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Destination Ringkøbing Fjord er en af Dan-
marks største kystturisme destinationer 
med mere end 5 millioner estimerede over-
natninger. Turisterne i området forbruger for 
2,7 milliarder om året.

De tyske turister er klart i overtal i området, 
men mange danskere overnatter også i eget 
feriehus og kommer på en-dags besøg på 
destinationen.

Som et led i satsningen på boardsports 
har Destination Ringkøbing Fjord og Ring-
købing-Skjern kommunes afdeling for ek-
stern udvikling og analyseafdeling samar-
bejdet om at gennemføre en undersøgelse 
af boardsport-turisternes adfærd, når de er 
i området, samt hvordan de oplever deres 
ferie.

Undersøgelsen er første spadestik i for-
hold til at genere konkret viden om board-
sport-turismen i området. Indtil nu har der 
ikke været nogen data på området i Dan-
mark.

DEFINITION AF BOARDSPORTS
Følgende sportsgrene defineres under be-
grebet boardsports:
• Windsurfing
• Kitesurfing
• Paddlesurfing
• Stand up paddle surfing (SUP)
• Wake boarding og vandski
• Skate boarding

SAMARBEJDSPARTNERE
Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet (Michael 
Lund), Ekstern udvikling (Sarah Lehmann), 
Analyse (Thomas Rasmussen)

GENNEMFØRELSE
Undersøgelsen blev gennemført i juni, juli 
og august måned. I denne periode blev der 
indhentet 493 besvarelser fra surfturister på 
de forskellige surfsteder rundt om fjorden.  
Samtidig blev der gennemført interviews på 
stederne samt fokusgrupper.

METODE
Besvarelserne på spørgeskemaet blev ind-
samlet via interviewere, der er gået rundt 
med Ipads og bedt turisterne om at udfyl-
de skemaet på stedet. Andre har indtastet 
deres email adresse og har efterfølgende 

fået tilsendt et spørgeskema. Skemaet kunne 
besvares på tysk, dansk og engelsk.

DATA
Det skal i denne forbindelse gøres op-
mærksom på at undersøgelsen ikke er en 
stikprøveundersøgelse, da den nøjagtige 
størrelse af populationen ikke kendes. Det 
betyder at vi rent statistisk, ikke kan vide os 
sikre på om svarene er repræsentative for 
hele populationen. Men da der er indkommet 
tæt på 500 besvarelser og da der samtidig 
er stor homogenitet i besvarelserne, vurder-
er vi at vi godt kan bruge disse svar som en 
solid indikator.

BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN LÆSEVEJLEDNING

For hver tabel kan man se procentfordelingerne 
i forhold til de enkelte svarkategorier. Tallene i 
parenteserne angiver, hvor mange der har svaret 
ved hver svarkategori, og tallet N angiver, hvor 
mange der i alt har svaret på spørgsmålet. Det vil 
sige N angiver, hvilket tal der er blevet procentu-
eret i forhold til.

N vil variere i forhold til flere omstændigheder. For 
det første i forhold til hvor mange der har svaret 
på det konkrete spørgsmål. Dernæst kan N være 
større, hvis der i spørgsmålet har været mulighed 
for at angive flere svarmuligheder. Endeligt er der 
visse spørgsmål, der kun er blevet stillet, når der 
er svaret noget bestemt i et foregående spørg-
smål. Så vil N være mindre end normalt.

15%

2%
8% 9% 7% 6%

51%

3%

Det er
første år

år(67)

1 år år(8) 2 år
år(36)

3 år
år(41)

4 år(31) 5 år
år(26)

Flere end
fem år
år(231)

Jeg bor i
området

år(15)

I hvor mange år er du kommet til området

N=455
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Området omkring Ringkøbing 
Fjord har på baggrund af en 
række faktorer et meget stort 
potentiale for boardsports, som 
beskrives her.

GEOGRAFI
Området er beliggende i Dan-
marks geografisk største kom-
mune - Ringkøbing-Skjern Kom-
mune - med Ringkøbing Fjord 
som en dominerende geograf-
iske feature. Ringkøbing Fjord 
er adskilt fra Nordsøen af den 
smalle sandtange, Holmsland 
Klit. Holmsland Klit har ingen 
topografiske features af betyd-
ning, så vinde fra vest kan uden 
problemer passere hen over 
klitten.

Ringkøbing Fjord er meget lav-
vandet inde langs bredden de 
fleste steder og samtidig er der 
ren sandbund de fleste steder. 
Det betyder stor sikkerhed for 
surferne.

Nordsøen ved Hvide Sandes 
sydmole byder - afhængigt af vejr 

og vind - på udfordrende forhold 
for surferne såvel som bølger 
til at lære begyndere surfingens 
svære kunst på.

KLIMA
Området ligger placeret i det 
såkaldte vestenvindsbælte, hvor 
lavtrykkene bevæger sig som 
perler på en snor fra vest mod 
øst.

Det betyder, at der i lange peri-
oder blæser vinde med over 7 
m/s hen over Ringkøbing Fjord. 
Denne fremragende vindstatistik 
betyder, at man som surfer kan 
være sikker på, at få dyrket sin 
sport i sin ferie.

Selv ved sommervejr med høj-
tryk, sol og varme vil det oftest 
i løbet af dagen blæse en frisk 
vind fra øst eller sydøst - nok til 
at man kan surfe.

Områdets placering på kysten 
betyder ofte flere solskinstimer 
end normalen - et faktum som 
understreges af deltagerne i 

fokusgruppeinterviewene. Her 
blev det flere gang sagt, at det 
ikke kun var vinden og bølgerne, 
der var grunden til at de kom til 
området, men ligeså meget det 
behagelige, afvekslende vejr!

BØLGEFORHOLD
Området grænser op til Vester-
havet og specielt i området om-
kring er der gode muligheder for,  
at surfe i bølger. Molerne i Hvide 
Sande sørger for at bølgerne 
kommer ind i ordnede sæt, der 
kan surfes af såvel wind- og 
kitesurfere som paddelsurfere, 
Stand-Up-Paddlere og havka-
jakker.

Sammenlagt gør de tre nævnte 
faktorer området omkring Ring-
købing Fjord til et af verdens 
bedste steder at dyrke board-
sports.

Der findes steder, der har bedre 
bølger eller endnu bedre vind-
statistik, men oftest er de sted-
er kun mindre velegnet for den 
store del af boardsportdyrkerne.

OMRÅDETS POTENTIALE FOR BOARDSPORTS KORT OVER OMRÅDET

Ringkøbing

Ringkøbing
Fjord

Vesterhavet

Søndervig

Hvide Sande

Bork

Baggesvej

Skaven Strand

Populære surfspots

N

S

V Ø
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OVERBLIKKET

SURFTURISTERNES VURDERING AF OMRÅDET
• 91 % af de adspurgte, der kommer til området for at surfe, er 

meget tilfredse eller tilfredse med at komme på ferie i området.
• 58% af turisterne vil anbefale området i en grad, så de kan 

betegnes som ambassadører. RKSK har en høj Net promotor score 
på 51.

• 50% er meget tilfredse  og 50 % er tilfredse med områdets ge-
nerelle forhold, der ikke har noget med surffaciliteterne at gøre. 
GAP-analysen har dog vist, at hvis man vil øge det samlede til-
fredshedsniveau for hele området, skal man  netop forbedre 
faciliteterne ved surfstederne. Det drejer sig helt præcist om at 
omklædnings mulighederne skal forbedres.

• 76% er enten meget tilfredse eller tilfredse med overnatnings 
mulighederne.

• 60% mener, at udvalget af spisesteder er medium.

HVEM ER DE OG HVORDAN ER DERES VANER?
• De to højest rangeret grunde til at komme til området er for det 

første for at surfe og dernæst at holde ferie med familie eller ven-
ner.

• 92 % af de adspurgte er fra Tyskland, og gennemsnitsalderen er 
38,5 år.

• De to højst rangeret forhold, der har haft betydning for, at de kend-
er området, er gennem venner og tidligere ferier i Danmark.

• Windsurfing og kitesurfing er de foretrukne boardsport-discipliner 
blandt de adspurgte.

• 73 % kommer 1-2 gange om året, og 50 % bliver i mellem to og tre 
uger. 57 % kommer med familie og børn.

• 89 % angiver, at de under deres ophold selv køber og tilbereder 
mad, mens 25 % angiver, at de spiser medbragt med.

UDVALGTE HOVEDRESULTATER 493493
deltog i 

undersøgelsen

38,538,5
år er gennemsnits-

alderen for
deltagerne

92% 92% 92% 
af deltagerne er 

af tysk
nationalitet

39% 39% 
har en mellemlang 

eller lang videre-
gående udd.

49% 49% 
tjener mere end

300.000 DKK
om året

FREKVENS & LÆNGDE

DE OVERNATTER I...

0 10 20 30 40 50 60%

Vandrehjem

Hotel

Venner

Andet

Bil

Autocamper

Camping

Feriehus

Gennemsnitsforbruget til overnatning ligger på

bruger MERE
end 10.000 kr.
pr. gang

Skateboard

Wakeboard/vandski

SUP

Surfing

Kitesurfing

Windsurfing

FORDELING PÅ DISCIPLINER FORBRUG

NET PROMOTER SCORE

47%

20%

12%

10%

7%
4%

73%73%
kommer 1-2 gange om året 

bliver her i mindst 3 uger
32%32%

Surfturisterne har en NPS på 51%.
Det er en MEGET HØJ score og
vidner om en stor loyalitet mod 
området.

0

20

40

60

80

100

Illoyale

Passive

Ambassadører

58%

35%

7%

Bad- og toiletforhold Parkeringsforhold Rigbokse

REASONS 
TO GO?

KLIMA, RO, 
NATUR, SØVN, 
STRAND,  
RIGBOKSE!

OVERBLIKKET
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HVORFOR KOMMER DE? HVORDAN ER DU BLEVET BEKENDT MED OMRÅDET?

Fokusgrupperne sagde:
• Det er et stort plus at der 

ikke er kurafgifter i DK og 
at man kan gå ned på hvilk-
en som helst strand uden at 
skulle betale. 

• Kan lide den danske men-
talitet og roen herude – 
også om vinteren! 

• Kan lide den rolige, mindre-
hektiske atmosfære i DK.

• Klimaet – ingen svedige 
søvnløse nætter. 

• Næsten altid vind, selv med 
dårligt vejr. Næsten altid 
behagelige temperaturer.

• Kommer her netop på gr-
und af det behagelige klima 
kontra eks. Spanien. 

• Regnvejrsdage ingen prob-
lem.

• Friheden og 
tilgængeligheden til na-
turen

Hvis du skulle brande stedet , Hvad ville du så Fokuserer på?
Ro / Strand / Klima / Rigbokse / Man sover godt her / Afslapning / Naturen

1%

4%

11%

12%

13%

16%

17%

17%

19%

37%

46%

91%

 - Her er et godt turistmiljø(6)

 - Andet(16)

 - Er altid kommet her(50)

 - Her er familievenligt(56)

 - Gode steder at bo og overnatte(61)

 - Her er mange muilgheder for at holde en aktiv ferie udover at…

 - Det er et godt område at holde ferie i(77)

 - Her er stille og roligt(79)

 - Naturen(89)

 - Kan godt lide området(170)

 - For at holde ferie med familie eller venner(210)

 - For at surfe (416)

Hvad er de 3 vigtigste grunde til at du kommer her til området? 
(Der må kun sættes 3 markeringer)

N=457

1%

2%

2%

5%

6%

10%

13%

27%

54%

 - Markedsføringskampagner(3)

 - Destinationens hjemmeside(9)

 - Sociale medier(11)

 - Tilfældigt(22)

 - Via surffora på nettet(27)

 - Andet(47)

 - Gennem surfmagasiner(58)

 - Ferie i Danmark(124)

 - Gennem venner(244)

Hvordan er du blevet bekendt med området

N=456
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PROFIL - NATIONALITET & KØN PROFIL - ALDERSFORDELING

92%

6%

1%
1%

Nationalitet

Tysk (454) Tysk

Dansk (31) Dansk

Norsk (3) Norsk

Andet (5) Andet

74%

26%

Køn

Mand (346) Mand Kvinde (119) Kvinde

N=465 12%

17%

22%

32%

13%

4%

14-20 år(55) 21-30 år(79) 31-40 år(99) 41-50 år(143) 51-60 år(60) 61-85 år(17)

Aldersfordeling N=453 Gennemsnitsalder 
= 38,5 år
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UDDANNELSESNIVEAU ØKONOMISK BAGGRUND

3%

7%

18% 17% 17%

28%

11%

Skole 1.-7. klasse(12) EFG/HG/Teknisk skole (1-
årig

ungdomsuddannelse)(25)

Studentereksamen, HF,
Højere Handelseksamen

(HH/HHX) (2-3 årig
ungdomsuddannelse)(68)

Erhervsfaglig uddannelse
(fx håndværker, handel,
kontor, frisør, social og
sundhedsasssistent)(66)

Kort videregående
uddannelse, under 3 års
varighed (fx, økonoma,

maskinteknikker,
tandplejer)(64)

Mellemlang videregående
uddannelse, 3-4 års

varighed (fx
folkeskolelærer,

teknikumingengiør,
sygeplejerske,
pædagog)(106)

Lang videregående
uddannelse, 5 år eller

mere
(universitetsuddannede, fx

læge, gymnasielærer
(ph.d))(42)

Hvad er din højest fuldførte uddannelse? N=383

9%

7%

11%

16%

10%

8%

6%

3%

25%

6%

Under 99.000 kr(33) 100.000 -199.999
kr(27)

200.000 -299.999
kr(41)

300.000-399.999
kr(59)

400.000-499.999
kr(38)

500.000-599.999
kr(32)

600.000 -699.999
kr(21)

700.000-799.999
kr(10)

Ønsker ikke at
svare(96)

800.000 kr og
derover(22)

Hvad er din årlige indkomst? N=379
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SPORTSLIG PROFIL - NIVEAU SPORTSLIG PROFIL - VALG AF DISCIPLIN          

17%

62%

14%

3% 1% 3%

Nybegynder (79) Øvet (284) Elite (62) Professionel (12) Andet (6) Det er første
gang jeg surfer

(15)

Sportsligt niveau

6%

10%

16%

19%

31%

74%

 - Skateboard(26)

 - Kabelpark (wakeboard vandski)(47)

 - Stand up paddle (SUP)(73)

 - Surfing(87)

 - Kitesurfing(139)

 - Windsurfing(337)

Hvilken slags boardsports dyrker du N=454
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ADFÆRD & VANER - TILTRÆKNINGSKRAFT ADFÆRD & VANER - BESØGSFREKVENS

kort om Fokusgruppen
Der blev gennemført en fok-
usgruppe med 15 deltagere. 
Deltagerne blev udvalgt på 
baggrund af at repræsentere 
de forskellige segmenter af 
surfturisterne. 

Således var der forskellige 
aldersgrupper med, mænd og 
kvinder, samt forældre. Alle 
deltagerne var tyske. 

Deltagerne blev blandt andet 
spurgt ind til deres oplevelser 
med at komme til området for 
at holde ferie og for at surfe.

det sagde de bl.a.:
• A fra Berlin,  surfer her 

med hele familien og er 
kommet her de sidste 20 år.

• K, er kommet her i de 
sidste 30 år. Kan lide den 
rolige, mindre hektiske 
atmosfære i DK.

• M og C, kommer hvert år 3 
uger og surfer. v

15%

2%

8% 9% 7% 6%

51%

3%

Det er
første år

år(67)

1 år år(8) 2 år år(36) 3 år år(41) 4 år(31) 5 år år(26) Flere end
fem år
år(231)

Jeg bor i
området

år(15)

I hvor mange år er du kommet til hertil
73%

14%

3%
9%

1-2 gange om året(271) 3-4 gange om året(53) 5-6 gange om året(13) Flere end 6 gange om
året(35)

Hvor tit kommer du til området? N=372
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FERIENS VARIGHED HVEM ER DU PÅ FERIE MED

5%

11%

3%

17%

8%

25%

24%

4%

4%

1-2 dage(17)

3-4 dage(42)

5-6 dage(11)

En uge(64)

Op til ti dage(28)

Op til to uger(94)

Op til tre uger(87)

Op til fire uger(14)

Mere end en måned(13)

Hvor lang tid bliver du typisk/ på denne tur?

N=370

11%

57%

18%

9%

1% 3%

Hvem er du på ferie sammen med?

N=373
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GRUPPENS STØRRELSE

22%

48%

16%

6%
2%

5%

1-2(78) 3-4(168) 5-6(55) 7-8(21) 9-10(8) Flere end
10(18)

Hvor mange er I, i den gruppe du 
rejser med?

N=348
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HVOR SURFER DE - DANMARK HVOR SURFER DE - DANMARK

47%53%

Surfer du andre steder i Danmark?
Ja(215) 215 Nej(240) 240 N=455

6%

11%

12%

16%

19%

27%

40%

43%

 - Fanø (13)

 - Sjælland (23)

 - Fyn (25)

 - Jydske østkyst (33)

 - Blåvandshuk (41)

 - Rømø (57)

 - Andre steder (84)

 - Klitmøller (91)

Alternativt surfes der i...

N=212
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HVOR SURFER DE - UDLANDET HVOR SURFER DE - UDLANDET

53%

47%

Surfer du andre steder end i Danmark?
Ja(238) 238 Nej(214) 214

N=452

0%
3%
4%

6%
7%
7%

12%
16%

25%
25%

71%

- Maldiverne(1)
- Indonesien(8)

- Hawaii(9)
- Cap Verde(15)
- Syd Africa(16)
- Australien(16)

- Det græske ø hav(28)
- Garda søen(37)

- De Canariske øer(58)
- Egypten(59)
- Andet(168)

Her surfer vores surfturister i udlandet

N=236
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HVOR SURFER DE I VESTERHAVET HVOR SURFER DE I RINGKØBING FJORD

5%

6%

14%

14%

20%

23%

26%

48%

 - Jeg surfer ikke i fjorden(21)

 - Andre steder(25)

 - Ringkøbing (Sorte bakker)(60)

 - Kloster(61)

 - Skaven(88)

 - WestWind syd(100)

 - Bork(116)

 - WestWind nord(211)

Hvis du surfer på Fjorden, hvor går du så 
i vandet fra?

N=442

2%

11%

13%

33%

52%

 - Søndervig(10)

 - Hvide Sande Nordmolen(46)

 - Andre steder(53)

 - Hvide Sande Sydmolen(135)

 - Surfer ikke i vesterhavet(212)

Hvis du surfer på Vesterhavet, hvor går 
du så i vandet fra?

N=408
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SÆSONEN - HVILKE MÅNEDER SURFES DER I? SÆSONEN - HVOR MANGE UGERS SURFFERIE?

4%

5%

8%

13%

24%

28%

33%

39%

54%

73%

 - Andre(17)

 - November(24)

 - marts(34)

 - April(58)

 - Oktober(106)

 - Maj(127)

 - September(150)

 - Juni(177)

 - August(243)

 - Juli(329)

Hvilke måneder kommer du her til området for at 
surfe?

N=449

6%

10%

22%
25%

14%
16%

8%

Under en
uge(25)

En uge(46) To uger(99) Tre
uger(110)

En
måned(62)

Mere end en
måned(72)

Tager
primært på 1

dags
turer(34)

Hvor mange uger om året er du i alt på 
surfferie?

N=348
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MULIGHEDEN FOR AT DYRKE ANDRE INTERESSER FACILITETER VED SURFSTEDERNE - TILFREDSHED

12%

51%

22%

6%

1%

9%

I meget høj grad(46) I høj grad(200) I nogen grad(85) I mindre grad(23) Slet ikke(2) Ved ikke / ikke
relevant(34)

I hvilken grad har du mulighed for at dyrke dine øvrige 
fritidsinteresser i området?

N=390

2%

1%

1%

2%

4%

7%

9%

23%

22%

11%

16%

2%

0 Meget utilfreds(7)

1(3)

2(6)

3(9)

4(18)

5(30)

6(38)

7(103)

8(100)

9(49)

10 Meget tilfreds(72)

Ved ikke / ikke relevant(10)

Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med faciliteterne her hvor 
du surfer nu? (0 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds)

N=493
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FACILITETER VED SURFSTEDERNE - PRIORITERING GENNEMSNITLIG TILFREDSHED MED FACILITETER

1%

8%

9%

12%

12%

13%

15%

18%

19%

21%

27%

29%

53%

58%

Skiltning/synlighed(5)

Skraldespande(32)

Omklædingsmuligheder(38)

 "Hang out spots" (fx områder til grill,etc.)(48)

Muligheder for at leje udstyr(49)

Muligheder for at købe mad og drikkevare(54)

Muligheder for at købe udstyr(59)

Forhold for børn(72)

Udendørs bruser(77)

Launch muligheder(84)

Sikkerheds forhold(109)

Stedets generelle renhed(117)

Parkeringspladser(215)

Toilet og badefaciliteter(234)

Prioriter de 3 vigtigste faciliteter ved surfstederne: (de må sættes 3 markeringer) 

N=402

det sagde Fokusgrupperne
• Rigbokse er det vigtigste produkt på pladserne for dem. De bliver booker i de-

cember året før.
• Rigbokse er for få – skal reserveres allerede i december
• Rigbokse er en grund til at folk kommer til surfcentrene for at surfe, så de er fri 

for at samle udstyr hver morgen.

Def.: Rigboks
En boks, hvor man kan 
opbevare sin windsurfrig 
fuldt oprigget.

Respondenterne er blevet 
bedt om at vurdere de for-
skellige forhold og facilliteter 
på surfstederne på en ska-
la fra 0-6, hvor 0 er meget 
utilfreds og 6 er meget 
tilfreds. Nedenfor er der 
beregnet et gennemsnitligt 
tilfredshedsniveau ud fra alle 
besvarelserne i forhold til de 
enkelte faciliteter.

6 er max-værdien, 0 er 
minimum-værdien og 3 er 
middelværdien og svare til 
svarmuligheden ”hverk-
en tilfreds eller utilfreds”. 
Gennemsnitsværdierne viser 
altså at respondenterne i 
overvejende grad har vist 
tilfredshed med de fleste af 
faciliteterne

0
2,8

3
3
3

3,5
3,8

4
4

4,5
4,5
4,5
4,6
4,7
4,7

6

MEGET UTILFREDS
Udendørs bruser

Omklædningsmuligheder
Toilet- og badefaciliteter

Muligheder for at købe mad og drikkevarer
Hang out spots" (fx områder til grill,etc.)

Launch muligheder
Forholdene for børn

Skraldespande
Mulighed for at købe udstyr

Stedets generelle renhed
Skiltning/synlighed
Sikkerhedsforhold
Parkeringspladser

Mulighed for at leje udstyr
MEGET TILFREDS

Gennemsnitlig tilfredshed med faciliteterne på surfstederne 
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TILFREDSHED MED GENERELLE FORHOLD

gennemsnitlig til-
FredsHed med områ-
dets generelle For-
Hold
På samme måde har re-
spondenterne svaret på 
hvor tilfredse de er med 
områdets generelle forhold. 
Det vil sige forhold der ikke 
knytter sig specifikt til surf-
stederne.

Igen er skalaen gået fra 0 
(Meget utilfreds) til 6 (Meget 
tilfreds). Nedenstående 
viser at det gennemsnitlige 
tilfredshedsniveau er for-
holdsvist højt, når der bliver 
spurgt ind til områdets 
generelle forhold.  

4

4

4

4

5

5

5

5

Bademuligheder Vesterhavet

Strandens renhed

Toiletfaciliteter

Faciliteter børn

Fjordens renhed

Parkeringsmuligheder

Området generelle renhed

Bademuligheder fjorden

Gennemsnitlig tilfredshed med områdets generelle forhold 
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BUTIKKERNE FAVORIT BUTIKKER

73%

27%

Ved du, hvor man kan købe surfudstyr i området?

Ja(40)

Nej(15)

N=55

14%

45%

27%

14%

Altid(57) Nogen gange(184) Sjældent(110) Aldrig(56)

Køber du surfudstyr når du er i området? N=493

1%

10%

18%

33%

55%

 - Windsport Nymindegab(4)

 - Andre steder(33)

 - West Wind syd(62)

 - West Wind Bork(114)

 - West Wind nord(189)

Hvilke butikker handler du primært i, når du køber udstyr i området?

N=343

det sagde de i Fokus-
grupperne:
A. køber altid sit udstyr i 
lokale butikker, da han får 
lov at teste udstyret først 
og kan komme af med sit 
brugte udstyr til en fair pris 
samtidig. 

De andre gør ofte det 
samme. 

Prisniveauet er godt nok 
lidt højere end i Tyskland, 
men det opvejes af servi-
ceniveauet.
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BUTIKKERNES SERVICENIVEAU BUTIKKERNES UDVALG

34%

42%

16%

3%

1%

3%

Meget godt(120) Godt(146) Overvejende godt(56) Hverken godt eller
dårligt(12)

Overvejende dårligt(3) Ved ikke(12)

Hvad synes du om serviceniveauet i butikkerne?

N=349

24%

56%

12%

3%
1%

4%

Meget godt(83) Godt nok(194) Hverken godt eller
dårligt(42)

Ikke godt nok(10) Dårligt(3) Ved ikke(15)

Hvordan er udvalget i udstyr i områdets butikker?

N=347
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BUTIKKERNES PRISNIVEAU

2%

57%

31%

9%

Det er billigt(8) Det er passende(200) Det er dyrt(108) Ved ikke(32)

Hvad synes du om prisniveauet på udstyret i områdets butikker?

N=348
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HVOR OVERNATTER DE FORBRUG TIL OVERNATNING

14%

11%

14%

19%

16%

8%

18%

0-500kr(54) 501-1000kr(41) 1001-2000kr(52) 3000-5000kr(71) 5001-7000kr(59) 8000-10.000kr(31) Over 10.000kr(69)

Hvor mange penge bruger du/ I alt på overnatning i løbet 
af dit ophold?

N=377
Det gen-

nemsnitlige 
beløb der bliv-

er brugt på 
overnatning er 
3000-5000kr

0%

1%

3%

4%

8%

15%

34%

56%

 - På vandrehjem(1)

 - I hotel(2)

 - Hos venner(13)

 - Andet(16)

 - I bil/varevogn(31)

 - I autocamper(57)

 - På campingpladser(132)

 - I feriehus(216)

Hvor overnatter du i løbet af dit ophold?

N=384
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TILFREDSHED MED OVERNATNING SPISEVANER

38%
37%

16%

3%
2%

1%

4%

Meget tilfreds(147) Tilfreds(143) Overvejende
tilfreds(64)

Hverken tilfreds
eller utilfreds(12)

Overvejende
utilfreds(6)

Utilfreds(2) Ved ikke/ikke
relevant(16)

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med 
overnatningsmulighederne i området?

N=390

0%

3%

4%

5%

6%

21%

25%

89%

 - På restauranter i Nymindegab(1)

 - Andre steder(10)

 - På restauranter i Søndervig(17)

 - På restauranter i Bork(19)

 - På restauranter i Ringkøbing(24)

 - På restauranter i Hvide Sande(79)

 - Jeg spiser eget medbragte mad(95)

 - Jeg køber mad og tilbereder det selv(339)

Hvor spiser du henne under dit ophold?

N=379
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UDVALG AF SPISESTEDER UDVALG AF MAD

det sagde de i Fokus-
grupperne
• Mangler hyggelige cafeer/

restauranter
• Man mangler trinet over 

pølser og cafeteriamad.
• Prisniveauet – alt for dyrt 

for eks. for en øl (50-67 
DKK)

• Butikkerne lukker alt for 
tidligt i højsæsonen

1%

19%

60%

16%

4%

Det er meget stort(4) Det er stort(72) Det er medium(229) Det er lille(62) Det er meget lille(14)

Hvad mener du om udvalget af spisesteder i området?
N=381

3%

6%

17%

23%

34%

41%

 - Dyrere mad(9)

 - Gourmet mad(16)

 - Økologisk mad(49)

 - Andet(65)

 - Bedre mad(97)

 - Billigere mad(116)

Mangler der spisesteder der serverer:

N=285
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DET BRUGER DE PÅ MAD PR. DAG SAMLET TILFREDSHED MED SPISEMULIGHEDER

9%

18%

47%

18%

5%

1% 1%

0-50 kr(32) 51-100kr(68) 101-300kr(172) 301-500kr(68) 501-700kr(19) 701-1000kr(5) Over 1000kr(5)

Hvor mange penge bruger du ca. på mad om dagen?

N=369

Det gen-
nemsnitlige 

beløb der bliv-
er brugt på 

mad pr. dag er 
101-300 kr.

8%

27%

24%

18%

7%

2%
0%

14%

Meget
tilfreds(29)

Tilfreds(102) Overvejende
tilfreds(88)

Hverken
tilfreds eller
utilfreds(67)

Overvejende
utilfreds(25)

Utilfreds(8) Meget
utilfreds(1)

Ved ikke/ikke
relevant(52)

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med 
mulighederne for at spise i området?

N=372



52 53

POTENTIALER FOR FORBEDRING SAMLET TILFREDSHED OG LOYALITET 

På de følgende sider vil vi 
identificere potentialerne for 
forbedring. Det gøres ved en 
GAP-analyse. Respondent-
ernes gennemsnitlige tilfred-
shed på en række forhold 
sammenholdes med, hvilken 
betydning disse forhold har 
for den overordnede tilfred-
shed med at være på ferie i 
området.

FORTOLKNING
Det ses at langt de fleste 
forhold enten har et højt gen-
nemsnitligt tilfredshedsniv-
eau eller ikke har nogen stor 
betydning for den samlede 
tilfredshed. 

Faciliteterne ved surfsted-
erne er det eneste forhold, 
der ligger markant ander-
ledes end de andre, da dette 
har lavt tilfreds niveau og 
betyder meget for den over-
ordnede tilfredshed. Her er 
der mulighed for forbedring. 
Det bliver undersøgt 
nærmere på næste side.

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Skiltning/synlighed

Muligheder for børn

Parkeringsmuligheder

Launch muligheder og sikkerhed

Leje og køb af udstyr

Renlighed

Mulighed for mad og drikke

Toilet-og badeforhold
Omklædningsmuligheder

Reducer niveau

Observer niveau

Oprethold niveau

Forbedre niveau

Betydning

Gns. tilfredshed

1%

1%

1%

1%

2%

4%

4%

11%

32%

24%

19%

0 Meget utilfreds(4)

1(3)

2(4)

3(4)

4(6)

5(16)

6(17)

7(42)

8(127)

9(94)

10 Meget tilfreds(75)

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med at komme på 
surfferie i området? 0 betyder ""meget utilfreds"" og 10 betyder 

""meget tilfreds""

N=392
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NET PROMOTER SCORE

Respondenterne er blevet 
bedt om at vurdere, om de 
ville anbefale deres venner at 
komme på surfferie i områ-
det. Skalaen er fra 0 -10, hvor 
0 er ”slet ikke sandsynligt” 
og 10 er ”meget sandsynligt”. 
Herefter opdeles de i ambas-
sadører, passive og illoyale. 
• De illoyale = de utilfredse, 

der svarer 6 eller derunder.
• De passive =de loyale, men 

uentusiastiske, der svarer 
7 eller 8.

• Ambassadørerne = de 
loyale og entusiastiske, der 
svarer 9 eller 10.

Net promotor scoren (NPS) 
udregnes som forskellen på 
ambassadører og illoyale.

Surfturisterne har en NPS 
på 51, hvilket er meget højt 
og vidner om stor loyalitet.

58%

35%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Illoyale

Passive

Ambassadører




