til et moderne frilandsmuseum” (Brock, 22. marts 

2008). I Frederiksens svar (Bilag 1 – spørgsmål 1) på mine spørgsmål udtaler han, 

at den nordjyske kultur – regionens historie, sprog og holdninger – kan være med 

til at sælge Nordjylland i oplevelsesøkonomien og at det kan udbredes langt mere 

end det er i dag. Det kræver dog, som han siger, at nordjyderne er villige til at 

åbne op og bruge sig selv overfor gæsterne. Han er af den holdning, at det kan 

være et spørgsmål om, de er villige til at føre en mere direkte dialog, som kræver 

tid og ressourcer. Det vil efter hans mening en fordel i konkurrencen om 

turisterne, hvis netop nordjyderne i stigende grad byder velkommen, da 

Nordjylland har meget at tilbyde som ”naturen, spændende bysamfund, en unik 
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agrarkultur og en imødekommende befolkning” (Bilag 1– spørgsmål 6). Autenticiteten 

ved disse elementer er med til at gøre Nordjylland unik. Som der er blevet 

beskrevet i afsnit 3.4 ønsker VisitNordjylland netop, at der sker en 

sæsonudvidelse, og virksomhederne og befolkningen bliver mere 

imødekommende overfor turisterne (Mit Nordjylland, 2008).  

 

4.3 Undgå få fyrtårne i oplevelsesøkonomien 

 

Som der er blevet nævnt i afsnit 2.11, som handler om city - branding, er det 

vigtigt, at områder som f.eks. Nordjylland ikke markedsfører sig på få flagskibe 

som eksempelvis Skagen og strandene. Det gælder om at VisitNordjylland og 

dets samarbejdspartnere stiller sig selv spørgsmålet om, hvad der adskiller og gør 

Nordjylland unik som feriedestination. Organisationen skal sikre sig, at 

forbrugeren i oplevelsesøkonomien føler, at Nordjylland har de rette værdier for 

ham eller hende, som dermed gør, at rejsen går til Nordjylland som destination. 

Det gælder om, at VisitNordjylland sørger for, at Nordjylland bliver mere synlige 

over for forbrugerne. Det er en nødvendighed, hvis der skal skaffes flere turister 

til området og ikke mindst sikre, at de ikke blot kommer til Nordjylland en enkelt 

gang, men de skal i stedet for vende tilbage og blive ”fans” af Nordjylland og 

dermed loyale kunder for VisitNordjylland. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at 

der er et vartegn for hele landsdelen, hvis man ønsker, at turisterne skal vende 

tilbage. Der må fornyelse og nye oplevelser til. I dag kan man rejse hele verden 

rundt forholdsvis billigt, til trods for den nuværende finanskrise, så det kræver 

hårdt arbejde for VisitNordjyllands side at være i stand til at tilbyde dagens 

fragmenterede forbruger oplevelser, der skaber en form for ”kærlighedsforhold” 

til Nordjylland.  

 

Finanskrisen kan påvirke forbrugernes valg af ferieformer og destinationer. 

Spørgsmålet er hvorledes det muligvis vil påvirke Nordjylland som valg af 

rejsemål, og om det vil holde turisterne væk på grund den økonomiske situation. 

Jeg vil argumentere for, at Nordjylland har gode muligheder for at klare sig 

gennem krisen, da udvalget af destinationer og attraktioner spænder fra 

budgetferie til mere luksusprægede ophold. VisitNordjylland fokuserer desuden 
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en del på de gratis glæder ved landsdelen som naturen – ikke mindst 

Vesterhavet. 

Direktøren for Fårup Sommerland, der en af de største attraktioner indenfor 

oplevelsesøkonomien i Nordjylland, Søren Kraglund er af den holdning, at der 

skal i langt højere grad tryk på de store oplevelser (Brock: 2008, 29. oktober). Han 

vil være med til at gøre Nordjylland til regionens mest attraktive 

oplevelsesregion, dermed nytter det ikke noget, hvis Nordjylland blot har ganske 

få attraktioner at tilbyde nutidens turist. I slutning af oktober 2008 fremsatte han 

på et seminar med Aalborg -samarbejdets Erhvervsleder Forum blandt andet en 

plan over 12 årlige begivenheder i ”fyrtårnsklassen”, som Kraglund valgte at 

kaldte dem, som skulle omhandle alt fra opera i Rebild Bakker til vikingemarked 

i Lindholm. Disse events harmoner godt med de tiltag, som VisitNordjylland 

ønsker at satse på i oplevelsesøkonomien som eksempelvis tidligere nævnte 

Skaldyrsfestivalen på Mors og Tordenskioldsdage i Frederikshavn. I artiklen om 

Kraglund og oplevelsesøkonomien, er det bemærkelsesværdigt, at der blot var et 

par politikere til stede ved dette seminar, da jeg vil antage, at det også er i deres 

interesse at få skabt økonomisk vækst i Nordjylland og dermed skabe tiltrængte 

arbejdspladser til regionen, som Søren Kraglund udtaler: ”I konkurrencen mellem 

byer og regioner kan oplevelsesøkonomien være afgørende for succesen med at fastholde og 

tiltrække velkvalificeret arbejdskraft. Det er derfor nødvendigt, at der satses strategisk på 

at videreudvikle den nordjyske oplevelsesøkonomi…” (Brock: 2008, 29. oktober).  

 

4.4 Samlet vurdering af oplevelsesøkonomi i Nordjylland  

 

Jeg vil hævde, at der må der være en vis risikovillighed fra de offentlige 

institutioner, da de kan være med til at være en platform for økonomisk vækst til 

Nordjylland. Derfor bør der skabes fokus på infrastruktur, erhvervsmiljøer og 

fremme uddannelse af de ansatte indenfor turisterhvervene.  Det nytter ikke 

noget, hvis eksempelvis friluftsanlæg forfalder og der er manglende 

tilgængelighed for ældre og handicappede ved attraktioner. Her gælder det også 

om, at plejeindsatsen af fredede områder ikke er tilfredsstillende, det gælder 

blandet andet klithederne og kyststrækninger, som jeg har omtalt er tilfældet i 

Lønstrup. Efter min opfattelse kunne historier om Mårup Kirke og Lønstrup blive 
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anvendt i markedsføringen af Nordjylland i langt højere grad, hvilket vil passe 

ind i selve oplevelsesøkonomiens teorier om at sælge historier og følelser. Der er 

den ulempe, at Mårup Kirke nu stort set er blevet pillet ned, så jeg vil mene, at 

der ikke er blevet gjort nok i tide. Nu kan folk som turistchef Brøndum og 

butiksindehaver Vibeke Olesen så blot håbe på, at der vil komme en kystsikring 

af selve byen og den omkringliggende strand. 

  

Turismen bør tages mere alvorligt som erhverv, da det kan hjælpe med at gøre 

Nordjylland mere synlig overfor omverden og dermed bringe mere liv til 

Nordjylland, og det kommer ikke af sig selv, det koster kroner og ører.     

Det gælder i høj grad om at vide for eksempelvis VisitNordjylland, hvilke former 

for oplevelser, der bør fokuseres på og skabe et sammenhængende og troværdigt 

tema. Det gælder også om at forny sig og tilbyde gæsterne noget, som de måske 

ikke havde forventet i første omgang. VisitNordjylland skal mere end blot at leve 

op til forventningerne, det handler om at overraske og dermed skabe oplevelser. 

Derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at have få flagskibe, som kan drage turister 

til det nordjyske. At føre forretning i oplevelsesøkonomien kræver, at der bliver 

tænkt i nye baner, det kræver en fængende historie, der kan fremhæves overfor 

den postmoderne forbruger. Ved at undgå få flagskibe som eksempelvis sol og 

strand kan der også ske en sæsonudjævning, så der kommer flere turister i 

forårssæsonen og de sidste måneder af året. Væksten kan ske ved hjælp af 

turisterne kommer for flere korte rejser, tilbyde bedre oplevelsestilbud og øge 

markedsføringen af Nordjylland. Der er gode muligheder for Nordjylland for at 

klare sig i oplevelsesøkonomien, da tidens tendens handler om få noget substans 

ind i livet. Her tænker jeg på emner som økologi, fair trade og tid til mere åndelig 

fordybelse. Nordjylland skal ikke et være en nordjysk form for Disneyland i 

oplevelsesøkonomien, der skal vises hensyn til, at lokalbefolkningen trives med 

den form for turisme, som eksempelvis VisitNordjylland ønsker at markedsføre. 

Nordjylland skal fremstå en tillokkende turistattraktion, det er dog også vigtigt at 

huske på, at det ikke er et moderne frilandsmuseum men nordjydernes hjem.   

Som jeg startede med at skrive i min indledning ”Vi er ikke som de andre, vi er noget 

helt for os selv”, hvilket jeg mener, at Nordjylland skal overleve på i fremtiden.   
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Kapitel 5: Konklusion og perspektivering 

 

Formålet med mit speciale har været at undersøge problemstillingen, om 

hvordan VisitNordjylland kan anvende oplevelsesøkonomien til at styrke 

kommunikationen overfor turister og skabe vækst i Nordjylland. Afslutningsvis 

jeg komme med en perspektivering. 

 

5.1 Konklusion 

 

I løbet af mit speciale er det blevet fremhævet en sammenhæng mellem 

samfundsudvikling, virksomhedskommunikation og forbrugeradfærd. 

Ændringerne fra det traditionelle samfund og helt frem det postmoderne 

samfund har haft talrige påvirkninger for den måde, som vi lever vores liv på. 

Der kan være tale om en vis oplapning mellem de forskellige samfundsformer, og 

der kan findes elementer af alle former i et land, og dermed er forbrugeren også 

en blanding af dem. Oplevelsesøkonomien hører til det postmoderne samfund, 

hvor individet og dermed forbrugeren er mere fragmenteret end nogensinde. 

Gennem vores forbrugsvaner herunder valg af ferieformer er vi med til at vise 

vores identitet overfor omverden. Individet har en større grad af frihed til at 

vælge end tidligere, da man ikke er fastlagt i et livsstilssegment, men man kan på 

en ferie til eksempelvis vælge en daseferie og en anden gang en mere 

selvrealiserende form. Som Pine og Gilmore fastslår i afsnit 2.4 er vestlige 

forbrugere villige til at betale ekstra for oplevelser og den gode historie, hvilket 

markedsførings- og udviklingsselskabet VisitNordjylland kan anvende i deres 

kommunikation overfor turister.  

I 2005 fik Nordjylland tildelt en pose penge, som skal sætte skub i de økonomiske 

hjul i området. VisitNordjylland kan udvikle gode historier, der kan være med til 

at give turisterne en følelse af autenticitet og unikhed, kan det være en måde 

hvorpå, at der kan skabes økonomisk vækst.  

Derfor valgte VisitNordjylland i 2007 at lancere den største samlede image- og 

markedsføringsreklame i Nordjylland hidtil, hvor budskabet blev ”Mit 

Nordjylland - Tid til at leve”, der er omtalt i afsnit 3.2.  
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Naturen betegnes som en af de største fordele, som Nordjylland har at tilbyde og 

skal fungere som udgangspunkt i brandet Made in Nordjylland, fødevarer, 

håndværk og sport skal udspringe fra den lokale natur og egn. Dette skal være 

med til at sikre oplevelsesøkonomi i Nordjylland året rundt og ikke blot i 

højsæsonen. Men det er en langsommelig proces at udvikle og efterleve 

kampagnen fra 2007, som kræver kompetencebevidste ansatte indenfor 

turistbranchen at føre ud i livet. 

 

Oplevelser kan ikke standardiseres, da forbrugeren anvender sine sanser og er 

dermed personlige. Forbrugeren er medskaber af oplevelsen.  Firat et al. mener, at 

der vil blive skabt flere tilfredse forbrugere, hvis de bliver en del af skabelsen af 

produktet og ikke blot møder slutproduktet. Den postmoderne forbruger har en 

mere aktiv rolle end førhen. Som Lund et al. udtaler, handler det om for 

virksomheder, at der skal vækkes følelser hos forbrugerne. Dog forekommer der 

en vis form for asymmetri mellem udbyder og køber af oplevelser, da det kan 

være vanskeligt at garantere forbrugeren en god oplevelse, da sælger blot kan 

opstille rammerne for oplevelsen.  

Hvis VisitNordjylland skal anvende oplevelsesøkonomien med succes, er det 

vigtigt, at organisationen er klar over, at der findes forskellige former for 

definitioner af begrebet oplevelsesøkonomi. Amerikanske Pine og Gilmore ser 

det ud fra virksomhedens synspunkt, hvor danske Rolf Jensen tager 

udgangspunkt i forbrugeren, fælles for dem begge er tanken om, at individet 

viser sin identitet gennem forbrugsvaner herunder ferieformer. Virksomhederne 

og dermed producenterne af oplevelsesøkonomi skal formå at brande sig på en 

måde, så forbrugerne fastholder en positiv opfattelse og får lyst til at vende 

tilbage til eksempelvis Nordjylland som feriedestination. Jo flere gange, man 

oplever noget, jo mindre mindeværdig bliver det ifølge Pine og Gilmore. Det 

handler ikke mere blot om at rejse væk fra noget for den postmoderne forbruger, 

men det gælder om at selviscenesætte sig selv og udvise en unik identitet. Hvad 

der gælder om er, at forbrugeren skal overraskes og tilbydes oplevelser, som man 

ikke havde forventet. Dermed skabes der en mere personlig kontakt mellem 

udbyder og modtager.  
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VisitNordjylland skal mere end blot leve op til forbrugerens forventninger, 

overraskelser skaber oplevelser og minder, hvilket VisitNordjylland ønsker at 

opnå for at tiltrække turister.  

Ifølge Jantzen og Vetner i afsnit 2.8 kan branding fungere som et strategisk 

værktøj hos virksomheden og være med til at give forbrugeren et positivt image 

af den. Virksomhedens brand er virksomhedens identitet, hvorpå eksempelvis 

VisitNordjylland skal adskille sig fra andre udbydere af ferier. I afsnit 3.5.1 

påvises der, at VisitNordjylland har nedfældet fire koncepter til, hvordan de 

ønsker at sælge Nordjylland. Ved at kende målgrupperne kan VisitNordjylland 

udforme og udsende en effektiv kommunikation til de enkelte segmenter, som 

kan være med til at sikre, at de drager til Nordjylland på ferie.  

De fire målgrupper har forskellige oplevelseskriterier til, hvad man forventer som 

turist af sin ferie, forventningerne spænder fra blandt andet fra at blive 

underholdt og til at sanse. Underholdning er ikke lig med oplevelser ifølge Pine 

og Gilmore, men der er tre former for oplevelser afhængig af hvor aktiv eller 

passiv forbrugeren er, som kan hænge sammen med hvilken målgruppe, som 

eksempelvis VisitNordjylland ønsker at henvende sig. VisitNordjylland kan 

grovsortere befolkningsgrupper til at bestemme markedet, men VisitNordjylland 

må huske, forbrugeren er blevet mere fragmenteret i sine valg. Det er vigtigt, at 

virksomheden fremstår troværdigt og med et sammenhængende tema, så 

forbrugeren ved, hvad man kan forvente af et ophold. Internettet og mails er en 

effektiv måde, hvor udbyder kan tilpasse sig den enkelte forbrugers behov.  

 

Der er kommet flere krav til ferieformer, den rejsende ønsker i stigende grad at 

sætte sit individuelle præg på ferien. Ifølge Jensen bruger danskere flere penge på 

rejser, hvilket VisitNordjylland bør udnytte. Det kræver, at organisationen afgør, 

hvad der adskiller Nordjylland fra andre destinationer. Oplevelser kan anvendes 

som et værktøj til at sælge destinationen overfor turisterne. VisitNordjylland har 

som mål at anvende oplevelsesøkonomi til at bringe fremgang i antallet af 

turister til egnen, men det kræver samarbejde mellem politikere, VisitNordjylland 

og lokalbefolkningen. Lund et al. mener, at offentlige institutioner kan 

samarbejde med virksomheder og danne platform for vækst ved hjælp af 

oplevelsesøkonomien.  
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I kapitel 4 er der taget udgangspunkt i, at der er steder, hvor der ikke er 

overensstemmelse mellem teori og empiri med hensyn til oplevelsesøkonomi og 

Nordjylland. VisitNordjylland ønsker, at oplevelsesøkonomi skal være med til at 

tiltrække flere gæster, men det ser ud til, at der til tider er manglende opbakning 

fra politikere om dette. Den gamle fiskerby og nuværende turistby Lønstrup er 

anvendt som et eksempel på, at der mangler penge og visioner til at bakke op om 

turismen i Nordjylland. Lønstrup lever i høj grad af sin natur, hvilket tiltrækker 

mange besøgende, trods dette er det et problem at få kystsikret byen, så den ikke 

ryger i havet. Som Vibeke Olesen udtaler i afsnit 4.2, har byen sin egen Lille 

Havfrue som attraktion nemlig Mårup Kirke, som desværre er tæt på at blive ædt 

af havet.  

 

I VisitNordjyllands kommunikation er det vigtigt, at der ikke blot er få flagskibe, 

som Nordjylland kan sælge sig på i oplevelsesøkonomien. Ifølge Kaj Frederiksen 

i afsnit 4.2.2 har landsdelen en masse at byde på, men det kræver ikke blot 

politikernes opbakning men også lokalbefolkningens, da de skal være med til at 

byde turisterne velkomne. Det kræver en åben dialog og ikke mindst tid og 

ressourcer, men som Frederiksen udtaler sig: ” Nordjylland skal ikke omdannes til et 

moderne frilandsmuseum”. I VisitNordjyllands bestyrelse er der repræsentanter fra 

både vidensmiljøer, det politiske liv og turistbranchen, sammen skal de være med 

til at styrke oplevelsesøkonomien i Nordjylland og kommunikationen overfor 

kommende gæster, hvilket der skal skabe vækst til det nordjyske. Dermed kan 

besøgende også opdage nordjydernes egen slogan, som indledte dette speciale: 

”Vi er ikke som de andre, vi er noget helt for os selv”.  

 

5.2 Perspektivering  

 

I 2007 lancerede VisitNordjylland kampagnen ”Mit Nordjylland – Tid til at leve”, 

her ønskede VisitNordjylland, at oplevelsesøkonomi anvendes i praksis for at 

tiltrække den postmoderne forbruger. I den mellemværende tid er der sket en 

ændring i den nuværende økonomiske situation, der er endda tale om en 

finanskrise. Spørgsmålet er om, det vil påvirke antallet af turister til Nordjylland. 

Kampagnen kan stadig betegnes som ny, da 2008 var det første år, hvor 
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markedsføringen blev benyttet. Der er to ting, der er interessant at se nærmere 

på: 1) holder værdierne som VisitNordjylland har opstillet og 2) påvirker 

økonomien antallet af turister til det nordjyske? Det vil være emner, som 

VisitNordjylland må undersøge for at sikre sig, at den eksterne kommunikation 

er så optimal som muligt og de rette oplevelsestilbud bliver fremstillet til 

kommende gæster. 

 

 

 

 

 

Resterne af Mårup Kirke (Foto: Maria H. Pedersen, 2008) 
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Bilag 1 ”Samtale med direktør Kaj Frederiksen” 

 

Forespørgsel: første mail  

20. november 2008 – kaj@sologstrand.dk  

 

Kære Kaj Frederiksen 

Jeg er ved at skrive mit speciale om oplevelsesøkonomi Nordjylland på 

Copenhagen Business School, hvor jeg undersøger, hvordan den økonomi kan 

være med til at skabe økonomisk vækst i området. 

 

 Jeg kommer selv fra Lørslev, som er en lille landsby udenfor Hjørring, og jeg er 

interesseret i, hvordan det er muligt at øge synligheden overfor potentielle gæster 

i Nordjylland. I den forbindelse har jeg læst et interview med dig i Nordjyske 

Stiftstidende fra den 22. marts 2008, hvor du taler om, hvilken retning du mener, 

turismen bør gå i Nordjylland. Derfor håber jeg, at du vil tage dig tid til at svare 

på nogle spørgsmål, som jeg har udformet.  

 

1. Hvilken retning ser du/I for Nordjylland som turistmål? 

 

2. Mener du, at der er tilstrækkelig opbakning blandt politikerne om at 

styrke Nordjyllands image? 

 

3. Hvad kan der eventuelt gøres bedre? 

 

4. Hvilke målgrupper mener du, at der bør satses på? 

 

5. Og hvilke værdier mener du, at Nordjylland har som destination? 

 

6. Hvad adskiller området fra andre? 

 

7. Er du tilfreds med markedsføringen af Nordjylland generelt?  

 Jeg håber, at du har tid og lyst til at svare. 

mailto:kaj@sologstrand.dk
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Mange tak. 

  

Med venlig hilsen 

Maria Hasselgaard Pedersen 

 

Svar fra Kaj Frederiksen: 23. november 2008  

 

Kære Maria! 

Tak for mail! Et spændende projekt, du der har gang i! 

  

Til dine spørgsmål følgende svar: 

  

Ad spørgsmål 1: 

Nordjyske turismeaktører bør efter min mening klargøre – i første omgang over 

for sig selv – i hvilken udstrækning og konkret hvordan, regionen 

grundlæggende kan byde på anderledes og spændende oplevelser i forhold til så 

mange andre steder. Derudover bør der opstilles klare mål for,  hvad regionen 

ønsker at sigte imod inden for turisme. Derefter ligger der en stor opgave i at 

markedsføre regionen og dens fortrinligheder over for på forhånd definerede 

kundesegmenter. Forskellige rejsemotivanalyser afslører, hvad turisterne finder 

interessant i deres valg omkring rejsemål. I forhold til disse analyser er der ingen 

tvivl om, at den nordjyske region har specielle kvaliteter at byde på. Den helt 

unikke natur med ikke mindst lange kyststrækninger med gode badestrande 

udgør et grundlæggende fundament over for rigtig mange turister, der søger 

freden og roen. Derudover tillægger mange af regionens kundeemner det stor 

betydning, at omgivelserne er børnevenlige. De naturgivne rammer kan gøres 

endnu mere tilgængelige via eksempelvis cykel- og vandrestier, ligesom 

naturguider kan tage turisterne med på tur til interessante steder i regionen. Den 

nordjyske kultur – regionens historie, sprog og holdninger – vil kunne opdyrkes 

langt mere, end tilfældet er i dag, og der vil være et turistpublikum til en sådan 

oplevelsesdimension! Spørgsmålet er i den forbindelse, hvor langt nordjyderne 

vil være med på at åbne sig i forhold til vore gæster. Vil de åbne sig og fortælle 

om deres arbejdspladser, institutioner, vil de berette om, hvordan de fungerer i 
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den nordjyske hverdag, og vil de afsætte tid og ressourcer til at gå i direkte dialog 

med turisterne? Ansatser til en sådan mere direkte dialog har været demonstreret 

i form af såkaldte ”meeting points”/”Treffpunkt” forskellige steder i Danmark. 

Endelig vil der altid være efterspørgsel efter underholdning – for såvel børn som 

voksne. I den forbindelse spiller forskellige attraktioner naturligvis en stor rolle, 

ligesom bymiljøer med indkøbsmuligheder og underholdning efterspørges af det 

voksne publikum. Vore gæster efterspørger naturligvis også fornuftige 

overnatningsfaciliteter, når de aflægger regionen besøg. Et varieret udbud af 

muligheder stilles her til turisternes rådighed – hoteller, campingpladser, 

feriecentre og sommerhuse. I den forbindelse skal jeg da ikke undlade at fremføre 

det danske sommerhus – som oftest placeret ganske nær kysten – som et helt 

unikt produkt i forhold til, hvad man finder andre steder i verden. 

  

Ad spørgsmål 2: 

De nordjyske politikere har på forskellig måde forsøgt sig som medspillere, når 

det handler om at profilere Nordjylland som et interessant turismedestination. 

Sagen er vel blot den, at politikere som sådan ikke nødvendigvis ved så meget 

om, hvad turisme er for en størrelse, ligesom de næppe overkommer at sætte sig 

ind i, hvilke behov aktørerne inden for området måtte have i forhold til de 

politiske beslutningsprocesser. De lokale politikere har jo så mange andre – og for 

dem sikkert langt mere presserende problemer – at tage sig af. Den blotte evne til 

at skabe den fornødne balance i kommunale budgetter samt hensyntagen til 

nærsamfundets brugergrupper, der jo til syvende og sidst udgør det væsentlige 

stemmegrundlag, overdøver i langt de fleste tilfælde mere marginale behov som 

f.eks. prioritering af turismeønsker. Det, jeg så kunne ønske i forhold til de 

lokalpolitiske systemer, er prioritering af mere langsigtede og klare mål samt 

aktiv medvirken til at skabe de nødvendige rammer – planlovmæssigt såvel som 

infrastrukturelt. Derudover må det være en opgave for de udøvende erhverv at 

markedsføre regionen over for turisterne, skabe den tilsigtede omsætning samt at 

levere den nødvendige service over for gæsterne under deres ophold i 

Nordjylland. 
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Ad spørgsmål 3:   

Der bør satses på i højere grad at tilbyde individuelt tilvirkede 

ferieoplevelsesprodukter. Tematisk betingede ferieoplevelser bør således 

udvikles (eksempelvis lystfiskerferie, golfferie, cykelferie, sprogferie, 

historieferie). I den forbindelse ligger det lige for at finde sammen i de 

nødvendige samarbejdsrelationer mellem forskellige leverandører og aktører. 

Med henblik på målrettet og direkte markedsføring over for dagens moderne og 

købedygtige publikum er det særdeles væsentligt at udvikle de nødvendige 

systemer og kompetencer omkring IT-teknologi og webbaseret dialog.  

  

Ad spørgsmål 4: 

Der forligger glimrende analysemateriale, der beskriver forskellige målgrupper 

inden for dansk turisme. Dette materiale bør turismeaktørerne udnytte i deres 

planlægning. Herunder hvilke prioriteringer, der bør foretages i henseende til 

lige netop de produkter, som den enkelte aktør tilbyder. Inden for 

sommerhusudlejningsbranchen er hovedmålgruppen stadigvæk familier 

med/uden børn fra geografisk nært beliggende områder. Dog ses der et 

væsentlig potentiale i målgruppen ”empty nesters”, der ikke mindst efterspørger 

sommerhusophold uden for højsæsonen. Korttidsophold – eksempelvis forlænget 

weekendophold – efterspørges i langt større udstrækning end tidligere i vore 

feriehuse. Forskellige nye kildemarkeder som f.eks. de østeuropæiske lande bør 

der holdes et vågent øje med. Efterspørgsel fra disse markeder er i høj grad 

betinget af den nødvendige købekraft, men også tilgængeligheden til 

informationer spiller en væsentlig rolle for mulighederne for at skabe nye, 

spændende kildemarkeder for de nordjyske turistprodukter.  

  

Ad spørgsmål 5: 

Se mit svar under ad spørgsmål 1. 

  

Ad spørgsmål 6: 

Nordjylland byder på en fantastisk og en meget varieret natur. Hertil kommer 

spændende bysamfund, en unik agrarkultur, en imødekommende befolkning, 

der ikke går af vejen for at stå sammen om fornuftige mål. Herunder at tage godt 

imod og sørge for vore feriegæster – uden af den grund at fornægte egne værdier 
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og holdninger. Denne ægthed (autenticitet) er i virkeligheden nok det mest 

unikke ved Nordjylland sammenlignet med så mange andre steder i verden. 

  

Ad spørgsmål 7: 

Jeg vil ikke anvende udtrykket ”tilfredshed” i forbindelse med 

markedsføringsmæssige opgaver. Jeg vil snarere sige, at det er en evig – men 

samtidig meget spændende – udfordring at markedsføre Danmark og 

Nordjylland som turistmål. Opgaven kræver faglig kompetence, de nødvendige 

økonomiske midler samt indlevelse og tro på, at du tilbyder den rigtige vare. 

  

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 

  

Held og lykke med specialet! 

  

Med venlig hilsen 

Kaj Frederiksen  

 

Svar til Kaj Frederiksen: 24. november 2008 

 

Kære Kaj. 

Jeg vil sige mange tak for dine svar, jeg er meget glad for, at du har taget dig tid 

til at svare på mine spørgsmål. 

Jeg er sikker på, at de kan bruges til at sætte min teori i perspektiv til det 

materiale, som jeg blandt andet har fundet om Visit Nordjylland. 

 

Og så kan det muligvis være, at jeg vil tage dig på ordet og kontakte dig igen.  

 

Men foreløbig mange tak for hjælpen 

Maria  
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Svar fra Kaj Frederiksen: 24. november 2008 

 

Hej Maria 

Velbekomme! Du skal være velkommen til at kontakte mig, hvis du mener at få 

brug for det.  

Er det sådan, at jeg evt. kan få et eksemplar af dit speciale, når det bliver færdigt? 

Med venlig hilsen 

Kaj Frederiksen 

 

Svar til Kaj Frederiksen: 25. november 2008 

Hej. 

Tak for det. Du må meget gerne få et eksemplar, når jeg er færdig med mit 

speciale. Jeg skal til at skrive min analyse nu, så der går lige et par uger, før det er 

færdigt. 

Hilsen 

Maria 

 

Svar fra Kaj Frederiksen: 25. november 2008 

Hej Maria! 

Tak for det! Ha’ en god dag. 

Med venlig hilsen 

Kaj Frederiksen 
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Bilag 2 ”Samtale med Vibeke Olesen” 

 

Forespørgsel: første mail 

19. november 2008 - kontakt@olivia-oliver.dk  

 

Hej. 

  

Jeg skriver til jer, da jeg er ved at skrive speciale om oplevelsesøkonomi og 

Nordjylland. Her har jeg valgt, at jeg gerne vil anvende Lønstrup som eksempel, 

da min familie i mange år har haft sommerhus der. Min vejleder Margrethe 

Mondahl har desuden talt med jer for nogle uger siden, og hun fortalte, at I gerne 

ville svare på nogle spørgsmål. 

Så nu håber jeg, at det tilbud stadig står ved magt.  

  

Jeg sender spørgsmålene med denne mail. Hvis I ikke har tid eller lyst til at svare, 

skal I blot sige til. 

  

1. Hvilken retning ser du/I for Nordjylland som turistmål? 

2. Mener du, at der er tilstrækkelig opbakning blandt politikerne om at 

styrke Nordjyllands image? 

3. Hvad kan der eventuelt gøres bedre? 

4. Hvilke målgrupper mener du, at der bør satses på? 

5. Og hvilke værdier mener du, at Nordjylland har som destination? 

6. Hvad adskiller området fra andre? 

7. Er du tilfreds med markedsføringen af Nordjylland generelt? 

 

Med venlig hilsen 

Maria Hasselgaard Pedersen 

 

 

Svar fra Vibeke Olesen: 20. november 2008  

Hej Maria Hasselgaard 

mailto:kontakt@olivia-oliver.dk
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Vi vil meget gerne være behjælpelige. Er det ok du får svar i løbet af weekenden? 

Med venlig hilsen 

Vibeke Olesen 

 

Svar til Vibeke Olesen: 20. november 2008 

Hej Vibeke. 

Mange gange tak for det. Det er jeg meget glad for at høre. I sender bare svar 

tilbage, når det passer jer.  

Og igen tak. 

 

Maria 

 

Svar fra Vibeke Olesen: 27. november 2008  

Hej Maria 

-sender dig lige et par kommentarer vedr. dine spørgsmål vedr.Nordjylland-

Lønstrup. Spændende at du har valgt dette emne, al held og lykke med det. 

1, 

2.Vi savner opbakning fra politikerne om at styrke nordjyllands image. Vi kan jo 

bare tage som eks. kystsikring ved Mårup kirke .Det er et sted som bliver besøgt 

af flere hundrede tusinde gæster hvert år,det er en attraktion uden lige og det har 

den været de sidste 40år,ikke kun pga.at den har ligget på kanten.men at den har 

en hel masse historie....feks.skibsforliset med the cresent. Havde denne attraktion 

ligget i kbh.var den da forlængst blevet sikret.Man kan jo sige at det er vores den 

lille havfrue....sådan en attraktion kan man ikke undvære som en handelsby, for 

det for jo folk til byen,. 

3.Ja,hvad der så kan gøres bedre er jo at vælge nogle bedre folkevalgte politikere, 

som kan markedsføre vores landsdel bedre... 

4.Vi satser i øjeblikket på familier med børn og på par på 45+.Det syntes jeg er 

helt rigtigt, da Lønstrup ej er en ungdomsby med diskoteker ovs. 

5.Nordjylland er jo Lysets land...naturen. 

6.Lønstrup adskiller sig ved at mange folk bor og arbejder ibyen året rundt. Vi 

holder åbent året rundt, vi har mange arbejdende kunsthåndværker 

.specialbutikker. gode restauranter.Vi sælger simpelthen kvalitet.... 
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7. Markedsføringen er ok. Man syntes jo altid at den kunnes gøres bedre, men det 

kommer jo lidt an på hvilke briller man har på..... 

 

Svar til Vibeke Olesen: 28. november 2008  

 

Hej Vibeke. 

  

Jeg vil lige sige mange tak for hjælpen, jeg er meget glad for, at du vil tage dig 

tiden til at svare på mine spørgsmål. 

  

Så håber jeg, at I får en rigtig travl jul i butikken med masser af kunder. Jeg ser 

helt sikkert frem til at besøge Lønstrup, når jeg skal hjem til jul. 

  

Ha' en god weekend og igen tak for hjælpen 

  

Hilsen 

  

Maria 
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Bilag 3 ”Henvendelse til VisitNordjylland” 

Forespørgsel: første mail 

29. november 2008 – sisse@visitnordjylland.dk  

Tak for din mail. 

 

Jeg er ikke at træffe i øjeblikket, men vil vende tilbage med evt. svar hurtigst 

muligt. 

 

Din mail bliver ikke videresendt. Kontakt evt. min kollega Birgitte Aastradsen - 

birgitte@visitnordjylland.dk  

 

Venlig hilsen 

Sisse Wildt  

Henvendelse til Birgitte Aastradsen – 29. november 2008 

Kære Birgitte Bak Aastradsen 

  

Jeg har forsøgt at kontakte Sisse Wildt, men hun henviser til dig, da hun ikke er 

til at træffe for øjeblikket.  

Jeg skriver, da jeg er ved at skrive mit speciale på Copenhagen Business School 

om oplevelsesøkonomi i Nordjylland. Her har jeg valgt at bruge VisitNordjylland 

som min case og jeg håber, at du vil tage dig tid til at svare på nogle spørgsmål. 

Eller om du kan evt. kan henvende mig til en anden. 

  

Jeg kommer selv oprindeligt fra en lille by udenfor Hjørring, så jeg er meget 

interesseret i at undersøge, hvordan oplevelsesøkonomien 

forhåbentligt kan sætte gang i udviklingen i Nordjylland. 

  

 

mailto:sisse@visitnordjylland.dk
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Her kommer mine spørgsmål:  

1. Hvilken retning ser du/I for Nordjylland som turistmål? 

2. Mener du, at der er tilstrækkelig opbakning blandt politikerne om at 

styrke Nordjyllands image? 

3. Hvad kan der eventuelt gøres bedre? 

4. Hvilke målgrupper mener du, at der bør satses på? 

5. Og hvilke værdier mener du, at Nordjylland har som destination? 

6. Hvad adskiller området fra andre? 

7. Er du tilfreds med markedsføringen af Nordjylland generelt?  

  

Jeg håber meget på, at du har tid og lyst til at svare. 

  

Med venlig hilsen 

Maria Hasselgaard Pedersen 

 

Henvendelse til Birgitte Aastradsen: 8. december 2008  

 

Kære Birgitte Bak Aastradsen 

Jeg forsøger lige at skrive til dig, da jeg lige vil høre, om du eller Sisse Wildt har 

tid og lyst til at svare på de spørgsmål, som jeg har haft sendt til jer. 

Ellers vil jeg forsøge at finde en anden fra VisitNordjylland. 

Mange tak.  

  

Maria Hasselgaard Pedersen 

Stud.ling.merc. 

Copenhagen Business School  

 

 

 


